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RESUMO

Apresentamos, nesse estudo, uma reflexão sobre a racionalidade pedagógica que 
produz a formação do professor na Universidade a partir de uma análise sobre o 
processo de corporificarão dos currículos das licenciaturas no contexto de reforma 
curricular da Universidade Estadual Vale do Acaraú, situada em Sobral-CE. Analisamos 
os elementos constituídores dessa racionalidade a partir das formas de subjetivação 
docente, produzidas pelo discurso pedagógico presente nas políticas de formação do 
professor nas licenciaturas no Brasil e no processo de corporificação dos currículos 
desses cursos no contexto de reforma curricular institucional.  Defendemos a tese de 
que a racionalidade pedagógica produzida no processo de corporificarão dos currículos 
das licenciaturas na Universidade institui regras e modelos de ser e de conhecer do 
professor, é histórica, regionalizada e produzida no campo de luta e produção cultural; 
portanto, ela é uma  epistemologia socialmente construída. Com base em nossos 
estudos teóricos, compreendemos que o discurso pedagógico sobre a formação do 
professor é uma prática que envolve poder-saber e técnicas de efeitos produtivos e 
práticos sobre os sujeitos e objetos. É um discurso que disputa formas de 
subjetividades e demarca diferenciações, presenças, exclusões, saberes e verdades 
acerca do como pensar, ser e agir do docente. Identificamos esses “dispositivos” no 
discurso oficial das Diretrizes Curriculares para formação de professores, que estipula 
regras de poder que normatiza verdades sobre os professores e sua existência e 
produzem formas de saberes que disputam modelos hegemônicos de subjetivação 
docente, cujo  poder de regulação está no papel que o próprio docente passa a exercer 
quando sua competência é vinculada a desenvolver formas inventivas para o seu 
próprio aprisionamento. No entanto, a análise sobre a recontextualização desse 
discurso no contexto da prática de reforma curricular identificou campos discursivos de 
novas relações de saber-poder instituídas para resistir a essa regulação. Constatamos 
que as decisões curriculares nas licenciaturas da UVA foram frutos de relações 
conflituosas que disputaram território, identidade, autonomia e autoridade curricular 
com o conhecimento pedagógico na formação do professor e a racionalidade 
pedagógica produzida no processo de reforma emergiu das condições institucionais, a 
partir das quais  houve interesse de mudança, mas também de regulação. Além disso, 
entende-se que o conhecimento corporificado no currículo é tanto o resultado de 
relações de poder quanto o constituidor das mesmas. A contribuição dessa pesquisa é 
fornecer elementos para compreender que a racionalidade pedagógica que forma o 
professor na universidade se estrutura em um processo arenoso de disputa de 
subjetividade docente. 

Palavras-Chaves: Reforma Educacional - Racionalidade Pedagógica - Currículo -  
Formação de Professores. 



ABSTRACT

We present in this study a pedagogic rationality reflection that is produced by the 
professor’s background at the University starting from an analysis on the process of 
corpora of the graduation curricula in the context of the curricular reform of the State 
University Vale do Acaraú, located in Sobral-CE. We analyzed the constitution elements 
of that rationality starting from the subjective educational forms produced by the 
pedagogic discourse present in the professor background policies in graduation in Brazil 
and in the process of corpora of the curricula of those courses in the context of 
institutional curricular reform.  We defended the thesis that the pedagogic rationality 
produced in the process of corpora of the curricula of the degrees in the University 
institutes rules and models of being and of know-how of the teacher, is historical, 
regionalized and produced in the struggle field and cultural production, therefore it is 
epistemological socially constructed. Based on our theoretical studies, we understood 
that the pedagogic speech about the teacher's background is a practice that involves 
know-power and productive techniques and practical effects on the individuals and 
objects. It is a speech that disputes forms of subjectivity and it demarcates 
differentiations, presences, exclusions, and truths concerning the docent’s know-how to 
think, to be and to act. We identified those " devices " in the Curricular Guidelines official 
speech for teachers' background that stipulates power rules and forms of know-how that 
regulate truths about the teachers and their existence and produce ways of know-how 
that dispute hegemonic models of educational subjectivity, which regulation power is 
their own professor’s role that he starts to exercise when his competence is linked to 
develop inventive forms for his own imprisonment. However, the analysis on the re-
contextualization of that speech in the curricular reform practice context identified 
discursive fields of new relationships of know-power instituted to resist that regulation. 
We verified that the curricular decisions in the graduations of the U.V.A were fruits of 
conflicting relationships that disputed territory, identity, autonomy and curricular authority 
with the pedagogic knowledge in the teacher's background and the pedagogic rationality 
produced in the reform process emerged of the institutional conditions where there was 
change interest, but also of regulation and that the embodied knowledge in the 
curriculum is the result of relationships of power as well as its constitutor. The 
contribution of that research is to supply elements to understand that the pedagogic 
rationality that forms the professor at the university is structured in a sandy-process of 
dispute of educational subjectivity.

Key-Words: Educational Reform - Pedagogic Rationality - Curriculum – Professor’s 
Background.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira e mundial vem passando por grandes alterações em 

decorrência das mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas entre o final do 

séc. XX e o início do século XXI1. Estas mudanças, analisadas por teóricos e 

especialistas, têm revelado que, na maioria das vezes, não se registram como 

inovações quando normatizadas ou quando passam para o contexto da prática 

educativa.

No caso dos cursos de licenciatura, especificamente, as mudanças estão 

provocando alterações na estrutura e na organização curricular e, conseqüentemente, 

no seu modelo de formação de professores que, historicamente, se pautou-se na 

racionalidade técnica-instrumental a qual  concebe o professor como um técnico, um 

especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as regras que derivam do 

conhecimento científico e do conhecimento pedagógico. Portanto, para formar esse 

profissional, é necessário um conjunto de disciplinas científicas e um outro de 

disciplinas pedagógicas, que vão fornecer as bases para sua ação. 

As críticas sobre os currículos de formação de professores, baseados no modelo 

da racionalidade técnica, recaem sobre: a) a separação entre teoria e prática na 

preparação profissional; b) a prioridade dada à formação teórica em detrimento da 

formação prática;  c) a concepção da prática como mero espaço de aplicação de 

conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico próprio e d) a crença de que, 

para ser bom professor, basta o domínio da área do conhecimento em que o professor 

irá atuar. 

                                                          
1Essas mudanças ocorrem no contexto de hegemonia das políticas neoliberais, de interesse do capital 
financeiro, impostas por intermédio de agências como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional 
(FMI), que procuravam promover a reforma do Estado, minimizando o seu papel, e que favorecaim o 
predomínio das regras do mercado em todos os setores da sociedade, incluindo as atividades 
educacionais. A formação de professores e as recentes políticas regulamentadoras dessas atividades 
passam a ser uma meta importante dentro desse cenário e serão melhor discutidas no capítulo 3 desse 
trabalho. 



As licenciaturas, desde sua origem na década de 1930, não tiveram alterações 

significativas em seu modelo de formação, pois se inspiravam em um curso de 

bacharelado, em que o ensino do conteúdo específico prevalecia sobre o pedagógico e 

a formação prática assumia, por sua vez, um papel secundário. 

Estudos realizados sobre as licenciaturas, CARVALHO (1992), LUDKE (1994), 

PAGOTO (1995) E PEREIRA (1998), apresentam um certo consenso sobre os fatores 

que contribuíram para a precária e insatisfatória situação das licenciaturas no Brasil. Há 

uma compreensão de que os problemas que hoje são discutidos não são muito 

diferentes daqueles identificados quando da criação desses cursos, tais como: a 

separação entre disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas, a dicotomia entre 

licenciatura e bacharelado e a desarticulação entre formação acadêmica e realidade 

prática (Scheibe, 1998). 

No entanto, observa-se que as reformas educacionais iniciadas no Brasil, a

partir da segunda metade da década de 1990, retomam o debate sobre as licenciaturas 

colocando em pauta um outro modelo de formação de professor. Estas reformas trazem 

como uma das metas redimensionar o projeto de formação de professores no ensino 

superior, traçando diretrizes curriculares e linhas norteadoras para novos projetos 

políticos pedagógicos das instituições. Com base nisso, percebe-se que há uma nítida 

preocupação por parte do discurso oficial em estabelecer novos conhecimentos e novas 

formas de aprendizagens destes, na tentativa de inserir uma nova racionalidade de 

formação.

O discurso pedagógico que orienta o Parecer das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação dos Professores da Educação Básica - DCN´s (Parecer 

CNE/CP 009/2001) - formula críticas à racionalidade técnico-instrumental, modelo 

hegemônico de formação de professores no Brasil. Acrescentando ao que dissemos 

anteriormente, esse modelo profissional expressa a inserção de uma concepção 

positivista de conhecimento na formação docente e consiste na solução instrumental de 



problemas com aplicação de técnicas e procedimentos para se chegar a resultados 

desejados.

A determinação legal respaldada nas resoluções das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação dos Professores da Educação Básica propõe alterações na 

dimensão pedagógica dos currículos dos cursos de licenciaturas provocando 

modificações sobre o modelo de formação de professores na universidade, ainda 

respaldado no modelo aplicacionista2. Tal modelo dos currículos acadêmicos pauta-se 

na lógica disciplinar e não profissional, pois não considera as representações sociais 

que constituem a história de vida do aluno. Os conhecimentos disciplinares reservam à 

formação do professor uma falsa representação dos saberes dos profissionais e da 

prática docente (Tardif, 2000) 

O discurso oficial decorre da crítica à racionalidade expressa no conhecimento 

disciplinar fechado em si mesmo. Nele não se encontra o termo “disciplina”, pois este é 

substituído por “tópicos ou campo de estudo” e tal discurso também recomenda evitar a 

fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais aconselham o aproveitamento do conhecimento, habilidades, 

competências adquiridos fora do ambiente escolar, inclusive os que se referem à 

experiência profissional julgada relevante para a formação considerada. Propõem 

articular a teoria e a prática valorizando a pesquisa, os estágios e a extensão.

O modelo de formação de professores pautado na racionalidade técnica 

mostrou-se inadequado à realidade da prática profissional docente contemporânea. 

Como alternativa, o discurso oficial optou pelo modelo da racionalidade prática. Nesse 

modelo, espera-se que o professor tome decisões ante as situações-problema da ação 

pedagógica, pois se compreende que a prática não é apenas lócus da aplicação de um 

conhecimento científico e pedagógico, mas espaço de criação e reflexão, em que novos 

conhecimentos são, constantemente, gerados e modificados. 

                                                          
2 Para melhor compreender o modelo aplicacionista da formação do professor ver Tardif (2000) e Cunha 
(2005)  



Está na base do discurso oficial o incentivo a uma sólida formação geral aliada 

a uma formação profissional continuada, adaptada às mudanças do mundo do trabalho 

e à evolução do conhecimento. A solidez na formação geral é recomendada pela 

necessidade de superação dos desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e 

habilitações diferenciadas em um mesmo projeto de formação. 

As questões colocadas pelas Diretrizes Curriculares suscitam uma redefinição 

curricular nos cursos de licenciaturas, pautada na racionalidade da prática em 

detrimento de uma racionalidade instrumental e vem reabrir um debate sobre a 

estrutura e organização curricular desses cursos. Trata-se de uma mudança curricular 

que acena para uma nova compreensão epistemológica da docência e do trabalho 

pedagógico. Embora partindo de um modelo de formação de professor que objetiva a 

ruptura com a racionalidade técnico-instrumental, é necessário compreender em que 

medida essa ruptura pode acontecer nos contextos de reformulação e gestão dos 

novos currículos nas práticas institucionais. 

A análise das reformas na formação de professores no Brasil deve considerar 

as duas noções de poder: "poder como soberania e "poder como conhecimento" 

(Popkewitz,1997). A primeira relaciona-se aos interesses do projeto político e 

econômico estabelecido pelas bases neoliberais e de todos os agentes sociais nele 

envolvidos; ao passo que a segunda enfatiza o poder como função do conhecimento 

em estabelecer as normas e regras para se pensar a formação profissional do 

professor.

Na linha de Popkewitz (1997) compreendemos que as reformas se situam 

como práticas institucionais e epistemológicas que organizam a percepção do mundo, 

pois o significado da reforma reside nos efeitos de poder para fazer o mundo. Então, a 

alteração do conhecimento esta associada ao sentido da mudança produzida nos jogos 

de poderes institucionais.   



Burke (2003) ao examinar a organização do saber durante três séculos,  focaliza 

a  mudança intelectual  em principais movimentos culturais como o Renascimento e a 

revolução científica. Destacando o papel das instituições no processo de inovação 

intelectual, o autor afirma que o movimento humanista, associado ao Renascimento, 

surgiu para se contrapor ao saber tradicional do “escolásticos”, filósofos e teólogos que 

dominavam a universidade medieval3. Suas idéias, pautadas na tradição clássica, eram 

debatidas fora do ambiente dessa universidade, resultando na criação da academia 

como uma nova espécie de instituição. A academia era mais formal e duradoura do que 

um círculo intelectual, mas menos formal que um departamento universitário. Embora a 

discussão de idéias não fosse monopólio dos acadêmicos, esta nova instituição serviu 

para atrair interesses políticos da realeza.  

Em Paris, no início do século XVI, diante da oposição da faculdade de 
Teologia, os humanistas apelaram ao rei Francisco I, que fundou o collége dês 
lecteurs Royaux para incentivar o estudo grego e do hebraico. Pouco mais 
tarde, o rei Henrique III foi o patrono de uma academia palaciana em que se 
faziam conferências sobre as idéias de Platão (vinculada à Academia Platônica 
de Florença) (Burke, 2003, p. 41). 

Para os humanistas, o apoio real era importante quando encontravam oposição 

em certos círculos intelectuais nas universidades.

A força de oposição variava de universidade. Era forte na Leipzig do início do 
século XVI, por exemplo, e também em Oxford, onde um grupo hostil ao 
estudo do grego passou a ser conhecido como o dos “troianos”. Os casos das 
novas universidades de Wittenberg, Alcalá e leiden sugerem que a oposição ao 
humanismo era menos vigorosa em instituições mais recentes, livre pelo 
menos por algum tempo, da pressão de fazer o que “sempre” fora feito no 
passado (Burke, 2003, p. 42). 

Com a exemplificação das três universidades, o autor sugere que nem todo 

professor de universidade nova é inovador e que nem toda universidade nova nasce 

das novas idéias, “não eram as universidades, mas certos grupos em certas 

universidades que hostilizavam o humanismo” (idem, p. 42). No entanto, a influência 

das idéias humanistas nos regulamentos e currículos oficiais geravam conflitos. 

                                                          
3  Conforme Burke (2003), os termos “escolásticos” e “Idade Média” foram invenções dos humanistas 
como forma de definir a si mesmos e diferenciar-se do passado, pois a maioria dos humanistas estudaram 
nas universidades medievais.  



A revolução científica no século XVII passou a constituir um novo saber. Sua 

inovação rejeitava as idéias do pensamento clássico e medieval e se sustentava no 

estudo da natureza para incorporar conhecimentos. A hostilidade das universidades à 

nova filosofia levou a criação das “sociedades científicas”, demonstrando que essas 

(universidades medievais)  pouco contribuíram para o avanço da ciência neste século.  

“As universidades podem ter continuado a desempenhar sua função tradicional de 

ensinar efetivamente, mas não eram, em termos gerais, os lugares em que se 

desenvolviam as idéias novas. Sofriam do que foi chamado de “inércia institucional”, 

mantendo suas tradições coorporativas ao preço do isolamento em relação às novas 

tendências” (Burke, 2003, p.51). De todo modo, como afirma o autor, é difícil fazer uma 

separação entre as universidades reacionárias e as academias progressistas, pois a 

maioria dos intelectuais pertencia a ambas. 

Com o movimento de reforma da filosofia natural, embora se percebesse a 

universidade como obstáculo, os pequenos grupos – chamados de “comunidades 

epistemológicas” nasciam e se instituíam no interior destas universidades. Enquanto 

algumas instituições eram formadas por iniciativas de pequenos grupos, outras eram 

formadas pelos governos que demonstravam interesses econômicos e políticos na 

produção de equipamentos.  

O comum nesses “novos lugares de cultura” era a possibilidade de gerar idéias 

novas, mesmo que os inovadores não fossem academicamente respeitáveis.

[...] parece que para o indivíduo marginal é mais fácil produzir idéias 
brilhantes. Por outro lado, para por estas idéias em prática é preciso fundar 
instituições. No caso do que chamamos de “ciência”, por exemplo, as 
inovações institucionais do século XVIII parecem ter tido importantes efeitos 
na prática das disciplinas. Mas é virtualmente inevitável que as instituições 
mais cedo ou mais tarde se cristalizem e se tornem obstáculos para 
inovações adicionais. Tornam-se lugares de interesses próprios, povoados 
por grupos que investiram no sistema e temem perder seu capital intelectual 
(Burke, 2003, p.53). 

O crescimento e valorização da educação superior a partir do século XVII foi 

marcado pelo surgimento do instituto de pesquisa e pelo envolvimento dos intelectuais 

nos projetos de reforma econômica, social e política. A universidade passou a ser a 



instituição que normatizou o conhecimento socialmente aceito, cuja sujeição aos 

impulsos e às pressões externas tanto permitiu como inibiu ações inovadoras. Burke 

(2003, p.37) destaca ser “inevitável levarmos em consideração o fato de que a maioria 

dos primeiros letrados modernos, como dos intelectuais modernos, não flutuava 

completamente livre”, justamente por estarem vinculados a instituições como 

universidades.

A história social do conhecimento tem nos mostrado que há um jogo de mudança 

e continuidade provocado por iniciativas de grupos e por instituições que, na esfera 

oficial, definem barreiras e comportamentos epistemológicos. 

Compreendemos que o conhecimento é uma teoria histórica da sociedade e da 

individualidade, pois não é produto de esquemas universais de raciocínio e 

racionalidade, mas de epistemologias socialmente construídas que apresentam e 

incorporam relações sociais através de regras e normas pelas quais o conhecimento é 

definido (Popkewitz, 1997/2001).

Sendo assim, a alteração do conhecimento na formação do professor está 

intimamente associado a um sentido de mudança que não se revela por si somente, 

mas nas racionalidades construídas nos contextos onde essa mudança se materializa.  

As mudanças introduzidas nos modelos de formação de professores são vistas 

no contexto das inovações propostas pelas reformas educacionais nos diversos países 

e integram as transformações nos sistemas de regulação social que caracterizam as 

sociedades capitalistas atuais. A ênfase nas reformas dos currículos na formação de 

professores é agora o aspecto focalizado com prioridade pelas reformas promovidas 

em diversos países. Segundo Popkewitz (1994, p. 17), "os esforços nacionais de 

reforma fazem parte e ajudam a configurar as relações de poder e as regulações que 

se produzem dentro e através das sociedades"



Na Universidade moderna, o currículo organiza-se em áreas do conhecimento 

fortemente estruturadas e especializadas, que orientam a pesquisa e a distribuição do 

conhecimento disciplinar nos cursos. Hoje a disciplina que até então era considerada 

algo fechado, contido em si mesmo está sendo questionada face às novas tendências 

curriculares (Cunha, 2005). Estas tendências caracterizam-se por produzir o 

conhecimento no seu contexto de aplicação e em espaços diversificados em redes de 

comunicação; utilizar a transdisciplinaridade como forma de resolução de problemas e 

temas não contemplados pelas disciplinas; fortalecer a visibilidade social inserindo 

grupos de interesses que pressionem transformações curriculares e não restringiam 

práticas de avaliação da qualidade aos interesses intelectuais tradicionais (Krotsch, 

2000). No entanto, há uma certa incoerência entre  as tendências apresentadas na 

compreensão e produção do conhecimento e as formas de organização e critérios de 

seleção presentes nas estruturas dos currículos universitários, ainda reservado ao 

domínio da disciplina.

Leite e Cunha (1996) analisaram a natureza do conhecimento distribuído pela 

universidade em diferentes cursos e carreiras profissionais, os processos que 

determinam as escolhas curriculares e sua influência na aprendizagem dos alunos. 

Demonstraram em sua pesquisa a força do status político e econômico das profissões 

sobre o seu campo epistemológico, influindo, ainda, na estruturação do conhecimento e 

na sua distribuição no interior dos cursos de graduação.

Este estudo constata que os problemas da prática pedagógica não são inerentes 

a ela, mas sim, ao campo epistemológico a que ela pertence. A Pedagogia Universitária 

está diretamente ligada à divisão social do trabalho, ao modo de produção e as formas 

de controle de organização e distribuição do conhecimento correspondente ao campo 

profissional do curso. Para chegar a estas conclusões, as pesquisadoras analisaram 

vários cursos universitários, entre eles, os cursos de formação de professores, cuja 

classificação corresponde a uma “semi-profissão”4.

                                                          
4 Enguita (1991) afirma que o desenvolvimento profissional de professores está associado ao processo 
de transformações sociais, mudanças econômicas e políticas ocorridas no mundo do trabalho e classifica 
as profissões em: profissões liberais, profissões e semi-profissões. As semi-profissões são os cursos que 



Segundo a pesquisa, os cursos das semi-profissões apresentam as seguintes 

características:  

  são mais propensos a inovar as formas de transmissão do conhecimento; 

  discurso docente e discente valoriza a interdisciplinaridade; 

  mudanças teóricas são constantes a respeito do conhecimento político-social; 

  os professores são valorizados pelo seu compromisso com a prática social; 

  Os professores precisam ter um discurso de valorização do aluno, buscando uma 

relação de ensino emancipatória;

  nem sempre há experiências satisfatórias quando se trata de relacionar a teoria com 

a prática;

  a produção do conhecimento é sujeita a modificações político-sociais, dependendo 

do seu contexto. Portanto, “o palco de valorização do conhecimento é movediço”;

  o saber pedagógico não tem possibilidade de se estabelecer como ciência normal5.

Sendo assim, os problemas da prática pedagógica na universidade não estão 

circunscritos a ela, mas ao campo epistemológico em que a profissão está inserida e ao 

campo definido e controlado pelo modo de produção existente na divisão do trabalho 

social na sociedade. As autoras  sugerem a impossibilidade de uma pedagogia 

universitária organizada sob uma única lógica. “Não se pode analisar a universidade 

sem contextualizá-la histórica e socialmente, as crises do ensino e da aprendizagem na 

graduação são crises do conhecimento socialmente distribuído; os contextos referidos 

influenciam as práticas pedagógicas” (Cunha e Leite, 1996, p.8) 

                                                                                                                                                                                           

apresentam menor demanda na no ensino superior, os que tem menor seletividade. São empregados do 
serviço estatal, portanto assalariados e em luta permanente pela melhoria salarial. São parte desse grupo 
das semi-profissões: pedagogos, enfermeiros, sociólogos entre outros. 

5 Para Kuhn, uma ciência normal possui um conjunto de convicções que formam seus fundamentos, sua 
matriz disciplinar. Quando anomalias e novidades surgem, são eliminadas para não minar esses 
fundamentos e assim fortalecer a ciência. Para ele, o paradigma é essencial para a investigação 
científica.



Em uma pesquisa que realizamos sobre como os docentes vêem suas práticas 

no curso de pedagogia de uma universidade brasileira (Campani,1999),  evidenciamos 

que não há uma única pedagogia que forma o pedagogo, uma forma de ensinar, de se 

relacionar com o conhecimento, de produzir conhecimento e de conceber o currículo, 

mas há, em momentos específicos, aquela que diante das relações de poder e das 

circunstâncias irá prevalecer e será colocada como necessária.

Constatamos que os docentes vêem as suas práticas no Curso de Pedagogia 

de formas diferenciadas de acordo com o seu saber, que é plural e cultural. A partir da 

análise das falas dos entrevistados, concluímos que a prática pedagógica acontece na 

relação que o docente estabelece com o conhecimento, em determinado contexto 

institucional. Nesse sentido, o docente exerce uma prática contextualizada, histórica e 

cultural, ancorada em sua formação, em sua compreensão de valores construída pela 

prática cotidiana docente. 

Os estudos citados indicam que a prática pedagógica que forma o professor na 

universidade esta associada à relação que os docentes estabelecem com seu campo 

epistemológico e do contexto histórico-social e político em que essa relação é 

construída. Essa conclusão nos leva a refletir sobre os elementos que permeiam essa 

relação docente e o campo epistemológico, no contexto da prática de reforma curricular 

na universidade. 

O processo de corporificação (elementos que dão forma) do currículo ocorre no 

interior das estruturas de dominação e conflito de poder, presente em práticas 

institucionais regionalizadas, portanto é produzido por formas construídas de raciocínio 

(Popkewitz, 1997).

Assim, a corporificação dos currículos que formam professores na universidade 

está atrelada às decisões e práticas institucionais dos seus cursos, porque há uma 

relação entre o processo de aquisição e alteração do conhecimento no currículo e as 

formas de poder que decidem e produzem as práticas formativas de professores na 



universidade. Essas práticas formativas são produzidas por diferentes sujeitos 

(professores formadores, coordenadores, formadores de opinião sobre educação, 

dirigentes institucionais e legais...) que ocupam diferentes condições de poder 

(Sacristán, 1999).

A alteração e aquisição do conhecimento no currículo ocorrem a partir de uma 

razão pedagógica produzida na relação que o docente estabelece com o contexto de 

mudança. Sendo essa relação permeada por elementos subjacentes às decisões e 

práticas institucionais de um jogo de disputa de poderes e subjetividades, consideramos 

relevante colocar como objeto de análise dessa pesquisa a racionalidade pedagógica 

que produz a mudança do conhecimento na formação do professor no contexto de 

reforma curricular. 

Propomos na presente pesquisa uma análise sobre a racionalidade pedagógica 

presente no processo de corporificação dos currículos das licenciaturas na 

universidade. Essa análise teve como recorte empírico o processo de reforma curricular 

dos cursos de licenciaturas da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA,  em 

Sobral-CE, pós Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da 

Educação Básica – DCN´s, que ocorreu durante o período de 2003 a 2006. 

Objetivamos, então, descrever o processo de corporificação dos currículos 

das licenciaturas da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no contexto de reforma 

curricular pós Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores para a 

Educação Básica, visando a analisar a racionalidade pedagógica que produz os novos 

currículos de formação de professores na universidade. Para responder a este objetivo, 

busca-se especificamente: 

  Identificar as normas e formas de raciocínio estabelecidas para estipular e 

organizar o conhecimento pedagógico nos cursos de licenciaturas no Brasil; 



  Descrever e analisar os procedimentos institucionais para efetivação do 

processo de reforma curricular nas licenciaturas, analisando os elementos que 

influenciaram nas decisões curriculares dos cursos; 

  Analisar o discurso pedagógico que produz as decisões curriculares para 

formação do professor na universidade. 

Integrando a linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino no eixo temático 

saber docente, profissionalidade e trabalho pedagógico, justificamos o interesse de 

investigação pelo emergente campo de pesquisa sobre as políticas de currículo para 

formação de professores ante às novas diretrizes curriculares para a formação inicial de 

professores da educação básica que se estabelecem no Brasil na primeira década do 

século XXI. 

 Escolhe-se a UVA como estudo de caso pela nossa experiência profissional e 

acadêmica nessa universidade como professora e coordenadora de cursos 

convencionais e programas especiais de formação de professores. E, no caso 

específico dessa pesquisa, como membro da comissão do processo de reforma 

curricular dos cursos de graduação da Universidade.  

A nossa experiência no processo de reforma curricular da UVA despertou-nos 

alguns questionamentos em torno do discurso sobre a formação do professor tanto por 

parte dos professores das licenciaturas quanto por parte da gestão da universidade. 

Percebíamos, de forma tácita, um contexto discursivo arenoso de disputa de 

subjetividades sobre a formação do professor em que um olhar mais cuidadoso sobre 

esses discursos poderia revelar elementos para compreender o que estamos 

chamando de racionalidade pedagógica. 

Para melhor explicar a compreensão de pesquisa, citamos a metáfora do olhar

que  Veiga-Neto (2002) elegeu para apresentar a perspectiva de sua caminhada como 

pesquisador: “o olhar que botamos sobre as coisas que, de certa maneira, a constitui. 



São os olhares que botamos sobre as coisas que criam os problemas no mundo. (...) 

Ao falarmos sobre as coisas, nós as constituímos (p.31)”.

Ao olharmos nossa caminhada de 3 anos de reforma curricular na UVA, outras 

indagações surgem  nos permitindo problematizar as certezas que em um determinado 

momento serviram para a realização dessa caminhada. 

A pesquisa que ora se apresenta objetiva, ao  refletir sobre os enunciados de 

uma determinada realidade institucional na qual se insere a pesquisadora, participou 

como enunciante também.

Os enunciados fazem mais do que uma representação do mundo, eles 
produzem o mundo. O que se pensa é instituído pelo discurso que 
longe de formar uma verdade sobre a realidade, ou colocar esta 
realidade em toda a sua espessura, o máximo que pode fazer é colocá-
la como re- presença, ou seja representá-la (Veiga-Neto 2002, p.31).  

Construir um olhar sobre esses enunciados é construir um discurso sobre os 

mesmos, é portanto, re-apresentar o processo de reforma curricular da UVA a partir do 

nosso discurso, enquanto pesquisador que participou desse processo. O rigor dessa 

pesquisa não está na neutralidade da pesquisadora (pesquisa positivista), mas no re-

olhar sobre a trajetória de uma prática construída enquanto professora da instituição.

Esse re-olhar é no sentido de tornar visíveis elementos da racionalidade 

pedagógica que produz o contexto da prática de reforma curricular na universidade.

Ball e Bowles (1992) consideram três contextos no processo de produção de 

políticas curriculares: o de influência, o de produção de textos e o da prática. No 

contexto de influência são as disputas discursivas mais amplas para definir os 

princípios que nortearão as políticas educacionais, indicando suas finalidades sociais; o 

contexto de produção de textos, estreitamente vinculado ao primeiro, é centralizador e 

confere aos textos um caráter oficial como o discurso oficial; por último, o contexto da 



prática que reinterpreta e recontextualiza6 as definições curriculares recorrentes entre 

os três contextos. 

Consideramos o processo de corporificação dos currículos das licenciaturas da 

UVA pós DCN´s  como o “contexto da prática” em que ocorreu a recontextualização dos 

discursos do “contexto de influência” e do “contexto da produção”7. Sendo assim, 

primamos por analisar o discurso pedagógico  desse contexto, porque se acredita que 

esse discurso revela elementos para se compreender a racionalidade pedagógica que 

decide o currículo na  formação do professor na universidade.

Para analisar os elementos constituidores da racionalilidade pedagógica no 

processo de corporificarão dos currículos nas licenciaturas, a pesquisa se estruturou 

em dois eixos de análise: a) O discurso pedagógico presente nos contextos das 

políticas curriculares para formação do professor nas licenciaturas no Brasil e b) O 

discurso pedagógico sobre a formação do professor no processo de corporificação dos 

currículos dos cursos de licenciaturas no contexto de reforma curricular institucional.   

A coleta de dados se deu a partir das práticas discursivas produzidas nos 

contextos de influência e da prática das políticas curriculares presentes nos textos, na 

materialidade documental dos registros das observações participantes e também na 

análise dos documentos oficiais e das entrevistas semi-estruturadas, realizadas com os 

coordenadores do processo de reforma das licenciaturas. Os dados foram coletados a 

partir das seguintes fontes de pesquisa: 

1) Análise documental: documentos oficiais como pareceres e resoluções do Conselho 

Nacional de Educação, portarias do Ministério da Educação,  projetos pedagógicos dos 

cursos; documentos relativos à formação do professor elaborados pela universidade; 

                                                          
6 O sentido de recontextualização dado aqui pauta-se na compreensão de Bernstein (1996), que entende 
o discurso pedagógico como um recontextualizador dos discursos instrucional e regulativo.  Esse 
conceito será melhor discutido no capitulo 1 desse trabalho.  
7 Os conceitos sobre “Contexto da prática”, “contexto de influencia” e “contexto da produção” de Ball e 
Bowles (1992) serão melhor abordados no capítulo 5 desse trabalho. 



relatórios das reuniões do fórum de reformulação curricular da UVA, depoimentos dos 

sujeitos da pesquisa registrados em jornais. Intencionamos, com essa fonte, identificar 

elementos que demonstrem as influências, os princípios, as intenções e as agendas do 

poder estatal na configuração das políticas curriculares para formação do professor e 

como esses elementos se encontram presentes no discurso dos textos institucionais. 

2) Observação participante: registros das observações realizadas nas reuniões da 

Comissão da Reforma Curricular; registros das intervenções dos professores no Fórum 

de Reforma Curricular da UVA, registros das falas dos professores nas reuniões de 

colegiados dos cursos.  Essa fonte esteve presente durante os 3 anos em que se 

acompanhou o processo de reforma curricular da UVA,   permitindo fazer uma 

descrição qualitativa dos conflitos, das contradições e disputas presentes no contexto 

da prática.

3) Entrevistas semi-estruturadas: entrevistas com os professores-coordenadores do 

processo de reforma nos cursos pesquisados. As entrevistas objetivaram verificar, a 

partir das falas dos professores, como se deu o processo de discussão e elaboração 

dos novos projetos pedagógicos nos cursos. No entanto, a preocupação foi de analisar, 

a partir da descrição desse processo, os elementos que influenciaram nas decisões 

curriculares desses projetos pedagógicos. 

Na sistematização dos dados coletados, elegeram-se algumas questões para 

nortear a análise na medida em que correspondem aos objetivos da pesquisa. Tais 

questões como: 

  As normas e regras estabelecidas para pensar a formação do professor 

na universidade;

  Os conhecimentos selecionados e a organização curricular para 

formação do professor na universidade; 

  O discurso institucional e acadêmico sobre a mudança curricular na 

universidade;



  As contradições, conflitos e tensões nas relações de poder do contexto 

da prática; 

A pesquisa articula teoricamente os conceitos temáticos de racionalidade 

pedagógica e reforma curricular na formação do professor através das categorias 

teóricas de currículo em Silva (1996/1998/1999), Moreira e Silva (1992) Moreira (1994) 

e Apple (1989/1994/1997), de discurso pedagógico e saber-poder em (Bernstein (1996) 

e Foucault (1995/2005a/2005b) e de epistemologia social Popkewitz 

(1991/994/1997/2001) entre outros. O aprofundamento teórico para explicitação e 

compreensão das categorias temáticas instigou o olhar sobre o sentido da 

mudança/alteração do conhecimento na formação do professor na universidade, dentro 

desse contexto de reforma curricular.

 O presente trabalho organiza-se em cinco capítulos: 

O primeiro capítulo discute os conceitos teóricos na perspectiva de esclarecer o 

nosso entendimento sobre racionalidade pedagógica como objeto de análise da 

pesquisa. A discussão teórica sobre currículo e discurso pedagógico, apresentada 

nesse capítulo, dar-nos-á suporte  para compreender como a racionalidade pedagógica 

é construída e como ela se configura no processo de corporificação curricular.

  O segundo e o terceiro capítulos apresentam elementos das políticas 

curriculares para formação dos professores nas licenciaturas no Brasil, visando a 

analisar as formas de regulação docente produzidas pelo discurso pedagógico dessas 

políticas. Nesta parte da pesquisa, identificaremos as normas e formas de raciocínio 

estabelecidas para estipular e organizar o conhecimento pedagógico nos cursos de 

licenciaturas. 

O quarto capítulo apresenta o recorte empírico descrevendo o processo de 

corporificarão dos currículos das licenciaturas na universidade pesquisada. Esse 

capítulo objetiva descrever e analisar os procedimentos institucionais para efetivação 



do processo de reforma curricular nas licenciaturas, analisando os elementos que 

influenciaram nas decisões curriculares dos cursos. 

E o quinto capítulo contempla os elementos que caracterizam a racionalidade 

pedagógica presente no processo descrito no capítulo quatro. Com base nesse exame, 

é que objetivamos caracterizar a racionalidade pedagógica que permeia as decisões 

curriculares na formação do professor na universidade. 

Desvendar as racionalidades pedagógicas que estão produzindo os novos 

currículos de formação de professores na universidade significa, também, compreender 

o sentido da mudança no processo de aquisição e alteração do conhecimento nos 

projetos pedagógicos dos cursos de licenciaturas.    

A contribuição dessa pesquisa é fornecer elementos para compreender a 

racionalidade pedagógica que produz o currículo na universidade. Analisar este 

elementos requer compreender que o currículo se constitui no interior das estruturas de 

dominação além de lógicas de conflito e de poder institucionais em que esta 

racionalidade esta sendo produzida. 

O discurso pedagógico das DCN´s sustenta-se em elementos não provocadores 

de mudança, mas sim de reforma educacional. No entanto, o efeito de poder desse 

discurso, quando associado às condições de um cenário institucional, gera um sentido 

particular de mudança. Esta não é linear, nem isenta de conflitos de poder e provoca 

posturas geradoras de resistência, regulação e transformação das relações de poder 

existentes.

É possível que o processo de construção dos novos currículos na universidade 

gere novas racionalidades sobre a formação do professor, mas é necessário 

compreendermos como elas são produzidas, para que possamos entender o sentido da 

mudança no contexto institucional.



1. RACIONALIDADE PEDAGÓGICA E A CORPORIFICAÇÃO DO CURRICULO NA 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

A formulação de políticas educacionais para formação de professores no Brasil é 

fortemente marcada pelas orientações técnicas e ideológicas das organizações 

internacionais e das agencias multilaterais. Contudo, é possível identificar uma tentativa 

de estabelecer uma racionalidade educativa fundamentada no desenvolvimento 

econômico e social. Damos destaque, nesse capítulo, às mudanças curriculares 

realizadas para atender a essa racionalidade, por considerá-las centrais no projeto de 

reforma educacional.

Hypolito (2002) observa que as reformas curriculares neoliberais no Brasil têm 

sistematicamente reforçado o status quo e que os professores e outros agentes 

educacionais precisam reinterpretar, definir e decidir o "que" é educação e "como" o 

processo educacional deve ser desenvolvido. Silva (2002) complementa dizendo que a 

formação do professor deve promover a "descolonização" do currículo, abrindo-se para 

a transgressão de novas fronteiras, ao invés de se fechar a si mesma como mecanismo 

de reprodução da ideologia dominante.

O conhecimento e a sua organização para a formação do professor são 

centrais para os objetivos de modernização dos sistemas de ensino, pois os programas 

de reforma constituem respostas às transformações ocorridas em diversos setores da 

vida social.

É necessário analisarmos as alterações curriculares como parte das mudanças 

nos modos de regulação do sistema educativo e considerarmos que essa dimensão 

reguladora significa difundir novas formas de pensamento e ação, de construção de 

subjetividades e estilos cognitivos para a formação do professor.

Compreendemos que conhecimento ou desenvolvimento do currículo é uma 

construção social e não pode ser analisado sem as relações do poder que o produzem. 

O currículo é a luta em torno da definição de significados dessas relações de poder. 



Portanto, a análise do conhecimento curricular requer questionar como ele é produzido, 

distribuído, organizado e como ele dá voz a outros saberes. 

Analisar as formas como as idéias se encontram corporificadas na organização 

do conhecimento no currículo, a partir das maneiras e condições em que elas ocorrem 

(Popkewitz, 1997), requer desvendar as bases do discurso pedagógico que estruturam 

esse conhecimento.

Partindo disso, objetivamos nesse capítulo discutir os conceitos de “currículo” e 

“discurso pedagógico” para definir o que estamos chamando de “racionalidade 

pedagógica na formação do professor”.  

1.1 Currículo: conceito e teorias 

A preocupação com a seleção e organização dos conteúdos de ensino se inicia 

nos Estados Unidos da América, a partir de meados do século XIX8. O termo “Currículo” 

é, neste contexto, utilizado por John Dewey nas suas obras The absolute curriculum em 

1900, The curriculum in elementary education, em 1901, e The child and the curriculum,

em 1902. No entanto, são os livros especializados de Ferdinand Bobbitt, 

TheCurriculum, em 1918, e How to make a curriculum, em 1924, que são considerados 

os marcos definidores da emergência desta área como objeto específico de estudo e 

pesquisa.  

Começa-se, então, a estabelecer distinção entre processo e conteúdo de ensino 

e coloca-se a experiência humana, as tarefas, a derivação e seleção de objetivos como 

questões de análise. O currículo passa a ser aceito como uma organização burocrática 

de desenvolvimento técnico e surgem, em algumas universidades americanas e 

inglesas, departamentos destinados à elaboração de programas curriculares e 

precursores de revistas e associações especializados em processos de construção, 

desenvolvimento e testagem de Currículos.
                                                          
8 Essa preocupação começa por influência de Johann Friedrich Herbart (1776-1841), filósofo e educador 
alemão, considerado por muitos como o “pai da pedagogia científica”.  



Os anos vinte nos Estados Unidos da América marcaram o surgimento das 

primeiras concepções de Currículo enquanto área especializada. A teoria de currículo 

surge em um contexto no qual o processo de industrialização e urbanização acelerado 

gera a exigência da racionalização do conhecimento para uma escolarização 

necessariamente de massas.

O caráter político do currículo configura-se na dimensão instrumental, cuja 

função se destina a formar o aluno com o máximo de eficácia e o mínimo de custos, 

numa lógica mercante. A eficácia e a produtividade, nesse caso, são alcançadas 

através duma “gestão científica” do ensino9, tecnificando o processo de forma ordenada 

e seqüencial, com uma arquitetura curricular precisa, tendo em vista alcançar objetivos 

que fossem claros, observáveis e mensuráveis.

Estes princípios consagraram-se com Ralph Tyler no livro Princípios básicos de 

currículo e ensino (Basic principles of curriculum and teaching), publicado originalmente 

em 1949, o qual sistematizou e fundamentou as etapas formais para elaborar um 

currículo. A construção curricular proposta é centrada em objetivos e distancia o 

professor da responsabilidade de formulá-los. O papel do professor consistiria 

fundamentalmente na seleção de experiências de aprendizagem e na organização 

seguindo critérios de continuidade, seqüência e integração (Tyler,1974). 

O modelo pressupostamente neutro de R. Tyler é centrado na organização e no 

processo de desenvolvimento curricular, numa base prescritiva e apolítica, sem 

questionar o “como” construir o currículo e  “o quê” ele pretende transmitir, admitindo o 

status quo como referência desejável. 

                                                          
9 Esse conceito advém da Teoria de Administração Científica proposta pelo americano Frederick Taylor 
(1856-1915). Sua teoria caracterizava-se pela racionalização do trabalho através de uma organização 
científica que permitisse maior produção com menor custo e mais lucros.



“Historicamente o modelo de Tyler, reforçado pelo de Taba, é uma derivação 
das primeiras perspectivas da teoria curricular técnica, defendidas por Bobbitt 
ao pretender aplicar as técnicas de racionalização do trabalho – resultantes do 
taylorismo – de uma empresa a uma escola. Neste enquadramento, ao definir-
se currículo como um meio para a obtenção de determinados fins, defende-se 
uma visão utilitarista da educação, ao serviço da eficiência e da reprodução 
social, através de uma técnica de antecipação de resultados” (Pacheco, 2001, 
p. 73). 

O modelo curricular de Tyler foi centrado na organização e no processo de 

desenvolvimento curricular numa perspectiva prescritiva e apolítica. A perversidade do 

seu efeito de poder estava justamente na manutenção de um ideário de “neutralidade 

curricular”, ou seja, na não visibilidade da exclusão social provocada pelos interesses 

desse modelo curricular.

A inspiração básica comum sobre currículo é a de Tyle com 

a visão tecnicista e economicista de educação, mas outras teorias foram geradas dando 

continuidade aos seus fundamentos, como a de Hilda Taba (1962), que recorre aos 

elementos da Psicologia da Aprendizagem para estabelecer critérios de elaboração 

curricular e a de Bloom (1956), com as taxonomias dos objetivos, entre outras teorias.

  A base da teoria de Tyler, orientada para um enfoque 

comportamentalista, radicalizou-se nos anos 60, com o fortalecimento, nos Estados 

Unidos, de uma visão tecnicista da educação.

A visão tecnicista pressupõe definir precisamente os 

objetivos e os padrões de referência. Tudo deve ser previsto, planejado e deve 

obedecer a uma seqüência estruturada e pré-definida, que contempla os seguintes 

itens: Ensino, Aprendizagem, Avaliação, Metodologia, Didática, Organização, 

Planejamento, Eficiência, Objetivos. Nesta estrutura, o currículo é feito seguindo uma 

dinâmica sistematizada e pragmática com base em resultados exatos. 

 Com isso, perde-se a oportunidade de conceber o 

ensino e a aprendizagem realmente como processo, e o espaço para acontecimentos e 



imprevistos fica fora de questão. O foco de ação da teoria curricular tecnicista tem como 

princípio a ordenação do conhecimento escolar. 

Os modelos tradicionais de currículo10 vão ser 

contestados a partir dos anos 70 com a emergência das teorias críticas11 da Escola de 

Frankfurt, onde pontificaram, nos anos trinta do século XX, pensadores críticos como 

Theodor Adorno (1903-1969), Walter Benjamin (1892-1940), Max Horkheimer (1895-

1973), Herbert Marcuse (1898-1978) e Jürgen Habermas (1929) 

A escola de Frankfurt enfatizou a importância do pensamento critico, ao 

argumentar que ele é uma característica construtiva da luta pela auto-emancipação e 

pela  mudança social. O fato de seus membros acreditarem na contradição social levou-

os a desenvolver formas de investigação que analisassem a distinção entre o que é e o 

que deveria ser. A Escola de Frankfurt oferece uma análise histórica de um quadro de 

referência filosófica que condena a cultura mais ampla do positivismo e como essa se 

incorpora aos valores e às práticas de instituições como a escola.

Na área de educação, a teoria crítica contribui para a análise do processo de 

ensino-aprendizagem no contexto social e cultural. Rejeitando certos princípios 

                                                          

10 As teorias tradicionais de currículo incluem os propósitos clássicos-humanistas e as teorias  
progressista e tecnicista. A clássica-humanista dominou a educação secundária desde a sua 
institucionalização. Originando-se da educação universitária medieval e renascentista, sua organização 
escolar era em duas áreas, o Trivium (gramática, retórica e lógica) e o Quadrivium (Música, Astronomia, 
Geometria e Aritmética) e objetivava introduzir os estudantes na cultura literária e artística clássica grega 
e latina. Em contraposição ao currículo clássico-humanista, surgem as teorias progressista e tecnicista: a 
primeira, relacionava-se com as idéias de Rousseau (século XVIII), com movimentos pedagógicos como 
o da Escola Nova (século XIX) e progressista de Dewey no (século XX); centrava-se no desenvolvimento 
infantil, cujo centro da aprendizagem era o aluno. E a segunda, difundida por Tyle e Bobbit, centrava-se 
nos objetivos,  técnica e eficiência e deriva do movimento americano de renovação curricular da década 
de 60. (Ver Silva, 1999 e Pacheco, 2001). 

11 O coneito de Teoria Crítica surgiu pela primeira vez em um texto de Max Horkheimer (1895-1973) de 
nome “Teoria tradicional e teoria crítica” em 1937. A explicação desse conceito está associada à 
fundação do Instituto de Pesquisa Social em 1923, em Frankfurt Main-Alemanha, à criação da Revista de 
Pesquisa Social, às idéias do pensador Horkheimer, que presidia o Instituto e a um contexto histórico 
marcado pelo nazismo (1933-45), pelo stalinismo (1924-53) e pela segunda guerra mundial (1939-45).( 
Nobre, 2004). 



doutrinários marxistas, os membros da Escola de Frankfurt construíram uma base mais 

sólida para a teoria social e ação política. 

Ao contrário das explicações tradicionais e liberais da escolarização, com sua 

ênfase nas continuidades e no progresso histórico, a teoria crítica dirige a educação 

para um modo de análise que enfatiza as rupturas, descontinuidades e contradições, 

todas as quais tornam-se valiosas na medida em que enfatizam o papel central da ação 

humana e da luta, ao mesmo tempo em que revelam o hiato existente entre a 

sociedade atual e a sociedade como poderia ser.

Em “Educação e Emancipação”, encontramos quatro textos onde Adorno (1995) 

defende o papel da educação como um processo de humanização, assim como 

argumenta sobre potencialização da auto-reflexão do homem para o desenvolvimento 

da emancipação e para a resistência a opressão.

O papel da educação, tal como visto por Adorno, é impedir a volta da “barbárie" 

que seria o retorno do totalitarismo e do nazismo. Este retorno era uma possibilidade 

existente e é justamente por pensar assim que a preocupação de Adorno se centrou na 

questão da barbárie. Se a possibilidade do retorno da barbárie existia, então a 

educação deveria assumir um papel importante no sentido de prevenir e impedir tal 

ressurgimento. Na visão do autor, evitar a barbárie seria a meta da educação.

Qualquer debate acerca das metas educacionais carece de significado e 
importância frente a essa meta: que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie 
contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão 
à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a regressão; a 
barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que têm de fundamental 
as condições que geram esta regressão (Adorno, 1995, p. 119). 

Para realizar uma reflexão sobre Auschwitz e tentar evitar o seu retorno, Adorno 

partiu da tese de que a civilização produz e reforça o anticivilizatório. Ele temia que a 

sociedade se identificasse com os atos de violência física banalizada pelo nazismo, 

mesmo considerados atos “irracionais”. Sendo assim, para reivindicar um sentido da 

auto-reflexão crítica da educação, o autor enfatiza os aspectos subjetivos relacionados 

à psicologia daqueles que produziram o “holocausto”.



É necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso evitar 
que as pessoas golpeiem pra os lados sem refletir a respeito de si próprias. A 
educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão 
crítica. Contudo, na medida em que, conforme os ensinamentos da psicologia 
profunda, todo caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam crimes, 
forma-se na primeira infância, a educação que tem por objetivo evitar a 
repetição, precisa se concentrar na primeira infância”(Adorno, 1995, p. 121-
122).

Para Adorno, a educação não deve ser modelagem de pessoas, mas também 

não pode reduzir-se à transmissão de conhecimentos. Ela precisa formar consciências 

verdadeiras, trabalhar pelo esclarecimento, o que é imprescindível para a emancipação.  

Para Adorno, a adaptação promovida pela instituição escolar não deve conduzir 

à perda da individualidade de um conformismo uniformizador, pois  só  se pode viver a 

democracia e na democracia quando identificamos igualmente seus defeitos e suas 

vantagens. Cabe à educação muito mais o papel de formar para a crítica do que para a 

adaptação, para o fortalecimento da resistência e não do conformismo. Cabe à 

educação emancipar. 

A educação emancipatória pensada por Adorno, seria capaz de fazer o homem 
descobrir sua força de ação para a mudança, para construir o seu verdadeiro 
mundo de justiça social, sob a égide da tolerância, da solidariedade, do 
respeito e da ação coletiva, orientada para o bem comum (...) de superar o 
conformismo e a indiferença, a capacidade de experimentar, de arriscar, de 
fazer diferentes dos outros, de romper com a heteronomia resultante da vida 
social sob as relações sociais capitalistas (Vilela, 2006). 

Vilela (2006) defende o pensamento de Adorno como relevante para analisar a 

escola contemporânea, substrato do projeto neoliberal e globalizado de educação da 

atualidade. Acredita que o potencial da epistemologia de Adorno nos permite analisar, 

de forma crítica, a implementação das políticas e práticas curriculares na escola e, 

assim, poder redimensioná-las para a inclusão da pluralidade cultural da sociedade.  

A teoria crítica, ao analisar a escola, compreende o Currículo como resultado de 

determinada seleção feita por quem detém o poder. O fato de selecionar, entre um 

universo amplo, aqueles conhecimentos que constituirão o Currículo é, por si só, 



segundo esta teoria, uma operação de poder. No entanto, essa compreensão vai se 

configurar em diferentes abordagens teóricas críticas que irão conceber o currículo. 

1.1.1 Teorias críticas de currículo 

Os questionamentos da teoria crítica, no campo do currículo, começa a partir das 

décadas de 60 e 70 por autores das mais diversas tendências filosóficas, destacando-

se Louis Althusser, Samuel Bowles e Herbert Gintis, Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron, Michael Young, Michael Apple e  Henry Giroux, que, influenciados pelos 

teóricos da Escola de Frankfurt, passaram a formular teorias críticas do currículo.  

Bourdieu e Parsseron (1982) estudaram o papel desempenhado pela escola na 

manuntenção do status quo focalizando a cultura que ela veicula, pois acreditavam que 

a ação da cultura e da educação é fundamental para o estabelecimento das diferenças 

entre as classes sociais e sua reprodução. Com esse estudo, desenvolveram uma 

crítica da educação centrada no conceito de reprodução, partindo da suposição de que 

as sociedades humanas estão divididas de forma hierárquica, em classes, e de que 

esta hierarquização se perpetua através daquilo que eles denominavam de “violência 

simbólica”.

A violência simbólica é o processo de interiorização das estruturas da ordem 

social, a “subjetividade socializada” daquilo que a elite construiu como formas legítimas 

de expressão cultural. A continuação desse processo de uma geração para outra 

constrói o “habitus”. Através da prática do dia-a-dia, a ordem social torna-se então 

naturalizada, interiorizada e reproduzida. A violência simbólica consiste na 

interiorização e legitimação da dominação. 

Giroux (1986) discorda da teoria de Bourdieu, dizendo que ele apresenta uma 

hegemonia irreversivelmente enraizada na estrutura da personalidade, eliminando a 

esperança de transformação individual e social. Segundo o autor, os estudos de 

Bourdieu eliminam o conflito, tanto dentro como entre diferentes classes, ignorando as 



noções de luta, diversidade e ação humana existentes entre as classes através da 

interação complexa de raça, gênero e classe. Faltou em  Bourdieu a noção de que 

cultura é tanto um processo estruturador quanto transformador. Giroux defende que há 

na escola grupos que resistem, portanto há um espaço de luta e não uma relação social 

apática e subordinável. Se a escola é conservadora, também é construtora, uma vez 

que os seres humanos, dialeticamente, criam, resistem e se acomodam às ideologias 

dominantes. Dentro das escolas, desenvolvem-se relações complexas, que precisam 

ser desveladas e analisadas. 

Louis Althusser (1983), argumentando ao conceituar “ideologia”, procurou 

demonstrar como esta é mais forte do que o próprio poder material de base econômica, 

na manutenção do status quo. Entendia que a permanência da sociedade capitalista 

dependia da manutenção de seus componentes propriamente econômicos (força de 

trabalho, meios de produção) e da reprodução de seus componentes ideológicos. Para 

ele, a ideologia é constituída por aquelas crenças que nos levam a aceitar as estruturas 

sociais (capitalistas) existentes como boas e desejáveis.  

A escola, nessa visão, funcionaria como um forte aparelho ideológico, uma vez 

que atinge grande parte das pessoas por muitos anos. A sociedade capitalista precisa 

dar continuidade as condições de sua produção material e, para se sustentar, precisa 

de mecanismos e instituições encarregadas de garantir a não contestação do status

quo. Isso pode ser obtido através da força, do convencimento ou da repressão através 

dos aparelhos coibitivos de Estado (a policia, o judiciário); ou da ideologia através dos 

aparelhos ideológicos de Estado (a religião, a mídia, a escola, a família). 

A ideologia na análise althusseriana pressupõe uma existência material nos 

rituais, práticas e processos sociais que estruturam o funcionamento diário das escolas. 

As práticas ideológicas podem ser encontradas na própria estrutura física da escola, na 

organização das disciplinas escolares e na relação hierárquica entre professores e 

alunos.



A grande contribuição de Althusser é evidenciar que a escola colabora para a 

reprodução da sociedade capitalista ao transmitir, através das matérias escolares, as 

crenças que nos fazem ver os arranjos sociais existentes como bons e desejáveis 

através de um sistema de representações, carregando significados e idéias que 

estruturam a inconsciência dos alunos.

A teoria do Estado e da reprodução de Althusser representa um avanço 

importante em relação às explicações tradicionais ou liberais, pois argumenta que o 

significado das escolas só pode ser entendido dentro do contexto dos aparelhos 

ideológicos do Estado; além disso, Althusser descarta as teorias marxistas da 

escolarização, as quais afirmam que as escolas são apenas reflexos da ordem 

econômica. As escolas seriam instituições relativamente autônomas, porém com suas 

próprias limitações e práticas específicas.

No entanto, Giroux (1986) discorda de Althusser quanto a sua noção 

reducionista de poder e da unilateralidade da ação humana. Essa visão, segundo o 

autor, reserva às escolas um lugar marcado pela reprodução de uma força dócil de 

trabalho, inexistindo a interação entre dominação, acomodação e luta. A ideologia é 

tratada de maneira não-dialética, uma vez que se dilui em uma teoria de dominação 

invalidando qualquer tipo de resistência e autocrítica reflexiva. A ideologia torna-se um 

meio institucional de opressão que parece funcionar de maneira tão eficiente que o 

Estado e seus aparelhos ideológicos são apresentados como parte de uma fantasia 

estática e administrativa. Para Giroux (1986), Althusser desenvolveu uma noção de 

poder que elimina a mediação da ação humana de como as pessoas se apropriam, 

selecionam, acomodam-se ou simplesmente geram significados.  

Na mesma linha teórica de Althusser, Bowles e Gintis (1981), ao analisarem as 

formas de relações sociais vivenciadas pelos alunos na escola capitalista americana, 

concluem que o papel da escola é de promover a dominação da classe trabalhadora. 

Utilizam o “principio de correspondência” para explicitar a tese de que os padrões 

hierarquicamente estruturados de valores, normas e habilidades que caracterizam a 



força de trabalho e a dinâmica da interação de classes, sob o capitalismo, reflete-se na 

dinâmica social da escola. 

 Para os autores, há uma correspondência entre as atitudes e disposições 

necessárias à aceitação dos imperativos sociais e econômicos de uma economia 

capitalista e a estrutura das relações sociais na educação. A escola não só disciplina o 

aluno para o mundo do trabalho, como também desenvolve nele os tipos de 

comportamento pessoal, modos de auto-preservação, auto-imagem e identificações 

sociais, que são os ingredientes cruciais para a adaptação ao emprego.  

Tanto em Althusser quanto em Bowles e Gintis, na perspectiva da reprodução 

social, perde-se qualquer consideração das escolas enquanto espaços que produzem 

ideologias e formas culturais que se levantem em oposição aos valores e práticas 

dominantes. A noção de correspondência, além de ignorar a questão da resistência, 

despreza as maneiras complexas pelas quais as subjetividades da classe trabalhadora 

são construídas (Giroux,1986). 

Giroux (1986/1994/1997) procurou superar as conjecturas das teorias de 

reprodução, abrindo para os educadores uma outra perspectiva, de análise do currículo 

e das práticas escolares através de uma pedagogia de ‘política cultural’. Para ele, o 

currículo vai além da transmissão de fatos e conhecimentos objetivos. Ele é o local 

onde, ativamente, produzem-se e criam-se significados sociais. Esses significados 

extrapolam a consciência pessoal e individual, ligando-se a relações sociais de poder e 

de desigualdade, pois há uma disputa de significados numa política de contestação e 

resistência.

O trabalho de Michael Apple (1982) problematiza “ideologia e currículo” a partir 

de uma análise do conceito de poder hegemônico, reafirmando que o educador, 

consciente da sua condição ou não, está implicado em uma ação política. Sustentado 

na matriz gramisciana, destaca a escola como um mecanismo de distribuição cultural, 



um espaço de dominação ideológica de algumas classes através do controle do 

conhecimento.

Entende que na sociedade capitalista a escola tem importância singular como 

distribuidora do capital cultural, legitimando categorias e formas de conhecimento. Ao 

analisar o modelo sistêmico de administração e a ideologia do controle, afirma que o 

caráter determinista desse sistema, ao ser aplicado na educação e, especificamente no 

planejamento curricular, tende a ocultar do educador as suas próprias decisões éticas e 

econômicas sobre as pessoas. 

O autor se preocupa em analisar de que forma as tensões e contradições 

econômicas e políticas são mediadas nas práticas dos educadores. De que forma a 

escola, como instituição de preservação e distribuição cultural, produz e reproduz 

consciências mantenedoras de controle social sem se utilizar de mecanismos explícitos 

de repressão.

Ele propõe uma educação mais apropriada em que a ciência educacional e a 

competência técnica se estruturassem em um movimento permanente de autocrítica 

sob responsabilidades éticas e sociais. É nesse movimento que, para o autor, 

encontraríamos elementos para uma educação crítica e emancipadora. 

Apple assumiu uma visão marxista em sua teoria ao definir uma relação 

estrutural entre economia e educação e economia e cultura; no entanto, não a coloca 

como uma relação simplesmente determinista, de causa-efeito. Pelo contrário, chama a 

atenção para as múltiplas relações contraditórias de poder existentes nessa relação e 

para as dinâmicas que se estabelecem no local como espaço importante de luta e de 

ação crítica. Portanto, defende a necessidade de interpretar a escolarização não só 

como um sistema de reprodução, como também de produção. 

Apple (1989) reconhece a contribuição das teorias críticas por chamarem a 

atenção para a pressão exercida pelo poder econômico e político vigente sobre a 



educação e do controle que as escolas exercem sobre o conhecimento. No entanto, ele 

desvia o foco de investigação para as múltiplas relações de poder, pautadas pelas 

contradições, conflitos, mediações e, sobretudo, contestações e resistências.  

O que torna sua análise política é precisamente essa centralidade atribuída às 
relações de poder – essa é a equação básica que estrutura a crítica do 
currículo desenvolvido por Apple. A questão básica é a da conexão entre de 
um lado a produção, distribuição e consumo de recursos materiais e 
econômicos, e de outro, a produção, distribuição e consumo de recursos 
simbólicos como a cultura, o conhecimento, a educação e o currículo (Silva, 
1999, p.48) 

No texto “repensando ideologia e currículo”, Apple (1994a) chama a atenção 

para a complexidade inerente à influência da escola nos planos ideológicos, culturais e 

econômicos. Embora existindo ligações, essa influência não pode ser analisada 

desconsiderando-se o processo contraditório e mediador presente na história de cada 

instituição.

Para Apple (1994b), o currículo constitui-se em conhecimentos de interesses 

sociais e arbitra relações entre estes conhecimentos. Ele corporifica e negocia relações 

de hegemonia entre interesses sociais. O currículo é produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas, pois “é sempre parte de uma tradição 

seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 

conhecimento legítimo” (idem, p.59).

No Brasil destacamos a contribuição de Paulo Freire, que também, numa  

perspectiva crítica, lança questionamentos sobre “o que ensinar” e o “sentido de 

ensinar”. A vertente crítica de Freire ao currículo pode ser identificada na obra 

“Pedagogia do Oprimido”, com primeira publicação em inglês em 1970. Nesta obra, o 

autor discute o conceito de “educação bancária”. 

Para Freire, a educação é uma ação cultural de um processo de conscientização 

crítica. Sendo problematizadora e não bancária (transmissão como depósito), ela deve 



ser um instrumento de organização política das classes sociais subordinadas, isto é, 

dos oprimidos. 

Para ele, a consciência passa a ser crítica quando o homem assume uma 

posição verdadeiramente epistemológica de busca de conhecimento, quando sai da 

“consciência ingênua para a consciência epistemológica” (Freire, 1996).  

Numa perspectiva dialética e fenomenológica de análise do fenômeno 

educacional, a proposta de Paulo Freire insere-se no âmbito da educação não-formal, 

pela qual professores e alunos ensinam e aprendem juntos, em processo dialógico; 

portanto uma relação horizontal, que não exclui desequilíbrios de poder ou diferenças 

de experiência e conhecimento. Este conhecimento não é meramente discursivo, já 

selecionado por quem detém o poder, mas é um conhecimento a partir das 

necessidades da comunidade e das experiências diárias e contraditórias de professores 

e alunos.

Em síntese, Freire acreditava na vocação ontológica do homem na capacidade 

do Sujeito agir sobre o mundo, podendo transformá-lo; por mais ignorante que seja, ou 

por mais mergulhado que se encontre na “cultura do silêncio”. O Sujeito tem a 

capacidade de olhar para o mundo de uma forma crítica, em encontro “dialógico” com o 

outro. O Sujeito, porém, precisa de instrumentos adequados para esse encontro, para 

gradualmente compreender a sua realidade pessoal e social e as contradições nela 

existentes. Esse seria um processo de conscientização através da ação educativa 

objetivando libertação do sujeito. 

Os estudos de Silva (1999) e Moreira (1997) informam que, na década de 80, 

porém, houve um notável progresso sobre os estudos de currículo no Brasil: a 

educação popular ganhou espaço nas discussões acadêmicas e as teorias crítico-

sociais e do construtivismo obtiveram grande aceitação.

Na primeira metade da década de 80, raros autores discutiam o currículo, pois a 

teoria da reprodução era pouco referida, enquanto a Nova Sociologia da Educação 



ainda era alvo de discussão e as teorias de Apple e Giroux não eram muito divulgadas. 

A partir da década de 90, as teorias críticas do currículo começaram a fazer parte das 

análises educacionais brasileiras12.

As teorias tradicionais sustentavam-se na aceitação, no ajuste e na adaptação. 

Já as teorias críticas são teorias de desconfiança, de questionamento e de 

transformação radical (Silva, 1999), pois se apóiam na análise da relação complexa que 

existe entre o Currículo e a ideologia, o Currículo e a cultura, o Currículo e o poder. 

As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos 

fundamentos das teorias tradicionais. Há, portanto, uma ruptura com as teorias 

tradicionais e se amplia o questionamento sobre o sistema educacional e as formas 

dominantes de conhecimento. Enquanto as teorias tradicionais priorizam a organização 

e elaboração do currículo, as teorias criticas colocam em questão os arranjos sociais e 

educacionais em vigência. Para elas, o importante não é, apenas, desenvolver técnicas 

para fazer currículo, mas desenvolver conceitos que permitam compreender o que o 

currículo faz.  

Em síntese, as teorias críticas se preocupam em analisar a prática curricular a 

partir das seguintes questões: Quem e como se determinam os conhecimentos e qual a 

forma de trabalhá-los? Por que são estes conhecimentos e não outros? Quais as 

possibilidades de flexibilização e inserção de novos conhecimentos? Que discurso 

produz e legitima esses conhecimentos? 

Moreira (1998) afirma que o pensamento curricular das teorias críticas  leva em 

conta as seguintes questões: 

  as relações entre os acontecimentos históricos e as práticas políticas que 

os conteúdos propostos vão desenvolver; 

                                                          
12 Esse fato se deve principalmente ao processo de redemocratização do Estado, que possibilita uma 
maior liberdade de divulgação das teorias críticas de currículo no Brasil e também à contribuição de 
Antônio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva, que protagonizaram esse esforço de divulgação.  



  o poder que molda o discurso curricular e por que certos conhecimentos 

são privilegiados em detrimento de outros, viabilizando uma única análise 

de um mesmo ponto de vista;

  Os interesses atendidos e excluídos numa estrutura disciplinar, bem como  

a autoridade no discurso curricular;

  Os valores e discursos que organizam os princípios do currículo.   

O pensamento curricular crítico nos permite entender como o conhecimento e o 

poder se criam e recriam mutuamente e leva-nos a fazer  julgamentos sobre os 

objetivos, as experiências de aprendizagem, a organização e  avaliação de uma 

proposta educativa (idem).

A teoria crítica caracteriza-se, segundo Kemmins (1993), por um discurso 

dialético, por uma organização participativa, democrática, comunitária e por uma ação 

emancipatória. Para a teoria crítica, o currículo não é o resultado nem de especialistas, 

nem do professor individual, mas dos professores agrupados e portadores de uma 

consciência crítica.

O que distingue a teoria crítica da teoria técnica e prática13 é o conceito de 

práxis inerente ao interesse cognitivo crítico e que é constituído pela ação e reflexão. O 

currículo é visto como uma forma de práxis e a aprendizagem é vista como um ato 

social. Aprender e ensinar estão relacionados com professores e alunos em interação 

dialógica e não autoritária.

As teorias críticas nos alertam que o currículo é um território de poder e que o 

conhecimento corporificado por ele carrega marcas das relações sociais e de poder. O 

currículo “reproduz culturalmente as estruturas sociais”, ele é um aparelho ideológico da 

cultura dominante, ele “é, em suma, um território político” ( Silva, 1999a).

                                                          
13. A teoria prática concebe o currículo como processo, e não como produto. Seus representantes são 

os ingleses Schwab e Stenhouse: o primeiro propõe uma linguagem prática como forma de conceituar o 
currículo e o segundo fala de uma atitude critica do professor, destacando o protagonismo que ele 
assume em toda proposta curricular. (ver Pacheco, 2001) 



A relação currículo-poder passou a ser uma das grandes contribuições das 

teorias críticas de currículo. No entanto, o entendimento de que o conhecimento não é 

exterior e nem se opõe ao poder, mas é inerente a ele irá ampliar e redefinir o conceito 

de poder trazido pelas teorias críticas até então. Esse entendimento passou a ser 

difundido pelas chamadas teorias pós-criticas.

1.1.2 Teorias pós-críticas 

Nos anos setenta, surge na Inglaterra um movimento que passaria a ser 

conhecido como a “Nova Sociologia da Educação” (NSE), liderado por Michael Young, 

que publica, em 1971, um livro intitulado de “Knowledge and Control: New Directions in 

the Sociology of Education”. 

Este movimento, ao questionar igualmente a natureza do conhecimento 

veiculado pela escola, põe em causa a abordagem sociológica que procurava encontrar 

as razões do insucesso escolar, como a cultura, a linguagem e o ambiente familiar. Ao 

invés disso, a NSE vira o seu foco de atenção para o próprio Currículo, 

responsabilizando-o pela produção das desigualdades sociais. M. Young lança as 

bases de uma sociologia do Currículo, visto a destacar o caráter socialmente construído 

das formas de conhecimento. Em seu entender, a NSE deveria encarar o conhecimento 

escolar e o Currículo como: 

As invenções sociais, como o resultado de um processo envolvendo conflitos e 
disputas em torno de que conhecimentos deveriam dele fazer parte. Deveria 
perguntar como essa disciplina e não outra acabou por entrar no currículo, 
como esse tópico e não outro, por que razão essa forma de organização e não 
outra, quais os valores e os interesses sociais envolvidos nesse processo 
seletivo (Silva, 1999a, p. 69). 

Ao tomar conhecimento escolar como não natural e ao considerar que a 

estratificação do conhecimento leva à estratificação social, a NSE veio trazer mais luz à 

compreensão do papel político desempenhado pela escolarização na produção e 

reprodução das desigualdades sociais. 



No entanto, a partir dos meados da década de 1980, a teorização crítica da 

educação concentrada em torno da NSE iria se dissolver em várias perspectivas 

analíticas e teóricas como o feminismo, estudos sobre gênero, raça e etnia, estudos 

culturais, pós-modernismo e pós-estruturalismo (Silva,1999a). 

Tendo como referências teóricas o pós-modernismo de Lyotard e o pós-

estruturalismo de Foucault, Derrida e Barthes, essas perspectivas analíticas 

consideram que a idéia de libertação do sujeito, por via de um “projecto educacional 

transformador”, pressupõe uma “grande narrativa” ou meta-narrativa sobre a educação 

(uma visão ideal de educação). Para a crítica pós-moderna e pós-estruturalista, este 

tipo de explicação é perigosamente totalizante, dadas as conseqüências desastrosas 

que daí se podem extrair: no campo político, a legitimação de regimes totalitários, e no 

campo educacional, a exclusão das diferenças culturais.

As perspectivas pós modernas e pós-estruturalistas rejeitam igualmente as 

“grandes narrativas” dos discursos científicos e filosóficos, pressupostamente 

legitimadoras de um saber considerado “o melhor saber”.  Não há distinção entre “alta 

cultura” e cultura cotidiana, não há explicações universais e nem plenas, tampouco há 

preocupação com comprovações, revelações e descobertas. No entanto, trabalham na 

perspectiva da criação, do artefato, da produção (Corazza, 2001). Colocam em questão 

a autonomia do sujeito, pois esse é visto como um efeito de linguagem de, textos, de 

discursos, da história e dos processos de subjetivação (Silva, 1999b) com identidade 

híbrida, fluida e multifacetada.

A partir da década de 1990, as teorias críticas americanas e a Nova Sociologia 

da Educação (NSE) estão sendo conectadas ao campo dos estudos culturais que 

começam a traçar um novo mapa de análise entre currículo e cultura (Silva, 1999a). Os 

estudos culturais chamam atenção para outras categorias de análise do currículo como: 

linguagem, gênero, raça, sexo, poder e outras mais. A inserção destas categorias 

sugere novos olhares sobre o currículo que vão além do olhar das teorias críticas.  



Conforme indica a teoria crítica, o currículo é um espaço de poder, na medida 

em que reproduz as estruturas sociais, é ideológico e também reflete os interesses de 

classe de uma sociedade capitalista; o currículo, pois é um território político. Ele 

distribui, opera, hierarquiza e classifica os saberes. Mais que colocar uma ordem 

epistemológica, ele atribui valores a estes saberes; logo é produzido como uma relação 

social e, portanto, não pode ser entendido fora das relações de poder (Silva, 1999a) e 

Veiga-Neto (2002). 

No entanto, as teorias pós-críticas14 ampliam e modificam estas questões. 

Destacam o poder como algo descentrado. O poder pode se transformar, mas nunca 

desaparece. “Em contraste com as teorias críticas, as teorias pós-críticas não limitam a 

análise do poder ao campo das relações econômicas do capitalismo. Com as teorias 

pós-críticas o mapa do poder é ampliado para incluir os processos de dominação 

centrados na raça, na etnia, no gênero e na sexualidade” (Silva, 1999a, p.149).  O 

conhecimento não se opõe, não é exterior ao poder, mas inerente a ele.

A preocupação com a conexão entre saber-poder-identidade se complexifica nas 

teorias pós-críticas porque, para essas, o currículo é uma questão de poder como 

“território contestado” e não somente de reprodução ou resistência das relações sociais 

de produção. No currículo sempre há contestação cultural, disputa de subjetividades, 

produção de identidade e resignificação de discursos.

Na perspectiva pós-crítica, a “teoria” não se limitaria a descobrir, descrever, 

explicar a realidade mas em analisar as condições de produção dessa realidade. A 

teoria passa ser um reflexo, uma representação, uma imagem, um signo de uma 

determinada realidade. Então não seria teoria, mas textos/discursos. 

                                                          
14 Silva (2002) afirma que todos esses rótulos: pós-estruturalismo, pós-moderno, pós-crítico são bastante 
problemáticos, principalmente quando se propõe abranger as diferentes teorias e perspectivas. Porém 
admite que a classificação tem uma utilidade didática e cognitiva, mas também desvantagens e 
limitações.  Não ignorando as perspectivas teóricas de currículo do pós-estruturalismo, pós-modernismo, 
pós-colonialismo, teoria “queer”, estudos culturais entre outros, optamos, nesse trabalho, por centrar 
nossa discussão sobre o conceito de currículo como poder, saber e identidade comum nessas teorias 
consideradas “pós-criticas”  e, portanto, utilizaremos essa denominação. 



Para as teorias pós-criticas, o currículo não se detém somente nos fatos e 

conteúdos que o fazem, mas o modo de pensar, ver, sentir e o mundo e o “eu”. O 

currículo passa a ser entendido como campo discursivo que envolve o poder que 

disputa e gera saber e identidade. É um terreno de produção, luta e  política cultural: 

produz identidades sociais e individuais.

As práticas discursivas que produzem esse campo são de diferentes agentes 

curriculares (professores, alunos, gestores, pais, políticos, acadêmicos...), pois a 

produção do currículo está diretamente relacionada com os interesses e com a 

condição de poder desses agentes. E essas relações de produção do currículo podem 

levar a formular projetos educacionais reforçadores ou transformadores das 

desigualdades sociais.  

As teorias críticas enfatizam e acreditam no poder da auto-reflexão e da 

conscientização do sujeito para investida de um projeto de educação emancipadora. No 

entanto, para as teorias pós-críticas, a “subjetividade é sempre social” (Silva, 1999a), já 

que rejeitam a consciência unitária, centrada e coerente do sujeito.

As teorias pós-críticas estão sempre exercitando um olhar questionador sobre o 

poder de libertação, emancipação, autonomia e alienação do sujeito. Para Silva (2002), 

questionar a noção essencialista do sujeito e vê-lo como uma construção histórica, 

social e cultural significa ampliar a sua ação política e não estreitá-lo. 

 [...]descentrar o sujeito não significa afastar qualquer possibilidade de fazer 
política, mas apenas daquele tipo de política que tem como pressuposto 
justamente tal noção de sujeito. A política não se faz no terreno do dado, do 
fixo, do absoluto, do transcendental, mas justamente no terreno do 
questionável, do variável, do ordinário, imanente.” (Silva, 2002, p.11)  

As contribuições trazidas pelas teorias críticas e pós-críticas nos levam a concluir 

que o currículo é um espaço de conflito de poder que disputa produção de 

subjetividades. Também nos apoiamos, aqui, no conceito ampliado de poder trazido 

pelas teorias pós-críticas para construir nosso referencial de análise dessa 



investigação, por acharmos que ele responde aos questionamentos de pesquisa 

apresentados.

Passaremos agora, a discutir o conceito de discurso pedagógico como produtor 

de subjetividades docentes a partir da compreensão pós-crítica de currículo.

1.2 Discurso pedagógico, currículo e  subjetivação docente 

Cherryholmes (1993), numa perspectiva pós-crítica, orienta que análise do 

currículo “consiste na descrição das relações entre os acontecimentos históricos e as 

práticas políticas, de um lado, e a teoria e a prática curriculares, de outro” (p. 165). 

Nesse caso o conceito de poder passa ser frugal, para observarmos que, mesmo sendo 

controlador/regulador, ele pode transgredir e se reinventar para novos discursos e 

novas práticas políticas. 

Para esse autor,  é relevante analisarmos os discursos presentes no currículo, as 

formas pelas quais o poder produz tais  discursos, a seleção de determinados 

conhecimentos em detrimento de outros e os fundamentos que autorizam determinados 

discursos curriculares a serem mais legítimos que outros. Ou seja, é necessário 

olharmos para o currículo como uma construção histórica produzida em uma arena de 

poder a qual disputa autoridade na elaboração curricular. 

O currículo, compreendido como um campo de luta cultural produzido por 

diferentes práticas discursivas, exerce efeito de poder sobre o saber pedagógico. Isto 

porque institui formas de subjetivação docente por meio de conhecimentos e normas 

que organizam saberes e poderes acionados para produção do discurso pedagógico.    

Sendo assim, as teorias pós-criticas compreendem o currículo como um campo 

discursivo que demarca valores em um jogo de saber-poder, pois na relação com o 

currículo, o professor não está somente se apropriando de conhecimentos, mas de uma 

hierarquia de valores e ordenações que o posicionam e interferem na sua subjetividade.



Compreendemos que o discurso pedagógico reina nesse campo discursivo: o 

currículo enquanto prática. Ele movimenta práticas ações de saber, poder e 

subjetivação na constituição do sujeito. O discurso pedagógico é um conjunto de 

práticas de subjetivação que constituem o sujeito histórico e institucional.

1.2.1 Saber pedagógico como escolarização dos saberes 

O nascimento da escola moderna está diretamente associado ao nascimento 

do Estado Moderno15 e as suas bases educacionais passam a ser um instrumento de 

conquista da liberdade, da participação e da cidadania e, ao mesmo tempo, um 

instrumento controlador e dosador dos graus de liberdade, de civilidade e de 

racionalidade subjacentes às novas formas de produção industrial e às novas relações 

sociais entre os homens (Arroyo, 1993). 

A educação do Estado moderno passou a ser um mecanismo para o 

estabelecimento de uma ordem social através da qual apenas os civilizados, os 

instruídos e educados, superadores da ignorância por aprenderem a nova racionalidade 

seriam homens modernos.

A escola, então, passa a ser uma instituição estratégica para o fortalecimento 

da ordem social moderna, na medida em que caberá a ela a consolidação de uma 

racionalidade esclarecida e socialmente aceita. 

A modernização das instituições sugere reformas mais amplas em consonância 

com mudanças sociais, econômicas e culturais e são estas reformas que mostram 

como a educação, ao se escolarizar na modernidade, passou a exercer um papel 

                                                          
15 O Estado moderno como conceito e como ordenamento político institucional começa a desenvolver-se 
na Europa, a partir do século XVIII. A sua característica principal é a busca da centralização do poder em 
uma instância que abarque as relações políticas fundamentais. Entre os séculos XVI e XVIII, a noção de 
Estado assentou-se em uma concepção mercantilista da economia, que buscava aumentar o poder dos 
Estados às expensas dos demais estados rivais, em que resultou no absolutismo. No final do século 
XVIII, o mercantilismo e o absolutismo faliram e a convergência da economia de mercado e o estado de 
direito no campo político gerou as bases de uma nova ordem. A chamada ordem Liberal, a qual buscava 
traçar limites precisos ao Estado, locando barreiras ao exercício de poder, desenvolvendo o sentimento 
nacionalista onde a partir do princípio de que a lealdade do cidadão deveria ser ao Estado-Nação.    



controlador e adaptador dessas reformas. Estas necessitam de saberes técnicos, 

operatórios e disciplinares.  

A idéia de modernização na sociedade, a partir da organização dos estados 
modernos, não passa pela infra-estrutura econômica, mas por um processo de 
racionalização que afeta as mentalidades e o dispositivo social [...] O processo 
de civilização é uma dinâmica que pressupõe alterações nas relações de poder 
e controle do indivíduos, alterando as relações de interdependência e 
possibilitando a consolidação dos controles estatais (Veiga, 2002, p.94-96 
apud Elias, 1994) 

A oferta da escolaridade para toda a população foi realizada quando a elite 

européia, embora se achando suficientemente civilizada, passou a entender que os 

não-escolarizados poderiam se tornar um problema para o desenvolvimento da 

civilização ocidental, pois crianças pobres também representavam o futuro de nações 

pacíficas (Veiga, 2002). O nascimento da infância moderna é um dos elementos que 

desencadeou o processo de escolarização produzido pela escola moderna.

Ariés (1973) ao analisar o “sentimento de infância” a partir da Idade Média, 

mostra-nos os mecanismos que conduziram as mudanças de atitude com relação à 

criança. Salienta que o sentimento de infância inexistia na Idade média uma vez que, 

quando a criança não precisava mais do apoio constante da mãe ou da ama, ela já 

ingressava na vida adulta. Entre os cinco e setes anos já era considerada um adulto 

pequeno, pois fazia as mesmas coisas que os mais velhos16.

O primeiro sentimento que surge em relação à infância é a “paparicação”. Ele 

surge no seio familiar, na companhia das crianças pequenas. É um sentimento que se 

desenvolve não só entre os “bem-nascidos”, mas se estende ao povo também.  No 

século XVII, as perspectivas e ações em relação à infância começam a se deslocar 

para o campo moral e psicológico em torno da tese de que é preciso conhecer a criança 

                                                          
16 Todas as crianças, a partir dos sete anos de idade, independentemente de sua condição social, eram 
colocadas em famílias estranhas para aprenderem os serviços domésticos.  Tais trabalhos não eram 
considerados degradantes e constituíam uma forma comum de educação tanto para os ricos como para 
os pobres (Áries, 1973). 



para corrigir suas imperfeições e não paparicá-la. A criança perde seu anonimato e 

passa a assumir um papel central no seio familiar.

O segundo sentimento da infância está relacionado com tomada de consciência 

da inocência e da fraqueza da criança por parte dos eclesiásticos - os homens da lei e 

os moralistas do século XVII - e estende-se depois para a família. Viam nas crianças, 

frágeis criaturas de Deus, as quais era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar.  

No século XVIII a família passa a reunir os dois elementos antigos (afeto e 

proteção) associados a um terceiro e novo elemento: a preocupação com a higiene e a 

saúde física. A afetividade, a separação física dos adultos e a incorporação de castigos 

corporais entre as crianças formaram os primeiros sentimentos de infância e 

introduziram os primeiros mecanismos de distinção entre a criança e o adulto, o que 

levou ao início do reconhecimento da infância como um estágio de desenvolvimento 

merecedor de tratamento especial. 

É o sentimento de infância moderna, no contexto das transformações da vida 

material e política, nas novas relações do homem com a natureza, nas novas 

organizações do saber que levará a escola moderna se edificar como um “dispositivo 

de escolarização”.

Apoiando-nos na compreensão de Foucault (1995), de entendemos que a 

escola é um elemento que compõe uma rede de relações saber e poder que este autor 

chama de dispositivo: 

O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, estando 
sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele 
nascem, mas que igualmente o condicionam. É isto, o dispositivo: estratégias 
de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por ele 
(Foucault, 1995, p.246) 



Percebemos que a disciplina escolar teve sua origem na disciplina eclesiástica 

ou religiosa17. Essa característica, a introdução da disciplina, é a diferença essencial 

entre a escola da Idade Média e a escola Moderna.

Para Foucault, a sociedade moderna, desde do século XIX, vem reforçando 

práticas que distribuem saber e poder por todo o corpo social, principalmente por 

instituições em que o individuo precisa ser curado, examinado e treinado a exercer um 

ofício.

A disciplinarização dos saberes esteve intimamente ligada aos modos de 

subjetivação na formação dos capitalistas e dos produtores do capitalismo, aos modos 

de produção de um novo sujeito. Ela “provocou a formação de um determinado tipo de 

personalidade e de mentalidade própria dos capitalistas, uma personalidade 

caracterizada por um tipo de racionalidade que obrigava sem cessar a acumular e 

reinvestir os ganhos em vez de utilizá-los para uso e desfrute pessoal” (Varela,1999, 

p.91).

O Estado, em consonância com princípios político-econômicos do capitalismo e 

das suas forças produtivas, como viu  a necessidade de governar os sujeitos, 

empreendeu uma ampla reorganização frente aos diferentes saberes produzidos por 

regiões e categorias sociais. Através de instituições e agentes legitimados, como os 

professores, apropriou-se dos saberes, disciplinou-os e os colocou a seu serviço. 

                                                          
17 A escola, embora por muito tempo ignorasse as diferenciações de idade, concentrava-se na disciplina, 
que teve uma origem religiosa e extremamente rígida.  Esse aspecto moral e de vigilância seria 
curiosamente responsável pelo direcionamento das escolas (bem exemplificadas pelos internatos e liceus 
do século XIX) à questão dos jovens e crianças.  É preciso lembrar, contudo, que esse não era um 
fenômeno generalizado: enquanto alguns tinham sua infância delimitada pelo ciclo escolar (o tempo da 
disciplina, da vigilância separado do da ´liberdade´ adulta), outros ainda se “transformavam” em adultos 
sem condições físicas para isso (mais tarde, os internatos seriam exclusivos de uma elite e o primário – 
ensino mais curto – seria destinado ao ´povo´). 



A associação dos saberes pedagógicos produzidos a partir do século XVI às 
técnicas de controle social em direção a produção do dispositivo escolarização, 
somente se tornaram possíveis quando o Estado monopolizou tais técnicas e 
saberes no momento em que se tornou definitivamente necessário para o 
programa civilizador a incorporação dos pobres na sociedade civilizada (Veiga, 
2002, p.97). 

O processo de escolarização em massa consolidou-se a partir da metade do 

século XIX e apresentou muitos aspectos comuns de abrangência global entre os 

países desenvolvidos: a obrigação escolar, a responsabilidade estatal pelo ensino 

publico, a secularização do ensino e da moral, a Nação e a Pátria como princípios 

norteadores da cultura escolar. Também apresentou uma certa homogeneização dos 

programas escolares que enfocavam a Leitura, a escrita, a história, a geografia, a 

economia e o direito e posteriormente ciências, desenho e educação física (Petitat, 

1994).

No decorrer do século XIX, conteúdo e método de ensino fizeram parte do intenso 

debate sobre a questão política da educação em massa e os meios para efetivá-la. Em 

toda parte difundiu-se a crença no poder da escola como fator de progresso, 

modernização e mudança social. A idéia de uma escola nova para a formação de um 

homem novo articulou-se com as exigências do desenvolvimento industrial e o 

processo de urbanização. 

O fenômeno de âmbito mundial foi alimentado pela circulação de idéias e modelos 

gerados nos países ditos civilizados na época. Os mais variados temas na organização 

escolar tornaram-se objeto de reflexão política e pedagógica: métodos de ensino, 

ampliação dos programas com inclusão de novas disciplinas, livros e manuais didáticos, 

classificação dos alunos, distribuição dos conteúdos e do tempo, certificação dos 

estudos, formação de professores, infra-estrutura e disciplina escolar.  

O currículo, como a máquina principal da escola na fabricação da Modernidade, 

foi um artefato escolar inventado para ressignificar o tempo e o espaço na passagem 

do mundo medieval para o mundo moderno, pois foi “inventando novas formas de vida 

que romperam com os sentidos e usos medievais do espaço e do tempo [...] foi pelo 



currículo que a escola contribuiu decisivamente para a crescente abstração do tempo e 

do espaço e para o estabelecimento de novas articulações entre ambos” (Veiga-Neto, 

2002, p.2)

A eliminação e a desqualificação de saberes considerados economicamente 

inviáveis e pouco funcionais, a sua normalização, a sua classificação hierárquica a sua 

centralização através de mecanismos de controle foram práticas de um movimento de 

reestruturação do campo do saber que provocou “um desbloqueio epistemológico, a 

desaparição de alguns saberes e a proliferação de novos, ao mesmo tempo em que se 

estabeleceram novas relações entre saberes e poderes” (Varela,1999, p. 90-91). 

O modelo técnico-científico proveniente da sociedade moderna tecnizada 

necessitou de um individuo escolarizado. A partir disso, a escola passou a reunir a 

capacidade de fornecer mecanismos e instrumentos pedagógicos que assegurassem a 

obediência, a docilidade, a adaptabilidade e a produtividade, características 

necessárias para o funcionamento desse modelo.

A universalização do acesso aos saberes e a escolarização em massa, no século 

XIX, marcaram o grande diferencial em relação a outros tempos históricos.  A 

escolarização passou a ser uma forma de regulação não só pela dimensão “inclusiva de 

todos”, como também pelas preocupações relativas ao exercício de uma nova conduta 

da aprendizagem visando à transmissão dos comportamentos socialmente aceitos.  A 

escolarização passou a significar os instrumentos disciplinares necessários para a 

regulação das relações sociais.

A esperança da modernidade é criar acordos sociais mais democráticos, mais 
justos e mais eqüitativos. Tornou-se possível, também desenvolver métodos 
pedagógicos, formação de professores e ciências sociais, à medida que eles 
se tornaram historicamente inter-relacionados na produção da escolarização 
de massa e suas modernas formas de disciplinas. (Popkewtiz, 1997, p.40)

A sociedade disciplinar demanda ainda certo tipo de saber, o do técnico, o do 

especialista na área, veiculado por certo tipo de discurso, o da eficiência, da norma, 

sempre respaldado pelo fator “científico”, isto é, o lugar institucional de onde ele pode 



falar é o lugar que nossa sociedade tem reservado à ciência, como autoridade máxima 

e como modelo e padrão pelo qual as demais atividades e práticas devem se guiar.

A força de autoridade de um discurso baseado nos testes, na prova, na medida, 

sustenta e permite a implantação de um discurso pedagógico no interior e no exterior 

do espaço escolar. “Pôs-se em ação um controle muito mais rigoroso e interno, que 

implicava na passagem da coerção da verdade à coerção da ciência, a passagem da 

censura dos enunciados à disciplina inscrita na própria enunciação” (Varela,1999, p.91)

Na sociedade disciplinar a escola regula pela norma, pela vigilância, pela punição, 

ao mesmo tempo em que produz um saber pedagógico que prepara o individuo como 

objeto de exame e correção, ao evidenciar um poder que é imposto pela lógica 

capitalista de se ver e ser. Para Veiga-Neto (2004, p.139) “[...] a escola foi à instituição 

moderna mais poderosa, ampla, propagadora e minuciosa em articular o poder e o 

saber de modo a fazer dos saberes “a correia transmissora e legitimadora dos poderes 

que estão ativos nas sociedades modernas e que instituíram e continuam instituindo o 

sujeito”.

O saber pedagógico normatizado pelo discurso técnico-científico reserva à escola 

o lugar institucional onde os padrões epistemológicos do discurso científico são 

legitimados e transformados em modelo padrão para guiar as práticas sociais. A 

autoridade deste discurso permite a implantação de um discurso pedagógico intra e 

extra escolar no que tange à incidência das decisões nas políticas de formação de 

professores, por exemplo. Sendo assim, o saber pedagógico  implica em formas 

estratégicas no desenvolvimento de outros saberes, como afirma Santos:

O conhecimento pedagógico pode ser analisado como sendo um saber posto 
em circulação pelas técnicas disciplinares presentes no aparelho escolar. 
Estas técnicas disciplinares, através da observação e das medidas 
comparativas, baseada na idéia de normalidade, possibilitam um novo tipo de 
individualização, é criado um campo de saber, o campo pedagógico, 
produzindo o aluno, o professor e também o que significa ensinar e aprender, 
estabelecendo as condições para a constituição do conhecimento escolar 
(Santos, 1993, p. 8). 



A escolarização é um processo regulador de formação humana na sociedade 

moderna, apoiado numa prática discursiva que provém de uma seleção arbitrária e 

institucional dos saberes produzidos historicamente. O saber pedagógico produz formas 

legitimadoras do processo de escolarização. 

1.2.2 Saber pedagógico como prática discursiva  

Na visão foucaultiana, o saber é um conjunto de elementos (objetos, tipos de 

formulação, conceitos e escolhas teóricas) formados por práticas discursivas.  No 

entanto, Foucault preocupou-se muito mais em descrever o espaço/campo comum de 

dispersão em que estes elementos aparecem, transformam-se e desaparecem do que 

propriamente com a identificação do objeto, do sistema conceitual ou da modalidade 

enunciativa.18

O saber é o domínio constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou 
não um status científico [...] é também o espaço em que o sujeito pode tomar 
posição para falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso [...] é também 
o campo de coordenação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se 
definem, se aplicam e se transformam; finalmente, um saber se define por 
possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo discurso ( 
Foucault, 2005b, p. 204). 

Foucault, em Arqueologia do saber (2005b), preocupou-se em analisar os traços 

da multiplicidade, historicidade, regularidade e da discursividade na formação dos 

elementos que constituem o saber. Afirma que este saber é constituído por elementos 

plurais e variam conforme as condições de históricas em que são produzidos. São 

elementos formados num complexo de relações entre instituições, técnicas, grupos 

sociais e discursos... que servem para normatizar/regular esses elementos, portanto “a 

formação das modalidades enunciativas resulta das relações entre o estatuto daquele 

que fala, os lugares institucionais de onde ele obtém seu discurso, a sua situação 

perceptiva e a posição que ele pode ocupar em uma rede de informações” (Costa, 

1995, p.38).

                                                          
18 Em “Arqueologia do saber”, originalmente publicada em 1969, na França, Foucault reformula sua 
compreensão sobre “saber”, destacando que é necessário descrever o campo discursivo que institui o 
objeto e não propriamente o objeto.



A discursividade passa pela compreensão de que os elementos constitutivos do 

saber são formados pelas e nas práticas discursivas, compreendidas por Foucault 

como o “lugar onde se forma ou se deforma, onde aparece e se apaga uma pluralidade 

emaranhada, superposta e lacunar de objetos. [...] e que os discursos são práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam” (2005a, p.54). Os discursos são 

práticas discursivas que  se referem a "... um conjunto de regras anônimas, históricas, 

sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma época dada, e 

para uma área social, econômica, geográfica ou lingüística dada, as condições de 

exercício da função enunciativa" (2005a, p. 133). 

Os discursos não são apenas estratégias comunicativas, mas também práticas 

culturais e políticas. Tudo é prática em Foucault, tudo está imerso em relações de poder 

e saber, ambos implicados, ou seja, enunciados e visibilidades, textos e instituições, 

falar e ver constituem práticas sociais por definição permanentemente presas, 

amarradas às relações de poder, que as supõem e as atualizam. (Fischer, 2001).

A idéia de discurso colocada não se refere ao que pode ser dito, mas quem pode 

falar, quando e com que autoridade. Os discursos, ao trazerem consigo um significado 

de certas relações sociais, produzem as subjetividades e as relações de poder. Este 

significado é criado a partir das práticas institucionais considerando  a posição social e 

institucional de quem as usam. 

Os discursos, no contexto de relações de poder específicas, historicamente 

constituídas e invocando noções particulares de verdade, definem as ações e os 

eventos que são plausíveis, racionalizados ou justificados num dado tempo (Gore, 

1994).

Para Foucault, a análise do discurso vai em busca de regularidades que estão 

dentro de uma "nuvem de enunciados". Assim, os discursos não se organizam como 

tratados, mas sim em fragmentos, aforismos, máximas, ensaios (Veiga-Neto, 1996). Os 

discursos devem ser tratados como práticas descontínuas que formam campos 

constituídos a partir de diferentes configurações discursivas, como bem explicita 

Popkewitz:



A importância da idéia de campo discursivo (o que Foucault chama de "região") 
está no fato de que ela nos permite focalizar a forma como os discursos 
historicamente construídos em locais fisicamente diferentes juntam-se para 
formar uma plataforma a partir do qual a individualidade é definida. A 
individualidade parece transcender eventos e ancoragens geográficas sociais 
particulares. (Popkewitz, 1995, p.203)

Campos discursivos não dizem respeito a um contexto onde os discursos se 

efetivam e nem ao espaço físico onde eles se produzem. Referem-se, sim, aos 

discursos que determinam regras, que instituem padrões institucionais, que classificam 

algo, a partir de um espaço epistemológico particular, onde são formadas 

subjetividades e onde há desdobramento de poder. Outros discursos se atravessam. 

Eis as possibilidades, num campo discursivo que "...se ordena, estrutura e transforma 

historicamente. Neles, as hegemonias são instáveis, contestadas, provisórias. Junto 

com os discursos, as representações sociais emergem, reinam, mudam, para logo 

desaparecer” (Palamidessi, 1996, p. 211). 

A idéia de poder trabalhada neste texto está respaldada nos princípios 

foucaultianos de que o poder produz realidade, objetos e rituais de verdade e de que o 

indivíduo e o conhecimento se originam dessa produção. Para Foucault (2005a), o 

poder não pode ser localizado em uma instituição ou no Estado e nem deve ser algo 

que o indivíduo cede como a um soberano, mas sim como uma relação de forças. O 

poder está em todas as partes, uma pessoa está atravessada por relações de poder 

não pode ser considerada independente destas. Para Foucault, o poder não somente 

reprime, mas também produz efeitos de verdade e saber, já que constitui verdades, 

práticas e subjetividades.

Foi em “História da sexualidade I” que Foucault convidou a uma reflexão sobre a 

relação do poder-saber e afirma que análise de um certo tipo de saber sobre o sexo 

envolve necessariamente termos de poder. Nesta reflexão, o conceito de poder é 

explicitado:  

Dizendo poder, não quero significar 'o poder', como um conjunto de instituições 
e aparelhos garantidores do sujeição dos cidadãos em um estado determinado. 
Também não entendo poder como um modo de sujeição que, por oposição à 
violência, tenha a forma de regra. Enfim, não o entendo como um sistema geral 
de dominação exercida por um elemento ou grupo sobre o outro e cujos 



efeitos, por derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A análise 
em termos de poder não deve postular, como dados iniciais, a soberania do 
Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; estas são 
apenas e, antes de mais nada, suas formas terminais. Parece-me que se deve 
compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de correlações de forças 
imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização; o 
jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, 
inverte; os apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 
formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições 
que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço 
geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na 
formulação da lei, nas hegemonias sociais. (FOUCAULT, 2005a, p.88-89). 

Para analisar o poder, Foucault recorre à genealogia que parte dos 

acontecimentos para explicar como se inventaram os pontos de apoio que produzem 

esses acontecimentos. Para Veiga-Neto (2004, p. 71), a genealogia de Foucault  “não 

se propõe a fazer uma outra interpretação mas, sim, uma descrição da história  das 

muitas interpretações que nos são contadas e que nos tem sido impostas. Com isso ela 

consegue desnaturalizar, descentralizar enunciados que são repetidos como se 

tivessem sidos descobertos e não invenções”.  É  um estudo histórico que não busca 

uma origem única e causal, mas que se baseia no estudo das multiplicidades e das 

lutas.

O interesse de Foucault é onde se manifesta o poder, ou seja, é o micropoder que 

se exerce e que se distribui de forma capilar. Importa realçar a positividade do poder, 

entendida como propriedade de produzir alguma coisa. Buscando elucidar como se 

deve entender a resistência na perspectiva foucaultiana, Veiga-Neto (2004) sustenta 

que o poder se dispõe em uma rede, na qual há pontos de resistência, minúsculos, 

transitórios e móveis. "A resistência ao poder não é a antítese do poder, não é o outro 

do poder, mas é o outro numa relação de poder - e não de uma relação de poder" 

(Veiga-Neto, 2004, p. 151-152). 

Neste sentido as relações são sempre arriscadas, pois o poder não tem uma face 

visível, identificável, colocada de forma a ser possível localizá-lo e combatê-lo; isso 

revela um desconforto constante, uma posição insustentável. Questiona-se qual o 

sentido que se está dando ao poder, uma vez que para Foucault ele não se constitui em 



algo que distorce, reprime e mistifica, mas sim que "produz e cria identidades e 

subjetividades".

Para Foucault, poder e saber não são idênticos19. Pensar que saber é poder 

implica entender o poder como algo negativo, cujos males a verdade ou saber poderiam 

contra-atacar. A diferença colocada por Foucault reside na visão do poder não 

necessariamente repressivo, uma vez em que incita, induz, seduz, torna mais fácil ou 

mais difícil, amplia ou limita, torna mais provável ou menos provável (Foucault, 2005a). 

Não há relação de poder sem a constituição de um campo de saber, não existe saber 

que não pressuponha e não constitua relações de poder. Foucault, em vez de 

considerar que só há saber na ausência de relações de poder, considera que o poder 

produz saber.

Para Foucault, os saberes engendram-se e se organizam de modo que se atenda 

a uma "vontade de poder". A relação entre poder e saber se insere no que Foucault 

denomina de “natureza social da verdade”. Para Foucault (2005), o saber está 

diretamente relacionado com poder. Este não estaria cristalizado em um lugar, mas 

implicado nas microrrelações de dominação e resistência.

O poder e a verdade estão ligados de forma circular, a verdade existe numa 

relação de poder e o poder opera em conexão com a verdade. Todos os discursos são 

regimes de verdade, assim o poder não apenas produz conhecimento como produz 

uma versão particular da verdade.

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e 
nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime 
de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela 
acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que 
permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados 
para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que tem o encargo de dizer o 
que funciona como verdadeiro (Foucault, 1995, p.12 )   

                                                          
19 Veiga-Neto (2004) salienta que Foucault não discorda totalmente da tese que mais saberes conferem 
maiores poderes, mas mostra que os saberes se constituem com base em uma vontade de poder e 
acabam funcionando como correias transmissoras do próprio poder a que servem. 



 Foucault chama de “política de verdade” o conhecimento que é produzido e 

transformado em “regime de verdade” através das relações de poder. Na nossa 

sociedade, a verdade está centrada na forma do discurso científico, incluindo o 

educacional, e nas instituições que produzem e normatizam este conhecimento como 

as universidades que formam professores  nesses regimes de verdade.

O poder e saber estão diretamente implicados, uma vez que as relações de poder 

supõem e constituem um campo correlato de saber, o inverso também se dá, pois  o 

saber supõe e constitui relações de poder.

Sendo assim, o saber pedagógico enquanto prática discursiva que envolve as 

relações de "poder-saber" precisa ser analisado considerando o sujeito (o que 

conhece), os objetos (os conhecidos) e a forma de conhecer (própria modalidade de 

conhecimento) não como situados em um campo livre do sistema de poder, mas com 

efeitos dessa relação e de suas transformações históricas.

1.2.3 Discurso pedagógico como prática recontextualizadora de discursos e de 

subjetivação docente 

O discurso que produz o saber pedagógico se constitui e se alimenta de outras 

práticas discursivas. Ele realça e recontextualiza discursos que se localizam em outros 

campos discursivos. 

Bernstein (1996, p.258) define o discurso pedagógico como “a regra que embute 

um discurso de competência (destreza de vários tipos) num discurso de ordem social, 

de uma forma tal que o último sempre domina o primeiro. [...] O discurso pedagógico é 

a comunicação especializada pela qual a transmissão e aquisição diferencial são 

efetuadas”.

Para Bernstein (1996), o discurso pedagógico é um conjunto de regras que 

recontextualiza outros discursos. Nesse processo de recontextualização, tal discurso 

transforma o discurso instrucional (conhecimentos técnicos e científicos) em regulativo 

(valores morais). O discurso pedagógico, portanto, cria as regras de transmissão do 



instrucional, através de um conjunto particular de saberes que transforma o discurso 

original em uma prática imaginária, para o autor “o discurso pedagógico cria sujeitos 

imaginários”.  

Larrosa (1996), baseando-se nos escritos de Bernstein, afirma que o discurso 

pedagógico não é único, mas um efeito da recontextualização de outros discursos para 

propósitos específicos de transmissão-aquisição. Por outro lado, a realização do 

discurso pedagógico produz-se sempre em uma determinada modalidade de relações 

sociais. “todo o discurso pedagógico cria uma regulação moral das relações sociais de 

transmissão/aquisição, isto é, regras de ordem, relação e identidade, e tal ordem moral 

é previa a, e condição para, a transmissão de competências” (Larrosa, 1996, p. 125 e 

129).

Buscamos em Bernstein (1996) o conceito de discurso pedagógico associado ao 

de “recontextualização”, por acreditar na sua relevância para a análise das políticas de 

currículo em um processo de circulação de textos nos múltiplos contextos da prática.  

[...] o conceito de recontextualização permanece sendo importante para a 
pesquisa das políticas de currículo. Por intermédio desse conceito, é possível 
marcar as reinterpretações como inerentes aos processos de circulação de 
textos, articular a ação de múltiplos contextos nessa reinterpretação, 
identificando as relações entre processos de reprodução, reinterpretação, 
resistência e mudança, nos mais diferentes níveis ( Lopes, 2005, p.55) 

A contribuição de Bernstein (1996) nos permite visualizar os “campos 

recontextualizadores” (oficial, pedagógico, simbólico e institucional) das políticas 

curriculares quando mapeia o sistema de recontextualização de discursos para a 

estruturação do discurso pedagógico. No entanto, não nos ajuda a visualizar os 

conflitos e as negociações existentes entre esses campos no processo de 

recontextualização dos discursos das políticas curriculares. 

Lopes (2005) salienta que há uma forte presença estruturalista no modelo de 

Bernstein quando ele coloca a possibilidade de mudança e resistência na manutenção 

das regras que estruturam o discurso pedagógico, e não na implosão delas. Além disso, 



a autora destaca uma forte presença de expressões binárias na classificação dos 

modelos de estruturação do discurso pedagógico de Bernstein, tais como: discurso 

regulativo/discurso instrucional, campo de produção/campo simbólico. Essa 

classificação binária leva a uma forte estratificação dos campos recontextualizadores 

mascarando a análise das tensões, conflitos e negociações existentes entre eles. Esse 

viés estruturalista de Bernstein aproxima o sentido de “negatividade da 

recontextualização” ao  sentido de “negatividade da reprodução”.  

Acreditamos que o discurso pedagógico é uma prática de recontextualização de 

discursos (Bernstein, 1996) o qual ocorre através de um sistema de regras que 

posiciona e reposiciona o sujeito em jogos discursivos (Foucault, 1995) disputando 

formas de subjetividades docentes.

Como prática discursiva, o discurso pedagógico constitui-se de diferentes campos 

discursivos, enlaçando-se em seus domínios. Portanto não podemos falar em unidade 

do discurso pedagógico, “as relações da pedagogia são múltiplas. Ela esta envolvida 

num sistema de práticas, de discursos, de enunciados, de instituições que fazem com 

que possa compreender como se existisse sob a forma de um nó numa rede” (Foucault, 

2005b, p.43).

Não existe sujeito pedagógico fora do discurso pedagógico, nem fora dos 

processos que definem suas posições nos significados. A existência de um sujeito 

pedagógico não está ligada a vontades ou individualidades autônomas e livremente 

fundadoras de suas práticas. Esse aspecto é crucial quando se recorre à atribuição de 

significado na experiência docente.  

[...] o discurso do professor não constitui um projeto deliberado de um falante 
autônomo a partir de uma intenção comunicativa, mas sim que é assumido a 
partir de uma ordem, a partir de um sistema de produção de discurso, a partir 
de princípios de controle, seleção e exclusão que atuam sobre suas (re) 
produções de significados e sobre suas práticas específicas (Diaz, 1998, p. 
15). 



O discurso pedagógico, por ser “um dispositivo gerador de significado”, 

recontextualiza e transforma discurso primário em um discurso secundário. Conforme 

Diaz (1999), os discursos primários são os especializados, que possuem suas próprias 

regras geradoras de seus próprios objetos e de suas próprias práticas como os 

discursos das Ciências Naturais e das Ciências Sociais e Humanidades, são o campo 

de “produção do discurso”. 

O discurso pedagógico representa interesses políticos e, conseqüentemente, não 

está isento das relações de poder. Nas práticas docentes há uma disputa de diferentes 

discursos em busca de legitimidade  como do gênero, da etnia, da religião, da região 

operando sobre um  sistema de cultura e de seus significados que impõem limites ao 

discurso. Por isso o discurso pedagógico é meio de recontextualização ou de 

reformulação de um discurso primário. 

[...] o discurso pedagógico está associado a formas de poder, a princípios de 
relação (princípios de controle) e à geração de posições que se objetivam e 
que podem entrar num jogo de distribuições e de hierarquias que remetem à 
distribuição de poder. Nas sociedades modernas as relações de poder tornam-
se mais e mais sutis e invisíveis. O poder e o controle já estão presentes nas 
diversas modalidades de prática discursiva, em seus princípios e regras. Tais 
práticas discursivas constituem uma força localizadora fundamental na qual se 
exercitam as relações de poder e se ativam as posições de sujeito (Diaz, 1998, 
p.23). 

O discurso pedagógico é plural, polifônico, multifacetado e se produz em práticas 

que envolvem poder-saber, bem como técnicas de efeitos produtivos e práticos sobre 

os sujeitos e objetos. Ele institui um campo que disputa formas de subjetividade ao 

demarcar diferenciações, presenças, exclusões, saberes e verdades acerca de como 

pensar, ser e agir.

Conforme Garcia (2001), os processos de subjetivação ocorrem em diversos 

lugares, no confronto de regras e indivíduos livres, cuja adesão ocorre em função dos 

estilos de vida e de modos de existência que desejam levar. “Para a subjetivação 

concorrem processos múltiplos e permanentes em direção aos quais convergem 

complexos de saberes e de práticas, de verdades e exercícios que posicionam e 



capturam os indivíduos, concorrendo pra produção de certas formas de subjetividade, 

de certos modos e estilos de existência” (Garcia, 2001, p. 38).

A subjetivação é, em síntese, um processo prático que fornece as linguagens e os 

meios pelos quais os indivíduos podem se expressar e se conduzir a si mesmos 

segundo certas normas.  Sendo a subjetividade histórica, social e cultural, como estaria 

colocado o princípio transformativo do discurso pedagógico?

Para Gore (1994), a ação pedagógica é uma arena de luta. Não existem  práticas 

pedagógicas inerentemente libertadoras ou repressivas, pois qualquer prática é 

cooptável e capaz de se tornar uma força de resistência. São práticas que se baseiam 

em técnicas particulares de governo. São técnicas e práticas que induzem ao auto-

disciplinamento e auto-controle. Em razão disso, são chamadas por Foucault de 

tecnologias do eu. Interrogar a pedagogia como prática de controle é uma intervenção 

política e um ato potecial de resistência (Popkewitz, 2001, p.40). 

Nesse sentido que Gore recorre ao conceito foucaultiano de regime de verdade 

“como uma tecnologia do eu, estimulando-nos a sermos mais humildes e reflexivos em 

nossas justificativas pedagógicas, reconhecendo que existe um trabalho não construtivo 

a ser feito, tanto no interior do nosso domínio quanto fora dele” (Gore, 1994, p.17).

A possibilidade de mudança está em questionar a verdade do próprio discurso 

pedagógico e refletir sobre os regimes de verdade que ele produz. A luta pela 

resistência está nas próprias condições que ocupamos, portanto “não basta afirmar que 

os professores devem ser reflexivos e que devem dispor de maior autonomia. Há que 

estabelecer uma tradição de pensamento e reflexão que possa apoiar esse esforço” ( 

Popkewitz, 1992b, p.42) 

Se o processo de subjetivação é a produção de novas possibilidades de existência 

e de certos estilos de vida em um processo múltiplo, constante e instável sem formas 

definitivas de subjetividade, como afirma Garcia (2001), então a subjetividade não está 

respaldada na idéia de um sujeito refém , omisso, reprodutor passivo e alienado às 



regras e condições que lhe são impostas. A constituição do sujeito está implicada nas 

suas próprias práticas e atos discursivos.

No caso do professor, as práticas pedagógicas são estruturadas em um complexo 

jogo de relações discursivas que disputam hegemonizar formas de subjetividade. Nesse 

caso “[...] tudo o que é enunciado pelo professor – que se constitui a partir de um modo 

de recontextualização é susceptível de ser pensado em sua função e em seus efeitos 

de instituição, na medida em que é comunicável como sistema de interpretação 

legítimo. É por isso que o professor surge na prática pedagógica como instituição” 

(Diaz, 1998, p. 15). 

Essa perspectiva reserva para o professor e seu trabalho pedagógico uma prática 

permanente de exercício ético, uma arena de práticas de subjetivação. De forma que o 

professor é convocado a se constituir como sujeito de alguma forma, através de um 

conjunto de exercícios, experiências e discursos que lhe oferecem. É nesse conjunto de 

regras obrigatórias ou não, mas que estão postas, que pautam seu pensamento e 

atuação.

 A potencialidade de liberdade do sujeito pedagógico reside nos modos de 

existências inventivas de si propostas pelos outros. São formas inventivas transitórias 

de si mesmo por que o trabalho pedagógico é produzido em um campo multifacetado, 

multicultural e descontínuo o qual disputa formas hegemônicas de subjetivação.

Talvez possamos dizer que a liberdade só aparece quando o próprio sujeito se 
percebe como não fundado, como carente de qualquer fundo ou de qualquer 
fundamento, como desprovido de qualquer razão ou de qualquer princípio que 
pudesse dar conta dele. E talvez a liberdade não seja outra coisa senão aquilo 
que acontece nessa experiência, na experiência dessa falta de fundamento, de 
princípio ou de razão, na experiência de um ser que não pode dar nada por 
fundado, nem seu saber, nem seu poder, nem sua vontade, nem se quer a si 
mesmo, e que, juntamente por isso, salta para fora de tudo que o mantinha 
seguro e assegurado, dono de si, idêntico a si mesmo (Larrosa, 2001, p.334)

Como afirma o autor citado, a liberdade do sujeito está na experiência através de 

que ele percebe que há necessidade de inventar embates que permitam dar visibilidade 

às relações de poder-saber, resistência e dominação, assim como de ampliar as 



possibilidades de experimentarem novas formas de subjetivação. Esta experiência 

acontece a partir de dispositivos de poder que precisam ser desvendados e não 

naturalizados. É nessa experiência que reside a potencialidade do discurso pedagógico, 

produtor de novas subjetividades capazes de  transformar e resistir às relações de 

poder impostas. 

O sujeito pedagógico passa a ser uma experiência de construção de 

conhecimento e produção de saberes. Ele entra numa relação em forma de experiência 

que muda conforme vai mudando a relação. 

 Ao lado do sujeito, temos uma epistemologia da instituição, assim o sujeito que 

dá sentido a essa epistemologia institucional e às formas de regulação das relações. 

Há, portanto, uma perspectiva de autotransformação do sujeito e de seu discurso. A 

ordem de consciência do sujeito é a de que a relação pedagógica mediada pelo 

discurso o precede, portanto sua autonomia é relativa. 

O sujeito no discurso pedagógico não se define por uma identidade singular 

que tem uma continuidade, mas por uma natureza descontínua, fragmentada e 

contraditória. Por isso o desafio transformativo do sujeito passa necessariamente pelo 

reconhecimento das diferenças e descontinuidades que suas ações e crenças 

produzem, do reconhecimento de fronteiras de fugas e possibilidades de resistências. 

1.3 A razão do discurso pedagógico como uma epistemologia socialmente 
construída

A racionalidade pedagógica, enquanto prática, é problematizada como um 

dispositivo20 de produção de subjetividade docente, pois ela é prática discursiva 

produtora de subjetividade. A razão pedagógica é mais que um saber-fazer, pois está 

conectada com o saber-poder se valendo de um tipo particular de discurso: o discurso 

pedagógico.  

                                                          
20 Nesse caso, dispositivo está sendo compreendido como estratégias de relações de forças sustentando 
tipos de saber e sendo sustentado por eles (Foucault, 1995). 



O discurso pedagógico está subordinado a campos enunciativos que o 

constituem e disputam formas de subjetividades. São redes discursivas  formadoras de 

práticas, discursos e sujeitos. A interligação entre prática, discurso e sujeito produz 

posições, porque assim se demarca a forma de se ver e ver o mundo estruturando uma 

razão pedagógica no interior das condições de exercício da função discursiva. 

A racionalidade pedagógica é estruturada por práticas nas quais se produz ou 

se transforma a experiência que as pessoas têm de si mesmas (Larrosa, 1994). Na 

relação pedagógica, estas práticas funcionam pela interiorização do soberano por parte 

do sujeito da educação. São práticas constituidora de realidades, portanto é uma 

racionalidade histórica que apresenta e incorpora relações sociais. Sendo assim, a 

razão pedagógica é produzida por uma epistemologia socialmente construída, com 

regras, estilos de raciocínios e ações institucionais. Esta epistemologia está imbricada 

nas relações de poder que produzem as pedagogias institucionais. 

Se entendermos que a racionalidade pedagógica passa pela razão prática do 

professor (Tardif, 2000)  vendo o professor como um sujeito que julga e sua razão é 

confrontada com condicionantes, então a epistemologia que sustenta esta prática 

produz um conhecimento não  universal, mas socialmente construído,  histórico, 

envolvendo o coletivo e o individual ao mesmo tempo.

Nesse sentido, para nós, a questão dos saberes está intimamente ligado à 
questão do trabalho docente no âmbito escolar, à sua organização, à sua 
diferenciação, à sua especialização, aos condicionantes objetivos e subjetivos 
com os quais os professores têm que lidar etc. Ela também está ligada a todo o 
contexto social no qual, a profissão docente está inserida e que determina, de 
diversas maneiras, os saberes exigidos e adquiridos no exercício da profissão 
(Tardif, 2000, p.218)   

A racionalidade pedagógica é entendida nessa tese como espaço discursivo 

construído e operado enquanto sistemas que produzem e controlam subjetividades. O 

sujeito desse sistema possui uma dimensão do “eu” e uma dimensão “social-

histórica”,não dissociadas, mas em constante movimento de disputa, tensões e busca 

de legitimidade.



As práticas docentes são desenvolvidas em interações com os objetivos do 

sistema escolar, dos pais, dos modelos sociais, das finalidades políticas, filosóficas e 

normativas da educação (Sacristán, 1999).  Então esse processo interativo acontece 

numa rede discursiva produzida por diferentes sujeitos pedagógicos(professores 

formadores, coordenadores, formadores de opinião sobre educação, dirigentes 

institucionais e legais...) os quais ocupam diferentes condições de poder.

Como princípio geral, propomos que se entenda como agente que transporta 
idéias à prática todo aquele que tenha poder de decisão em educação e de 
contribuir com a experiência educativa, desde dos responsáveis pela política 
educacional, seus legitimadores parlamentares, os sindicatos ou outros 
agrupamentos de professores como organizações, os professores 
individualmente considerados, os formadores de professores, os formadores 
de opinião sobre educação, as associações de pais, os pais em cada escola, 
cada família, os técnicos, os especialistas e os estudantes. (Sacristán, 1999, 
p.20)

Analisar a racionalidade do discurso pedagógico produtor da prática dos 

professores requer, então, compreender a articulação entre o conhecimento, a forma de 

fazer, os seus componentes intencionais e morais e os seus agentes, pois “se a 

operacionalidade ou autoria sobre a prática está repartida, a relação entre o 

conhecimento e prática terá tantos agentes quanto haja nessa divisão” (Sacristán, 

1999, p.21).

A razão pedagógica é, pois, produzida no contexto de diálogo entre diferentes 

interlocutores: famílias dos alunos, o sistema de ensino, a categoria docente, a 

instituição escolar, cujas relações hierárquicas estão vinculadas aos papéis 

institucionais além da sala de aula. Esse conjunto de relações, que se mesclam e se 

conformam mutuamente, resultam da dinâmica do discurso que produz o trabalho 

pedagógico.  

Os discursos da pedagogia são discursos múltiplos e assinalam múltiplos 
lugares e múltiplas posições (docentes, especialistas educacionais, 
administradores, estudantes, conhecimentos, etc.) que concorrem e lutam pela 
imposição de significados acerca da escola, do que é ser estudante ou 
docente, do que é estar na escola e ser educado, do que é ensinar, aprender 
(Garcia, 2006, p.106). 



Por racionalidade pedagógica não se entende a atividade do docente somente, 

mas a existência material de certas regras, às quais esse professor tem que obedecer. 

Só faz sentido analisá-la relacionando-a com padrões sociais e cenários institucionais.

O enfoque apresentado sobre a racionalidade pedagógica nos remete a 

categorias, regras e linguagens sociais que estruturam a experiência dos sujeitos nos 

processos de comunicação e interação cotidiana de sua prática. O pensamento, as 

competências e os saberes dos professores não são estritamente subjetivos, pois são 

socialmente construídos e partilhados por padrões e cenários institucionais (Popkewtiz, 

1997).

Os professores são profissionais produtores de saber e de saber-fazer, mas a 

profissão docente atende, a partir da adesão coletiva, a um conjunto de normas e 

valores que são controladas socialmente (Popkewitz,1992). O raciocínio do professor 

envolve um processo de “apropriação seletiva, relocalização e reenfoque que 

reorganiza os objetos da própria educação” (Popkewitz, 2001, p.140). É um raciocínio 

extraído de discursos polissêmicos (sobre a infância, a religião, escola, a família, a 

arte...) produzindo uma trajetória histórica que unifica um raciocínio “autorizado”. Esse 

raciocínio estrutura, molda e adapta as maneiras possíveis de perceber a realidade.

A racionalidade pedagógica, enquanto prática discursiva, forma o sujeito que fala 

e aos quais ele fala e seu discurso pedagógico exerce uma função de subjetivação, 

pois expressam pensamentos e organizam práticas.  

O poder transformativo, crítico e inventivo da racionalidade pedagógica está 

nas contestações marcadas por relações de poder e interesses institucionais e pelas 

pedagogias regionais constituídas por  “um campo discursivo que posiciona o indivíduo, 

onde as suas subjetividades são formadas e o poder desdobrado nas regras e padrões  

particulares de verdades institucionais” (Popkewitz, 1997). Portanto, a racionalidade 

pedagógica passa a ser tácita, cultural, heterogênea, reguladora e regulada, inventiva, 

transformativa, produtora, reprodutora e regionalizada.



A racionalidade pedagógica deve ser analisada dentro dos processos de 

escolarização de modo a observarem-se formas como o conhecimento organiza as 

percepções do mundo e as concepções do “eu”. O conceito de epistemologia  aqui 

colocado nos remete ao processo de aquisição e alteração do conhecimento como 

formas específicas de poderes presentes em práticas institucionais regionalizadas – 

“epistemologia social” (Popkewitz, 1997).   

O sentido de “regionalizada” aqui corresponde ao que Popkewitz (1997) chama 

de “Região”: um campo discursivo que posiciona o indivíduo nas regras e padrões 

particulares de verdades institucionais do conhecimento em que são estabelecidas 

regras de estilos de raciocínio. Compreender as formas construídas de raciocínio 

permite focalizar a forma como as idéias estão corporificadas na organização do 

conhecimento. Permite discutir a relação entre o conhecimento e as relações de poder 

que estão gerando este conhecimento. 

1.3.1  Racionalidade pedagógica e a corporificação do currículo

A análise da racionalidade pedagógica discutida nesse capítulo está relacionada 

ao conceito de epistemologia social de Popkewitz (1997 e 2001), que reconhece o 

raciocínio como historicamente construído nas relações sociais enquanto causa e efeito 

de poder por meio da exploração dos sistemas particulares de idéias pedagógicas e 

regras de raciocínio nas instituições. 

Tendo como base essa abordagem, argumenta-se que a racionalidade 

pedagógica, por ser uma epistemologia socialmente construída, produzida por um 

discurso tácito, cultural, heterogêneo, regionalizado e regulador, está submetida às 

formas de subjetivação docente que as normas e padrões institucionais controladores 

do currículo produzem.

Silva (2002), ao discutir os impactos das teorias pós-críticas sobre o currículo e 

a formação docente, bem como os impasses da teoria crítica em educação face aos 

ataques da ideologia neoliberal instalada hoje na educação pública, argumenta que o 



currículo é o espaço onde se corporificam formas de conhecimento e saber e que a 

formação do professor está diretamente imbricada com esse processo de 

corporificação. 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 
representação e domínio, discurso e regulação.  É também no currículo que se 
condensam relações de poder que são crucias para o processo de formação 
de subjetividades sociais.  Em suma, currículo, poder e processo de formação 
estão mutuamente implicados (Silva, 2002, p. 268).  

O processo de “aquisição e alteração do conhecimento” nos currículos dos 

cursos de formação de professores e seus efeitos sobre o ensino, sobre as percepções, 

sobre a visão de mundo e sobre as concepções do “eu” e do “outro” são elementos da 

relação “conhecimento-instituição-poder” que produzem a “epistemologia social” 

(Popkewitz, 1997).

Uso epistemologia como um conceito histórico, social e pragmático. [...] tenho 
postulado uma teoria de conhecimento como uma teoria histórica da sociedade 
e da individualidade. [...] não há esquemas universais de raciocínio e 
racionalidade, mas somente epistemologias socialmente construídas que 
apresentam e incorporam relações sociais. [...]a aquisição e a alteração do 
conhecimento (epistemologia social) ocorre quando as continuidades e as 
descontinuidades das relações estruturais se associam às práticas e fatos 
institucionais (Popkewitz, 1997, p.39 e 197). 

 As questões epistemológicas sociais permitem estudar a reforma como 

interseção do conhecimento, do poder e das práticas institucionais regionalizadas. 

Dessa forma, coloca-se em evidência que a “epistemologia social” (aquisição e 

alteração do conhecimento) se produz quando as continuidades e descontinuidades 

das relações estruturais se unem com as práticas e acontecimentos institucionais 

(Popkewitz, 1997).

Posicionar o conhecimento nas relações estruturais proporciona um método 
histórico para analisar como as epistemologias tornam a vida inteligível, como 
elas disciplinam o desejo e a vontade e, ao mesmo tempo, como reagem aos 
fatos sociais para qualificar ou desqualificar formas específicas de raciocínio e 
provisões de princípio.  (Popkewitz, 1997, p.51)



A contribuição de Popkewitz está em compreender que o processo de aquisição 

e alteração do conhecimento é produzido por formas específicas de poder presentes 

em práticas institucionais regionalizadas. “Região”, para o autor, não é um lugar 

geográfico, mas um campo discursivo onde as subjetividades posicionadoras do 

individuo são formadas e onde o poder é desdobrado nas regras e padrões particulares 

de verdades institucionais.

Regionalização do conhecimento significa estabelecer regras de estilos de 

raciocínio. Compreender as formas construídas de raciocínio permite focalizar a forma 

como as idéias estão corporificadas na organização do conhecimento. Permite, ainda, 

discutir a relação entre o conhecimento e as relações de poder que estão gerando esse 

conhecimento. Todo processo de reforma educacional produz novas regulações 

sociais, estilos de raciocínios e de ações institucionais. 

Vejo o currículo como um conhecimento particular, historicamente formado, 
sobre o modo como as crianças tornam o mundo inteligível. Como tais 
esforços, para organizar o conhecimento escolar como currículo constituem 
formas de regulação social, produzidas através de estilos privilegiados de 
raciocínio. Aquilo que está inscrito no currículo não é apenas informação – a 
organização do conhecimento corporifica formas particulares de agir, sentir, 
falar e ver o mundo e o “eu” (Popkewitz, 1999, p.176). 

Compreende-se que essas regras e padrões particulares de verdade são 

construídos em relações de conflitos no interior das estruturas de dominação e lógicas 

de poder onde a racionalidade pedagógica é produzida. Dessa forma, compreender o 

sentido da mudança no processo de aquisição e alteração do conhecimento no 

currículo a partir das maneiras e condições em que ela ocorre requer desvendar a 

racionalidade pedagógica no processo de corporificação dos currículos. 

Sendo o poder "intrinsecamente ligado a regras, normas e estilos de pensamento 

mediante os quais os indivíduos falam, pensam e atuam na produção de seu mundo 

cotidiano" (Popkewitz,1994, p. 41), entendemos que a racionalidade pedagógica 

presente no processo de corporificação dos currículos que formam os professores 

instituem regras e modelos de ser e de conhecer do professor. Elas são históricas e 



regionalizadas, pois são produzidas pelo campo de luta e produção cultural que é o 

currículo, portanto elas são epistemologias socialmente construídas.   



2. FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA UNIVERSIDADE: AMBIGÜIDADE DE 

SABERES E REGULAÇÃO ESTATAL 

Consideramos relevante refletir sobre alguns elementos históricos que 

pautaram as decisões curriculares na formação do professor na universidade brasileira. 

Acreditamos que esses elementos os quais integraram o discurso pedagógico sobre as 

licenciaturas no Brasil impuseram fronteiras, classificaram e distinguiram o que deveria 

ser “certo” ou “errado” na formação do professor.

Sendo assim, objetivamos, nesse capítulo, analisar as formas de regulação 

docente presentes no discurso pedagógico produzido nos contextos de criação dos 

cursos de licenciaturas e na criação das faculdades de educação pós reforma 

universitária no Brasil, com o intuito de dar visibilidade às regras e normas que 

decidiram os currículos nas licenciaturas.  

Até a segunda metade do século XVIII, a escola era dominada pela igreja e a 

atividade docente era desenvolvida basicamente pelos representantes religiosos, cujas 

tarefas eram, prioritariamente, obrigações religiosas e comunitárias.

Quando a educação passa a ser institucionalizada e concebida 

discursivamente como o lócus da racionalidade e individualidade, a atividade docente 

passa a ser concebida num processo de profissionalização. De acordo com Nóvoa 

(1995), o processo de profissionalização do professorado deve essencialmente 

considerar: “Exercício a tempo inteiro (ou como ocupação principal) da atividade 

docente; estabelecimento de um suporte legal para o exercício da atividade docente; 

criação das instituições específicas para a formação de professores e constituição de 

associações profissionais de professores” (p.20). 

A educação institucionalizada teve inicio num panorama de interesses políticos 

e econômicos atrelados ao desenvolvimento das pontecialidades intelectuais dos 

indivíduos. A escola como instituição, forjou-se neste contexto como agência social 



encarregada de lapidar a razão humana, discipliná-la, gerando, como efeito a 

responsabilidade social nos seus indivíduos.  

O acesso à escolarização, principalmente para aqueles que ocupam uma 

condição social de subalterno, passa a ser uma possibilidade de mobilidade e ascensão 

no plano econômico e político. A razão científica produziu o ideário de que as 

desigualdades sociais possam ser substituídas pelas possibilidades individuais em prol 

do progresso e da ordem social. Esta racionalidade passa a ser a base de sustentação 

da educação institucionalizada de maneira a gerar rituais para consolidar o que hoje 

conhecemos por escola, influenciando a forma de pensar e agir da profissão docente.

A estruturação do Estado Moderno exigiu uma nova forma de regulação da 

atividade docente. À medida que se processa a estatização da escola, a atividade 

docente passa a ser submetida a novas regras para seu exercício.  

O processo de funcionarização dos docentes é resultante de um acordo de 
interesses ao qual os professores aderiam em troca de um estatuto de 
autonomia e de independência que os constitui como corpo administrativo 
autônomo e hierarquizado; em contrapartida o estado garante o controle sobre 
a escola. Nesse sentido passa a ser exigida uma licença para ensinar que se 
torna obrigatória e é concedida após exame ou concurso ao qual podem 
submeter-se todos os que apresentem alguns requisitos como conhecimentos 
literários, bom comportamento moral, etc. ( Costa, 1995, p. 78)  

Houve, portanto, por parte daqueles que exerciam atividade docente o  

interesse pela legitimação social de sua profissão, mesmo que isso significasse 

enquadramento às regras estabelecidas pelo Estado. Nesse caso a atuação dos 

professores passa a ser amparada por qualificações credenciadas fora de seus 

quadros, reduzindo possibilidades autônomas de seu ofício.

A mediação Estatal sobre a profissão não altera de imediato o conjunto de 

saberes que o docente deveria possuir. As condições e qualidades assinaladas para a 

concessão da licença agrupavam um conjunto de saberes gerais e de caráter moral, 

não estando ainda circunscrito um tipo de saber específico para seu exercício, 

destinando a qualidade do trabalho docente a uma disposição moral das finalidades 

sociais da educação escolar.   



Cresce a demanda para escola no século XIX, exigindo-se dos aparelhos 

estatais mais controle ideológico sobre o qual onde os docentes cumpririam um  papel 

estratégico ao assegurarem a interação política e social através da escola. Face a isso 

urge a reivindicação de um conjunto de  conhecimentos especializados na realização 

de um trabalho considerado de grande relevância social. Diante disso, “surge a 

proposta de uma formação específica, especializada e longa originada no desejo dos 

professores de melhorar seu estatuto e no interesse do Estado em deter um potente 

mecanismo de controle. É dentro deste espírito que surgem as escolas normais e os 

primeiros professores primários” (Costa, 1995, p.80). A promoção social da profissão 

docente funda-se, então, na educação escolarizada. 

Conforme Costa (1995, p.81),  “ao final do século XIX a escola é portadora de 

uma confiança generalizada na instrução. É concebida como libertadora da ignorância e 

como instrumento para a igualdade entre os cidadãos” . O docente passa a ser o 

responsável por reproduzir a nova cultura social;  para isso era fundamental criar 

condições estruturais e institucionais que derivassem a profissionalização de seu 

conhecimento especifico. Essa responsabilidade, sustentada na lógica positivista, 

influenciará na configuração das competências profissionais do docente. 

A concepção científica da formação do magistério, originada ainda no século 

XIX, configura-se na medida em que a concepção de institucionalização escolar  

começa a ser fundamentada no paradigma positivista. Este processo será denominado 

por Popkewitz (1997) de “profissionalização do conhecimento”.

Assim como humanismo no século XVIII, a retórica pública do final do século 
XIX confirmava os nobres mitos do iluminismo, mas interpretava o mundo e a 
individualidade através de discursos científicos específicos, formados dentro 
das comunidades profissionais. O conhecimento especializado, organizado em 
torno das racionalidades da ciência, visava libertar as pessoas dos limites da 
natureza e oferecer caminhos rumo a um mundo social mais progressista. Se 
as pessoas pudessem refletir sobre as suas condições, elas poderiam também 
analisar meios para racionalmente melhorá-las (p.47). 



   O modelo profissional que irá expressar a inserção de uma concepção 

positivista de conhecimento na formação docente será o da racionalidade técnica. 

Segundo Contreras (2002, pp. 90-91). 

A idéia básica do modelo de racionalidade técnica é que a prática profissional 
consiste na solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um 
conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da 
pesquisa científica. É instrumental porque pressupõe a aplicação de técnicas e 
procedimentos que justificam por sua capacidade para conseguir os efeitos ou 
resultados desejados.    

Compreende-se que o modelo da racionalidade técnica impõe uma cisão entre 

as finalidades da ação educativa e os sujeitos que a realizam, ao mesmo tempo em que 

priva os professores dos seus saberes, de suas capacidades produtivas e do lugar 

social do conhecimento que lhe fora atribuído. Essa racionalidade promove uma 

estratificação interna à própria formação e ao desempenho profissional, agravando-se à 

medida que em as formas de saberes e capacidades são subordinadas aos 

especialistas. 

A transição de oficio para profissão requereu um maior número de pessoas em 

lugar designado à sua preparação para o exercício da profissão, cuja finalidade 

principal seria a transmissão de conhecimentos e o fortalecimento de condutas e 

valores considerados essenciais à profissão. Mestres21 foram substituídos por 

representantes de novos discursos científicos e tendências pedagógicas produzidas no 

meio acadêmico, configurando-se em especialistas de ensino. 

Na medida em que a profissão ficou mais exposta às demandas da ciência 

positiva e de seus especialistas, o professor viu-se cada vez mais afastado das suas 

capacidades intelectuais. A dimensão intelectual da competência docente é minada por 

um sistema de micro-relações de poder que hierarquiza a produção da profissão.

                                                          
21 Os mestres, os que repassavam os conhecimentos do ofício adquiridos através da experiência, 
acumulavam autoridade e prestigio público sendo modelo de conduta para o futuro profissional. 



A qualidade do trabalho docente é reduzida ao domínio técnico formatado por 

categorias pré-determinadas pela lógica positivista, delimitando-se  a formação 

profissional à aquisição de habilidades instrumentais, embora tenha aumentado a 

dependência dos docentes aos fixadores do currículo. Estes acreditavam que dominar 

uma nova e ampla gama de habilidades técnicas proporcionariam uma legitimidade 

especial à profissão, principalmente por estas habilidades estarem fundamentadas em 

conhecimentos científicos. O aumento das competências profissionais significaria o 

princípio ideológico da profissionalização. Conforme Densmore (1987)  apud Contreras 

(1997,  p. 41): 

[...] esse tipo de construção ideológica do profissionalismo não significa senão 
uma resposta defensiva dos docentes diante de um trabalho cada vez mais 
alienado. (...) o problema é que aquilo que por um lado é uma reação 
defensiva, por outro se baseia na crença da existência de uma autonomia 
profissional que na verdade – afirma – apenas funciona como mecanismo de 
legitimação das restrições existentes no trabalho dos professores. Desse modo 
a ideologia do profissionalismo acaba se transformando em uma forma de 
controle. 

A profissionalização docente no Brasil foi acompanhada por uma organização 

do sistema de ensino na qual a burocracia foi instalada como necessidade importante 

de garantia da qualidade do trabalho docente concebida pela racionalidade 

instrumental. Uma sólida hierarquia escolar foi constituída em nome da lógica do 

controle tecnocrático, limitando-se a autonomia docente em regras que normalizariam 

sua ação escolar. Haja vista que, na década de 70 o sistema escolar brasileiro foi 

invadido por especialistas que, além de supervisionar o trabalho docente, tinham a 

responsabilidade de definir a organização curricular.

O reconhecimento social da profissão docente foi produzido pelo discurso 

fundante da escola moderna, cujos valores são corporificados nas idéias de progresso 

através da razão e da ciência, da crença nas potencialidades do desenvolvimento de 

um sujeito autônomo e livre. Além dessas probabilidades, reconhecem-se perspectivas 

de universalismo, de emancipação e de libertação política e social, de ampliação do 

espaço público através da cidadania. A escola moderna esteve no centro dos ideais de 



justiça, igualdade e de um projeto moderno de sociedade. Além de todas essas 

qualificações, a escola moderna tem a função de transmitir e generalizar estes 

princípios e valores, de modo que passa a ser uma instituição moderna por excelência. 

O progresso foi identificado como um problema da ciência e da sociedade. A 
secularização substituiu propósitos da pedagogia como virtude e piedade por 
virtude e racionalidade. Por sua vez, o controle racional da natureza e das 
pessoas organizaria o desenvolvimento e a inovação da sociedade. A reforma 
social das instituições substituiu a preocupação moral anterior  de conversão 
dos pecadores. É nesse contexto que surge a criação da escola de massa e a 
construção do Estado. Os discursos do Estado e da escola eram semelhantes: 
governar é fornecer estratégias através das quais o desenvolvimento e a 
disciplina possam ser combinados em nome do bem estar social. (Popkewtiz, 
1997, p.44)  

É nesse padrão estrutural, estipulado pela natureza social da escola, que a 

subjetividade docente passa a ser construída, designando a condição profissional do 

docente à de ordem moral (devoção, compromisso, virtuosidade e responsabilidade) 

associada ao domínio do saber técnico necessário à concretização dos objetivos 

institucionais. 

A formação específica passou a exercer um papel importante na construção 

social e cultural da profissão, bem como na organização e reconhecimento oficial da 

mesma. Permitiu com que o discurso da modernidade ocupasse o imaginário docente. 

A prescrição de uma formação profissional para o docente  fomentou a criação 

de um novo campo de interlocução para a profissão complexificando o significado da 

atividade educativa escolar. Ao regulamentar a ordem formativa para os docentes, as 

práticas formativas passaram a exercer uma ação interventora sistemática com o 

objetivo de promover uma orientação teórica e ideológica comum, sobretudo na 

uniformização de condutas e conhecimentos estipulados adequados à função docente. 

O espaço de formação passa a ser o local privilegiado para implementar e legitimar 

mudanças prescritas para profissão como alterações nos saberes e competências 

docentes, orientações metodológicas, ideológicas e morais  da profissão. 



Os cursos de formação específica passam a cumprir o papel de 

instrumentalizar o futuro professor sob a ótica de competências e valores que não 

sendo individuais ou pessoais, mas coletivos e institucionais, a partir de que todas as 

práticas deveriam adquirir um conjunto de códigos específicos  prescritos como 

essenciais à atividade docente. As práticas formativas representam a emergência de 

um paradigma profissional moderno sobre a atividade docente, uma vez que 

simbolizam uma nova concepção sobre o significado de ser professor e de se pensar a 

profissão docente. 

A racionalidade técnico-instrumental na formação do professor contribuiu com a 

produção de uma subjetividade docente atrelada a padrões e objetivos institucionais 

cuja profissionalização se edificou na função de estabelecer a ordem moral e dominar 

um saber técnico passível de controle tecnocrático.  

2.1 Saber pedagógico na formação do professor 

Desde a reforma constitucional de 183422 (art. 10, parágrafo 20), as províncias 

ficaram com a responsabilidade principal de promover e legislar sobre o ensino 

Elementar e Secundário, deixando a cargo do Governo Geral a legislação do Ensino 

Superior.

O ensino secundário no Brasil organizou-se voltado prioritariamente para o 

ingresso no ensino superior. De acordo com Azevedo (1971), o currículo deste nível de 

ensino, no período colonial, correspondia a um aglomerado de disciplinas que visavam 

instrumentalizar seus alunos para serem aprovados nos exames de acesso à 

academia. Os professores do ensino secundário eram recrutados entre os quadros das 

profissões liberais ou entre aqueles que possuíam formação autodidática.

Com a criação dos liceus provinciais, os professores passam a ser nomeados e 

fiscalizados pelos governos locais sem a exigência de uma licença ou formação 

específica para o exercício da profissão. As aulas secundárias oferecidas pela Corte 
                                                          
22 Lei n. 16 - de 12 de outubro de 1834 - Faz algumas alterações e adições à Constituição Política do 
Império, nos termos da Lei de 12 de outubro de 1832. 



passam a ser ministradas por alguns professores contratados mediante concurso – são 

os professores públicos23. Outros professores, por sua vez, são autorizados pela Corte 

a lecionarem em caráter particular e expedirem atestados de estudos secundários 

(Teixeira, 1976). 

Devido à responsabilidade dada ao professor secundário de habilitar 

candidatos ao ensino superior fornecendo-lhes conhecimentos enciclopédicos, 

compreendia-se que este professor secundário não poderia restringir-se a uma imagem 

cultural livresca,mas sim de estender-se a uma formação científica e pedagógica para o 

exercício da profissão. 

A formação do professor para o ensino secundário no Brasil surge num 

contexto histórico de profundas manifestações educacionais inerentes à criação das 

primeiras universidades brasileiras. Neste período de mudança no pensamento 

pedagógico, é importante destacar o pensamento da corrente escolonovista. De acordo 

com os estudos de Brzezinski (1996), a “institucionalização da formação de professores 

para o ensino médio e normal, resultou dos acontecimentos impulsionados pela 

reconstrução social, via educação, adotada pelos Pioneiros da Escola Nova”.  

Para os Pioneiros, a formação de professores de todos os níveis de ensino 

deveria ser unificada numa formação universitária sob base de uma “formação geral 

comum”, considerando-se as especificidades de cada grau de ensino. Essa concepção 

era estratégica para uma educação de qualidade. A formação universitária dos 

professores garantia uma “unidade cultural” na função educativa. O único meio de 

elevar verticalmente a cultura dos professores abrindo-lhes novos horizontes. 

“Estabelecer, entre todos, para a realização da obra educacional, uma compreensão 

recíproca, uma vida sentimental comum e um vigoroso espírito comum nas aspirações 

e nos ideais” (Manifesto dos pioneiros, 1984, p.73)

                                                          
23 Cfe Haidar (1972) os professores que atuavam no Ensino Secundário provincial eram mal formados, 
pessimamente retribuídos, cúmplices ou vítimas dos conchavos políticos locais. Não podiam os mestres 
das poucas escolas, que a iniciativa provincial conseguia erigir, desempenhar a contento a missão que 
lhes fora confiada.  



No entanto, a proposta de se criar uma escola específica de educação, tão 

defendida pelos escolanovistas, não se concretizou segundo as políticas educacionais 

adotadas pelo poder central na década de 30. Sucupira (1969) afirma que, nesta época, 

não estava suficientemente amadurecida a consciência dos problemas educacionais, 

nem se generalizava a convicção de que o educador carecia de uma formação técnico-

profissional especializada para a qual se tornava indispensável uma instituição própria. 

Faltavam suportes culturais e as motivações sociais necessárias à criação de uma 

Faculdade de Educação. 

A partir de 1931, por decisão governamental, passa a ser exigida a titulação 

superior para o exercício da docência no ensino secundário. A obrigatoriedade desta 

titulação antecipa a organização formal das faculdades que estivessem preparadas 

para arcar com a formação de professores secundários (Brzezinski ,1996). 

O Brasil, a partir de 1930, passou a ter uma fase marcada por uma economia 

urbano-industrial ao ser promovida uma nova caracterização da implantação do 

capitalismo no país e uma redefinição do papel da economia brasileira no âmbito das 

relações internacionais. Esta sociedade progressivamente se industrializava e 

concentrava cada vez mais população nos centros urbanos demandando 

transformações no projeto educacional do país. 

A revolução de 30, resultado de uma crise que vinha de longe destruindo o 
monopólio do poder pelas velhas oligarquias, favorecendo a criação de 
algumas condições básicas para a implantação definitiva do capitalismo 
industrial no Brasil, acabou, portanto, criando também condições para que se 
modificassem o horizonte cultural e o nível de aspirações por parte da 
população brasileira, sobretudo nas áreas atingidas pela industrialização. 
Assim como a expansão capitalista não se fez por todo o território nacional e 
de forma mais ou menos homogênea. A expansão da demanda escolar só se 
desenvolveu nas zonas onde se intensificaram as relações de produção 
capitalista (ROMANELLI, 1998, p.60) 

A nova situação estabelecida com a Revolução de 1930 promoveu 

modificações estruturais em relação às necessidades sociais em matéria de educação.  

A formação de professores passou a ser fundamental, não apenas para a escola 

primária, mas para a escola secundária que, embora incipiente, dava sinais de 

crescimento na medida em que se caracterizava basicamente como propedêutica aos 



estudos superiores. O surgimento do ensino superior no país deu-se inicialmente sobre 

a forma de cadeiras que foram sucedidas por cursos, posteriormente por escolas e por 

Faculdades de Medicina, Direito, Engenharia, Agronomia, dentre outras, todas 

eminentemente profissionais. Não existiam estudos superiores de humanidades, 

ciências ou letras.

A falta de estudos superiores de tipo acadêmico havia de tomar extremamente 
precária a formação dos professores para os colégios secundários(...) 
sabemos que todo sistema de educação, em seus diferentes níveis de estudos 
e em seus diferentes currículos e programas, só pode ensinar a cultura que na 
universidade ou nas escolas superiores do país se produzir. Não seria possível 
um curso secundário humanístico ou cientifico sem que a universidade, ou as 
escolas superiores tivessem estudos humanísticos ou científicos avançados. 
Como só teve o Brasil, no nível superior, escolas profissionais de saber 
aplicado, o seu ensino secundário acadêmico de humanidades e ciências teria 
de ser inevitavelmente precário e deficiente, como sempre foi durante essa 
longa experiência de ausência da universidade ou das respectivas escolas 
superiores para licenciar os docentes (Teixeira, 1989, p. 73-74) 

No projeto de reforma do ensino superior de 193124, Francisco Campos, então 

Ministro da Educação e Saúde Pública, previa a criação da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras, a qual “exerceria uma alta função na vida cultural, é a que daria, de 

modo mais acentuado, ao conjunto de Institutos reunidos em Universidade, o caráter 

propriamente universitário, permitindo que a vida universitária transcendesse os limites 

do interesse puramente profissional, abrangendo em todos os seus aspectos, os altos e 

autênticos valores da cultura”25. Ao dispor sobre a organização do ensino superior 

instituindo o regime universitário, elevava para o nível superior a formação de 

professores secundários. Por esse decreto, o ensino superior deveria ser ministrado na 

Universidade a partir da criação de uma Faculdade de Educação Ciências e Letras, 

onde deveriam ser formados os professores secundários. Do ponto de vista da 

organização do sistema, a reforma previa duas situações: o sistema universitário oficial, 

mantido pelo governo federal ou estadual, ou livre, mantido por particulares, e o instituto 

isolado.

                                                          
24 A Reforma de Francisco Campos teve como pontos fundamentais: adoção do sistema universitário 
como regra de organização do sistema superior de ensino no Brasil e a exigência de incorporação, para 
constituir-se como qualquer universidade, dos institutos: Direito, Medicina e Engenharia e, ainda, a 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras.  
25 Dec. n.  19852 de 11 de abril de 1931.  Dispõe sobre a organização da Universidade Brasileira.  



Para Francisco Campos, o “ensino no Brasil é um ensino sem professores, isto 

é, em que os professores criam a si mesmos, e toda a nossa cultura é puramente 

autodidata”. Assim a Faculdade de Educação Ciências e Letras deveria ter um 

Caráter especial e misto cumprindo ao mesmo tempo funções de cultura e 
papel eminentemente utilitário e prático [...] Ao lado de um órgão de alta cultura 
ou de ciência pura e desinteressada, ele deverá ser, antes de tudo e 
eminentemente, um Instituto de Educação em cujas divisões se encontrem 
todos os elementos próprios e indispensáveis a formar o nosso corpo de 
professores, particularmente os de ensino secundário, porque deles, de modo 
próximo e imediato, depende a possibilidade de se desenvolver, em extensão e 
profundidade, o organismo, ainda rudimentar, de nossa cultura. (Exposição de 
Motivos do  Ministro Francisco Campos sobre a Reforma do ensino Superior, 
Diário Oficial, de 15 de abril de 1992. apud FÁVERO, 2000, p.128.) 

Inicialmente duas seriam as principais funções dessa faculdade: a formação 

geral - esta deveria ser ampla e aprofundada - e a formação para a pesquisa cientifica. 

Uma terceira função lhe foi atribuída, posteriormente, a formação cientifica do professor 

da escola secundária.  

A Faculdade de Filosofia, assim concebida, expressava o contexto sócio-

econômico e cultural da época na Alemanha e se pode dizer que se tratava de uma 

universidade seletiva na medida em que se dirigia aos membros de uma classe 

privilegiada que poderiam devotar-se aos altos estudos independentemente de um 

caráter profissional. 

Na verdade, pouco ficou da idéia original que determinou a criação das 

faculdades de Filosofia na Europa e que serviu de referência na organização do 

sistema universitário em outros países, inclusive no Brasil.

A própria Filosofia considerada como principio da integração do saber 
universal, acabara sendo, também, uma especialização. Subsistirá da idéia 
humboldtiana da Faculdade de Filosofia a unidade do ensino e das pesquisa 
apanágio da universidade alemã, tornada o grande centro criador da ciência do 
século passado. (SUCUPIRA, 1969, p.267-268).



A Reforma Francisco Campos para o ensino superior se aproximava do modelo 

alemão26 de Universidade e significou, para a época, uma tentativa em dar 

organicidade e um caráter de universalidade ao incipiente ensino superior brasileiro. O 

ideal da pesquisa científica pura num sistema tradicionalmente profissionalizante e a 

introdução dos estudos pedagógicos como condição necessária à formação de 

professores para a escola secundária em nível superior configuravam o ineditismo da 

reforma, que, entretanto, não se concretizou. Assim, a idéia de uma unidade 

universitária especialmente voltada à formação pedagógica também não se efetivou. As 

condições necessárias para que se realizasse, ainda que de forma aproximada, os 

ideais da Reforma Francisco Campos vão se dar em São Paulo, com a criação da 

Universidade de São Paulo, em 193427 . 

O Estatuto das Universidades Brasileiras, assim como toda a Reforma do 

Ensino de 1931, coordenada por Francisco Campos, foi fruto da Revolução de 1930 e 

dos vários interesses que assumiram o poder. Nessa reforma ampla do ensino que 

privilegiava o nível secundário, o Estatuto colocava no cerne da Universidade o 

problema da educação nacional, vinculando a ela, a Faculdade de Educação, Ciências 

e Letras como um projeto maior da educação pública. Fétizon (1978) destaca o 

discurso do então ministro, já que diz faltar aos professores “largos e profundos 

quadros tradicionais de cultura, nos quais se processam continuamente a rotação e a 

renovação dos valores didáticos, de maneira a constituir para o ensino superior e 

                                                          

26 O modelo alemão de universidade estabeleceu-se a partir da fundação da Universidade de Berlim, em 
1810 e tinha como princípios a pesquisa e a unidade entre ensino e investigação científica; formação 
geral e humanista, autonomia relativa da universidade diante do Estado e dos poderes políticos; 
concepção idealista e não-pragmática de universidade, ou seja, uma universidade que não seja 
prestadora de serviços ao mercado e à sociedade; fraco vínculo entre intelectuais e poder político, 
concepção liberal e elitista de universidade como formadora das elites dirigentes do país.  

27 Em São Paulo, já em fevereiro de 1931, um decreto estadual transformou a Escola Normal da Praça 
em Instituto Pedagógico e criou, dentro dele, o Curso de Aperfeiçoamento para "a preparação técnica de 
inspetores, delegados de ensino, diretores de estabelecimentos e professores do curso normal" (Fétizon, 
1978: 21). Todavia, um curso para a formação de professores secundários só seria criado em 1933, 
quando, mediante dois decretos estaduais, foram estabelecidas normas gerais para os estudos 
pedagógicos no estado, sendo o referido Instituto Pedagógico transformado no Instituto de Educação de 
São Paulo. Desse modo, elevou-se para nível superior a formação de professores para o ensino 
secundário (Fétizon, 1978: 23). 



secundário um padrão, cujas exigências de crescimento e de aperfeiçoamento se 

desenvolvessem em linhas ascendentes” 

O interesse em estipular uma política de formação de professores no Brasil 

nasce imbricada com a criação da universidade. Como a intenção era de formar 

professores capazes de instruir futuros universitários, a razão pedagógica dessa 

concepção passava pela formação técnica-científica, como padrão da “alta cultura”, 

adicionada de conhecimentos chamados de “estudos pedagógicos”.  Estes estudos não 

são, nesse momento, explicados, mas a natureza de seu surgimento está na 

necessidade da escolarização. Para Popkewitz (1997), a escolarização como reforma 

social passa a ser fundamental à medida que transmitiria orientações culturais, valores 

e estilos das abordagens cognitivas associadas à modernidade. No caso do Brasil, os 

princípios da escola moderna passam a ser preocupação do Estado somente a partir do 

início da década de 1930. 

2.1.1 Faculdade Nacional de Filosofia: institucionalizando a dicotomia entre 
saberes pedagógicos e específicos na formação do professor 

A formação de professores para o magistério secundário se encontrava, até 

1930, marginalizada em função das características da então escola secundaria, em 

número bastante restrito, em sua maioria privada e de caráter propedêutico. 

A escola secundária estava longe de ser, na época, considerada como 
formativa [...] surge, historicamente, como um desdobramento da escola 
superior-instância propedêutica em que se transformam as artes liberais 
quando se estruturam nas universidades medievais, os três primeiros cursos 
profissionais, considerados propriamente “superiores” e “especializados”. 
Direito, Medicina e Teologia. Assim a escola média vem atavicamente, voltada 
para o ensino superior como sua instância preparatória, condição que no caso 
brasileiro, explica, parcialmente, sua tardia organização no sistema público. 
(FÉTIZON, 1984 p.141). 

No decorrer da década de 1930 a formação do professor secundarista passa a 

ser de responsabilidade das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Mas é com a 



criação da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras que a meta de comandar 

a organização nacional da profissionalização docente foi estipulada. Esta faculdade 

surgiu com a criação da Universidade do Brasil, criada em 1937 pelo governo do 

Estado Novo.

A Faculdade Nacional de Filosofia foi instituída pelo decreto-lei n. 1.190, em 4 

de abril de 1939 (BRASIL, 1941, p. 3). Sua organização compreendia cinco seções: 

Filosofia, Ciências, Letras, Pedagogia e Didática. Essa faculdade foi instituída como 

padrão a todas as outras que, futuramente, foram fundadas no país. No plano da 

Faculdade Nacional de Filosofia, prevaleceu o esquema originário de Francisco 

Campos de uma instituição multifuncional, mas com a expressiva mudança de nome, 

de Faculdade de Educação, Ciências e Letras para Faculdade Nacional de Filosofia. 

O regimento interno da Faculdade Nacional de Filosofia (BRASIL, 1941, p. 3)., 

aprovado pelo Conselho Universitário, em 30 de agosto de 1940, dispõe das seguintes 

finalidades:  

a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades 

culturais de ordem desinteressada ou técnica; 

b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal; 

c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, os quais  constituam 

objeto de seu ensino. 

A política educacional adotada pelo Governo Vargas em relação à Faculdade 

Nacional de Filosofia era que esta deveria formar professores secundários e 

pesquisadores, sendo que havia muito menos a fazer no campo científico do que no 

campo filosófico, histórico e literário. O entendimento de Capanema, Ministro da 

Educação de Vargas, era de que a nova Faculdade deveria ter professores habituados 

à pesquisa e de estudos bem orientados, mas ligados à Igreja. O importante era que a 

Faculdade de Filosofia tivesse uma linha de pensamento ligada aos interesses políticos 

e ideológicos do Governo Vargas e diferente das idéias liberais defendidas pelos 



intelectuais da Universidade do Distrito Federal.28  Neste caso, a Igreja seria o melhor 

aliado. A educação “(...) foi um dos meios pelos quais os intelectuais faziam “irradiar” 

sobre todo o povo as idéias e aspirações do Estado autoritário”(Cunha,1980). 

Para Fávero (1990), a Faculdade Nacional de Filosofia, sob tutela do poder 

central, nasce com as “marcas tanto do autoritarismo quanto da conciliação entendida 

como estratégias de dominação”. Essa afirmação está relacionada com o caráter 

centralizador e autoritário que constituiu a Cátedra, diante dos interesses políticos e 

ideológicos do poder público e,  por outro lado, com o caráter de “núcleo integrador de 

inteligências”, de “socializador de conhecimentos e de sua pedagogia” contribuindo 

para “atitudes instigantes e renovadoras”. 

O modelo da estrutura de poder da Faculdade Nacional de Filosofia (...) por um 
lado, paternalismo, servilismo e uma rede muito bem articulada de influências, 
ao estilo do compadrio conservador, por outro, ampliam-se os espaços para o 
desenvolvimento de talentos e vocações, ainda que em uma sociedade não-
democrática. (Fávero, 1990,p.11) 

A formação do professor do ensino secundário passa a ser formalizada em 

nível superior cuja ênfase curricular encontra-se na formação específica do bacharelado 

(conhecimentos específicos), destinando apenas um ano às disciplinas pedagógicas. A 

estrutura curricular dos cursos de formação de professores para o ensino secundário 

seguia o regimento da Faculdade Nacional de Filosofia, conhecida como o esquema “3 

+ 1”, ou seja, 3 anos do curso Básico mais 1 ano do curso de Didática. Segundo 

Chagas (1976), era escassa a procura pelo curso de Didática por parte dos bacharéis, 

principalmente os das áreas científicas. Isso pelo fato do aluno ficar três quartos (¾) do 

seu tempo voltado para a especialidade da área e em nenhum momento se sentir 

estimulado a seguir a carreira do ensino.

O objetivo inicial da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era de enfrentar 

o problema da diversidade e expansão dos sistemas escolares, de ser referência na 
                                                          
28 A UDF - Universidade do Distrito Federal  foi pensada e instituída por Anísio Teixeira, em 1935, que 
nasce das ideias liberais, cujo conteúdo político equivale ao Manifesto da Escola Nova , contrapondo-se 
ao projeto dos católicos e ao projeto centralizador e homogeneizador que começa-se delinear a partir dos 
anos 30. Ela é fechada em 1939. 



formação do professor, assim como na pesquisa dos problemas de currículo e na 

organização do ensino-aprendizagem. No entanto, tal faculdade limitou-se a formar 

especialistas e pesquisadores em ciências e humanidades e a formação profissional do 

professor foi secundarizada, reservando a essa uma conseqüência natural: se 

formarmos bons pesquisadores, certamente serão bons professores.  De acordo com 

(Brzezinski ,1996, pp.41-42): 

 A faculdade de Filosofia, Ciências e Letras teve seu destino atrelado ao 
padrão federal de universidade e acabou por estigmatizar a formação de 
professores pelo seu caráter prático e utilitário. De modo geral, esta faculdade 
oferecia cursos carentes de fundamentação teórica de qualidade, sem vocação 
para pesquisa e instituídos para apenas “formar” profissionais da educação, 
como se esta tarefa fosse simples.  

Esta prática formativa confirmada pela autora reservou ao professor um 

exercício profissional mais como especialista em recortes do saber, soma de saberes e 

habilidades adquiridos por área ou disciplina do que como profissionais comprometidos 

com um campo de saberes que envolvem outras dimensões além da técnico-científica, 

como a política, a sócio-cultural,  a ética e a pessoal.

 Os estudos em vigor nas licenciaturas, tradicionalmente, foram transformados 

em saberes instrumentais separados de aquisição e produção teórica. O método de 

ensino consistia em exposição estanque dos assuntos com currículos fixos, cuja 

supremacia era de conteúdos específicos sem articulação com o fazer pedagógico. De 

acordo com Schnetzler ( 1998, p.07), “os currículos de formação docente, calcados na 

racionalidade técnica, têm instaurado a separação entre teoria e prática, entre a 

pesquisa educacional e o mundo da escola, entre a reflexão e a ação, ao abordar 

situações e problemas pedagógicos ideais porque abstraídos do contexto e da vivência 

concreta das instituições escolares”.  

O conjunto de Leis e Decretos estabelecidos pelo poder centralizador 

instaurado a partir de 1937, no país, teve repercussões para a formação do professor. 

Cria-se, assim, uma Seção de Pedagogia nas Faculdades de Filosofia, Ciências e 



Letras e a formação de professores, que era de três anos, passa a ser de apenas um, 

dando-se uma nova composição. A incorporação dos estudos pedagógicos pela 

Faculdade de Filosofia, ao invés de conferir maior prestígio para esses estudos, acabou 

por promover sua inferiorização quantitativa, expressa pela redução da carga horária e 

número de disciplinas. A formação nas disciplinas cientificas começa a ter 

predominância sobre a formação pedagógica do professor, invertendo, portanto, a idéia 

expressa no modelo  inicial.

O candidato matriculava-se nos cursos de Bacharelado dos diversos ramos 
específicos de conhecimento, segundo o setor curricular e programático em 
que pretendia exercer o magistério no ensino (História, Geografia, Matemática, 
Filosofia, Química, etc.). Ao  fim de três anos, formava-se o Bacharel. A 
liderança para o magistério (diploma de Licenciado) lhe era concedida 
mediante mais um ano de estudos (...) Esta se obtinha pela formação 
pedagógica a cargo da  Seção de Educação (ou Pedagógica), mediante o 
cumprimento de uma carga horária total 180 horas aplicadas ao estudo de três 
disciplinas: “Didática Geral”, “Didática Especial” e “Psicologia”. (FÉTIZON, 
1984, p.149). 

Somente a partir da década de trinta é que, efetivamente, a universidade 

brasileira passou a existir. As tentativas anteriores de sua constituição, ou são 

efêmeras, ou não ultrapassaram a condição de simples agregação de faculdades. O 

debate sobre a criação da universidade no Brasil foi um dos estuários por onde 

passaram as discussões acerca do significado da questão educacional, enquanto fazia 

parte integrante de políticas relativas à modernização do País e à idealização da nação.

   As reflexões pedagógicas dos anos vinte e trinta consideravam a universidade 

uma instituição estratégica para a geração de novas elites políticas e/ou formação dos 

cidadãos, numa sociedade em mudança que, progressivamente, via esgotar-se a 

capacidade de crescimento de uma economia calcada na agroexportação e em um 

modelo excludente de denominação oligárquica.  

A instituição escolar era vista como elemento crucial do processo de socialização 

das novas gerações, pela totalidade dos intelectuais nacionais, que a conceituavam 

como instrumento político fundamental para moldar a personalidade ou o caráter do 



brasileiro, capaz de levá-lo a instituir novas relações sociais sob padrões culturais 

modernos.

Nos diferentes projetos de reforma educacional, os quais vieram a ser propostos, 

a universidade foi parte necessariamente integrante, devendo suas práticas diferenciar-

se do mero ensino bacharelesco, formador de profissionais liberais. A grosso modo, 

podemos identificar duas grandes vertentes entre os que elaboraram as reflexões 

socialmente mais significativas a respeito da educação no Brasil.  

Os propagadores de um ideário político conservador, autoritário e nacionalista 

entendiam as relações entre nação e educação na perspectiva da ordem e da razão de 

Estado. Caberia ao educador, ao lado dos demais membros das elites políticas 

emergentes, contribuir com sua dedicação e trabalho para sanear os males e 

deficiências morais do passado nacional, de maneira a formar homens culturalmente 

natos e sabedores de sua identidade diante das demais nações. Este novo cidadão, 

devidamente preparado, viria a ser o sustentáculo do Estado Nacional.

Entretanto, para os intelectuais considerados progressistas, não prevalecia uma 

identificação imediata entre Educação e Estado. Ao contrário dos conservadores, a 

primeira não seria apenas uma legitimação ética do segundo. O processo educacional, 

rompidos velhos princípios e diretrizes, era concebido como um dos instrumentos a 

integrar-se em um conjunto maior de processos transformadores. Para esses 

intelectuais, a modernização vinha a ser resultante do amálgama de industrialização, 

urbanização, difusão da cultura científica e democratização política.

A disputa entre os diferentes grupos políticos e/ou intelectuais pela 

predominância de suas posições não ocorreria propriamente nos moldes de uma 

clássica luta pela hegemonia, numa sociedade já modernizada, mas sim pela ocupação 

de espaços no interior do aparelho de Estado. As relações de força nos campos 

intelectual e político, entre segmentos concorrentes, delimitavam a afirmação e/ou 

conciliação de objetos diferenciados.



No caso da universidade, esses conflitos definiram a trajetória das três grandes 

experiências dos anos trinta: a da Universidade do Brasil, a da Universidade de São 

Paulo - USP e a da Universidade do Distrito Federal - UDF. A vitória coube a uma 

perspectiva fortemente disciplinadora e regulada pelo Estado, com uma estrutura 

centralizada e de nítida conotação autoritária, reafirmadora da velha instituição da 

cátedra, cuja liberdade foi sempre mais ou menos vigiada. As atividades de ensino 

eram privilegiadas em detrimento das práticas de pesquisa que, quando ocorriam, eram 

apenas frutos da iniciativa individual. 

2.1.2 Expansão da formação do professor no ensino superior: de política pública 
para interesse  privado 

A exigência de diploma de licenciado para o exercício do magistério secundário 

não conseguiu aplicação plena, pois sucessivas leis continuaram a admitir exceções à 

regra. Segundo Cacete (2002), em 1958, dos 4.149 professores registrados no 

Ministério da Educação e Cultura para o exercício no magistério secundário, apenas 

724 eram diplomados por Faculdades de Filosofia; 3.425 eram formados em outros 

cursos, cujos diplomas eram, via de regra, adaptados, mediante complementação 

pedagógica. Com o crescimento do ensino secundário, as faculdades de Filosofia 

atendiam apenas uma pequena parcela da demanda de professores; o restante era 

recrutado entre os candidatos formados pelas escolas normais ou por algum curso de 

nível superior.

O processo de expansão das faculdades de Filosofia é, até 1950, relativamente 

lento. Conforme Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (1950), em 1949 eram 22 

as Faculdades de Filosofia que funcionavam no país. Sendo 7 em universidades oficiais 

(do Brasil, Bahia,. Minas Gerais, Paraná, Recife, Porto Alegre e São Paulo), 5 em 

universidades privadas, todas católicas (PUCs do Rio de Janeiro, do Rio Grande do 

Sul, de Campinas e duas em São Paulo) e 10 em escolas isoladas. Essas faculdades 

eram distribuídas por apenas 8 Estados e o Distrito Federal.



O número significativo de faculdades de Filosofia católicas é fruto da disputa, 

nesse período, entre elites católicas pelo controle da educação, em especial do ensino 

superior já legislado pelas leis orgânicas de Francisco Campos29. Para Fernandes 

(1962, p.230), essas escolas se constituíam em “meros centros de transmissão 

escolástica de conhecimentos, divorciados da pesquisa básica, dos padrões 

verdadeiramente modernizados de ensino e da busca criadora do saber original”. 

As Faculdades de Filosofia – tanto as particulares quanto as oficiais, é mister 
que se diga – deixaram de preencher suas funções institucionalizadas. Entre 
os profissionais que deveriam preparar, acabaram formando apenas docentes 
para o ensino secundário e normal, em regra de modo acentualmente precário 
e insustentável. (FERNANDES, 1962, p.230)) 

No modelo original das faculdades de Filosofia, não estava prevista a 

profissionalização, mas uma formação científica para pesquisa. Formar “apenas 

docentes para o ensino secundário” - esta citação enfatiza o desprestígio da faculdade 

de Filosofia que se distanciava de suas funções originais. A formação de professores 

passou a ser vista como um desvio de função frente aos seus objetivos iniciais, 

conferindo à Faculdade de Filosofia em nível menor. Percebe-se que o curso de 

formação de professores vai assimilando a condição de “inferioridade”, de nível “menor” 

e os aspectos didático-pedagógicos negligenciados nesse processo. 

Para Teixeira (1969), a expansão do ensino superior brasileiro se deu muito mais 

pela multiplicação de escolas do que pela ampliação das já existentes. O autor justifica, 

entre outros aspectos, a forma de constituição da escola pelo agrupamento de cátedras 

únicas, ficando a sua expansão impedida pelo fato de haver um único catedrático para 

cada matéria do currículo. Criados o catedrático e o currículo único do curso, cada 

escola não podia crescer além da capacidade individual do catedrático. Multiplicar os 

alunos seria imediatamente deteriorar o ensino, pelo aumento da relação professor 

aluno. A ampliação só se podia fazer com a criação de uma nova escola. 

                                                          
29 A reforma educacional de Francisco Campos que reorganizou todo o sistema educacional atingindo 
todos os níveis de ensino definiu, pela primeira vez, o formato legal ao qual deveriam obedecer as 
universidades a serem organizadas no Brasil. Nessa legislação, ficou reconhecida a liberdade da 
iniciativa para a constituição de estabelecimentos próprios, ainda que sob supervisão governamental. 



As faculdades de Filosofia acabaram por se multiplicar isoladamente; assim 

respondiam à pressão por ensino superior de uma sociedade em processo de 

mudança, com crescente aspiração a esse nível de ensino. Essa demanda foi 

altamente explorada pelas novas classes médias urbanas em formação. Inicialmente foi 

uma demanda pela ampliação do ensino publico secundário, criando 

conseqüentemente condições para pressão no nível subseqüente, ou seja, o superior. 

Essa pressão se traduzia pela procura de novos cursos, particularmente os das 

faculdades de Filosofia. Em 1954 essas instituições contavam com o maior número de 

estabelecimentos no país. O período de 1945-1961 consolida o ensino superior privado 

no país (Sampaio, 2000), sendo que, entre 1955 e 1960, os cursos fundantes das 

instituições privadas isoladas são basicamente voltados para a formação de 

professores secundários através da criação de faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras.

A estratégia das instituições privadas de se expandirem via faculdades de 

Filosofia só foi possível frente às condições que já vinham se estabelecendo no 

processo de expansão do ensino superior caracterizado pela ampliação da rede de 

ensino secundário, associado ao fato dos cursos de formação de professores serem de 

baixo custo, pois “a precariedade do corpo docente, a indigência de instalações e 

bibliotecas e a forma como foram estruturados seus cursos respondem pela condição 

inferior da grande parte dessas faculdades.”(Sucupira, 1969, p.269), colocando a 

formação dos professores na categoria dos “cursos fáceis” – fácil de instituir e fácil de 

formar.

De acordo com Cacete (2002), em 1957 dos 28 cursos de formação de 

professores secundários no país, ministrados em faculdades de Filosofia Ciências e 

Letras, 21 eram em instituições particulares. Dos 1.991 alunos matriculados nesses 

cursos, 1.401 estudavam em instituições particulares, sendo a maioria dessas 

instituições católicas. Os cursos de formação de professores em faculdades de filosofia 

se realizavam predominantemente em Universidades, e em 1957, dos 28 cursos 

existentes, 15 eram em universidades e 13 em instituições isoladas. Praticamente 50% 



em estabelecimentos que formavam professores concentravam-se em faculdades 

isoladas. No entanto,  a partir de 1960, a política de expansão do ensino privado se 

acentua no  regime militar em faculdades leigas.  

Os principais motivos que levaram à expansão destas faculdades foram: a 

grande demanda de professores leigos, a expansão da rede escolar, a carência de 

interiorização do ensino superior e a facilidade na criação dos cursos por não 

demandarem de laboratórios, biblioteca especializada e profissionais qualificados.

Nesse sentido, as faculdades de Filosofia não conseguiram cumprir 

adequadamente seus objetivos fundadores e muito menos se constituírem como escola 

de formação consistente de professores. Como instituições voltadas à formação do 

professor para a escola secundária, não se instituíram como um modelo de referência 

para essa formação e, ao nosso ver, esse fracasso está intimamente relacionado ao 

isolamento  das características assumidas pelo crescimento desordenado do sistema 

de ensino superior no Brasil, pois não havia uma política clara e oficializada para essa 

expansão, associada aos interesses da iniciativa privada que encontravam na formação 

do professor um investimento de baixo custo e de lucratividade garantida. 

A formação de professores em nível superior, iniciada no Brasil no final da 

década de 1930, só apresentou resultados quantitativos a partir da década de 1960, 

com a política do regime militar que incentivou o ensino privado através das faculdades 

isoladas, pois a grande maioria destas faculdades destinava-se a formar professores. E 

foi a partir das reformas educacionais que o governo militar realizou no País, no final da 

década de 1960 e inicio da década de 1970, que a formação do professor passa por 

mudanças nas organizações curriculares dos cursos de licenciaturas. 

2.1.3 Faculdades de Educação: um novo campo discursivo para a formação 

professor

A consolidação e expansão do ensino superior no Brasil se realiza 

acompanhando os modelos de escola estabelecidos nos marcos da legislação 



implantada pela revolução em 1930 e revista em 1937, com o estabelecimento do 

Estado Novo. O longo debate educacional, iniciado com mais vigor em 1920 (entre eles 

o Movimento da Escola Nova) prolongado até 1960 é, em grande parte, um processo 

de crítica e revisão dessa legislação. Uma parte considerável dessas críticas dizia 

respeito à formação de professores nas faculdades de Ffilosofia que vinham 

apresentando grande expansão. Com o fim da ditadura de Getúlio Vargas e com a 

Constituição de 1946, surge o projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que, entretanto, só será votado em 1961.

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 

4.024, promulgada a 20 de dezembro de 1961, após um longo período de debates nos 

órgãos legislativos, não mais se exigia a presença obrigatória de uma faculdade de 

Filosofia para a constituição de universidades. O desprestígio das faculdades de 

Filosofia se acentuava e eram muitas as críticas que diziam respeito, entre outras, à 

sua  função integradora. Nesse sentido, a exigência que constava do projeto da LDB, 

aprovada em dezembro de 1961, de que no conjunto universitário houvesse 

obrigatoriamente uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi vetada e, assim 

justificada:

A rede nacional de ensino superior conta já, com mais de 70 faculdades de 
filosofia, exclusivamente com a função de formar professores de grau médio. 
Nessas circunstâncias, a exigência de que toda universidade mantenha uma 
dessas faculdades torna-se desnecessária. Acresce que as funções de órgão 
integrador que se deseja atribuir a tais faculdades também podem ser 
exercidas por outros órgãos, tais como os institutos centrais que já vêm sendo 
estruturados em algumas universidades federais. (apud CARNEIRO, 1968, p. 
331-332). 

Embora a formação de professores para a escola secundária nas Faculdades de 

Filosofias estivesse assegurada na LDB de 1961, conforme o Artigo 59 dessa mesma 

Lei, no âmbito das Universidades as faculdades de Filosofia vão progressivamente 

sendo substituídas por outras formas de organização criando os institutos de ensino 

básico e as Faculdades de Educação que assumem a formação pedagógica dos 

professores. Essa nova organização adotada pelas universidades federais a partir dos 



Decretos-leis 53/66 e 252/67, posteriormente foi incorporada pela Lei da Reforma 

Universitária 5.540/68. 

O regime estabelecido pós-64 consolidou a hegemonia do grande capital 

consubstanciada na aliança entre o empresariado, os tecnocratas e os militares, na 

gestão de um modelo econômico concentrador de renda e progressivamente

internacionalizado. A educação, nos marcos do regime autoritário, tinha papel 

estratégico no processo de reorientação da política e da economia brasileira. O governo 

militar promoveu uma ampla reforma educacional, dado que atingiu os diferentes níveis 

do sistema com o objetivo de adequar a educação às “necessidades do 

desenvolvimento”.

Mudanças significativas ocorreram, particularmente no âmbito do ensino superior 

e, sobretudo, no que diz respeito ao rumo que tomariam as faculdades de Filosofia. 

Nesse sentido, os princípios que nortearam o estabelecimento das faculdades de 

Filosofia vão sendo revistos, promovendo uma mudança no caráter dessas instituições.  

Não cremos que nesta altura da evolução de nosso sistema universitário 
pudéssemos, ainda, recuperar o papel de integração que estaria reservando á 
faculdade de filosofia, mesmo que retirássemos de seu âmbito o setor 
pedagógicos conservando-lhe apenas as duas funções de realizar a pesquisa 
e formar ‘trabalhadores intelectuais especializados’ e dotando-a de uma 
organização mais plástica e funcional. Assim pensaram os idealizadores da 
Universidade de Brasília ao substituir a faculdade de filosofia pelo conjunto de 
institutos centrais (...). O projeto de reforma da Universidade de São Paulo, 
onde a Faculdade de Filosofia foi uma experiência bem sucedida do ponto de 
vista da pesquisa, propõe também sua transformação numa serie de institutos 
correspondentes às sua áreas de conhecimento. (...).A idéia da Faculdade de 
Filosofia, como instituição englobante (...) repousa numa concepção da 
unidade do saber cujos fundamentos metafísicos e epistemológicos já se 
encontram ultrapassados. Além disso, a extrema especialização que define o 
saber cientifico moderno torna praticamente impossível reunir numa mesma 
unidade disciplinas são diversas, sem acarretar sérios inconvenientes, tanto de 
ordem administrativa como funcional. (SUCUPIRA, 1969, p.271). 

O modelo das Faculdades de Educação centrava-se na formação do profissional 

de educação com um caráter cientifico e acadêmico. Além de preparar quadros 

especializados em administração e planejamento escolar, o objetivo seria de fornecer 



suporte para formação pedagógica dos professores na escola secundária. Teixeira 

(1969, p.240-241) compreendia que a “escala e a urgência” do problema da formação 

do magistério e o papel das Faculdades de Educação representava a formação de um 

exército destinado a uma guerra já em curso.

Cumprem-nos reconhecer que a necessidade nacional de preparo do 
magistério é de grande escala e de imensa urgência, ante o crescimento 
vertiginoso e avassalante do sistema escolar em todos os seus níveis. Essa 
conjuntura, que é a de fazer o difícil e fazê-lo em grande escala e depressa, 
obriga-nos a planejar a formação do magistério no Brasil em termos 
equivalentes aos de uma campanha para a formação de um exercito destinado 
a uma guerra já em curso. Isso deve forçar-nos à mobilização de todo o 
sistema escolar para o ataque ao problema da formação de um magistério em 
ação. Associados seu treinamento á pratica mesma do ensino. Será, para 
manter a comparação com a necessidade bélica, um treinamento em serviço, 
um treinamento em batalha. Ora, a primeira necessidade da guerra é a de um 
estado-maior com a capacidade de estudo e decisão acertada. (...). Estas 
[Escolas de Educação] seriam os estados-maiores centrais, com a 
responsabilidade de formular o pensamento condutor de todo o esforço,  
elaborar as técnicas e programas de ação, levantar e caracterizar a situação 
educacional existente e formar e treinar o corpo de mestres e especialistas 
destinado a conduzir a prática educativa (...). 

A fragmentação das faculdades de Filosofia em diferentes institutos, com a 

conseqüente criação das Faculdades de Educação, não era, entretanto, uma solução 

consensual e causava preocupações. Temia-se que a falta de integração entre a 

formação pedagógica e a formação especifica, além do caráter excessivamente teórico 

dos cursos, agravasse-se com a separação e a distância “física” entre as diferentes 

unidades.

Entretanto, a distância física entre as diferentes unidades responsáveis pela 

formação de professores secundários era o corolário de uma prática que havia imposto, 

desde a criação dos primeiros cursos de formação de professores nas faculdades de 

Filosofia, uma incompatibilidade de objetivos dentro do mesmo curso e uma oposição 

entre as disciplinas científicas e as disciplinas didático- pedagógicas.  

Segundo Lauwerys (1969), o governo brasileiro solicitou à UNESCO uma 

comissão para orientar a implantação das faculdades de Educação. Esta comissão era 

integrada pelos professores A. Galino, da Universidade de Madri. J. Lauwerys, da 



Universidade de Londres; e R. Planke. Da Universidade de Gand e permaneceu no 

Brasil de 15 de agosto a 22 de setembro de 1968. A solicitação deixava clara a 

preferência por uma concepção de curso de formação de professores que separasse a 

formação profissional da científica. 

Separar completamente o trabalho  propriamente cientifico do trabalho 
profissional. Neste  sistema, os futuros professores freqüentam nos institutos ou 
departamentos exatamente os mesmos cursos que seus colegas pretendentes 
a outras carreiras que não o magistério. Estudam física, Matemática, História, 
Línguas estrangeiras etc. após três (às vezes quatro) anos de estudos, 
recebem certificado ou diploma de Bacharel. Só então passam a freqüentar a 
Faculdade de Educação, preparando-se para a carreira escolhida. (...). Tal 
sistema oferece a vantagem de simplificar a administração e a planificação dos 
estudos, visto que uma única autoridade (a Faculdade de educação) é 
responsável  pela direção. Além disso, permite aos estudantes concentrar 
efetivamente seu interesse sobre uma coisa de cada vez. E tem a vantagem de 
não sobrecarregar os alunos durante o terceiro ou quarto ano de estudos. Se 
for exigido dos futuros professores, e só deles, acrescentar aos estudos 
científicos, já tão difíceis, um pesado fardo pedagógico,  como é possível 
esperar que eles obtenham resultados correspondentes aos dos colegas que se 
destinam unicamente à pesquisa cientifica? (LAUWERYS, 1969, p. 313-314).     

A reestruturação institucional fortalece a dicotomia entre os saberes pedagógicos 

e específicos nos currículos de licenciaturas, mas, ao mesmo tempo, as 

faculdades/centros/departamentos de educação, ao serem criadas, nos seus planos 

teórico e organizacional, passaram a produzir um novo campo discursivo ancorado nos 

princípios da cidadania e emancipação humana de todo e qualquer profissional da 

educação.

Esse campo discursivo é consolidado a partir da estruturação e do fortalecimento 

dos cursos de Pedagogia e dos programas de Pós-graduação em Educação e das suas 

produções científicas. É fato que o contexto de criação das Faculdades de Educação 

não permitiu que o discurso pedagógico se constituísse fora dos parâmetros tecnicistas 

e centralizadores do regime militar, mas a concepção que se expressou no debate 

acadêmico-político, a partir, sobretudo, da década de 1980, no contexto de 

redemocratização do Estado, foi a da educação pública, democrática e de qualidade. 

A organização das disciplinas pedagógicas nos currículos das licenciaturas no 

Brasil demonstrou que o campo discursivo das faculdades de Educação pouco tem 



intercedido nas decisões curriculares que formaram o professor na universidade. Os 

saberes pedagógicos são trabalhados como blocos distintos e desarticulados dos 

saberes específicos (Pimenta, 1999), o que reforça um processo de hierarquização do 

conhecimento (Forquin, 1993) estabelecido desde a criação das licenciaturas.  

A legitimidade ou não dos saberes pedagógicos no interior dos currículos das 

licenciaturas é influenciada por lutas concorrenciais a estruturarem uma racionalidade 

posicionadora do discurso pedagógico sobre a formação do professor na universidade. 

Tal discurso sobre esta formação  apresenta-se em um sistema de relações objetivas 

entre Estado e Universidade onde há um jogo de poder, cuja disputa é pelo monopólio 

da autoridade científica definida como capacidade técnica de um lado e, de outro, o 

poder social; este compreendido como capacidade de falar e de agir legitimamente, de 

maneira consentida e com autoridade, que é socialmente outorgada a um saber 

determinado.

Nessa disputa o discurso pedagógico produzido pelas Faculdades de Educação 

influenciou a prédica sobre a formação do professor nas licenciaturas muito mais no 

sentido ideológico do que no epistemológico, porque o sentido ideológico de formar um 

professor para uma prática emancipada e transformativa não influenciou as decisões 

curriculares que continuaram colocando a formação pedagógica como um apêndice nos 

currículos das licenciaturas, tal como se organizava desde a Faculdade de Filosofia.   

Diante desse terreno conflituoso, contraditório, de relações de poder e, também, 

de "ambigüidades" em que estão envolvidos os saberes pedagógicos, Tardif (2002) 

afirma que esses saberes são primeiramente resultado da divisão do trabalho, na qual 

os professores universitários foram assumindo a pesquisa e os professores da escola 

básica, a formação. Indica também que a relação moderna entre saber e formação 

possibilitou um deslocamento do foco dos saberes em si para os procedimentos de 

transmissão do saber. O que tem reduzido, certamente, a pedagogia ao domínio do 

como fazer.

A desvalorização e o desprestígio do campo pedagógico tem relação com o 

aparecimento das Ciências da Educação (Tardif, 2001), fazendo com que a Pedagogia 



passe a se subdividir em muitas especialidades, reduzindo-a à aplicação dessas 

ciências, tal que perde sua autonomia relativa, pois as instituições escolares não são 

tratadas como instituições públicas e sim estatais. Nóvoa (1995) e Enguita (1991) já 

diziam que o desfavorecimento da construção profissional do professor e o não domínio 

e controle dos professores da sua própria prática relacionavam-se ao controle estatal 

dessas práticas.

Compreendemos que a racionalidade pedagógica sobre a formação do professor 

na universidade brasileira estruturou-se na supervalorização do saber técnico-científico 

em detrimento do pedagógico, reforçou a hierarquia epistemológica e a ambigüidade de 

saberes, ignorou a realidade escolar como o espaço de atuação profissional do 

professor e estruturou a formação de pesquisa desvinculada da prática docente. 

 Esses padrões institucionais da formação do professor na universidade mais 

serviram para reforçar a racionalidade técnico-instrumental que fundou os interesses de 

profissionalização, do que para promover novas formas de resistência ao controle 

estatal sobre a subjetivação docente no Brasil.    

A institucionalização da formação do professor no Brasil foi alimentada pelo 

discurso do progresso, da ciência e da “alta cultura”, através de que foi necessário criar 

dispositivos para normalizar relações entre dominação e poder em um projeto de 

escolarização num país que tardiamente se voltava para o mundo moderno. Ao mesmo 

tempo, o ser e o fazer docente passam a ser determinados por uma política de Estado; 

a partir de então, os interesses concentram-se muito mais em controlar as práticas 

docentes do que propriamente profissionalizarem. 

Nesse capítulo, analisamos as normas e regras estabelecidas para estipular e 

organizar os saberes pedagógicos nos cursos de licenciaturas no Brasil a partir dos 

discursos oficial e acadêmico os quais permearam a criação dos cursos de licenciaturas 

e das mudanças decorridas até a criação das faculdades de Educação. Concluímos 

que o discurso pedagógico produzido a partir do discurso oficial e acadêmico, nos 

contextos históricos analisados, gerou um efeito saber-poder de negação e 



desvalorização do conhecimento pedagógico vindo a apostar no caráter regulatório da 

racionalidade técnico-instrumental nas decisões curriculares das licenciaturas. 



3. O DISCURSO PEDAGÓGICO DA REFORMA EDUCACIONAL PARA FORMAÇÃO 
DO PROFESSOR NO BRASIL PÓS DÉCADA DE 1990: REIVENTANDO FORMAS DE 
SOBREVIVÊNCIA DO CÁRCERE DOCENTE 

O processo de modernização conservadora e sistêmica nas relações 

produtivas começou no Brasil no início dos anos noventa, quando, então, os 

empresários e o governo brasileiros voltaram sua atenção para a educação em todos 

seus níveis e modalidades. Essa preocupação passou ser necessária para garantir 

eficiência e rapidez nas mudanças no processo produtivo, face à necessidade estrutural 

de formação de um novo sujeito habilitado para o trabalho e adaptado à nova forma de 

organização social em curso naquele momento. 

É inerente à natureza do capitalismo o fato de ele gerar suas próprias crises. 

Ele estaria marcado pelo caráter cíclico do processo de desenvolvimento, alternando 

fases de prosperidade com outras de depressão, representadas por ciclos parciais ou 

gerais, em que se apresentariam as crises, significando estas um colapso de 

reprodução do sistema. Há o interesse de abrir mais mercados, uma vez necessário 

para tanto que haja uma desregulamentação do Estado, o fim das barreiras 

administrativas ou políticas, de modo a facilitar a entrada de capitais internacionais, 

com vistas à eficácia econômica. Nessa lógica, a educação passa a ser um poderoso 

instrumento para atingir esse fim. 

Gentili (2000) chama atenção para a natureza e o sentido do que estamos 

chamando de “crise do capitalismo”. Para esse autor, a crise é global porque provoca 

impacto não somente na vida econômica, mas sobre a política, as relações jurídicas e a 

cultura e também estabelece a necessidade de se estruturar e construir novos modos 

de dominação. O neoliberalismo seria uma saída para o enfrentamento dessa “crise”. 

Sendo assim, o autor reafirma que “o neoliberalismo representa uma saída política, 

jurídica, econômica e cultural específica para a crise hegemônica que começa 

atravessar a economia do mundo capitalista como produto do esgotamento do regime 

de acumulação fordista iniciado a partir do fim dos anos 60 e começo dos 70” (Gentili, 

2000, p.230).



As mudanças que ocorreram na estrutura da sociedade, principalmente no 

processo de trabalho, com a introdução de novas tecnologias e com o esgotamento do 

fordismo30, que dominou o mundo por um século, passaram a exigir a formação de um 

outro trabalhador, mais flexível, eficiente e polivalente.

Para Frigotto (1994), essa valorização da dimensão humana do trabalhador se 

dá pelos limites, problemas e contradições do capital na busca         de uma definição 

de um novo padrão de acumulação com a crise de organização e regulação fordista, e 

não por uma autonegação da forma capitalista de relação humana.  Para o autor, os 

novos conceitos relacionados ao processo produtivo aparecem justamente no processo 

de reestruturação econômica demandada por uma crise e acirrada competitividade 

intercapitalista; além disso, por obstáculos sociais e políticos às tradicionais formas da 

organização da produção. As novas formas desta organização complexificam o capital 

fixo, o velho padrão de exploração é, então, superado e novas exigências são feitas 

para a organização do Estado, para o trabalhador, para a escola e para a formação de 

professores (Freitas, 1992).

É esse o contexto que propicia uma intervenção mais direta dos organismos 

internacionais nos Estados-Nação, entre outras formas, mediante a educação, com o 

objetivo de alinhá-los à nova ordem econômica, política e social. Carnoy (1999) indica a 

existência de uma relação direta entre a mundialização31 e as reformas na educação e 

identifica alguns fatores:

                                                          
30 Fordismo é um modelo do sistema capitalista que tem como filosofia a racionalização, a centralização, 
a elevada especialização e a mecanização da produção. Acredita no planejamento extensivo e no 
controle burocrático por meio de uma relação verticalizada entre empresa-trabalhador. Com bom 
funcionamento até os anos 50, o sistema fordista, a partir dos anos 60, começa a enfraquecer ante a um 
processo de abertura e competitividade nos mercados internacionais – resultante de uma Europa 
reconstruída e fortemente combativa pós segunda guerra mundial – insuficiência de investimento em 
novas tecnologias, estagnação organizacional e resistência a uma política de bem estar social (Ver 
Jaramillo, 1994). 

31 O termo “mundialização” está sendo usado no sentido da expansão dos mercados financeiros e o 
crescimento das transações financeiras de caráter especulativo, que possibilitam a centralização e a 
concentração do capital. Representa uma intensificação de trocas de mercadorias e serviços, dos fluxos 
de capitais, a desregulamentação da economia e, sobretudo, o aumento do poder dos países ricos sobre 
os demais, impondo suas regras e exigências (Maués, 2003). 



  o impacto sobre a organização do trabalho passa a exigir maior qualificação do 

trabalhador;  

  os governos aumentam as despesas com a educação, a fim de ter um sistema 

educacional bem estruturado;

  a comparação entre os diferentes países sobre a qualidade dos sistemas 

educacionais força os sistemas a buscarem os mesmos padrões;  

  a utilização da informática, da educação à distância, como forma de baratear os 

custos e atingir maior número de pessoas; 

  a internet como forma de globalizar as informações e a educação. Toda essa 

relação tem como finalidade contribuir para a construção da "sociedade do 

saber", que é baseada na informação, em recursos imateriais" como os saberes, 

a informação, a comunicação e a lógica.

O contexto das políticas educativas no Brasil nos anos de 1990 é desenhado pelo viés economicista e 
marcado pela intervenção do Banco Mundial. O marco teórico-metodológico que orienta as políticas 
educativas assenta-se na geração de capital humano para o desenvolvimento econômico, flexibilidade 
e educação básica. O Banco Mundial estabelece uma “correlação entre sistema educativo e sistema 
de mercado, entre escola e empresa, entre pais e consumidores de serviço, entre relações 
pedagógicas e relação de insumo-produto, entre aprendizagem e produto, esquecendo aspectos 
essenciais próprios da realidade educativa” (Coraggio, 1998, p.102).  

Os anos de 1990 foram marcados por um profundo processo de mudanças no âmbito da economia 
nacional que já sentia os efeitos da revolução tecnológica estabelecida num contexto de 
mundialização do capitalismo. No Brasil o ajuste da economia se realiza segundo o modelo dos 
organismos multilaterais, como o Banco Mundial, pautados pelo projeto neoliberal, hegemônico no 
ordenamento das sociedades capitalistas atuais. Os novos contornos da economia definidos a partir 
dos interesses do mercado nacional e internacional exigiam também uma ampla reforma educacional 
a qual deveria se ajustar a esses novos contornos. 

As mudanças tecnológicas e de organização do trabalho por que passam os 
paises de capitalismo avançado a partir dos meados da década de 80 
configuram o mundo produtivo com algumas características tendenciais: 
flexibilização da produção, reestruturação das ocupações, integração de 
setores de produção, multifuncionalidade e polivalência dos trabalhadores, 
valorização dos saberes dos trabalhadores não ligados ao trabalho prescritivo 
ou ao conhecimento formalizado (Ramos, 2002, p.37-38). 

                                                                                                                                                                                           



A escola que preparou o trabalhador para um processo de trabalho assentado 

no paradigma industrial, com a rígida separação entre a concepção do trabalho e a 

execução padronizada das tarefas, deixou de atender às demandas de uma nova etapa 

do capital. Essa escola passou a ser criticada e responsabilizada pelo insucesso 

escolar, pelo despreparo dos alunos ao término dos estudos, pela desvinculação dos 

conteúdos ensinados em relação às novas demandas oriundas do mundo do trabalho 

assentado no paradigma informacional. 

Da mesma forma, os professores passaram a sofrer profundas críticas, e a ser, 

de certo modo, responsabilizados por esse "fracasso" escolar. A formação desses 

profissionais passou a ser vista como muito "teórica", desvinculada de uma prática 

efetiva e afastada das demandas das escolas e da sociedade.  

Essas análises realizadas por alguns organismos internacionais, citados 

anteriormente parecem apontar para um só caminho: o sistema educacional precisa 

passar por uma reforma de modo que vise a qualificar melhor as pessoas para 

enfrentarem um mundo mais competitivo, mais afinado com o mercado. As pretensões 

do Banco Mundial em relação às reformas educacionais são um meio eficiente para sua 

consecução e implementação, enquanto a redefinição do projeto de formação de 

professores opera um papel político importante nesse processo. 

A análise dos mecanismos que operam na formulação da política educacional e nas reformas 
decorrentes de tais políticas torna-se importante para o entendimento dos conceitos de reforma e 
mudança que tendem ao caráter regulatório da formação docente. Com base nessa compreensão que  
objetivamos, nesse capítulo, refletir sobre a reforma educacional para formação do professor no 
Brasil. A respeito disso, destacamos o discurso pedagógico produzido pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Formação do Professor da Educação Básica – DCN´s como foco de análise.  

Partindo do pressuposto de que o discurso pedagógico é um dispositivo que gera  

mecanismos de regulação do ser e agir docente,  compreendemos que as formas 

reguladoras produzidas pelas DCN´s está no papel que o próprio docente passa a 

exercer quando sua competência é vinculada a desenvolver formas inventivas para seu 

aprisionamento. Desta forma, nossa análise focalizará o plano discursivo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para identificar as formas de saberes que disputam modelos 

hegemônicos de regulação docente.  



3.1 Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação do Professor no Brasil 

A reforma do Estado brasileiro e da educação da década de 1990, bem como a 

mudança na produção da ciência brasileira consiste numa intervenção consentida e 

realizada pelas autoridades educacionais orientadas pelas agências multilaterais, no 

contexto da universalização do capitalismo, direcionadas por razão instrumental, que se 

constitui no epicentro de um processo de mercantilização bem educacional (Silva Jr, 

2003).

Segundo as diretrizes propostas pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, sobre a formação profissional em nível superior na América 

Latina e no Caribe, o Ensino Superior deve ter quatro funções fundamentais: formação 

acadêmica de elite, formação profissional, técnica e formação superior geral. São 

funções que devem ter normas e políticas de funcionamento e financiamento 

diferenciadas. Coloca-se para o ensino superior a urgência de uma nova mentalidade 

curricular, pautada na flexibilização do conhecimento. 

O impulso principal deveria ser o de dar assistência a reformas que visem 
transformar um currículo rígido e sobre-especializado em um outro mais 
voltado para o “aprender a aprender”.[...] Currículos rígidos vinculados a uma 
profissão especifica deveriam ceder lugar a currículos flexíveis, disciplinas 
optativas, sistemas de créditos que facultem transferências interdisciplinares e 
estudos gerais focalizando do desenvolvimento de habilidades criticas, 
comunicação e raciocínio. Não importa se for direito, administração ou 
psicologia, o importante seria desenvolver as habilidades gerais dos alunos 
mediante boas leituras, amplas oportunidades de produção escrita e 
discussão, formação teórica sólida e relevante, e um esforço individual maior 
sobre um número menor de disciplinar e sobre a preparação de projetos 
individuais. (Ensino Superior na América Latina e no Caribe: um documento 
estratégico, 1996, p. 25). 

Essa mentalidade curricular está presente no parecer CNE/CES 776/97, que 

estabelece as orientações gerais para a formulação das diretrizes curriculares para os 

cursos de graduação32. Segundo o Parecer, os currículos mínimos formulados antes da 

                                                          
32 A Secretária da Educação Superior – SESU/MEC convocou as instituições de ensino superior a 
apresentarem propostas para as novas diretrizes curriculares dos cursos superiores, que seriam 
elaboradas pelas Comissões de Especialistas constituídas por área de conhecimento. 



vigência da Lei 9.394/96 caracterizam-se por uma excessiva rigidez e “vêm se 

revelando ineficazes para garantir a qualidade desejada, além de desencorajar a 

inovação e benéfica diversificação da formação oferecida”. Ressalta-se a necessidade 

de revisão dessa tradição no estabelecimento do currículo no ensino superior, assim 

como a de se considerar a formação, ao nível da graduação, como uma etapa inicial da 

formação continuada. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de se abandonar as 

características de meros instrumentos de transmissão de conhecimento e informações 

dos cursos de graduação atuais, que devem passar a orientar-se, de um lado, para 

formar sólidas competências, na medida desse nível de ensino, e, por outro, na medida 

da educação permanente, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das 

rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de 

exercício profissional.

 As diretrizes curriculares têm por objetivo assegurar a flexibilidade e qualidade 

da formação oferecida aos estudantes e devem observar os princípios referentes: a) as 

competências básicas a serem desenvolvidas pelos alunos; b) a ampla liberdade às 

instituições de ensino superior na composição da carga horária; c) a duração mínima 

possível dos cursos de graduação; d) a sólida formação geral a permitir variados tipos 

de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa; e) as práticas de 

estudo independente objetivando a autonomia profissional; f) a relação teoria-prática 

valorizando a pesquisa e as atividades de extensão e g) as avaliações sistemáticas 

para qualificar as ações didáticas. 

Esses princípios alteram a lógica a qual presidia as políticas de estabelecimento 

do currículo dos cursos superiores em lugar de uma listagem das disciplinas 

obrigatórias, concebidas como mínimos curriculares, com as respectivas cargas 

horárias. O novo modelo orienta para o estabelecimento de linhas gerais, capazes de 

definir um conjunto de competências e habilidades que deverão compor o perfil do 

profissional a ser formado. O elemento estruturador dos cursos passa a ser o projeto 

pedagógico, que deve ser elaborado pelas instituições formadoras de acordo com as 

                                                                                                                                                                                           



competências e habilidades definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para todas 

as áreas do conhecimento.  

São as competências e habilidades que orientam a seleção e o ordenamento 

dos conteúdos das diferentes áreas a serem contemplados nos projetos pedagógicos 

das instituições. Além disso, o projeto pedagógico deve prever atividades acadêmicas 

complementares, o formato dos estágios e as formas de avaliação. As Diretrizes 

Curriculares, bem como a qualidade de projetos pedagógicos serão consideradas nos 

processos de credenciamento das instituições, de autorização, reconhecimento e de 

avaliação institucional dos cursos.

O processo de elaboração das propostas de Diretrizes Curriculares para os 

cursos de graduação consolidou a direção da formação para três categorias de 

carreiras: Bacharelado Acadêmico, Bacharelado Profissional e Licenciatura, sendo que 

a última categoria estaria atrelada às orientações das Diretrizes Específicas da 

Formação Inicial do Professor da Educação Básica em nível Superior33. A elaboração 

desta Proposta sinaliza a separação oficial dos cursos de licenciatura dos cursos de 

bacharelado.

Dessa forma a Licenciatura ganhou [...] terminalidade e integralidade própria 
em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico. Isso 
exige a definição de currículos próprios da Licenciatura que não se confundam 
com o bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou 
caracterizada como modelo “3+1”. (DCN´s, 2001).  

A política de reformas estruturais do ensino superior presente no discurso 

internacional de educação e legitimado pela atual LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n.9394/96) abre a possibilidade de uma universidade 

competitiva, que produza eficiência técnica e proponha um currículo flexível, bem como 

perfeitamente adaptável – mais prática aliada à teoria em menos tempo. E, 

                                                          
33 As Comissões de Especialistas encarregadas de elaborar as diretrizes Curriculares para os cursos de 
graduação discutiram em separado da comissão e do Grupo de Trabalho, nomeado pelo Ministério da 
Educação, que elaborou a proposta das Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação 
Básica em curso de nível superior. 



principalmente, uma universidade que atenda e forme demandas emergentes do e para 

o trabalho em ritmo urgente. Destacam-se os cursos de formação de professores como 

um locus de legitimação dessas práticas. A formação do professor tornar-se pauta 

principal da agenda de reformas do projeto neoliberal de educação nos anos 90, no 

Brasil. 

Após quase dez anos transcorridos da promulgação da Constituição Federal de 

1988, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9.394 

em 20 de dezembro de 1996. A LDBEN orienta para o estabelecimento dos currículos 

do ensino fundamental e médio “uma base comum nacional, a ser complementada em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais das sociedades, da cultura, da economia e da 

clientela”. (Art. 26). Nesse sentido que os Parâmetros e Diretrizes Curriculares 

Nacionais tornam-se referenciais para organização curricular, para o controle e a 

avaliação do sistema de ensino em todos os níveis de ensino. 

A maior flexibilização na organização curricular estabelecida para os projetos 

pedagógicos das escolas vai atingir também os cursos de nível superior34. Os cursos de 

formação de professores, em particular, terão também, como referenciais, a nova 

concepção da escola básica e sua organização curricular. 

A importância dada à reforma curricular na educação básica e superior no Brasil 

refletiu na recriação do Conselho Nacional de Educação – CNE através da Lei 9.131 de 

24 de novembro de 1995, formado pela Câmara de Educação Básica (CEB) e pela 

Câmara de Educação Superior (CES), sendo um dos principais objetivos deliberar 

sobre as Diretrizes Curriculares para os níveis da educação básica e superior propostas 

pelo Ministério da Educação e do Desporto. 

                                                          
34 A nova LDBEN inaugura duas novas situações no que diz respeito à formação de professores que irão 
atuar na educação básica. A primeira é que essa formação deverá realizar-se em nível superior em 
licenciaturas plenas, e a segunda, que trata do ambiente institucional onde essa formação deve se dar: 
em Universidades e em Institutos Superiores de Educação autorizando os professores de educação 
infantil e das quatro primeiras séries do ensino fundamental terem o nível médio na modalidade Normal.  
Entretanto, a perspectiva colocada é de que a formação de professores para todas as etapas da 
educação básica se realize prioritariamente em nível superior.  



Em 8 de maio de 2001, foi aprovado Parecer CNE/CP 009/2001 sobre as 

Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica em nível 

superior, curso de licenciatura de duração plena, praticamente nos mesmos termos da 

versão preliminar.  Mesmo não sendo a resolução que irá instituir as novas diretrizes 

curriculares, o texto do Parecer CNE/CP 009/2001 apresenta princípios norteadores 

amplos e diretrizes para uma política de formação de professores e para a organização 

da matriz curricular dos cursos de licenciatura.

Segundo o Parecer, as transformações ocorridas no âmbito da tecnologia da 

informação e da comunicação, aliadas ao processo de democratização do país e a sua 

participação na economia mundial, levam a um maior reconhecimento da importância 

da educação e seu papel na “promoção do desenvolvimento sustentável e na 

superação das desigualdades sociais”. Por outro lado, as políticas visando a melhoria 

da educação básica têm encontrado inúmeras dificuldades para sua implementação, 

dentre elas, o preparo inadequado dos professores, cuja formação se manteve 

predominantemente num formato tradicional, que não têm atendido às exigências e 

desafios da educação e da sociedade. Nesse sentido, destaca a necessidade de uma 

revisão profunda da formação do professor para a escola básica. Segundo o Parecer 

CNE/CP 009/2001: 

As questões a serem enfrentadas na formação são históricas. No caso da 
formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais,a ênfase 
está contida na formação nos conteúdos das áreas, onde o bacharelado surge 
como a opção natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de 
licenciado. Nesse sentido, nos cursos existentes, é a atuação do físico, do 
historiador, do biólogo, por exemplo, que ganha importância, sendo que a 
atuação destes como “licenciados” torna-se residual e é vista, dentro dos 
muros da universidade, como “inferior”, em meio à complexidade dos 
conteúdos da “área”, passando muito mais como atividade “vocacional” ou que 
permitiria grande dose de improviso e auto-formulação do “jeito de dar aula”. 
Além do mais as deficiências da estrutura curricular e, inclusive a abreviação 
indevida dos cursos, na forma de licenciaturas curtas e de complementação 
pedagógica, simplificaram tanto o domínio do conteúdo quanto a qualificação 
profissional do futuro professor.  



O Parecer ressalta a necessidade de um projeto integrado de formação de 

professores que supere a diferença do nível de exigência existente entre a formação do 

professor e o do especialista atuantes nas diferentes etapas da escolaridade básica. 

Estabelece que a revisão do processo de formação de professores tem que enfrentar 

os problemas postos no campo institucional e curricular de forma a construir uma 

identidade própria. 

A proposta pedagógica e a organização institucional de um curso de formação 
de professores devem estar intimamente ligadas, uma vez que a segunda tem, 
ou deveria ter, como função, dar condições à primeira. Na prática, o que temos 
assistido mais comumente é a organização institucional determinando a 
organização curricular, quando deveria ser exatamente o contrário, também 
porque ela própria tem papel formador. Isso certamente ocorre, como acima 
mencionado, nos cursos de licenciatura que funcionam como anexos do curso 
de bacharelado,o que impede a construção de uma trajetória com identidade 
própria. (Parecer CNE/CP 009/2001).  

A crítica em relação aos currículos de formação de professores é a ausência de 

articulação teórico-prática que possibilitem aos professores desenvolverem 

Competência cognitiva, Competência Técnica, a Competência social (envolvendo 

valores éticos). Podemos identificar essa crítica no relatório de Delors (2003)35 quando 

ele propõe os quatro pilares da educação. 

A competência cognitiva representa a capacidade de compreender, de articular 

saberes científicos e técnicos, de relacionar teoria e prática, de atribuir significado às 

coisas e de transformar a realidade, respondendo a um dos pilares da aprendizagem, o 

aprender a conhecer (Delors, 2003).

A competência pessoal identifica a capacidade de interação, de aceitação do 

outro, fazendo florescer a auto-estima, a autoconfiança e a autodeterminação que se 

apresentam como fatores determinantes para o desenvolvimento de um projeto de vida, 

principalmente se ele é dirigido para a mudança, respondendo ao pilar aprender a ser 

(Delors, 2003).

                                                          
35 Relatório Delors é o resultado do relatório da Comissão Internacional da UNESCO sobre educação 
para o Século XXI, concluído em 1996. 



A competência social implica cooperação, solidariedade, respeito pelo outro, 

capacidade de transferir conhecimentos e de implementar meios e práticas voltados à 

construção de novas redes que permitam a expansão dos saberes, busca colocar em 

evidência o respeito ao aprender a conviver (Delors, 2003), considerado pelo autor um 

dos mais importantes pilares da aprendizagem.

A competência técnica corresponde a saber trabalhar em grupo, a ter 

criatividade, organização e cooperação associadas à capacidade de domínio dos 

conteúdos abordados, de articulação de conhecimentos entre as diversas áreas, de 

sistematização dos referenciais indispensáveis para as respostas aos problemas da 

prática social concreta. Aprender a fazer, outro pilar apresentado por Delors (2003) não 

mais como aquisição de instrumentos técnicos, mas como capacidade de 

problematização e de busca de solução para a transformação de uma realidade 

concreta.

As reformas educacionais ocorrem, no Brasil, a partir da segunda metade da 

década de 1990. Essas reformas trazem, como uma das metas, redimensionar o 

projeto de formação de professores no ensino superior, ao se traçarem diretrizes 

curriculares e linhas norteadoras para novos projetos político-pedagógicos das 

instituições. Com base nisso, percebemos que há uma nítida preocupação por parte do 

discurso oficial em estabelecer novos conhecimentos e novas formas de aprendizagem 

nesse âmbito, na tentativa de inserir uma nova lógica de formação.

Tal lógica começa a flexibilizar os currículos acadêmicos, minimizar o tempo de 

formação inicial, valorizar a formação continuada, eleger a pedagogia por 

competências, em detrimento dos conteúdos, fundamentar a aprendizagem a partir de 

referenciais práticos e a garantir espaço para componentes curriculares viabilizadores 

da aplicabilidade dos conhecimentos e aquisição de outros, a fim de complementar a 

formação adquirida no interior da sala de aula universitária. A formação do professor 



passa a ser orientada por princípios orientadores de uma nova racionalidade prática, 

como orienta o relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. 

O trabalho do professor não consiste simplesmente em transmitir informações 
ou conhecimentos, mas apresentá-lo sob forma de problemas a resolver, 
situando-os num contexto e colocando-os em perspectiva de modo que o aluno 
possa estabelecer a ligação entre a sua solução e outras interrogações mais 
abrangentes (Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre 
Educação para o Século XXI, 2003, p.157) 

A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais36 para cursos que formam 

professores para a educação básica propõe uma mudança significativa de natureza 

estrutural, política e pedagógica nos cursos de licenciaturas na universidade. É 

importante destacar que está colocada para os cursos de licenciaturas a autoridade de 

um discurso redefinidor do papel das instituições que formam o professor para a 

educação básica, ao mesmo tempo em que estabelecem conhecimentos socialmente 

válidos e economicamente viáveis para esta formação.

Como analisamos no capítulo anterior, a revisão dos cursos de licenciatura, tanto no âmbito das 
instituições isoladas, como na universidade se constitui numa necessidade histórica. E é inegável que 
o modelo de formação de professores proposto pelas DCN´s induz a mudanças no modo de conceber, 
organizar e desenvolver o currículo dos cursos de formação docente.  

No entanto, Apple (1997), ao analisar a relação entre educação, estrutura 

econômica, conhecimento e poder, adverte que o currículo pode ser usado como 

instrumento de controle de alunos e professores. O autor denuncia que o efeito 

continuado das reformas educacionais, como definir um currículo nacional e um sistema 

nacional de testagem e avaliação, não será senão com o propósito de intensificar as 

                                                          
36Em maio de 2000, o Ministro da Educação envia ao CNE a Proposta de Diretrizes para a Formação de 
Professores da Educação Básica em curso e nível superior formulado pelo Grupo de Trabalho designado 
para esse fim. O CNE, por sua vez, em reunião do Conselho Pleno – CP, em julho de 2000, designou 
para analisar a proposta do Ministério da Educação uma Comissão Bicameral composta pelos 
Conselheiros Edla Soares, Guiomar Namo de Mello, Nélio Bizzo e Raquel Fiqueiredo Alessandri Teixeira, 
da Câmara de Educação Básica, e Éfrem Maranhão, Eunice Duhram, José Carlos de Almeida e Silke 
Weber, da Câmara de Educação Superior. Em Fevereiro de 2001, essa comissão divulgou a versão 
preliminar da “Proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da educação Básica em cursos de 
nível superior”. Foram realizadas algumas audiências públicas regionais e nacional em que a proposta foi 
sumariamente apresentada e discutida e a resolução finalmente aprovada em 2002.



desigualdades existentes e perpetuar a prática de culpar os professores por 

desigualdades sociais e econômicas.  

Importantes transformações estão acontecendo e elas terão significativo 
impacto sobre o modo como desempenhamos nosso trabalho e sobre quem 
decidirá se estamos desempenhando-o com sucesso. Para analisar estas 
transformações, necessitaremos recapitular um conjunto de argumentos sobre 
a relação entre o ensino, os complexos processos envolvidos no controle do 
trabalho (o que foi chamado de “proletarização”) e as disputas sobre o que se 
consideram habilidades e quem possui, uma vez que a política do 
conhecimento oficial envolve o poder para definir tanto o que são habilidades 
importantes como quem tem o direito de considerá-las como tal. (Apple, 1997, 
p. 177)

As reformas utilizam discursos e propõem práticas muito semelhantes em 

vários países. Os estudos realizados sobre outras realidades nos ajudam a pensar e 

até a antecipar os fenômenos que ocorrem em nosso entorno, como os estudos de 

caso sobre Portugal, Espanha, Islândia, Finlândia, Suécia, Estados Unidos e Reino 

Unido, apresentados por Popkewitz e Pereyra (1992). 

Os autores destacam três características das reformas introduzidas na 

formação de professores: a primeira é o fato de as reformas estarem refletindo as 

transformações sociais, econômicas, culturais e políticas ocorridas nesses países, 

especialmente as mudanças ligadas à globalização econômica, aos novos perfis 

demográficos, às tensões étnicas e culturais e à reorganização do Estado; segundo, 

elas se caracterizam por uma crescente racionalização na operação dos sistemas 

educacionais, com ênfase em aspectos como produtividade e competência; e terceiro, 

os diversos casos estudados mostram a importância que adquiriram os órgãos de 

cooperação internacional, citados anteriormente, na implementação de tais reformas.  

Compreendemos que as Dcn´s nascem no contexto de reestruturação 

econômica em que o questionamento da atuação profissional do professor é a base do 

discurso oficial para legitimar as diretrizes da reforma educacional no Brasil.



O discurso das DCN´s produz um efeito de regulação da ação docente posto que 

coloca para o professor a responsabilidade de implantar a reforma comprometendo-se 

com os seus resultados. No entanto, essa regulação diferencia-se das políticas 

curriculares anteriores, na medida em que precisa ser compreendido na sua vinculação 

com o poder que não é necessariamente coercitivo e centralizado, mas expresso nas 

“capacidades individuais socialmente produzidas e disciplinadas” (Popkewitz, 1997). 

3.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores no Brasil: 
reforma ou mudança? 

A reforma educacional associada à idéia de progresso e modernização do 

sistema educativo atrela ao portador da mudança o aperfeiçoamento da realidade e das 

ações sociais como se esse fosse o portador da verdade sobre essa “realidade”. 

Estabelece-se então uma relação de reformadores e reformados, entre quem planeja e 

quem executa. As alterações introduzidas pelas reformas funcionam como uma espécie 

de conversão das pessoas e das estruturas. 

A retórica da reforma fixa padrões da escolarização, da formação de 
professores e das ciências da pedagogia que são procedimentos múltiplos e 
regionalmente organizados, regras e obrigações que organizam e disciplinam a 
forma como o mundo deve ser visto, sentido, e como se deve agir e falar sobre 
ele (Popkewitz, 1997, p.22).  

A estrutura é um conjunto de relações institucionais que são historicamente 

construídas e de limites mutáveis. Os padrões estruturais são definidos pelos pontos de 

interação entre instituições e sistemas sociais. Estrutura como um conceito histórico e 

relacional, dirigindo atenção às relações de poder e as descontinuidades na prática e 

no conhecimento institucional, ela é portanto: 

[...] um conjunto de hipóteses ou princípios através dos quais se definem os 
acontecimentos sociais ou se expressa a oposição. [...] um estudo da estrutura 
envolve a identificação de pressuposições e regras que não são reconhecidas 
nem mencionadas na vida diária, mas mesmo assim dão formas às atitudes. 
[...] As estruturas são princípios de ordem global ou universal do mundo social. 
(Popkewitz, 1997, p.29). 



Para o autor, há uma diferença entre reforma e mudança. “Reforma” relaciona-

se com a mobilização do espaço público e com as relações de poder e regulação social 

que definem o espaço público. “Mudança” situa-se no terreno menos prescritivo e mais 

científico envolvendo a idéia de ruptura. Para o autor, analisar a reforma pressupõe 

entender as relações de poder e conhecimento, na medida em que se permite a 

expressão dos desejos, vontade e interesses. 

A reforma abrange diferentes conceitos no desenvolvimento dos contextos 

históricos e das relações sociais e tem como ponto estratégico a “modernização das 

instituições”. Não há uma definição permanente do termo e seu significado sofre 

modificações dentro do meio institucional em contínua transformação.  

A mudança tem um cunho menos normativo e mais científico, pois "o estudo da 

mudança social representa um esforço para entender como a tradição e as 

transformações interagem através dos processos de produção e reprodução" 

(Popkewitz, 1997, p. 11), a mudança afeta posturas anteriores e provoca alterações nas 

relações de poder sem serem lineares e evolutivas. Sendo assim, a manutenção de 

posturas e visões existentes no projeto de reforma embora, com outro discurso, pode 

ser considerado como uma “não mudança”.

Então, para se construir uma teoria de análise satisfatória para os estudos das 

reformas e mudanças educacionais, é necessário ter-se uma visão do contexto histórico 

e social, atentando-se para as relações de poder nele presentes. 

Analisar a reforma como regulação social, segundo o autor, permite enfatizar 

os elementos ativos de poder existentes nas reformas, ou seja, os mecanismos pelos 

quais certos personagens sociais dominam ou são dominados pelo trabalho de 

escolarização. Consiste, ainda, em tornar a razão e a racionalidade objetos de 

questionamento, “em explorar os sistemas particulares de idéias e regras de raciocínio 

que estão entranhados nas práticas da escola.” (Popkewitz, 1994, p. 185).

Ainda na visão do autor, o discurso das reformas educacionais estão sempre 

voltados para mudança, mesmo que, em alguns casos, as reformas busquem mudar 



tudo para deixar do mesmo jeito em que estava. Neste caso poucas reformas podem 

realmente produzir marcas significativas no desenvolvimento da educação. No entanto, 

este discurso imprime as reformas educacionais como instrumentos que objetivam 

promover o desenvolvimento econômico e as mudanças nos padrões culturais em face 

de um escopo de “solidariedade nacional”. 

A ecologia da reforma está relacionada com as pautas de regulação social da 
escolarização. A escolarização de massas constituiu uma reforma fundamental 
da modernidade, institucionalizada durante os últimos duzentos anos, quando 
o Estado moderno assumiu as tarefas de socialização e educação em resposta 
às rupturas havidas nas pautas de produção e reprodução. O significado da 
pedagogia moderna constitui seu enlace com os problemas da regulação 
social; a pedagogia vincula as preocupações administrativas do Estado com o 
autogoverno do sujeito. As formas de conhecimento da escolarização 
enquadram e classificam o mundo e a natureza do trabalho que, por vez, tem o 
potencial para organizar e configurar a identidade individual. (Popkewitz, 1994, 
p. 26) 

A redefinição do projeto de formação de professores, a partir das DCN´s, produz um papel político 
importante na reforma educacional no Brasil, porque instaura um processo de regulação a partir de 
elementos ativos de poder vinculados a um discurso pedagógico estruturador de idéias normativas 
definindo a inclusão ou exclusão do papel do professor nos espaços sociais.  

 Compreendemos que as DCN´s apresentam-se como um dispositivo de reforma 

curricular cujo efeito de poder do discurso pedagógico produz novas subjetividades 

docentes com caráter de regulação. A eficácia de tal regulação está no papel que o 

próprio docente passa a exercer quando sua competência é vinculada a desenvolver 

meios inventivos para atender as formas de ser e agir normalizadas pelo discurso 

oficial. 

3.3 Discurso pedagógico das DCN´s: do prático-reflexivo ao prático-produtivo

O discurso oficial sobre a profissionalização do ensino e da formação do 

professor pauta-se no redimensionamento do saber e do saber-fazer do professor. A 

mudança do paradigma do conhecimento na sociedade moderna, a reestruturação 

produtiva e as políticas de ajuste do capitalismo exigem novos ponteciais de 

qualificação para o trabalho. Neste contexto que o conceito de aprendizagem está 

associado ao novo conceito de competência.



 A competência é entendida “como um conceito integrador, no sentido que 

considera ao mesmo tempo, os conteúdos, as atividades a serem exercidas e as 

situações nas quais se exercem as atividades” (Roegiers e Ketele, 2004, p. 47). 

Seguindo a lógica dos autores, a competência tem cinco características:

 Mobilização de um conjunto de recursos: conhecimentos, saberes de 

experiência, esquemas, automatismo, capacidades, saber-fazer de 

diferentes tipos; 

 Caráter finalizado: tem uma função, utilidade social do ponto de vista de 

quem a possui, portanto, uma função mais operacional; 

 Ligação com uma família de situações: um conjunto de situações 

próximas umas da outras; 

 Caráter freqüentemente disciplinar: geralmente a competência é definida 

por uma categoria de situações, por problemas específicos ligados à 

disciplina, no entanto ela pode também ser transdisciplinar ou 

adisciplinar;

 Avaliabilidade: avaliar uma competência por meio de situações 

particulares que pertencem à família de situações-problema, ou seja, por 

meio de um produto ou uma produção. 

Os autores concluem que “a competência é a possibilidade, para um indivíduo, 

de mobilizar, de maneira interiorizada, um conjunto integrado de recursos com vistas a 

resolver uma família de situações-problemas” (Idem, p. 47). 

Ramos (2002) destaca que a institucionalização da noção de competência 

funda um novo profissionalismo o qual mobiliza recursos cognitivos e sócio-afetivos do 

sujeito; nisto, a dimensão psicológica ascenderia em detrimento da dimensão 

sociológica.

Funda-se um novo profissionalismo: estar preparado para a mobilidade 
permanente entre diferentes ocupações numa mesma empresa , entre 



diferentes empresas, para o subemprego ou para o trabalho autônomo. Em 
outras palavras, o novo profissionalismo é o desenvolvimento da 
empregabilidade (Ramos, 2002, p.284). 

O modelo de formação de professores presente na proposta do Conselho Nacional da 
Educação visa a formar um profissional habilitado (habilidades) a resolver situações concretas de 
ensino no ambiente escolar, dentro ou fora da sala de aula. “Não basta um profissional ter 
conhecimento sobre seu trabalho. É fundamental que saiba mobilizar esses conhecimentos, 
transformando-os em ação (p.28).” Ou seja, o professor deve ter criatividade e iniciativa para tomar 
decisões, vislumbrando, assim, uma descentralização da gestão educacional. As competências 
exigidas do professor deverão ocorrer mediante uma ação teórico-prática. As competências implicam 
sempre no domínio de habilidades, e mais, tem competência o professor que consegue mobilizar 
saberes pertinentes a soluções de situações enfrentadas no seu ambiente de trabalho.  

A concepção de competência que se configura como núcleo da formação do 

professor é a construção e aquisição das competências necessárias à atuação 

profissional que devem orientar a proposta pedagógica dos cursos e formação, assim 

como a própria organização e gestão da instituição formadora. 

(...) a construção de competências, para se efetivar, deve se refletir nos objetos 
da formação, na eleição de seus conteúdos, na organização institucional, na 
abordagem metodológica, na criação de diferentes tempos e espaços de 
vivencias para os professores em formação, em especial na própria sala de 
aula e no processo de avaliação. A aquisição de competências requeridas do 
professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico -prática, ou seja, toda 
sistematização teórica articulada com o fazer e todo articulado com a reflexão. 
As competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem “em 
situação” e, portanto, não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem 
no estritamente técnico. A aprendizagem por competências permite a 
articulação entre teoria e prática e supera a tradicional dicotomia entre essas 
duas dimensões, definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos 
numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na 
reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida 
profissional e pessoal, para responder á diferentes demandas das situações de 
trabalho (Parecer CNE/CP 009/2001) 

O desenvolvimento de competências passa pela construção do próprio 

conhecimento que, através de situações de aprendizagem desafiadoras, exige a 

mobilização de diferentes conhecimentos, faz com que se adquiram competências e, ao 

mesmo tempo, permite o compromisso do professor com a aprendizagem de seus 

futuros alunos. Esse princípio esta relacionado à concepção dos conteúdos do 

conhecimento.



Os conteúdos definidos para um currículo de formação profissional e o 
tratamento que a eles deve ser dado assumem papel central, uma vez que é 
basicamente na aprendizagem de conteúdos que se dá a construção e o 
desenvolvimento de competências. No seu conjunto, o currículo precisa conter 
os conteúdos necessários ao desenvolvimento das competências exigidas para 
o exercício profissional e precisa tratá-los nas suas diferentes dimensões; na 
sua dimensão conceitual – na forma de teorias, informações, conceitos; na sua 
dimensão procedimental – na forma do saber fazer e na sua dimensão 
atitudinal – na forma de valores e atitudes que estarão e jogo na atuação 
profissional e devem estar consagrados no projeto pedagógico da escola. É 
imprescindível garantir a articulação entre conteúdo e método de ensino, na 
opção didática que se faz. Portanto, não se deve esquecer aqui a importância 
do tratamento metodológico. Muitas vezes, a incoerência entre o conteúdo que 
se tem em mente e a metodologia usada leva a aprendizagem muito diferentes 
daquilo que se deseja ensinar. (PARECER CNE/CP 009/2001). 

O modelo de formação proposto no parecer CNE/CP009/2001 utiliza o “conceito de simetria 
invertida”, preconiza a necessidade de que “o futuro professor experimente, como aluno, durante todo 
o processo de formação, as atitudes, modelos didáticos, capacidades e modo de organização que se 
pretende venham a ser concretizados nas suas práticas pedagógicas (p. 30)”,. Este sentido relaciona-
se a uma particularidade da formação do professor, ou seja, ele aprende a profissão no lugar similar 
àquele em que irá  atuar, porém numa situação invertida. Assim a experiência como aluno ao longo de 
sua vida escolar, inclusive nos cursos de formação, é referencial constitutivo da profissão docente.  

Essa experiência de aprendizagem torna-se uma experiência semelhante àquela que ele 
deve facilitar em seus futuros alunos. Os cursos de formação devem então propiciar ao futuro 
professor vivenciar como alunos, situações que se pretende concretizar em suas práticas 
pedagógicas. O modelo proposto enfatiza que o processo de construção do conhecimento se 
desenvolva no cotidiano do indivíduo - professor-formador e professor-aluno. 

Se pretendemos que a formação promova o compromisso do professor com as 
aprendizagens dos seus futuros alunos, é fundamental que os formadores 
também assumam esse compromisso em relação aos futuros professores, 
começando por levar em conta suas características individuais, experiência de 
vida, inclusive, as profissionais (Parecer CNE/CP009, 2001, p.31). 

O princípio da competência passa a exigir do discurso pedagógico uma realocação da função 
docente, colocando-o numa condição de autonomia nas resoluções das situações-problema e, ao 
mesmo tempo, condiciona-o aos resultados esperados destas situações, pois a política   de 
construção de um conhecimento oficial serve  para estipular e  avaliar as competências profissionais 
do professor. 

Perrenoud (2001) define o professor profissional como “uma pessoa autônoma, 

dotada de competências específicas e especializadas que repousam sobre uma base 



de conhecimentos racionais, reconhecidos oriundos da ciência, legitimados pela 

universidade, ou de conhecimentos explicitados, oriundos da prática” (p. 25).

No estabelecimento das Diretrizes, o desenvolvimento de competências 

necessárias à atuação profissional se constitui como aspecto central do projeto 

pedagógico. O Parecer estipula os requisitos e os conhecimentos que devem ser 

contemplados na organização curricular para o desenvolvimento das competências.

Os princípios da pedagogia das competências na formação do professor 

atende aos preceitos do discurso oficial da reforma que alimenta a articulação “teoria e 

prática” em um processo formativo organizado em torno de eixos articuladores das 

competências e habilidades que a serem demonstradas pelo professor reflexivo, no seu 

exercício profissional.

Neste sentido, é possível entender a competência como capacidade para 

resolver um problema em um determinado contexto, o que significa dizer que a 

mensuração desse processo baseia-se essencialmente nos resultados, implicando um 

refinamento dos mecanismos e instrumentos utilizados na sua respectiva avaliação.  

O dispositivo legal estipula conhecimentos de modo que sejam  contemplados 

na organização curricular para o desenvolvimento das competências necessárias à 

atuação profissional, constituindo-se no aspecto central do projeto de formação na 

universidade. O novo conceito de competência implica uma nova política de formação e 

profissionalização de professores e requer da Universidade um novo papel neste 

processo de mudança. 

As competências surgem no currículo da formação de professores para 

instituir uma nova organização curricular, na qual aprender a ser professor passa ser a 

questão central enfatizando os saberes prático ou de experiência. Essa proposta 

anuncia um modelo de profissionalização que possibilita um controle mais eficaz da 

aprendizagem e do trabalho dos professores, pois proporciona um novo entendimento 

de formação cuja aprendizagem é verificada nos contextos da prática docente. Essa 

concepção reporta-se ao princípio da prática docente reflexiva e, assim induz à idéia de 



que a competência pedagógica do professor está diretamente associada ao modelo de 

formação do professor-reflexivo. 

No entanto, entendemos que o discurso oficial recontextualiza37 o discurso do 

professor reflexivo quando o associa à pedagogia por competência, cujas regras são 

determinadas seguindo interesses das políticas educacionais para o desenvolvimento 

econômico.  

3.3.1 Aportes para compreender o Professor-reflexivo 

A formação e profissionalização do professor é um tema que emerge no quadro 

das reformas educativas nos anos 1990, dentro de um conjunto de mudanças 

educacionais associado à reestruturação produtiva e políticas de ajuste, no âmbito do 

capitalismo. Estas políticas requerem qualidade na educação através de mudanças nos 

currículos, na gestão educacional, na avaliação dos sistemas e na profissionalização 

dos professores.

As pesquisas sobre formação de professores e profissão docente realizadas pós 

décadas de 80 e 90, no âmbito nacional e internacional, apresentam a compreensão de 

que a prática docente mobiliza saberes profissionais. Essa afirmação vem “oxigenar” o 

debate sobre a identidade epistemológica da profissão docente.

Contrapondo-se ao paradigma da razão instrumental que valorizava com 

exclusividade os saberes específicos sobre a disciplina (década de 1960) e os aspectos 

didático-metodológicos relacionados ao ensino (década de 1970), e também revendo o 

discurso educacional negativo da prática pedagógica dominado pela dimensão sócio-

política e ideológica da década de 1980, autores como Nóvoa (1992), Tardif (1991) e 

Pimenta (1999) destacam a importância de se pensar a formação do professor numa 

                                                          
37 Bernstein (1996) chama de recontextalização as regras estabelecidas de um discurso para apropriação 
de outros discursos. Trata-se de um processo de deslocar e relocalizar discursos, produzindo uma 
mescla de posicionamentos diversos, muitas vezes contraditórios. 



abordagem que vá além da acadêmica. Desta forma, começa a ocorrer o 

desenvolvimento pessoal, profissional e o contexto político-social da profissão.  Partem 

do princípio de que o professor é um profissional que adquire e desenvolve 

conhecimentos a partir da prática e no encontro com as condições da profissão (Nunes, 

2001).

A existência de um conhecimento profissional do professor, que vai se 

construindo ao longo da sua carreira, alimenta a idéia de que os saberes mobilizados 

pela prática profissional do professor, saberes da experiência (Tardif, 2000; Therrien, 

1995), integram a identidade do professor e, portanto, a identidade epistemológica da 

sua prática profissional. 

Considerando a vida cotidiana como objeto de conhecimento, a epistemologia da 

prática aborda a integração das dimensões pessoal e profissional. “[...] o professor é a 

pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” (Nias 1991, apud Nóvoa, 

2000). Essa orientação deu origem a estudos de caráter “holista” (Huberman, 2000; 

Goodson, 2000) que identificam, no profissional, as dimensões do saber, do fazer, do 

ser e do conviver. A epistemologia da prática pressupõe criar novos objetos 

epistemológicos, como o cotidiano e os jogos de linguagem no contexto da ação. Esta 

criação ocorre numa dimensão sócio-histórica conferindo legitimidade aos saberes 

práticos do professor.  Ela passa ser a questão central no movimento da 

profissionalização docente (Tardif, 2000). 

Tardif (2000) define como uma nova epistemologia da prática: o estudo do 

conjunto de saberes utilizados realmente pelos professores profissionais em seu 

espaço de trabalho para o desempenho de todas as suas tarefas.  Assim, a formação 

do professor, de acordo com a epistemologia da prática, contribuiria para dar novo 

significado também à escola e à profissão docente (Nóvoa, 1991).

Os escritos de Schön (1992) e Gomez (1992) apresentam duas concepções 

básicas para entender a atividade docente, as quais determinam duas imagens de 

professor: a do  professor como técnico-especialista, que aplica com rigor as regras do 



conhecimento científico; e a do professor como prático-autônomo, que reflete e cria sua 

própria ação. A primeira sustenta o seu conhecimento na racionalidade técnico-

científica e um saber instrumental guiado por objetivos especificados em 

comportamento observáveis. A segunda é apontada por vários autores, entre eles  

Gomez (1992) e Schön (1992), como um novo entendimento da profissão docente que 

emerge de uma “nova epistemologia da prática”. Esses autores acreditam que a 

construção dos saberes próprios do professor é desenvolvida durante o exercício da 

sua profissão, ou seja, são saberes produzidos pela práxis cotidiana do docente. Tal 

princípio tem como pressuposto básico o conceito de Schön (1992, p.39), que defende 

um processo permanente de “reflexão-sobre-a-ação” e “reflexão-na-ação”.

O que distingue a reflexão-na-ação de outros tipos de reflexão é a sua imediata 
relevância para a ação. Na reflexão-na-ação, o fato de voltar a pensar sobre 
alguma parte do nosso conhecimento na ação nos leva a experimentação em 
situação, e a pensar mais além, e isso afeta o que fazemos, tanto na ação 
imediata, como quem sabe também em outras que julguemos 
similares.(Schön,1992, p.39) 

A tendência teórica que caracteriza o professor como um profissional reflexivo 

assenta-se no pensamento educacional brasileiro a partir da década de 1990, 

fundamentada nos estudos de Donald Schön. Representa um campo de pesquisa que 

visa investigar os saberes e as formas de pensamento docente valorizando a prática 

profissional no interior da cultura e do cotidiano escolar como elemento catalisador do 

desenvolvimento do pensamento docente.

Um dos primeiros estudos publicados na perspectiva de compreender o 

professor como um profissional reflexivo foi produzido por Schön (1995), autor cuja 

principal contribuição foi ter atribuído um novo estatuto e valor à dimensão prática do 

trabalho docente, em contraposição ao modelo de aplicação técnica o qual reduzia as 

práticas pedagógicas dos professores a um espaço de acomodação dos conhecimentos 

oriundos da ciência aplicada. 

A abordagem reflexiva virou um movimento entorno do conceito de reflexão. O 

princípio de reflexividade de Schön (2000), concebida como a capacidade reflexiva do 



sujeito sobre as situações práticas formando-se no decurso de sua experiência 

profissional, parte do entendimento de que o estágio inicial do ato de pensar é a 

experiência. 

Pela leitura do autor, o professor como profissional estaria constantemente 

desafiado a produzir respostas inéditas para sua ação cotidiana e a tomar decisões 

para além daquelas que lhes foram oferecidas ou prescritas pelo conhecimento 

cientifico. Nesse sentido, o professor seria concebido como um inventor de novos 

saberes; estes produzir-se-iam no interior do próprio ato de ensino que prática. Esses 

saberes seriam operados por uma forma de racionalidade produzida pelo professor, 

que se diferencia dos procedimentos utilizados pela razão cientifica. Em outras 

palavras, o professor aprenderia sobre seu próprio oficio fazendo-o-refletindo-o na 

própria ação, ou seja, enfrentando os problemas concretos que a prática educativa 

cotidianamente lhe oferece. 

As críticas de Schön (1992;2000) pautavam-se na artificialidade  e nos 

alheamento dos currículos de formação profissional, os quais desconsideravam as 

problemáticas concretas das práticas profissionais com a pretensão de modelar 

tecnicamente as formas de pensamento dos futuros profissionais ao se inibir a prática 

reflexiva. O autor entendia que era na prática e na experiência profissional o lócus de 

produção dos saberes das profissões e do desenvolvimento do pensamento reflexivo.  

A crítica e a racionalidade técnica no pensamento de Schön centra-se na divisão 

social cognoscente estabelecida entre os sujeitos “iluminados” que produziam e 

dominavam racionalmente os conhecimentos e aqueles cuja função seria de apenas 

executar estes conhecimentos, pois poucos detinham recursos racionais no intuito  de 

definir o funcionamento da vida. Para o autor, “a racionalidade técnica é uma 

epistemologia da prática derivada da filosofia positivista, construída nas próprias 

fundações da universidade moderna (...)” ( Schön, 2000, p.15). Complementa dizendo 

que a  racionalidade técnica requer profissionais rigorosos, cuja função é solucionar 



problemas instrumentais por meio da aplicação da teoria e da técnica derivada do 

conhecimento científico (Idem).   

A formação docente, na abordagem de Schön, envolveria, como diz Alarcão 

(1996, p.18): 

Uma estratégia pessoal heurística, em que a experimentação e a reflexão 
como elementos auto-formativos desempenham um papel de primordial 
importância e assenta na idéia de que ninguém pode educar o formando se ele 
não se souber educar a si próprio. Este tem de assumir uma postura de 
empenhamento autoformativo e autonomizante, tem de descobrir em si as 
potencialidades que detém, tem de conseguir ir buscar ao seu passado aquilo 
que já sabe e que já é e, sobre isso, construir o seu presente e o seu futuro, 
tem de ser capaz de interpretar o que vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, 
de transformar. Só o conseguirá se refletir sobre o que faz e sobre o que vê 
fazer.  

Podemos dizer que o objeto principal da reflexão docente, de acordo com o pensamento de 
Schön, estaria, assim, centralizado nos componentes ou elementos que a dimensão prática do 
trabalho docente encerra. Ainda, segundo o autor, nesses termos, a operação reflexiva exigiria, 
fundamentalmente, que o professor se confrontasse com a situação-prática a ser investigada, não se 
fazendo determinante operá-la na esfera do coletivo. 

A contribuição do pensamento de Schön para a formação de professores 

consiste na idéia de que a ação formativa pode capacitá-los a exercer atos reflexivos 

via conteúdos do seu pensamento e aspectos da sua experiência profissional. A prática 

profissional é o espaço que irá proporcionar elementos para experimentar a 

reelaboração reflexiva. 

Apesar dos estudos de Schön terem se contraposto diretamente ao modelo 

teórico da racionalidade técnica, conferindo à experiência prática um estatuto 

epistemológico decisivo para o desenvolvimento profissional, a abordagem reflexiva 

desenvolvida pelo autor vem sendo revista e ampliada por outros como: Zeichner, 

Contreras, Giroux, Nóvoa, Pimenta etc. 

Na segunda metade da década de 1990, aparecem literaturas que ampliam o 

conceito para professor prático-reflexivo. Tendo em vista que abordam as idéias de 

Schön, destacam a importância das trocas reflexivas sobre as práticas dos professores, 



no que tange à cultura interna da escola como dimensão demarcadora das práticas e 

como comunidade crítica de aprendizagem. Em Portugal, Nóvoa (1990) destaca a 

reflexão na prática como aprimoramento do trabalho docente. Nos EUA, Zeichner 

(1983) utiliza o conceito de paradigma de formação de professores; no Brasil, os 

estudos de André e Lüdke (1994) apresentam a relação entre refletividade e a prática 

da pesquisa e Pimenta (2000) propõe a pesquisa colaborativa. 

Zeichner (1998, 1995, 1993), por exemplo, problematiza a excessiva 

valorização, conferida por Schön, à autoridade individual do profissional para identificar 

e interpretar as situações problemáticas que perpassam seu aprendizado, bem como 

aponta certo reducionismo dessa abordagem ao (o autor) circunscrever em demasia o 

processo de reflexão à realização imediata. Desta forma, o individuo irá vivenciar essa 

prática, abstraindo de seu foco de análise as implicações sociais e políticas que 

perpassam as práticas sociais de ensino. Zeichner irá ainda defender que a atividade 

reflexiva não pode se manifestar por uma ação isolada do sujeito; segundo o autor, ela 

exige uma situação relacional para ocorrer. A prática reflexiva, para o autor, deve ser 

considerada eminentemente social, portanto, só passível de ser desenvolvida quando 

compartilhada coletivamente. Alerta que esta realização é necessariamente dialógica, 

portanto não individual. Uma vez dialógica, ela deve ocorrer como uma dimensão do 

trabalho pedagógico considerando as condições econômica, sociais, política e culturais 

em que este trabalho é produzido Zeichner (1995) apud Geraldi e outros (1998).

De acordo com Giroux (1986), a atividade reflexiva deve ser operada pelo 

professor tendo em vista não só as problemáticas particulares que ecoam de sua 

experiência e realização imediata, mas fundamentalmente aquelas que dizem respeito 

à cultura institucional na qual estão incorporadas; em última instância, as finalidades e 

os sentidos sociais, culturais e políticos que perpassam e orientam o trabalho escolar e 

sua própria prática de ensino. Para o autor, a análise do contexto sócio-histórico 

possibilitaria ao professor “criticar aquilo que é restritivo e opressor” em sua ação, 

oferecendo-lhe condições de resistir às relações alienantes e exploratórias que 

atravessam sua prática. Conforme Giroux (1986 p.249), 



A capacidade de discorrer sobre o pensamento aponta para um modo de 
raciocínio que tem como objetivo romper a ideologia “congelada” que impede 
uma critica da vida e do mundo, sobre a qual as racionalizações da sociedade 
dominante se baseiam. [...] é  importante que os professores situem suas 
próprias crenças, valores e práticas dentro de um contexto, de forma que seus 
significados latentes possam ser melhor entendidos. Esse situar dialético, por 
assim dizer, ajudará a esclarecer a natureza social e política das restrições 
estruturais e ideológicas com que os professores se deparam diariamente.  

De maneira geral, podemos dizer que os autores os quais  problematizam a abordagem 
reflexiva de Schön propõem uma  ampliação do objeto de reflexão enfatizada pelo mesmo, 
condicionando-se, assim, a necessidade de alargamento da reflexão à capacidade de transformação  
das práticas docentes para além do compromisso exclusivo com as situações pontuais da sala de 
aula. 

Muitos autores têm revelado preocupação quanto ao uso e ao significado do 

termo “reflexão”. Zeichner (2000), Contreras (1997) e Pimenta (2002) concordam 

quando falam que os termos “reflexão” e “professor reflexivo” não devem ser apenas 

usados para seguir uma tendência forte na pesquisa sobre formação de professores. 

Comentam ainda a aplicação desses conceitos pode acabar caindo no vazio. 

Pimenta (2002) analisa o termo “reflexão” a partir de dois enfoques. O primeiro 

quando ‘ser reflexivo’ refere-se a uma qualidade de todos os humanos, o que, aliás, 

diferencia-os de outros animais. Para a autora, o termo é aí utilizado como adjetivo. O 

segundo aspecto diz respeito à reflexão como conceito. Pensar de modo reflexivo 

depende de problemas, dúvidas ou hesitações. 

No caso do professor, tanto o problema, quanto a dúvida ou a hesitação podem 

surgir dentro ou fora da sala de aula. Pode-se imaginar a ocorrência de uma situação-

problema quando, num determinado momento, o professor se vê diante de um novo 

desafio colocado por seus alunos resultante da interação com eles. Dúvida ou 

hesitação podem ser conseqüência do problema enfrentado. Os problemas, as dúvidas 

e as hesitações permitem que se queira entender ou mudar uma explicação sobre um 

assunto com a finalidade de alcançar determinado objetivo. Para se chegar a ele, os 

significados dados, ou as evidências obtidas não podem se basear apenas em crenças. 



O significado das coisas que nos rodeiam e suas conseqüências nos permitem manejá-

los e controlá-los de maneira intencional. 

A autora revela que, na obra de Schön, faltou destacar que a reflexão deve ser 

feita sobre a linguagem, os valores, os processos de compreensão e a forma de definir 

conhecimento, apesar de saber que esse não era o enfoque do autor. Além disso, 

considera que faltou a abordagem do contexto institucional e do trabalho coletivo, o que 

levou a uma supervalorização da prática individual. 

Nesse sentido, é importante a contribuição de Zeichner (2000), que destaca: “a 

pergunta não é se os professores são reflexivos, mas como estão refletindo e sobre o 

que estão refletindo”. Não existiria ser humano que não pensasse de modo reflexivo, já 

que o significado ou a interpretação é inerente ao olhar. Zeichner (1992/2000) 

acrescenta aos aspectos até aqui comentados que professor reflexivo é aquele que 

participa da formulação dos objetivos e das finalidades educacionais de seu trabalho; 

produz conhecimento e não apenas consome o que é produzido; tem compromisso e 

responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional; considera a reflexão num 

contexto sóciopolítico, tendo como principal objetivo a diminuição das diferenças 

sociais. 

O pensamento de Schön e de todos os autores influenciados por ele partem da 

premissa de que na prática e na experiência profissional do professor reside o lócus de 

produção dos seus saberes e do desenvolvimento do seu pensamento reflexivo. 

Sustentam que a natureza racional da subjetividade humana advém das experiências 

vividas nas práticas sociais e das suas situações conflituosas. O paradigma de 

formação do professor reflexivo também reconhece a especificidade do conhecimento 

pedagógico como requisito necessário à valorização da formação acadêmica e do 

exercício profissional.

3.4 A competência como dispositivo de subjetivação do professor-reflexivo



As estratégias de reformas educacionais repousam em um conjunto de 

tecnologias de políticas produtoras de novos valores, novas relações e novas 

subjetividades nas arenas da prática que extrapolam níveis estruturais da educação. 

Ball (2005)

As tecnologias da política de reforma do setor público não são meros veículos 
para as mudanças técnica e estrutural das organizações, mas são também 
mecanismos para reformar os profissionais do setor público, como os 
professores, ao mudar o significado do que é ser professor, assistente social 
ou enfermeiro [...] A reforma não muda apenas o que fazemos. Ela também 
procura mudar aquilo que somos, aquilo que poderíamos vir a ser – nossa 
“identidade social” [...] Em cada tecnologia da política da reforma estão 
inseridos e determinados novos valores, novas identidades e novas formas de 
interação. 

 Entendemos que os planos discursivos das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

enquanto “tecnologia da política de reforma”, produzem formas e saberes que disputam 

modelos hegemônicos de subjetivação docente na medida em que o seu discurso 

pedagógico produz dispositivos de poder e saberes. Este fato normaliza uma certa 

verdade sobre os professores e sua existência quando estabelece o modelo do 

“professor-reflexivo” associado ao conceito de competência como  dispositivo de 

formação.

Compreende-se que o discurso das DCN´s apresenta-se, enquanto 

continuidade de uma prática de regulação da formação docente, na medida em que 

seus discursos pedagógicos autorizam a participação dos professores no exercício de 

sua profissão, pelo desenvolvimento de suas competências, pelas soluções dos 

problemas de aprendizagem na escola, pelos “bons” resultados das avaliações 

externas,  pela sua produtividade dentre outros. 

As diretrizes curriculares transformam-se então em um dispositivo pedagógico 

de subjetivação docente, “uma tecnologia de fabricação de seres humanos de 

determinados tipos (...)”, pois propõe “um projeto de formação humana: posiciona os 

alunos e as alunas em certos modos de ser e existir no mundo, atribuindo valores e 



legitimidade a estilo de vida particulares e a determinadas formas de saber e de 

representação do mundo físico e social” (Garcia, 2006, p.103 -104). 

O pensamento pedagógico crítico do professor reflexivo pleiteia formas de 

constituição dos docentes para novas racionalidades, através do enfrentamento dos 

aspectos coercitivos da estrutura social, reconstituindo um docente crítico, consciente, 

capaz, além de produzir rupturas com a prática tecnicista. O discurso hegemônico do 

professor crítico-reflexivo produz um ideário de formação docente, no qual a 

perspectiva reflexiva associa-se ao saber-pensar e o saber-agir tornando-se essenciais 

à identidade do professor.

As DCN´s recontextualizam o discurso do professor crítico-reflexivo 

colocando-o na condição de produtores de resultados, sujeitando-o à avaliação, 

análises periódicas e a comparações de desempenho por meio de um corpo teórico-

prático de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores para compor a ação docente 

competente. Novas formas de disciplina são instituídas pela competição, eficiência e 

produtividade como um processo contínuo e dinâmico de constituição da identidade do 

professor. Novos sistemas éticos são introduzidos com base no interesse próprio da 

instituição, no pragmatismo e no valor performativo (Ball, 2005). 

O discurso produzido pelo modelo de formação do professor reflexivo 

defende o professor como intelectual político, transformador social e emancipado. 

Contraditoriamente, o discurso pedagógico das DCN´s produz um sentido de docência, 

cujo mérito da competência está no sucesso do ensino daquilo que a instituição-escola 

quer ensinar, na apresentação de resultados pré-estabelecidos e na crença de uma 

identidade docente protagonizadora das relações de poder produzidas pelos interesses 

das políticas educacionais. 

O discurso pedagógico da prática reflexiva apresentado pela DCN´s realoca a função docente para 
uma condição de autonomia nas resoluções das situações-problema e, ao mesmo tempo, condiciona-
o aos resultados esperados destas situações através de uma política   de avaliação das competências 
profissionais do professor.  



O texto das DCN´s defende uma separação clara entre pesquisa prática e pesquisa acadêmica: “a 
investigação que se desenvolve no âmbito do trabalho do professor não pode ser confundida com a 
pesquisa acadêmica. Refere-se, antes de mais nada, a uma atitude cotidiana de busca de 
compreensão dos processos de aprendizagem [...] e dos conhecimentos que constituem o seu objeto 
de ensino”(Parecer, 2001, p.45). O caráter regulatório desse discurso não está no princípio 
epistemológico da pesquisa-ação na formação do professor, mas na estruturação de um discurso 
pedagógico que direciona o olhar docente para o imediatismo da prática e condiciona a autonomia 
docente às necessidades institucionais.  

Portanto, não é o conteúdo ou a metodologia pedagógica que está em questão, mas a “visibilidade ou 
invisibilidade do poder” (Diaz, 1998) que a apropriação pedagógica da pesquisa-ação poderá gerar, 
quando novos papéis e subjetividades são produzidos aos professores colocando-os na condição de 
gerenciadores de problemas escolares. 

O discurso oficial das DCN´s define a função epistemológica da formação 

docente quando defende que essa formação deva passar pelo desenvolvimento de 

competências através de uma prática reflexiva; no entanto é necessário desvendar os 

efeitos de poder desse discurso para que ele não passe a ser mais uma continuidade 

das formas de regulação sobre a ação docente. 

É admissível que o modelo de formação de professores apresentado pelas DCN´s, pautado no 
desenvolvimento de competência pela prática reflexiva, produziu alterações no modo de conceber, 
organizar e desenvolver o currículo dos cursos de formação docente. A revisão radical dos cursos de 
licenciatura, tanto no âmbito das instituições isoladas como da universidade,  constitui-se numa 
necessidade histórica, que parte do reconhecimento do papel estratégico da formação do professor 
para todo o sistema educacional do país. 

No entanto, esse modelo defendido pelo discurso oficial apresenta-se num 

patamar de regulação e ambiguidade, à medida que é produzido por um discurso 

pedagógico que excita o professor a ser ver como um profissional desqualificado para a 

sociedade contemporânea e o coloca na berlinda para responder aos problemas de 

aprendizagem escolares, à sua própria desvalorização profissional e à sua 

incapacidade de mudança.  Ao mesmo tempo, a qualidade do ensino passa a depender 

muito do professor e a sua autonomia profissional é governada pelas formas dever e 

ser docente externas a sua condição.

As DCN´s  cumprem uma função de produzir docentes regulados pela ordem 

do seu discurso, à medida em que estipula formas de como o docente deva ser e ver o 

mundo. Mesmo se utilizando do discurso do professor-reflexivo, apresenta-se como 



mais uma forma perversa de aprisionamento do professor e não de sua libertação.  No 

entanto, espera-se a emergência de um contra-discurso docente no contexto das 

práticas institucionais no qual o discurso oficial será recontextualizado.   

Acreditamos que o processo de recontextualização deva proporcionar 

visibilidades a outras falas curriculares, de maneira que mobilize a comunidade docente 

a formular alternativas discursivas provocadoras de mudança, e não somente de 

reformas. A reforma curricular é um trabalho pedagógico que envolve o conhecimento e 

o currículo como processos discursivos, marcados por relações de poder desiguais, que 

implicam projetar conteúdos como verdades pré-estabelecidas, portanto é uma prática 

de formação de identidades.



4. ANALISANDO O PROCESSO DE REFORMA CURRICULAR NOS CURSOS DE  
LICENCIATURAS DA UVA

A política curricular constitui e é constituída por práticas curriculares, pois é um 

processo de saberes, visão de mundo, habilidades, valores, significados que produzem 

formas de organizar o conhecimento, estabelecendo formas e condições de relação 

com o mesmo. E por ela não ser apenas documentos legais, mas também práticas 

vivenciadas e reconstruídas por sujeitos em múltiplos espaços, é que o sentido às 

políticas curriculares provocado por estas instâncias merece ser destacado.  

Bowlles e Ball (1992) afirmam que as políticas curriculares advêm de 

negociações complexas, envolvendo momentos diferenciados entre os dispositivos 

legais, a produção textual desses dispositivos e o trabalho do professor. Os autores 

apresentam um ciclo contínuo constituído por três contextos principais que estão inter-

relacionados e não lineares: “contexto de influência”, “contexto da produção de texto” e 

o “contexto da prática”. Esses contextos são formados por arenas envolvendo disputas 

entre grupos de interesse.

A partir do contexto de influência, são iniciadas as políticas públicas 

educacionais e seus discursos construídos, os quais disputam as formas de influência 

sobre o sentido da educação na formulação de políticas nacionais. É nesse contexto 

que ocorre, de forma mais direta, a circulação internacional de idéias por meio de redes 

políticas e sociais (Popkewitz, 1997). 

 Esse fluxo de idéias advém do: a) empréstimo de políticas e da venda de 

soluções pelos grupos de interesse no mercado político e acadêmico como periódicos, 

assessorias, conferências etc. b) patrocínio aos “pacotes-soluções” recomendados 

pelas agências multilaterais como o Banco Mundial. Mostram que a globalização 

provoca a migração de políticas que não significa uma mera transferência, mas sim 

uma recontextualização dentro dos contextos específicos.  



O contexto da produção são os textos políticos que resultam das disputas e 

dos acordos. Os textos são produzidos por diferentes grupos que atuam em diferentes 

lugares, cuja função é controlar a representação das políticas formuladas nesses 

textos. Os textos representam políticas formuladas e podem ser apresentadas de várias 

formas: textos legais oficiais, textos políticos, comentários oficiais ou extra-oficiais etc. 

No contexto da prática, a política formulada é interpretada e recriada, além 

disso, seu efeito pode gerar mudanças significativas, pois as políticas não são somente 

implementadas no contexto da prática, mas interpretadas e recriadas dentro de uma 

arena cultural. Bowles e Ball (1992) afirmam que “os profissionais que atuam no 

contexto da prática [...] não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles 

vêem com suas histórias, experiências, valores e propósitos (...)”. Sendo assim, os 

autores dos textos políticos não podem controlar o sentido produzido pelos mesmos, 

pois a “interpretação é uma questão de disputa”.

O processo de interpretação e reinterpretação da “política como texto”  implica 

em um papel ativo dos sujeitos envolvidos através de uma “política como discurso”. A 

política como texto “enfatiza o controle que está nas mãos dos leitores”, pois são 

produtos de múltiplas influências envolvendo interesses dos quais apenas algumas 

vozes são ouvidas e legitimadas. A política como discurso “enfatiza os limites impostos 

pelo próprio discurso”, ela produz efeito de poder quando autoriza quem pode falar e o 

que pode ser dito (Mainardes, 2006). 

Ball (1994) acrescenta ainda mais dois contextos ao ciclo de políticas: contexto 

dos resultados em que são analisados os impactos e desigualdades provocados pelas 

políticas. O autor salienta que as políticas têm “efeitos”, e não simplesmente resultados. 

Os efeitos de uma política podem significar as mudanças e/ou impactos sobre o 

currículo, a pedagogia e avaliação, por exemplo. O contexto de estratégia política é o 

conjunto de atividades sociais e políticas existentes para combate às desigualdades 

produzidas pelas políticas educacionais.   



De todo modo, o ciclo de políticas apresentado por Bowles e Ball (1992) e Ball 

(1994) reconhece a importância do papel do Estado na análise de qualquer política 

educacional, mas entende que a teoria dessa política não deva passar apenas pelo 

controle estatal, mas sim pela inter-relação dos processos micro e macropoliticos em 

que a análise deva captar a relação de mudança entre esses níveis e as suas 

interpenetrações.

O contexto da prática pode ser considerado um microprocesso político e a sua 

análise exige saber como a política é reinterpretada nas relações de poder e de 

resistência em que os sujeitos estão inseridos. Essas relações podem ser identificadas 

através da observação dos conflitos, das formas de negociações e tomadas de 

decisões, dos questionamentos e restrições colocados e da identificação das 

estratégias, influências e interesses empregados no ciclo das políticas (Mainardes, 

2006).

Os efeitos das políticas curriculares no contexto da prática são condicionados 

por questões institucionais e disciplinares (Bowles e Ball, 1992). As instituições e seus 

grupos disciplinares têm diferentes histórias, concepções pedagógicas e formas de 

organização que produzem diferentes formas de relação com o discurso legal, sendo 

múltiplos processos de reinterpretações desse discurso. 

Os textos legais, ao circularem, são fragmentados e alguns dispositivos são 

mais valorizados do que outros, havendo uma ressignficação, pois são associados à 

situações e discursos regionalizados, transformando, assim, as políticas curriculares em 

políticas culturais. 

Lopes (2004) afirma que é possível associar o conceito de hibridismo aos 

processos de recontextualização das políticas curriculares, na medida em que, no 

mundo globalizado, esses processos são produtores de discursos híbridos. A autora 

entende que as trocas culturais já existiam por intermédio dos movimentos das pessoas 

e dos textos gerando recontextualizações das políticas curriculares.



No entanto, atualmente existem distinções nesses processos, pois “os 

deslocamentos de territórios são acentuados e a aceleração de troca é ampliada 

tornando complexos os processos de recontextualização, tornando-os mais explícitos. 

Mais fortemente se evidencia a necessidade de tratarmos as relações de poder como 

não verticais”.

Os estudos de Bowles e Ball (1992) e Ball (1994/2001) e disseminados por 

Lopes (2004/2005) e Mainardes (2006) entre outros, analisam a recontextualização dos 

discursos das políticas educacionais em múltiplos contextos (das políticas 

internacionais e nacionais e da prática educacional) sem uma ordem hierárquica. Não 

se apóiam em uma análise estrutural do discurso, mas numa bricolagem de discursos e 

textos que se configura em processo de recontextualização e produção de discursos 

híbridos.

 Há uma multiplicidade de formas discursivas no processo de 

recontextualização das políticas curriculares nos diferentes contextos  e que são 

determinadas pelos processos e lutas que atravessam e constituem as relações de 

"poder-saber" .  

Particularmente nas atuais políticas de currículo no Brasil, as mesclas entre 
construtivismo e competências; currículo por competências, currículo 
interdisciplinar ou por temas transversais e currículo disciplinar; valorização 
dos saberes populares, dos saberes cotidianos e dos saberes adequados à 
nova ordem mundial globalizada são exemplos de construções híbridas que 
não podem ser entendidas pelo princípio da contradição. Não se trata de 
elementos contraditórios em que um não existe sem o outro, tampouco podem 
ser explicados apenas por distinções e oposições. São discursos ambíguos em 
que as marcas supostamente originais permanecem, mas são 
simultaneamente apagadas pelas interconexões estabelecidas em uma 
bricolagem, visando sua legitimação. Dessa forma, os múltiplos discursos das 
políticas assumem a marca da ambivalência, pela qual há possibilidade de 
conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria (Lopes, 2005, P57-58) 



Os discursos sobre a formação de professores presentes nas políticas 

curriculares, nas instituições, e na própria ação docente não se apresentam de forma 

homogênea. Eles estão inscritos entre diversas formações discursivas, constituídas a 

partir de diferentes práticas ligadas aos campos da Psicologia, Economia, Sociologia 

entre outros. Esses saberes articulam-se através de jogos de poder que devem ser 

entendidos em sua historicidade, levando em conta as suas marcas institucionais, como 

também a posição e a situação dos sujeitos que falam nesses discursos (Fischer, 

1995).

No capítulo três, concluímos que o discurso das DCN´s cumpre uma função 

de produzir docentes regulados pela ordem do seu discurso, à medida em que estipula 

formas de como o docente deva ser e ver o mundo. Mesmo se utilizando do discurso do 

professor-reflexivo, o processo de recontextualização poderá se apresentar como mais 

uma forma de aprisionamento do professor, e não de sua libertação.  

 No entanto, no processo de recontextualização, bem como no contexto das 

práticas institucionais, novos discursos poderão emergir dando visibilidade a outras 

falas curriculares, mobilizando a comunidade docente a formular alternativas 

discursivas provocadoras de mudança, e não somente de reformas.

A pesquisa que ora se apresenta objetiva analisar a racionalidade pedagógica 

presente na formação do professor na universidade a partir dos elementos 

constituídores das decisões curriculares no processo de corporificação do currículo das 

licenciaturas da UVA, no contexto de reforma curricular pós DCN`s. Acredita-se que 

estas decisões são tomadas, conforme Popkewitz (1997), a partir de  regras e os 

padrões de raciocínio que  organizam e posicionam as práticas regionais de 

corporificação dos currículos das licenciaturas.  

Sendo assim, objetivamos, nesse capítulo descrever, e analisar o processo de 

reforma curricular realizado pela universidade estudada, destacando os elementos que 

caracterizaram as decisões curriculares na instituição e no interior de três cursos de 

licenciaturas. A partir dos dados expostos, passaremos a analisar a recontextualização 



do discurso das DCN´s no contexto da prática de reforma curricular das licenciaturas da 

UVA, visando a identificar os elementos conflitivos e seus efeitos de poder nas decisões 

curriculares no processo de reforma. Compreendemos que essa é uma forma de 

demonstrar como a política curricular é reintepretada nas relações de poder-saber no 

contexto institucional. 

4.1 Situando o contexto de estudo 

A UVA é considerada uma instituição importante na região Norte do estado do 

Ceará. A sua origem remonta a 1961, ligada à Diocese de Sobral, fundada como 

Faculdade de Filosofia. Em 1968 passa a oferecer os cursos de Letras e Estudos 

Sociais. O então prefeito, senhor Jerônimo Prado, sanciona a lei criando a Fundação 

UVA, com a Faculdade de Filosofia incorporada à Fundação. Criam-se mais quatro 

cursos: Ciências Contábeis, Engenharia de Operação, Enfermagem/Obstetrícia e 

Pedagogia.  No ano de 1984, a UVA  vincula-se ao poder estadual e, em 1990, adquire 

o direito de se organizar como Universidade, mas, somente em 1994, obtém legalmente 

o reconhecimento como tal. 

A partir de então começa a contratação de professores e funcionários por meio 

de concursos públicos, com a criação de outras graduações, como: Educação Física, 

Química, Administração, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia, Direito, Engenharia 

Civil, entre outros.  Em 2006 chega a oferecer 23 cursos de graduação e cerca de 16   

de especializações.

Do contexto de sua formação, na década de 60 até os dias atuais, a 

Universidade tem passado por mudanças expressivas em sua estrutura, contribuindo 

da sua forma com mudanças no espaço regional onde está inserida. Na década de 70, 

a média de universitários era de 984 alunos; em 2000, a Universidade contava com um 

total de 9.717 alunos, sendo 8.186 nos cursos de graduação e 1.513 nos cursos de 

pós-graduação. Quanto ao quadro de professores, são hoje cerca de 350 profissionais, 



distribuídos nos cursos que funcionam nos campi avançados dentro da cidade de 

Sobral (Betânia,  Centec, Derby  e Junco)38.

A Universidade, que até o início dos anos 90, só funcionava no turno da noite, 

com o expediente iniciando às 16:00 h, hoje funciona nos três turnos   e, muito embora 

a maioria dos cursos seja noturna,  há uma assimilação dos cursos diurnos,  bem como 

uma  prática comum de professores e alunos na utilização  da universidade durante o 

dia, realizando pesquisa, estudando, utilizando os laboratórios, buscando orientação,  

consulta à biblioteca, etc.

O Ceará conta com 3 (três) universidades estaduais, 01 (uma) em Fortaleza, a 

Universidade Estadual do Ceará/UECE, com campus no Sertão Central; 01 (uma) no 

sul do Estado, Universidade Regional do Cariri/URCA com abrangência na parte Sul, e 

a Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA, cuja abrangência vai muito além do 

território composto pelos municípios da região Norte.

Essas Universidades estariam, segundo o governo, voltadas para a produção de 

pesquisas, criação de novos cursos, reforma dos já existentes, de maneira que 

atendam aos apelos da apregoada modernidade do estado. Assim essas instituições 

vêm criando mecanismos de auto-sustentação, através de institutos que oferecem 

cursos pagos. 

Na UVA, esse projeto é posto em prática a partir de 1994, no governo de Ciro 

Gomes, no momento em que as instituições de ensino superior recebem recursos para 

ampliações e reformas de suas instalações, como também para compra de 

equipamentos, livros e contratação de professores. Em um segundo momento, 

viabilizam seus mecanismos de captação de recursos, principalmente através da 

abertura de cursos privados. Inicialmente pelo oferecimento de programas especiais de 
                                                          
38 A universidade expande-se, também, através da instalação de novos campi avançados de difusão 
tecnológica nas cidades de Canindé, Nova Russas, Tianguá, Santa Quitéria e Acaraú. No entanto, esses 
campi passam a atender somente os cursos oferecidos em regimes especiais amparados pela parceria 
pública-privada.



formação de professores, seguido das especializações, depois os seqüenciais e, 

atualmente, mestrados profissionalizantes e cursos de graduação convencionais.

Em processo nas universidades estaduais, teve início na UVA, no discurso de 

fortalecimento da universidade como instituição de porte médio e para o poder público 

municipal firmar Sobral como cidade universitária39, um “centro regional” qualificado, 

com clara possibilidade de se pensar intelectualmente os rumos da região Norte do 

estado do Ceará. 

É visível no discurso institucional a idéia de que a UVA é uma benfeitora no 

processo de democratização do ensino superior, pois levou cursos superiores para os 

mais distantes rincões do Ceará e de outros estados.

Recebi como honra e distinção, o convite para pronunciar a aula inaugural dos 
cursos de Formação de Professores em Regime Especial, uma das 
experiências de professores concebidas pela Universidade Estadual Vale do 
Acaráu, como forma de enfrentar a questão dos professores não habilitados 
dos sistemas de ensino dos estados e municípios ainda existentes no ensino 
fundamental brasileiro [...] Essa consciência da UVA se espraiou pelo nordeste 
no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernanbuco, atigiu o Maranhão e agora 
marca sua presença na sua aula inaugural no Estado de Sergipe, em capital, 
Aracaju (Discurso do Reitor na UVA, 2001)

O livro a “Formação do professor leigo – operação de guerra” lançado em 1999 e 

organizado pelo então reitor da Universidade, expressa um movimento desencadeado 

pela universidade que apela para “forças vivas da sociedade cearense”, em especial as 

universidades estaduais, Conselho Estadual de Educação e Conselho de Reitores do 

Ceará, para assumir a tarefa de titular cerca de 40.000 mil professores leigos dos 

sistemas de ensino estadual e municipal. 

As universidades cearenses numa verdadeira operação de guerra 
desenvolverão cursos de capacitação desenvolverão cursos em todos os 
municípios que desejarem treinar os professores atendendo assim o que 

                                                          
39 Durante o ano, a cidade de Sobral recebe alunos dos municípios da região Norte que estudam nos 
cursos de graduação públicos e nos cursos de pós-graduação privados. Nas férias de julho e janeiro, a 
Universidade continua a receber  alunos oriundos  dos municípios da região e de outros estados como  
Maranhão, Piauí, Pará, Tocantins etc. 



preceitua o dispositivo legal. Cada instituição de ensino poderia treinar cerca 
de 4.000 docentes no espaço de cinco anos de modo a sanar o grave 
problema que impede a escola de transmitir ensino de qualidade, pois o 
professor bem preparado   e competente é fundamental para o bom 
desempenho (Soares, 1999).

No cenário onde havia uma forte demanda de docentes sem formação em nível 

superior e ausência de uma política institucional de formação de formação professores 

que, a UVA se expande, de forma desenfreada, visando a se beneficiar 

economicamente dessa situação.

Numa relação apática com essa demanda e sem estarem organizados para 

atenderem as especificidades da mesma, os cursos de licenciaturas da UVA 

desenvolvem seus currículos alheios às decisões tomadas nos programas especiais de 

formação de professores criados pela direção da universidade.  

 Tendo em vista as demandas das políticas educacionais brasileiras para a 

formação docente, a UVA se empenhou no processo de reformulação curricular dos 

seus cursos de graduação40. No caso das licenciaturas, este processo vem requerendo 

um debate que extrapola a simples mudança de disciplinas. Em decorrência da LDB - 

Lei de Diretrizes e Bases Lei n. 9394/96 e das DCN´s - Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2001), as Instituições formadoras foram orientadas a elaborarem os seus projetos 

institucionais e os projetos pedagógicos dos cursos por elas promovidos.  

Em maio de 2002, a PROGRAD/UVA – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

da UVA se fez presente no Seminário Novos Rumos da Graduação no Ceará, evento 

este promovido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Conselho de Reitores das 

Universidades Cearenses (CRUC) e Câmara de Ensino Superior do Sindicato de 

Estabelecimentos de Ensino do Estado do Ceará, cujo objetivo foi discutir com as 

instituições de ensino superior do Estado do Ceará as demandas das novas diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação no Brasil.

                                                          
40 Refere-se aos cursos de graduação convencionais que funcionam em regime semestral, com aulas 
diárias e com corpo docente constituído por professores efetivos e substitutos, na cidade de Sobral-CE. 



Após esse evento, por iniciativa da Pró-Reitoria de graduação da UVA, 

realizou-se uma reunião com todos os coordenadores de curso da universidade para 

apresentar os resultados dos debates do evento e a necessidade dos cursos de 

graduação começarem a discutir os documentos normatizadores do Ministério da 

Educação (MEC) com seus colegiados e demanda de alunos.

No período que compreende os anos de 2002 e 2003, a Pró-Reitoria, em 

parceria com as coordenações dos cursos, promoveu atividades acadêmicas com a 

participação de convidados de outras universidades para aprofundar a pauta sobre a 

nova legislação da formação do professor.  Tais atividades foram identificadas no 

relatório anual da Pró-Reitoria de Graduação.

Ainda em Outubro de 2002, houve uma palestra intitulada ''Ensino de geografia 
nos países Brasil e França'', com o Dr. Michel Rochefort, professor Titular da 
Sorbone e do Instituto de Geografia da Universidade de Paris. Esta teve como 
objetivo principal o ato de instrumentalizar não só os docentes do curso de 
Geografia, mas também de outras licenciaturas, sobre a formação para o 
ensino na educação francesa. Em Dezembro de 2002, na III Semana de 
Produção Docente e Discente do Centro de Ciências da Educação, aberto a 
toda comunidade acadêmica, foram discutidos temas relevantes como ''A 
formação de professores na UVA - as diretrizes nacionais e o curso de 
Pedagogia'', ''O papel do curso de Pedagogia nos cursos de formação de 
professores pós-diretrizes curriculares para o ensino superior'', ''A reformulação 
curricular no ensino superior: princípios adotados e processo recomendado pelo 
Forgrad'', ''Projeto pedagógico das IES como ponto de partida da reformulação 
curricular - experiência em curso na UFC''. Temas que contaram com 
renomados palestrantes de outras IES, como os Profs. Casemiro Campos 
(UNIFOR) e Francisco Loiola (UFC). Em abril de 2003, a Profa. Iduína Edite 
Mont'alverne Braun Chaves, Coordenadora do Curso de Pedagogia e vice-
coordenadora do Fórum de Licenciaturas da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), coordenou um debate para toda a comunidade acadêmica da UVA sobre 
a formação de professores e as novas diretrizes curriculares, com ênfase na 
experiência da UFF. Em junho de 2003, esteve ministrando palestra em Sobral 
o Prof. Dr. Jacques Therrien, Professor Titular e Diretor da Faculdade de 
Educação da UFC, apresentando importantes reflexões sobre o caráter 
científico do saber pedagógico, qual a sua relevância e o seu lugar articulado 
ao saber específico de cada especialidade (Relatório da  Pró-Reitoria de 
Graduação da UVA ). 

Em outubro de 2002, realizou-se uma reunião extraordinária com todos os 

coordenadores de Cursos para discutir a proposta de assessoria aos projetos de 

Reformulação Curricular das diversas licenciaturas da UVA, à luz das novas diretrizes 



curriculares, para os cursos de formação de professores. A partir desta reunião, foi 

instituída pela Pró-Reitoria de Graduação a Comissão de Assessoria à Reformulação 

Curricular dos Cursos de Graduação da Universidade, composta por 04 (quatro) 

professores do Curso de Pedagogia em conjunto com a Pró-Reitora Adjunta e o Pró-

reitor, sendo esse último presidente da Comissão. Nos últimos 2 (dois) anos, o 

encaminhamento do processo de reforma curricular  da Comissão restringiu-se a 01 

(um) professor do curso de pedagogia e aos Pró-Reitores citados. 

Visando à articulação e ao desenvolvimento de uma política institucional de 

formação de professores para a educação básica, é que a Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação - PROGRAD da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA instituiu, em 

2002, a Comissão de Reforma Curricular dos cursos de graduação. Este grupo surgiu a 

partir das preocupações e análises de elementos considerados importantes para a 

formação de professores, discutidas nos encontros desta Universidade, que desde 

janeiro de 2002, vinha trabalhando em reuniões sistemáticas com os coordenadores 

dos cursos, conforme entrevista concedida pelo Pró-Reitor.

Iniciamos em 2002 com várias atividades promovidas pela Pró-reitoria no 
sentido de sensibilizar os cursos para esta discussão. Participamos de 
seminários e fóruns de discussão sobre as políticas de formação de 
professores, convidamos especialistas de outras universidades para contribuir  
com o debate e consultamos o Conselho Nacional de Educação para 
esclarecimentos das resoluções. Na seqüência culminamos com a 
institucionalização da Comissão e do Fórum de Reformulação Curricular dos 
Cursos de Graduação da UVA em 2003.  (Pró-Reitor de Graduação) 

O papel da Comissão foi de assessorar a PROGRAD nos procedimentos legais 

e pedagógicos da reforma curricular nos cursos de graduação. A comissão também se 

encarregava de sistematizar e informar os encaminhamentos da reforma juntos aos 

cursos.

No período de outubro a dezembro de 2002, a Comissão estipulou uma agenda 

de reuniões com cada licenciatura. O objetivo era saber o nível de sensibilização e 

compreensão dos professores em relação à discussão dos projetos pedagógicos dos 



seus cursos. Inicialmente foram feitas duas reuniões com representantes das 

licenciaturas em dois grupos: 

Local Cursos Presentes 

Sala do Centro de Ciências 

Humanas 

Geografia, História, Ciências Sociais, Letras,  

Filosofia e Ed. Física

Sala do Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas 

Química, Física, Matemática e Biologia 

A reunião realizada no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas agrupou 

somente os cursos deste Centro. Os mesmos demonstraram preocupação com o 

entendimento de alguns conceitos ou expressões das Resoluções CNE/CP 01 e 

02/2002 : diretrizes curriculares, competência e habilidades, matriz curricular, eixo 

curricular, dimensão pedagógica, diferença entre prática de ensino e estágio.

Foi possível observar que os professores desses cursos demonstravam muitas 

dúvidas em relação aos termos das resoluções, mas não havia interesse em abrir um 

processo de discussão para uma possível aprendizagem destes termos. A preocupação 

que mais se destacava era em relação aos procedimentos de operacionalização da 

reforma e de que forma isso iria interferir nos projetos pedagógicos existentes. As 

questões levantadas nesta reunião foram:

  Qual a diferença entre prática de ensino e estágio supervisionado? 

  Qual diferença entre o pedagógico e o específico? Metodologia do ensino da 

Física é pedagógico? As disciplinas de metodologias de ensino são específicas? 

  Podemos aproveitar as disciplinas e experiências da grade antiga? 

  Como iremos operacionalizar a prática docente / prática curricular? Quais os 

critérios para validar a experiência profissional dos alunos professores nos 

créditos de Estágio Supervisionado? 



  Como iremos operacionalizar as atividades científicos – acadêmicas? Iremos 

fazer atividades padronizadas/critérios comuns para validar os créditos? 

  Que disciplinas pedagógicas serão propostas? 

  Como será a Monografia? Disciplina específica? Pedagógica? Prática? 

Atividades complementares?

  O que são competências e habilidades? 

  A licenciatura é prática e o bacharelado é pesquisa? 

Estas questões fizeram a Comissão de Reforma perceber que muitas eram as 

dúvidas dos professores. Embora a preocupação deles fossem de como realizar a 

reforma, as questões levantadas mereciam uma discussão mais aprofundada sobre 

formação de professores. Podemos verificar esta preocupação nos depoimentos dos 

integrantes da Comissão em reunião com a Prograd:  

Os professores da matemática não estavam entendendo nada, eles não 
sabiam do que estávamos falando. E o pior, se recusavam a nos ouvir, não 
quiseram ler os documentos (resoluções e pareceres encaminhados a eles) e 
só diziam que o curso não precisava ser mudado. (Integrante B da Comissão) 
Os representantes dos cursos tinham muitas dúvidas, é uma discussão nova 
para eles, além do fato de nós, da pedagogia, estarmos reivindicando esta 
discussão por conta das diretrizes, me parece que eles vêem como uma coisa 
da pedagogia. (Integrante A da comissão). 
Não sei se vamos avançar a discussão com os cursos dessa forma. Toda hora 
éramos interrompidos para explicar expressões, conceitos. É como se 
precisássemos dar formação pedagógica a eles. (Integrante C da comissão). 

A reunião no Centro de Ciências Humanas pode ser considerada a mais 

desafiadora das realizadas até aquele momento. Os questionamentos em relação às 

Diretrizes Curriculares Nacionais se apresentavam diferentes do grupo das Ciências 

Exatas e Tecnologias; esse último pautava seus questionamentos na operacionalidade 

da mudança, ou seja, modelos, normas e prazos. O grupo do Centro de Ciências 

Humanas, no entanto, buscava questionar o que os professores denominaram de “ato 

impositivo da legislação em relação à Universidade”. Entre as questões levantadas, 

temos:

a) a concepção de pesquisa espontaneísta defendida pelo documento;



b) a carga horária que diminui o tempo de formação; 

 c) a dicotomia entre ensino e pesquisa;  

d) o enfoque técnico-profissionalizante na formação do professor a partir das 

aprendizagens de competências ; 

e) a excessiva carga horária destinada à  formação pedagógica. 

Tais questionamentos podem ser identificados em trechos das falas dos 

participantes da reunião: (falas observadas durante a reunião). 

Trabalhar através das competências é reproduzir a ideologia do governo, nós 
não estamos aqui para reforçar o mercado que tem aí fora (Curso de Letras)  
Um bom profissional para nós deve ser um bom pesquisador. Não acho que 
seja possível formar este profissional reduzindo o tempo de formação e 
direcionando ele somente para a escola. (Curso de História) 
Porque nós temos que seguir estas diretrizes e a nossa autonomia. Queremos 
formar um aluno capaz de produzir conhecimento, se não ele não pode ser um 
bom professor (Curso geografia) 

O Curso de Educação Física foi o único curso do grupo que não  apresentou 

um discurso de resistência às diretrizes, mas argumentava que  aquela discussão não 

adiantaria mais para o curso, pois eles destinaram uma pessoa para elaborar o novo 

projeto da Educação Física.

Nós já temos uma pessoa no curso que esta responsável pela reforma do 
currículo e nosso novo projeto estará de acordo com as novas diretrizes 
curriculares da ed. Física. (Ed. Física) 

Já o curso de Filosofia apresentava questões em relação ao perfil de licenciado, 

pois, historicamente, o perfil do curso é de formar pesquisadores e professores 

universitários e não professores de escola.

Se separarmos o bacharelado da licenciatura, o  nosso aluno não terá 
emprego, pois quase não se tem vagas para ensinar filosofia na escola (curso 
de filosofia)   

É possível que o fato dos integrantes da Comissão de Reforma serem do curso 

de Pedagogia e estarem mediando tal processo possa  ter interferido na condução das 



discussões. Pois muitos dos professores em suas intervenções assumiam uma postura 

defensiva dos seus cursos. Ao lembrar da reunião no Centro de Ciências Humanas, um 

integrante da Comissão afirma: 

Esta reunião foi difícil porque os professores nos viam como as defensoras do 
discurso do governo. Como se nós tivéssemos impondo-lhes a visão da 
pedagogia sobre as licenciaturas (Integrante da Comissão) 

Não houve encaminhamentos dessa reunião, apenas o registro das 

preocupações dos cursos presentes em relação às conseqüências dessa reforma na 

instituição. 

O período de reforma curricular da UVA foi de 2002 a 2006, no entanto o 

recorte empírico para análise dessa pesquisa foi no período de 2002, 2003 e 2004, em 

que destacamos: 

  O processo de sensibilização dos cursos para reformulação dos seus currículos; 

  A criação do Fórum de Reforma Curricular dos cursos de graduação da UVA; 

  A discussão e definição da formação pedagógica nos cursos de licenciaturas; 

  As decisões curriculares nos cursos de licenciaturas. 

Optamos por analisar as decisões curriculares de 03 cursos de licenciaturas 

em áreas específicas (Letras, Química e Educação Física) na universidade em estudo. 

Os cursos foram selecionados com os seguintes critérios: 

  cursos que apresentassem  incidência diferenciada de professores com 

formação em licenciatura; 

  cursos que fossem de diferentes  campos científicos;

  cursos com tempo de existência diferenciados; 



  Cursos que se diferenciassem em suas organizações curriculares. 

Curso Professores com 
Licenciatura 

Os campos 
científicos  do 

curso

Tempo de 
existência do 

curso

Ed.

Física Mais de 50% 
Saúde 22 anos 

Química Nenhum 
Ciências Exatas 12 anos 

Letras
Todos 

Ciências Humanas 46 anos 

Durante a descrição do processo, priorizamos destacar fatos e acontecimentos 

institucionais que desenhassem as práticas discursivas recontextualizadoras do 

discurso das DCN´S na instituição e nelas identificar os conflitos existentes no momento 

das decisões curriculares.

4.2 Mapeando os conflitos no processo de reforma curricular dos cursos de 
licenciaturas da UVA 

O processo de reforma curricular na UVA foi motivado pelos dispositivos legais 

que obrigam todas as universidades a reformularem os projetos pedagógicos dos seus 

cursos de graduação. No caso dos cursos de licenciaturas, apresentam-se duas 

resoluções41 que estabelecem as diretrizes pedagógicas e a carga horária para o seu 

funcionamento.  

                                                          
41 São as resoluções CP/CNE 001/2002 e CP/CNE 002/2002 que instituem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Formação de Professores da Educação Básica e a sua duração e carga 
horária respectivamente.  



Ao recontextualizar o discurso legal, campos discursivos são gerados 

produzindo novas relações de saber-poder. Podemos identificar essa relação nos 

conflitos discursivos que produziram esse processo de reforma curricular na instituição.

Destacamos três momentos distintos, mas inter-relacionados, quando a 

recontextualização do discurso das DCN´s apresenta elementos de disputas, 

imposições e resistências, negociações, tomada de decisões e estratégias políticas: a) 

no processo de institucionalização da reforma curricular, b) na arbitrariedade curricular 

da Reitoria da UVA e  c) nas decisões curriculares nos cursos analisados. Esses 

elementos são identificados a partir dos discursos da administração superior da 

universidade, dos coordenadores e professores responsáveis pela reforma curricular 

nos seus cursos e pela comissão que coordenou o processo.

4.2.1  Instituindo a reforma curricular nos cursos de licenciaturas da UVA 

Nos meses de julho, agosto e setembro de 2003, a Comissão da 

PROGRAD/UVA, a partir das discussões oriundas das reuniões mensais com os 

coordenadores de curso, passou à formalização do “Documento de Diretrizes 

Curriculares Institucionais da UVA”. A intenção da comissão era de elaborar um 

documento que subsidiasse os cursos na elaboração dos seus projetos pedagógicos, 

conforme a fala de um integrante da comissão durante as reuniões. 

Este documento se propõe a nortear a elaboração de normas institucionais 
necessárias ao desenvolvimento e acompanhamento dos novos projetos 
pedagógicos dos cursos.  (Prof A da comissão) 

Durante a elaboração deste documento, duas questões geraram polêmica 

entre os integrantes da comissão: o conteúdo e forma do documento e o 

encaminhamento do documento à comunidade acadêmica. 

Todos os integrantes da Comissão acreditavam na importância de se ter um 

documento que estipulasse as diretrizes curriculares da UVA, no entanto a 



compreensão do que seriam estas diretrizes e a forma de abordá-las no papel 

desencadearam discussões durante 04 (quatro)  reuniões da  Comissão.

As 02 (duas) primeiras reuniões foram presenciadas por todos os integrantes 

da Comissão, ou seja, 06 (seis) professores, exceto o Pró-Reitor. Para 02 (dois) 

integrantes (D e E), o  entendimento era de que as Diretrizes Institucionais deveriam 

explicar de forma objetiva o que propõe a legislação adequando as necessidades da 

instituição: “Não vejo como fazer diferente para  explicar às diretrizes nacionais de 

forma mais didática e definir algumas questões voltada para  UVA como a carga 

horária, a modalidades dos cursos...” ( Integrante D) 

Para outros 02 (dois) integrantes (B e C), o documento poderia ser uma 

resolução e definir carga horária, modalidade, forma de estágio, as atividades 

complementares, as disciplinas pedagógicas etc. “Qual o problema de dizer as 

disciplinas pedagógicas, não é isso que os cursos querem? Qual problema de 

definirmos as coisas. Se o documento for muito aberto, nós teremos que normatizar 

mais cedo ou mais tarde” (Integrante B). 

Para o integrante A, o documento não precisaria ser, de antemão, uma 

resolução, já que se tratava de diretrizes da instituição e os cursos teriam autonomia de 

decidir os seus projetos. No entanto, elaborar um texto expondo as principais mudanças 

propostas pela legislação, explicando algumas  expressões e conceitos seria o mais 

conveniente. “Precisamos traduzir o que diz a legislação, sendo fiel a ela e elaborar um 

texto que mais informe os professores do que proponha” (Integrante A). 

Com a proposta do integrante A, surgem indagações: “Então não são diretrizes, 

e sim um informativo” (Integrante C); “ Acho que não devemos informar somente, mas 

direcionar para as necessidades da UVA” (Integrante D). “Qual o problema de colocar 

as disciplinas pedagógicas no documento?” (Integrante B). 



No final da segunda reunião, já com desinteresse de 01(um) integrante em 

continuar participando, definiram-se alguns pontos que deveriam  constar no 

documento e cada membro da comissão elaboraria um texto de forma que explicitasse 

estes pontos conforme a legislação vigente. 

Somente na terceira reunião que a estrutura do documento foi finalizada. O seu 

objetivo principal foi de informar as decisões da legislação sobre formação de 

professores, respondendo às questões levantadas na reunião com o grupo do Centro 

de Ciências Exatas e Tecnológicas tais como: estágio supervisionado, prática como 

componente curricular, trabalho de conclusão de curso, carga horária dos componentes 

curriculares e do curso de licenciatura, conceito  e estrutura de projeto pedagógico, 

matriz curricular e dimensão pedagógica. Optou-se por não definir nada além do que já 

orientava as Diretrizes Nacionais para Formação de Professores42.

A quarta reunião foi para decidir a forma de encaminhamento do documento. 

Alguns integrantes da comissão entendiam que o documento deveria ser referendado 

por todos os sujeitos envolvidos no processo. “Este documento não é apenas uma 

orientação, ele pode nos dar a oportunidade   de socializar e discutir as orientações da 

DCN´s, além de comprometê-los com o documento” (Integrante A da comissão) 

Outros integrantes acreditavam ser contraproducente discutir o documento e 

posteriormente aprová-lo, já que o mesmo tratava-se de uma orientação na elaboração 

dos projetos pedagógicos. “Tudo bem, acho democrático discutir com os cursos, mas 

não estamos elaborando nenhuma resolução, vamos discutir. Levará muito tempo para 

fecharmos o documento e isso atrasará o trabalho da Pró-Reitoria” (Presidente da 

comissão)

A decisão tomada foi de instituir o Fórum Deliberativo de Reformulação 

Curricular dos Cursos de Graduação da UVA com o objetivo de instaurar um processo 

democrático na tomada de decisões sobre a reforma curricular na Universidade. 
                                                          
42 O documento também apresentou informações sobre a legislação para os cursos de bacharelados, 
mas não foi relatado por não se tratar do foco da pesquisa. 



O Fórum foi instituído em 2003, com finalidade de criar um canal de diálogo e 

discussão com os cursos, ouvindo, sugerindo e principalmente informando-os sobre as 

diretrizes legais para os novos currículos, como podemos perceber no discurso da 

Comissão de Reforma Curricular da UVA em entrevista concedida ao jornal do 

DCE/UVA. 

O Fórum foi instituído em 2003 com a finalidade de criar um canal de diálogo e 
discussão com os cursos de graduação. No caso das licenciaturas, a reforma 
curricular não se tratava de uma discussão isolada, mas de parâmetros legais 
que instituía um projeto de formação de professores, objeto de discussão de 
todos os cursos de licenciaturas. Precisávamos, de forma coletiva, entender 
este projeto, discuti-lo e vislumbrar possibilidades de trabalho, sempre 
respeitando às especificidades e os interesses coletivos dos cursos. Toda 
mudança curricular requer organização de um grupo. Como estamos falando 
de reforma curricular em toda universidade, entendíamos que a 
institucionalização de um fórum seria o primeiro passo para iniciarmos  um 
processo democrático e com a seriedade que toda mudança educacional deve 
ter. É nesse sentido que concebemos o currículo  como construção social. 
(Integrante da Comissão de Reforma Curricular da UVA) 

A primeira pauta do fórum foi a discussão e aprovação das Diretrizes 

Curriculares Institucionais, apresentando-se como um documento de referência às 

discussões dos Colegiados e aos encaminhamentos que deverão dar aos novos 

projetos pedagógicos. As Diretrizes Curriculares Institucionais serviram para subsidiar 

as resoluções que foram discutidas e aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, inaugurando uma política institucional de ensino nos cursos de graduação da 

UVA.

A Prograd convocou todos os coordenadores dos cursos de graduação para 

uma reunião cuja pauta foi a criação do Fórum de Reforma Curricular dos Cursos de 

Graduação da UVA. Participaram da discussão 15 dos 23 cursos existentes: 09 

licenciaturas e 06 bacharelados. Nesta reunião foram apresentados pela comissão os 

objetivos do Fórum, como ele seria constituído e sua metodologia de trabalho.  

“O Fórum será um espaço de discussão da reforma curricular dos cursos de 
graduação, a sua agenda se feita conforme o andamento da reforma e o 



interesse dos cursos. Ele será representativo, portanto cada curso deverá 
encaminhar dois representantes (um titular e um suplente) para serem 
nomeados pela Prograd e terem direito a voz e voto, trata-se de um Fórum 
deliberativo” (Documento elaborado pela Comissão) 

Durante a reunião, basicamente dois questionamentos foram feitos pelos 

cursos: a) sobre a autonomia de decisões do Fórum em relação à Reitoria e b) sobre a 

interferência do Fórum nas decisões dos seus cursos.

Fórum deliberará sobre a reforma de nossos projetos? (Curso de 
Letras) 
Que autonomia terá este fórum de decidir, já que nesta 
universidade quem manda é o Reitor? (Curso de Administração) 
Nós vamos ficar aqui discutindo meses e depois o reitor faz o que 
quer, todo mundo sabe disso. (Curso de Física)  

O Pró-Reitor explicou que não haveria motivos para temer, já que estávamos 

adequando os cursos à nova legislação e isso não tinha como evitar.    

O procedimento para discussão desse documento envolveu apresentação, pela 

Comissão, dos objetivos do mesmo e a forma de elaboração. Era feita uma leitura a 

cada item o qual ficava aberto a comentários. Após a leitura do item, certos destaques 

eram discutidos para compreensão e/ou alteração do documento. Os itens mais 

polêmicos foram:

  Prática de ensino como componente curricular:

  Trabalho de Conclusão de Curso:  

  Componentes da matriz curricular: 

  Atividades acadêmico-científico-culturais:

  Os princípios orientadores da organização da matriz curricular não foram 

questionados. Este item lista as competências necessárias na formação 

do licenciado a partir do que orienta o Parecer CNE CES 09/2001: 

A formação específica e pedagógica do licenciado deve estar pautada na 
constituição de competências específicas própria de cada etapa e modalidade 
da educação básica e de cada área do conhecimento a ser contemplado na 
formação. Considerando as recomendações do Parecer CNE 09/2001, a 



definição dos conhecimentos que irão constituir as competências da formação 
específica e pedagógica do licenciado deve contemplar: 
I - Conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos incluindo as 
especificidades dos portadores de necessidades especiais e as das 
comunidades indígenas. 
II – Conhecimentos sobre a dimensão cultural, social, política e econômica da 
educação e da profissionalização docente. 
III – Conhecimentos específicos da área de ensino. 
IV – Conhecimentos das teorias da aprendizagem. 
V – Conhecimentos advindos da experiência docente. 
VI – Conhecimentos sobre a gestão dos processos educativos da educação 
básica. 
VII – Conhecimentos sobre o uso das novas tecnologias para promover a 
aprendizagem. 

Na tentativa de deixar bem claro aos cursos que os seus novos projetos deverão ser 

redefinidos por uma nova abordagem pedagógica, o documento elaborado pela Comissão 

também destaca :  

Esses conhecimentos devem ser observados no momento de elaboração dos 
componentes curriculares da matriz curricular dos cursos de Licenciatura. A 
seleção, organização e mobilidade dos conteúdos curriculares específicos da 
formação pedagógica serão definidos em resolução institucional própria. 
Observando que o Parecer CNE/CP 02/2002 destaca que a formação 
pedagógica específica deverá corresponder a 1/5 da carga horária total do 
curso.  

Outra pauta polêmica do Fórum foi a definição e a operacionalização da  

formação pedagógica nos cursos de licenciaturas.  

O Curso de Pedagogia elaborou uma proposta de formação pedagógica com  o 

intuito de contemplar componentes curriculares e conhecimentos pedagógicos 

coerentes com as Diretrizes Curriculares. No decorrer de 2004, as reuniões foram 

específicas para apresentar e discutir com os cursos esta proposta.

Em maio de 2004, ocorreu a primeira reunião no Fórum para discutir com os 

cursos uma proposta que contemplasse a formação pedagógica nas licenciaturas. 

Participaram da respectiva reunião professores do curso de Pedagogia, representantes 

da Comissão de Reforma, representantes do curso de Ed. Física, Letras, Química, 

Física, Geografia, Ciências Sociais E Filosofia. Nesta reunião, apenas 02 (dois) cursos 

fizeram sugestões de como deveria ser a formação pedagógica.  



Achamos que a pedagogia poderia ofertar disciplinas relacionada a educação 
popular e a educação especial (Curso de geografia) 
Seria melhor se construíssemos um núcleo de formação para todas as 
licenciaturas. Isso ajuda a pedagogia e diminui o número de professores. 
(Curso de física) 

Os outros cursos presentes não se manifestaram, apenas ouviram a discussão. 

Ficou encaminhado que o curso de Pedagogia elaboraria uma proposta e apresentaria 

às licenciaturas na próxima reunião.  

Em julho de 2004, ocorreu a segunda reunião de  apresentação da proposta de 

formação pedagógica aos cursos de licenciaturas. Participaram da  reunião 

representantes de 07 licenciaturas:  Química, Física, Matemática, Geografia, Ciências 

Sociais, Pedagogia E Letras, contudo faltaram três licenciaturas: Biologia, História E 

Educação Física.

Durante a apresentação da proposta, os participantes não fizeram 

intervenções. Não ocorrendo também contra proposta, porém depois da explanação, 

alguns cursos abordaram questões relativas à compreensão da proposta tais como:

 a) a proposta apresentada pode mudar o projeto pedagógico que o curso já está 

desenvolvendo (cursos de Geografia, Letras e História);

b) é necessário que a Pedagogia estruture uma proposta mais objetiva em relação à 

localização da formação pedagógica no currículo para se ter uma formação comum 

para todos (cursos de Química e Física);

c) A carga horária destinada à formação pedagógica considerada  muito extensa (todos 

os cursos).

As preocupações giravam em torno da operacionalidade da formação, e não no 

conteúdo e na forma pela qual foi organizada a formação proposta pelo curso de 

Pedagogia.   



A terceira reunião, realizada em agosto de 2004, contou com a participação de 

04 (quatro) cursos: Letras, Química, Educação Física e Filosofia. Destes, apenas o 

curso de Letras fez intervenção, o mesmo se opunha à proposta apresentada pelo 

curso de Pedagogia. Assim, a reunião foi monopolizada pelo curso de Letras e o curso 

de Pedagogia. As principais questões colocadas pelo Curso de Letras eram: 

a) Carga horária das disciplinas pedagógicas muito extensa; 

b) Perda de identidade do curso de Letras, já que os alunos passariam muito tempo 

fazendo disciplinas de outro curso; 

 c) Intervenção excessiva do curso de Pedagogia no projeto pedagógico do  curso. 

Podemos identificar estas questões nas seguintes argumentações dos 

representantes do Curso de Letras presentes na reunião: 

Eu considero esta proposta uma pedagogização do curso de letras (referente à 
proposta apresentada pela pedagogia). Difícil prever como trabalhar todas 
estas horas de pedagogia sem ferir a qualidade do curso, não quero dizer que 
a pedagogia não é importante, mas não estamos formando um pedagogo. 
Já existe uma grande discussão no colegiado para definir a carga horária das 
disciplinas do curso. Como será isso? 
Há uma grande preocupação quanto a identidade do curso. O aluno vai 
vivenciar praticamente dois cursos ao mesmo tempo. 

Os representantes do curso de Pedagogia, por sua vez, argumentavam  da 

seguinte forma:

Não se trata de transformar o curso de letras em pedagogia, mas de inserir 
conhecimentos da área pedagógica mais contemporâneos do que a tradicional 
didática e estrutura de ensino (...). Não queremos mudar a identidade do curso, 
participar da construção dela. Estamos falando de um curso que forma 
professores, como podemos achar que a pedagogia é indispensável se ela foi 
criada para pensar o ato de ensinar. (Professora do Curso de pedagogia) 

Os encaminhamentos ficaram a cargo do curso de Pedagogia, o mesmo 

deveria  elaborar uma contra-proposta contemplando as reivindicações do curso de 

Letras em relação à redução  da carga horária da formação pedagógica geral.



Na quarta reunião, realizada em outubro de 2004, o curso de Pedagogia 

apresentou uma segunda proposta com conhecimentos da formação pedagógica geral 

e deixando a cargo de cada curso a organização e distribuição da carga horária nos 

seus respectivos currículos. No entanto, foi orientado que os cursos observassem as 

recomendações do Conselho Nacional de Educação sobre a carga horária mínima das 

licenciaturas.  

Com isso, ficou acordado que cada curso se reuniria com os representantes do 

curso de Pedagogia para organizar esta proposta dentro das suas especificidades. A 

respectiva reunião não foi polêmica, mesmo com a presença dos mesmos cursos da 

reunião anterior.  

A discussão desta pauta no Fórum deixou claro que os cursos compreendiam a 

participação da Pedagogia na formação pedagógica de seus projetos de forma 

diferenciada, como podemos identificar no depoimento de um professor em uma 

reunião da  Comissão de Reformar Curricular.

Alguns cursos estão resistindo a “entrada” da pedagogia enquanto 
projeto de formação, querem disciplinas (as que eles conhecem – 
as tradicionais) e cabe a pedagogia ministrar. Outros cursos não 
estão muito preocupados com esta discussão, querem inserir a 
formação pedagógica no currículo que já está pronto, desde que 
não mexa na  estrutura do seu currículo. E os outros cursos não 
estão se manifestando - estão apáticos. (Integrante D da 
Comissão)  

Durante o período de março a maio de 2005, um grupo de professores do 

Curso de Pedagogia sistematizou a proposta de formação pedagógica nas licenciaturas 

em um projeto intitulado “Projeto de formação pedagógica geral dos cursos de 

licenciaturas da UVA”. O objetivo foi de instituir, no curso de Pedagogia, um projeto de 

formação pedagógica considerando a nova legislação de formação de professores, as 

especificidades das licenciaturas e os princípios pedagógicos  defendidos pelo Curso.



Visando à articulação e o desenvolvimento de uma formação pedagógica mais 
qualificada e coerente com as discussões contemporâneas da educação 
brasileira, objetivamos apresentar os princípios, os conhecimentos e os 
procedimentos curriculares da dimensão pedagógica geral das licenciaturas 
específicas, considerando que os professores do curso de Pedagogia irão 
ministrar e gerenciar, em parceria com as demais licenciaturas, os 
componentes curriculares referentes a esta formação. (Projeto de formação 
Pedagógica do Curso de Pedagogia) 

Como foi informado anteriormente, a Comissão de Reforma era constituída por 

06 professores, incluindo-se a Pró-Reitora adjunta e o Pró-Reitor. Desses, 04 

professores eram do colegiado do curso de Pedagogia. Essa participação massiva do 

curso na Comissão está relacionada ao fato do processo de discussão das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais terem sido iniciativa do próprio curso. Esse fato gerou 

questionamentos não oficiais nos cursos de licenciaturas como: “a reforma é algo que 

vem da Pedagogia, não do nosso curso”; “a pedagogia está dizendo como devemos 

fazer o nosso curso”. 

Depois de 01 (um) ano, três professores já haviam desistido de continuar 

participando, por isso restou uma professora do curso de Pedagogia, a Pró-Reitora 

Adjunta e o Pró-reitor de graduação a compor a Comissão. De fato, nunca houve um 

posicionamento coletivo do colegiado do referido curso em relação ao papel da 

Pedagogia nas licenciaturas, esta discussão nunca foi realizada no curso. 

Logo, com o afastamento de três professores do curso, integrantes da 

comissão, apenas um professor restou para articular as discussões da reforma com o 

colegiado da Pedagogia.  Esse fato gerou a possibilidade de outras pessoas do 

colegiado, ainda não envolvidas no processo, passarem a compor um grupo de 

discussão. O envolvimento dessas pessoas permitiu uma ação mais coesa, com 

intervenções mais unificadas nas reuniões do Fórum. Essas pessoas não substituíram 

oficialmente os membros da comissão original, mas isso possibilitou a criação de um 

grupo de trabalho constituído por 04 professores do curso de pedagogia, sendo um 

deles a então nova coordenadora do Curso. Este grupo de trabalho tinha por objetivo 

discutir o papel do curso de Pedagogia na formação de professores nos cursos desta 



área de estudo e, conseqüentemente, elaborar um projeto que contemplasse este 

papel. 

Em reuniões do colegiado do curso de Pedagogia, a pauta sobre reforma 

curricular nos cursos de licenciaturas reduzia-se aos informes dados pelo grupo de 

professores integrantes da Comissão. O fato da coordenação do curso de Pedagogia 

estar inserida diretamente neste grupo de trabalho possibilitou que o assunto sobre a 

reforma curricular passasse a ser ponto de pauta freqüente nas reuniões do colegiado; 

no entanto, em apenas uma reunião foi possível constatar que não havia consenso 

sobre o papel do curso de Pedagogia no processo de reforma curricular das 

licenciaturas da UVA. Alguns professores do curso manifestaram suas opiniões, tais 

como:

Estamos sendo acusados de personalizar a reforma” (referindo-se à reforma 
curricular na UVA), de “representar o discurso do governo e da reitoria”.  
O fato do grupo que está à frente da reforma ser da Pedagogia faz com que 
pensem que a reforma está sendo imposta pelo Curso de Pedagogia  
Eu não acredito que o curso deva estar na “linha de frente”.   
Os cursos têm compreensões diferentes das diretrizes, devemos respeitar 
estas diferenças 
Qual seria nosso papel: reproduzir o discurso do governo? 

O objetivo da reunião era de discutir o tipo de formação do curso de Pedagogia 

e este deveria oferecer licenciaturas, informar quais deveriam ser as disciplinas, carga 

horária. Diante das manifestações citadas acima, não houve “clima” para se chegar a 

tal propósito. Os professores que questionaram o processo de condução da reforma 

não demonstraram interesse em realizar nenhuma discussão sobre a formação 

pedagógica nas licenciaturas. Ao mesmo tempo em que outros professores não 

emitiram opinião a respeito e também não se propuseram a iniciar um processo de 

discussão sobre esta questão.

Como encaminhamento, ficou a cargo do já constituído grupo de trabalho 

composto por 03 (três) professoras: a coordenadora do curso de Pedagogia e mais 02 

(duas) professoras, sendo uma delas integrante da comissão de reforma da 



PROGRAD/UVA. Este grupo se encarregou de acompanhar mais sistematicamente as 

reuniões do Fórum e com apoio de mais 02 (dois) professores das licenciaturas 

(Geografia e Ed. Física), constituiu um grupo de trabalho responsável pela elaboração 

das resoluções que normatizaram a reforma curricular na instituição. Isto se deu a partir 

destas reuniões sistemáticas para discutir as resoluções em condições de serem 

ampliadas e, assim, poder amadurecer as reflexões sobre a Pedagogia na formação 

pedagógica dos cursos de licenciaturas.  

A elaboração da proposta da formação pedagógica  elaborada por um grupo de 

professores do Curso de pedagogia surgiu a partir das preocupações e análises de 

elementos considerados importantes para a formação de professores, discutidas nos 

encontros do Fórum de Reformulação Curricular desta Universidade, que se encontrava 

trabalhando com reuniões sistemáticas desde janeiro de 2003. O projeto, no primeiro 

momento, apresenta as competências e habilidades gerais da formação e define 

conceitos de “currículo, interdisciplinaridade, flexibilização curricular, ensino, 

competência pedagógica e prática docente” para, posteriormente, determinar o objetivo 

geral da formação pedagógica no projeto: 

Busca-se formar um profissional que articule os seus saberes (conhecimentos 
específicos e pedagógicos), o saber pensar (refletir sobre a sua prática 
profissional) e o saber intervir (transformar a própria prática) para uma prática 
pedagógica reflexiva. Nesse sentido, o projeto pedagógico de cada curso deve 
visar à preparação de um profissional qualificado e consciente do significado 
político e social da educação, assegurando-lhe o desenvolvimento de sua 
identidade profissional desde do inicio de sua formação. (Projeto de formação 
pedagógica das licenciaturas da UVA, 2005, p.08) 

No segundo momento, apresentam-se os conhecimentos e a organização dos 

componentes curriculares com as respectivas cargas horárias. A proposta da formação 

pedagógica apresentada aos cursos de licenciaturas compreende três eixos da 

seguinte forma: 240 h/a de conhecimentos relativos aos Fundamentos da Educação 

configurados em uma formação pedagógica geral. Outras 240 h/a correspondem a 

conhecimentos relacionados à ação docente e à política e gestão dos processos 



educativos que situam esta prática docente. Portanto, estes conhecimentos serão 

articulados com as especificidades das licenciaturas.

Compreende-se que outros conhecimentos pedagógicos deverão 

transversalizar os componentes curriculares da formação específica, ficando a cargo de 

cada curso esta tarefa, conforme proposto no projeto elaborado por um grupo de 

professores da pedagogia envolvidos no processo de reforma curricular das 

licenciaturas:  

A carga horária da dimensão pedagógica é estipulada de acordo com a 
organização curricular de cada projeto pedagógico. No entanto em cada 
licenciatura, a formação pedagógica geral terá uma carga horária total de 480 
h/a, assim distribuída: Fundamentos da Educação: 240 h/a; Currículo, Saberes 
e Ação docente: 120 h/a e Política e Gestão dos Processos Educativos: 120 
h/a. A carga horária da formação pedagógica específica será de acordo com a 
organização curricular de cada licenciatura. Sendo que a dimensão pedagógica 
de cada licenciatura não será inferior a 672 h/a, que correspondente a 1/5 da 
carga horária total mínima estipulada para os cursos de licenciaturas da UVA 
que é de 3.360 h/a. (cfe resolução institucional). (Projeto de formação 
pedagógica das licenciaturas da UVA, 2005, p.10) 

Durante o período de março a maio de 2005, nas reuniões do Fórum,  foi 

apresentado aos cursos de licenciaturas o projeto elaborado pela área de Pedagogia, 

que contemplava a proposta de disciplinas e cargas horárias definidas em reuniões 

anteriores. Foi entregue a cada área de estudo uma cópia do projeto para o grupo de 

professores da Pedagogia. A intenção é subsidiar os cursos na definição dos 

componentes curriculares no que se refere à formação pedagógica nas licenciaturas.  

De posse do projeto elaborado pelo Curso de Pedagogia, as licenciaturas não 

apresentaram nenhum questionamento em relação aos componentes pedagógicos, aos 

conhecimentos selecionados, aos princípios e competências descritas no projeto. A 

grande maioria dos cursos afirmou não ter lido a proposta. Porém, apenas duas 

questões foram colocadas pelos cursos, como se estivessem realmente incomodados:

a) A carência de professores para ministrar as disciplinas pedagógicas nos 

diversos cursos; 



b) De que forma o curso de Pedagogia iria participar na formação no que 

tange às licenciaturas. 

A segunda questão surgiu no debate, quando foi proposta pelo curso de 

Pedagogia a criação de um núcleo de formação pedagógica das licenciaturas com o 

objetivo de articular e desenvolver uma política institucional de formação de 

professores, objetivando a educação básica, visando ao aprimoramento da formação 

pedagógica geral e específica dos cursos de licenciaturas, conforme os seus Projetos 

Pedagógicos. Esta proposta não agradou a todos. Os cursos de Química, Física e 

Biologia acharam interessante a sugestão, já que eles pertenciam a uma área que 

careciam de formação desta natureza.  

Acho necessário termos professores com formação pedagógica para nos 
ajudar a trabalhar as prática de ensino. No nosso curso só tem Bacharel. 
(Curso de Química) 

Se unificarmos a formação pedagógica facilitará a tudo, pois racionaliza 
professor e atende a nossa carência (Curso de Física) 

No entanto, os cursos de História, Geografia e Educação Física não viam a 

necessidade da criação de um núcleo, pois isso comprometeria com sua autonomia. 

Em que momento esta articulação (formação pedagógica e específica) pode 
acontecer? Como será a participação da pedagogia no nosso curso?  ( 
professor de História) 
Qual seria o professor que poderia dar didática da geografia? (Professor do 
curso de geografia) 
Acho que a pedagogia pode trabalhar esta questão mais ampla, mas não vejo 
como ela poderia trabalhar a área específica (Professor ed. Física) 

Para esclarecer aos cursos de que forma seria a participação da Pedagogia 

nos seus projetos de licenciatura, houve algumas intervenções como:

 Esta resposta teremos que buscar juntos, Não nos cabe dizer o que você irá 
ensinar no curso de História, mas cabe a nós decidirmos juntas. (Professor 
curso de pedagogia) 

Podemos contribuir na Mudança do enfoque nas disciplinas; Planejamento das 
disciplinas; Professor pensaria a sua prática voltada para a licenciatura, nisso a 
pedagogia pode contribuir, é seu papel (Professor curso de pedagogia) 

Em resposta à colocação do curso de Pedagogia, o curso de História 

respondeu:  



Não é obrigação nossa dizer a importância da pedagogia. Vocês é que tem 
que dizer e convencer os alunos para que vocês servem, não nós. (Professor 
história)  

Esta discussão deveria continuar na próxima reunião do fórum, no dia 

10/05/2005. No entanto, o Vice Reitor da Universidade solicitou um espaço neste dia 

para apresentar uma discussão que exigiu do Fórum de Reformulação Curricular uma 

outra agenda de discussão. 

Para a Pro-Reitoria de Graduação e Ensino da Universidade – 

PROGRAD/UVA, a Comissão deveria cumprir um papel de assessorar os cursos de 

licenciaturas na reforma dos seus currículos dentro das exigências legais.  

Para os integrantes da Comissão, essa tarefa passou a ser mais complexa a 

partir do momento em que se percebeu resistência dos cursos no entendimento e na 

aceitação das DCN´s. Como observamos, havia, por parte do grupo das Ciências 

Exatas, uma preocupação com a operacionalização do Estágio e das Práticas de 

Ensino, já que todos concordavam que a carga horária era excessiva.  Enquanto que, 

no grupo das Ciências Humanas a resistência estava em aceitar a prática impositiva 

das DCN´s em determinar conhecimentos e carga horária aos currículos, o que 

acabaria por infringir a autonomia dos cursos. 

Observamos que para um grupo de licenciaturas, a resistência era quanto à 

falta de experiência de como operacionalizar as exigências legais em seus cursos; 

enquanto que, no outro grupo, a resistência existia num patamar mais político-

ideológico da perda de autonomia curricular.  

Dois fatores contribuíram para que a Comissão passasse a ser vista pelos 

cursos como uma ameaça a suas autonomias curriculares:

a) O fato dos integrantes da comissão serem em sua grande maioria do curso 

de Pedagogia: a constituição da Comissão foi iniciativa de alguns professores do curso 



de Pedagogia preocupados com a necessidade de repensar os cursos de licenciaturas 

já que havia uma exigência legal. 

a) O fato das DCN´s determinarem conhecimentos e carga horária de natureza 

pedagógica: a determinação legal obriga os cursos de licenciaturas a elaborarem 

projetos pedagógicos próprios separados dos bacharelados, definindo as 

competências que deverão ser desenvolvidas na formação do professor e carga 

horária mínima para os conhecimentos relativos à formação pedagógica.

Por outro lado, os integrantes da Comissão acreditavam que o momento era 

propício para uma discussão sobre os currículos das licenciaturas   na universidade não 

só pelas questões legais, mas pela necessidade de se rever com mais seriedade a 

filosofia de formação de professores da UVA.  Se, por um lado, o interesse da 

PROGRAD era de operacionalizar a reforma para atender às DCN´S, por outro, os 

integrantes da Comissão também desejavam abrir um processo mais amplo e 

democrático para pensar a formação do professor na instituição.

O discurso oficial passa a ter diferentes significados dentro da mesma 

instituição: de imposição e de perda de autonomia para os cursos, de oportunidade de 

rediscussão da política de formação de professores na universidade pela Comissão 

integrada por pedagogos e de exigência legal para administração da universidade.

Estrategicamente, não era de interesse da Comissão que os cursos a vissem 

como porta-voz do discurso oficial ou institucional, pois era importante que a Comissão 

inspirasse respeito e confiança aos cursos para poder coordenar o processo de reforma 

na instituição. O entendimento do que deveria ser dito aos cursos e a forma de dialogar 

com os mesmos passaram a ser um conflito interno entre os integrantes da Comissão. 

Como foi observado nas falas dos integrantes da Comissão, embora todos 

concordassem que as DCN´s reivindicavam uma maior participação do curso de 

Pedagogia nas decisões curriculares das licenciaturas, não havia consenso na forma de 



condução do processo para que esse objetivo fosse atendido. Esse momento de 

conflito demonstra que havia formas diferenciadas de conduzir o processo para atingir 

um objetivo comum.

Estabelecer um diálogo com os cursos significava não só informá-los e explicá-

los sobre os conteúdos dos dispositivos legais, mas era um trabalho de convencimento 

da necessidade de mudança dos seus currículos, portanto seria um trabalho educativo 

com as licenciaturas de troca de experiências na formação do professor.  Esse trabalho 

levaria tempo e geraria desgaste, pois o interesse da PROGRAD era de legalizar a 

situação das licenciaturas na instituição e nem todos concebiam o papel da comissão 

como educativa, mas sim de executora, pois a condição dos pedagogos naquele 

momento não era de educadores.  

Duas formas de condução do processo se estabeleceram para negociação: 

abrir um processo de discussão com as licenciaturas sobre a formação do professor 

seguindo para uma nova normatização ou normatizar elaborando uma proposta de 

estrutura e formação pedagógica nas licenciaturas, conforme a legislação vigente e 

executar a reforma.   

O encaminhamento de um documento43 cujo conteúdo fosse as diretrizes 

curriculares para os cursos da UVA foi uma forma encontrada pela Comissão de se 

construir uma política de formação de professores com a participação das licenciaturas 

e do curso de Pedagogia. 

A intenção de transformar o documento em um objeto de discussão para uma 

política institucional de formação de professores levou à criação do Fórum de 

Reformulação Curricular da UVA como uma iniciativa da Comissão e da PROGRAD. A 

questão era legitimar o documento junto aos cursos, o que implicaria tempo para 

discussão e possíveis alterações no documento original.

                                                          
43 Esse documento conforme, relatado no capítulo anterior, teve o objetivo de sistematizar os conteúdos 
das DCN´S destacando os que mudariam nos currículos existentes. 



Observamos que duas questões estavam muito presentes no discurso das 

licenciaturas: a) o efeito de poder que o documento em questão teria sobre as decisões 

curriculares dos cursos, uma vez que o mesmo pautava-se nas DCN´s e  tinha sido 

elaborado por professores do curso de Pedagogia e b) efeito de  poder das  decisões 

do Fórum perante a autonomia dos cursos e a administração superior.  

Não havia credibilidade no papel político do Fórum em democratizar as 

decisões curriculares nas licenciaturas, pois não se acreditava que a qualidade dos 

projetos pedagógicos desses cursos estivesse na adaptação às DCN´s ou numa maior 

participação do curso de Pedagogia na formação dos professores. Ao mesmo tempo 

em que as decisões curriculares nas licenciaturas sempre ficaram a critério dos cursos, 

que se espelhavam em currículos de outras universidades nas quais a formação 

pedagógica restringia-se às tradicionais disciplinas de Didática, Estrutura e 

Funcionamento de Ensino, Psicologia da Educação e Prática de Ensino.

Embora a PROGRAD almejasse uma legalização da formação do professor na 

instituição, a Comissão entendia que não era uma simples adaptação de carga horária 

e separação da licenciatura dos bacharelados. A formação do professor na instituição 

passaria por mudanças estruturais e como conseqüência, haveria uma maior 

participação do curso de Pedagogia nas decisões curriculares das licenciaturas. 

Observamos que essa conseqüência era a principal questão assentada pelas 

licenciaturas, mas outras questões também foram levantadas tais como:

  A diminuição do tempo de formação; 

  A carga horária extensa do Estágio e das práticas curriculares;  

  A mudança do projeto do curso com a inserção da formação 

pedagógica. 

Ao mesmo tempo em que havia uma preocupação com intervenção da Pedagogia nos 
currículos dos cursos, as licenciaturas esperavam dela uma proposta que estruturasse a formação 



pedagógica, desde que não interferisse na estrutura dos seus currículos. No entanto, havia 
compreensões diferenciadas de como a Pedagogia iria trabalhar a formação nas áreas especificas.  

Alguns cursos (Química e Física) entendiam que essa formação deveria ser pensada só pela 
Pedagogia, pois seus colegiados eram formados por bacharéis. Outros cursos (História, Geografia e 
Letras) não tinham clareza se a Pedagogia poderia trabalhar a dimensão pedagógica da formação 
específica, então questionavam o papel da Pedagogia nas licenciaturas. 

As questões apresentadas pelos cursos indicam que existiam compreensões 

diferenciadas que dificultaram a inserção de novos elementos da formação pedagógica 

nos Cursos de Licenciaturas da UVA, pois o sentido dado à formação do professor no 

processo de elaboração dos seus novos currículos apresentou diferentes dimensões 

atreladas aos interesses e necessidades de cada agente envolvido no processo.  

Os conflitos associam-se à não interferência do curso de Pedagogia nas 

decisões curriculares das licenciaturas e à não credibilidade, por parte das mesmas, de 

que os conhecimentos pedagógicos sejam relevantes para formação de um “bom 

professor”. No entanto, o excesso de carga horária da formação pedagógica foi 

destacado pelos cursos, ou por considerá-lo inoperante diante do currículo que eles já 

estavam elaborando, ou por considerá-lo uma ameaça à identidade epistemológica do 

curso.

4.2.2 Arbitrariedade curricular na instituição: “encomendando” os projetos 

pedagógicos para as Licenciaturas da UVA 

Na reunião do Fórum de Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú, dia 10/05/2005, foi apresentado pela Reitoria desta universidade, um 
conjunto de “Matrizes Curriculares de Formação de Professores para Educação Básica” – produzido 
para os Cursos de Licenciaturas Específicas – conhecidos como CLE44. A referida proposta, 
coordenada e elaborada por dois professores da UVA e um da UFC, mediante a consultoria especial 
de uma Conselheira do Conselho Estadual Educação do Ceará e de consultores em áreas específicas  
vinculados à UFC, UECE e UVA, visa a adequar os referidos cursos à legislação emanada das 
Diretrizes Curriculares Nacionais. Após a exposição das propostas,  foi sugerido pela direção da 

                                                          
44 Os Cursos de Licenciaturas Específicas – CLE foram criados na UVA, com a finalidade de formar 
professores em áreas específicas para atuar no Ensino Fundamental de 5ª. a 8ª. Série e no Ensino 
Médio, sendo ofertados em Fortaleza e  em inúmeros municípios do interior do Estado do Ceará. Por 
se tratarem de cursos permanentes para atender a qualquer demanda de caráter privado, não são 
considerados cursos especiais e devem observar as diretrizes curriculares pertinentes.  



universidade,  que os colegiados  adequassem os projetos pedagógicos de seus cursos intensivos a 
estas propostas.  

Diante da orientação recebida, os representantes dos cursos de licenciatura que se 
encontravam presentes na referida reunião, encarregaram-se de encaminhar as propostas em seus 
colegiados para devida análise e posterior posicionamento sobre a referida orientação, em reunião 
agendada para o dia 24/05/2005. 

Antes da reunião do dia 24/05/2005, a Comissão de Reforma Curricular dos 

Cursos de Graduação da UVA, que, naquele momento contava com apenas três 

integrantes, analisou as propostas curriculares apresentadas e identificou vários 

aspectos legais e pedagógicos que, conforme seu ponto de vista,  precisavam ser 

reavaliados. Citam-se alguns: 

O princípio de “matriz” expresso nas propostas compromete o princípio de 
“construção social” que verdadeiramente se concebe em um currículo; b) As 
propostas apresentadas apresentam princípios de formação profissional com 
base nas teorias do professor reflexivo, na pedagogia das competências, na 
interdisciplinaridade e na flexibilidade curricular. Entretanto, tais princípios 
contradizem a forma e o conteúdo da “matriz” curricular apresentada e d) A 
carga horária da dimensão pedagógica proposta pela matriz curricular não 
contempla as orientações legais; ( Documento da Comissão, 2005) 

Além de considerações sobre as fragilidades das propostas apresentadas pela 

direção da universidade, o documento citado também faz uma historicização do 

processo de reforma que os cursos de graduação da sede – UVA / Sobral vinha 

realizando no sentido de demonstrar que tal “sugestão”, naquele momento, seria 

inapropriado.

Participaram da reunião do dia 24/05/2005 todos os cursos de Licenciaturas 

que estavam em processo de reforma, os quais expuseram seus posicionamentos em 

relação à “Matriz curricular de formação de professores para educação básica”. Todos 

os cursos presentes colocaram-se tanto contra a implantação das referidas propostas 

em seus cursos quanto a tê-la como referência na elaboração dos seus projetos 

pedagógicos. Na verdade, durante 2 anos e meio de reuniões do Fórum, nunca houve 

uma participação tão massiva dos cursos. Além dos cursos, estiveram presentes na 



reunião: representantes do Sindicato dos Docentes da UVA – SINDIUVA, Diretório 

Central dos Estudantes –DCE, Coordenação do CLE de Sobral. 

Os cursos confirmavam e justificavam seus posicionamentos ao alegarem que o motivo não 
foi o simples fato da apresentação, mas a forma como tudo foi conduzido, o conteúdo das propostas 
que deixaram a desejar e as conseqüências geradas, caso esta proposta se transformasse nos 
projetos pedagógicos de todas as licenciaturas da UVA.  

Os conteúdos que estão nestes projetos é vergonhoso, bibliografias obsoletas, 
disciplinas que não trabalhamos há séculos, sem falar na confusão de 
conteúdos de uma disciplina com nome de outra (Curso Biologia) 

Esta atitude criminosa, deveria ser denunciada a quem compete. Isto é imoral 
e ilegal (Curso de Ciências Sociais) 

 Nós já fechamos o nosso projeto pedagógico, não queremos mudar nada nele 
e não concordamos com esta proposta ( Curso Química) 

Acho que este projeto não serve nem para o CLE (Curso de Licenciatura 
Específica). O CLE tinha antes, que já não era bom, é melhor que isso. Temos 
que repudiar esta proposta vergonhosa (Curso de Geografia) 

Após cada curso se posicionar, as intervenções foram no sentido de discutir 

qual seria o encaminhamento perante a Reitoria. Vejamos algumas intervenções: 

Acho perigoso apenas dizer que não aceitamos “a sugestão da reitoria”, 
precisamos de algo mais propositivo (Pedagogia) 
Não adianta tomarmos um posicionamento coletivo, se não denunciarmos isso 
tudo. Nós sabemos que o Reitor faz o que ele quer. È bem possível que estes 
projetos já estejam no Conselho (Filosofia) 
Acho que a melhor resposta é fecharmos, terminarmos os nossos projetos o 
mais rápido possível. É encaminhar para o Conselho e pedir reconhecimento. 
Eles não poderão recusar (Geografia) 
Também devemos fazer um documento e encaminhar para toda a sociedade, 
para Assembléia, para Reitoria, para o Conselho... (Sindiuva) 

O encaminhamento foi formar-se uma comissão para elaborar o documento e, 

no dia seguinte, reuni-la novamente para aprová-lo. Decidiu-se que, no conteúdo do 

documento, deveria constar: histórico do processo de reforma dos cursos; as críticas 

em relação às matrizes curriculares sugerida pela direção da universidade e o 

posicionamento dos cursos sobre esta questão. No entanto, o documento apresenta 

muito mais do que isso. Vejamos trechos da “Carta aberta à Comunidade Acadêmica e 

à sociedade”, assinada pelos colegiados dos Cursos de Licenciaturas Públicas da UVA, 



Fórum de Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação da UVA, SINDIUVA e 

DCE: 

A carta apresenta um discurso de denuncia e indignação. Era manifestação de resistência à 
política de gestão da Reitoria que vinha sendo desenvolvida há mais de 10 anos na UVA:  

O tempo que empregamos no decorrer dos últimos três anos no esforço 
conjunto para construirmos os projetos pedagógicos dos Cursos de 
Licenciaturas Públicas da Universidade Estadual Vale do Acaraú é 
acompanhado por um sentimento de esperança de vermos nossos esforços 
respeitados e reconhecidos pelo coletivo da Universidade. Esse 
reconhecimento efetiva-se pela história que estamos construindo juntos: 
coordenadores e professores das licenciaturas que, em seus colegiados, tem 
dedicado boa parte do seu tempo para discussão e elaboração de novas 
proposições curriculares. É uma caminhada coletiva e intencionalmente 
democrática. 

(...) Compreendemos que qualquer proposta que venha ser apresentada 
ignorando todo o processo de discussão legitimado pelos colegiados dos 
cursos é anti-democrática e portanto inaceitável, visto que das 11 licenciaturas 
existentes na Universidade, 03 (três) já se encontram em fase de implantação 
e 07 (sete) em fase de conclusão dos seus  novos projetos pedagógicos.  A 
forma como essas referidas propostas foram elaboradas, os conteúdos 
indicados e o encaminhamento dado pelo Vice-Reitor, desconsiderando todo o 
processo de reforma curricular desencadeado há 3 (três) anos nesta 
instituição, revela-nos um ato de arbitrariedade, principalmente inserida num 
contexto mais amplo em que o precedente de implantação do Núcleo de 
Disciplinas Complementares – NDC, obrigando todos os cursos a incluírem em 
seus currículos disciplinas não solicitadas pelos mesmos, faz parte e denuncia 
um processo já existente de imposição curricular,  fazendo-nos  temer e prever 
que as “supostas propostas” possam constituir-se, num futuro próximo, nos 
projetos pedagógicos dos cursos de licenciaturas de natureza pública. 

As principais críticas decorrentes da avaliação  dos conteúdos das propostas 

foram:

1. As propostas não se configuram em princípios orientadores, pois definem 
objetivos, competências, disciplinas, conteúdos e programas disciplinares, 
caracterizando-se em projetos pedagógicos. Consideramos  que esta ação fere 
a autonomia dos Cursos nas decisões de seus projetos, pois ignora o trabalho 
desenvolvido durante 03 (três) anos nos colegiados dos Cursos de 
Licenciaturas Públicas.   
2. Os conhecimentos sugeridos são desatualizados e desvinculados dos 
objetivos e competências definidos nos projetos pedagógicos elaborados pelos 
cursos;  
3. A proposta apresentada não contempla as necessidades de 
funcionamento dos Cursos de Licenciaturas Públicas;  
4. A proposta apresenta deficiências no cumprimento das diretrizes legais e 
pedagógicas contidas na legislação educacional vigente;  



5. A proposta sugere uma formação profissional do docente  desvinculada 
de atividades acadêmicas de pesquisa e de extensão. 

Foi visível a preocupação dos professores naquele momento com a perda da autonomia 
pedagógica dos cursos, o que implica também na identidade dos mesmos:  

É público e notório que a efetiva implantação das propostas apresentadas nos 
traria graves conseqüências, interferindo diretamente na nossa autonomia e 
identidade profissional na Universidade. Entre estas conseqüências citamos: 

a) a ameaça à identidade dos cursos, uma vez que a proposta apresentada 
não prima por dar relevo às trajetórias e as singularidades dos mesmos; 

b) a ambigüidade do papel social dos nossos Cursos de Licenciaturas Públicas 
na Universidade, dado que a proposta toma como referência a estrutura e os 
objetivos dos Cursos de Licenciaturas Específicas  privados e;  

c) a restrição da formação profissional do professor a parâmetros não 
legitimados pelos colegiados que respondem oficialmente pelos cursos de 
licenciaturas. 

Os cursos de Filosofia, Ciências Sociais e Educação Física receberam um 

ofício assinado pela direção da universidade sollicitando que elaborassem os seus 

projetos pedagógicos conforme o modelo do CLE, como podemos verificar nos 

depoimentos dos cursos na reunião do Fórum: 

Nós da Filosofia recebemos uma oficio assinado pelo Reitor solicitando que 
fizéssemos nosso projeto pedagógico tendo como modelo o do CLE. Como 
pode isso acontecer [...]. Devemos tornar público esta história e nos 
posicionarmos publicamente, se não ele vai passar o rodo. (Curso Filosofia) 
Nós também da Ciências Sociais recebemos este oficio e não entendemos 
nada, somente depois é que “caiu a ficha”. (Curso Ciências Socais) 

Isso se deve ao fato destes três cursos não estarem contemplados no “pacote 

de matrizes curriculares” encomendado, por serem os únicos cursos não ofertados pelo 

CLE. Esta prática confirma as intenções da Reitoria: padronizar todos os projetos 

pedagógicos de todas as licenciaturas da sede no modelo elaborado para o CLE e 

encaminhar ao Conselho Estadual de Educação do Ceará para reconhecimento. A 

questão é: O que a Reitoria ganharia com isso? 



A Reitoria, ao apresentar as propostas, usou a palavra “sugestão”. 

Recomendou aos cursos que analisassem  as propostas apresentadas e as tomassem 

como referência na elaboração dos seus  projetos pedagógicos, alegando que esses 

procedimentos ajudariam nos processos de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos junto ao Conselho Estadual de Educação, já que a proposta 

foi  referendada pela consultoria da Presidente da Câmara de Ensino Superior do 

Conselho Estadual do Ceará. Como podemos observar nos seguintes trechos da carta 

resposta da Reitoria: 

(...) O Magnífico Reitor (...)  instalou uma comissão composta de professores 
da UVA e das universidades cearenses, coordenada pelo seu Vice Reitor (...), 
com o fito de elaborar as propostas curriculares dos cursos acima elencados ( 
Cursos de Licenciaturas Especificas para as áreas de Matemática, Física, 
Química, Biologia, Português, Inglês, História e Geografia dentro da nova 
legislação para aturem fora de sua sede. Objetivou-se construir um projeto de 
formação em nível superior fundamentado por matrizes curriculares 
identificadas com princípio do trabalho docente que articule teoria-prática. A 
partir daí buscou-se junto ao CEC o assessoramento e orientação no 
cumprimento das exigências pedagógicas para cada curso. (...) Terminado o 
trabalho a referida comissão (...) sabedor do esforço em andamento feito pela 
PROGRAD para a reformulação curricular dos cursos de licenciaturas, na 
sede, decidiu-se disponibilizar à Comissão de reformulação Curricular da 
PROGRAD o documento elaborado para que este subsidiasse no que 
coubesse e se de interesse fosse, a Comissão da PROGRAD o utilizasse da 
melhor forma. Portanto não há nada de imposições ou arbitrariedades à 
aceitação dessa proposta e sim exposição para discussão e/ou debate de 
convicções acadêmicas, técnicas-científicas e epistemológicas na elaboração 
desse trabalho. Por outro lado foi realizado com responsabilidade,
compartilhamento e solidariedade a todas e a todas que desejam construir 
cada vez melhor essa universidade com firmeza e determinação. (p. 1-2)   

Com base neste argumento, é que a administração da universidade respondeu 

com a “Carta ao Diretores de Centro, Coordenadores de Cursos de Graduação e à 

Comunidade Acadêmica da UVA”, afirmando a inexistência de qualquer ato impositivo, 

pois reconhece a existência de um trabalho coordenado pela própria Pró-Reitoria de 

Graduação da Universidade e reforça que, ao apresentar as matrizes, usou a palavra 

“sugestão”.

A maior preocupação apresentada na carta dos cursos de licenciaturas 

públicos da UVA era a transformação dos projetos pedagógicos elaborados para os 



cursos privados em projetos pedagógicos para todas as licenciaturas da universidade.  

Conforme o discurso da Reitoria, durante a reunião com os coordenadores de curso 

objetivando a leitura de sua carta, não haveria nenhum motivo para essas licenciaturas 

da sede se preocuparem com a questão em pauta, pois a universidade tem autonomia 

para criar mais de um com mesma finalidade e com projetos pedagógicos diferentes.

A UVA tem hoje mais de 10 (dez) cursos de pedagogia: Pedagogia em Regime 
Especial (PRE), Habilitação em regime especial 1 (HRE1), Habilitação em 
regime especial 2 (HRE2), Formação de Professores para Séries Iniciais 
(CFP); Curso de Licenciatura Específica (CLE); Curso de Educação Infantil 
entre outros que existem por aí. São todos cursos de pedagogia que têm 
projetos diferentes e foram aprovados pelo Conselho. Agora, o Conselho quer 
adaptar todos estes projetos à nova legislação. Sou contra a padronização os 
projetos, mas são eles que reconhecem.  (Fala do Reitor) 

Na mesma semana em que foi divulgada a carta da Reitoria, também foi 

publicada, no jornal local, uma entrevista com a Presidente da Câmara de Ensino 

Superior do Conselho Estadual do Ceará, que expõe sobre a necessidade de 

uniformizar os projetos pedagógicos dos cursos da UVA oferecidos fora da sede. 

Vejamos trechos desta entrevista: 

[...] A idéia da UVA foi de convocar um grupo, para juntos elaborarmos e 
colocarmos essa matriz nas mãos dos coordenadores, professores e alunos 
para que, a partir daí, eles a aceitem ou reformulem e apliquem. Uma matriz 
onde estão os pontos fundamentais, mas que podem ser adaptados às 
diversas realidades. Até porque sei que o currículo é uma construção social. 
Um especialista sozinho não pode fazer um curso. Ele faz parte de um grupo 
maior de elaboração de um currículo. Convidamos dois especialistas por área 
que trabalham em ensino superior. E aí a gente fechou essas propostas com 
os grupos de todas as áreas específicas [...] (Jornal expresso Norte 04 a 10 
/06/2005). 

Embora o discurso da Reitoria reconhecesse o trabalho realizado pelas 

licenciaturas públicas da sede, os professores destes cursos consideravam o momento 

delicado por vários motivos, entre eles: 

  Os cursos listados na fala do Reitor não se configuram em cursos de Pedagogia, 

mas  em cursos especiais de formação de professores, de caráter provisório e 



reconhecimento temporário. Sendo que a maioria  já em extinção como o PRE, 

HRE 1 e HRE 2, portanto o argumento apresentado não era convincente.

  Ainda na lista apresentada pelo Reitor, os CLE, CFP e Educação Infantil são de 

caráter permanente, uma vez que exigem reconhecimento periódico como 

qualquer curso convencional da instituição e os seus projetos pedagógicos foram 

elaborados para atender a mesma demanda dos cursos de licenciaturas públicas 

da sede, incluindo o de Pedagogia que ofertava habilitação em séries iniciais e 

educação infantil.

  O Conselho Estadual de Educação estava naquele momento exigindo da 

Universidade uma uniformização dos projetos pedagógicos dos cursos 

oferecidos fora da sede. Portanto questionava-se: o Conselho aceitará diferentes 

projetos pedagógicos de cursos para a mesma finalidade? Caso não aceitasse, 

qual projeto prevaleceria? Eram questionamentos para os quais ainda não se 

tinham respostas convincentes por parte da Reitoria. 

A prática intervencionista da Reitoria em querer que os cursos adotassem os 

projetos políticos pedagógicos encomendados por ela representa o efeito de poder que 

as políticas curriculares provocam quando recontextualizadas em políticas discursivas. 

Nesse caso, o principal efeito de poder está no interesse da Reitoria em normatizar o 

tempo de duração dos cursos para 3 anos, tempo mínimo recomendado pela legislação 

e em padronizar a formação dos professores na universidade com base nos interesses 

dos cursos privados45 oferecidos pela instituição. 

                                                          
45 As matrizes curriculares encomendadas pela Reitoria e denominados de “Propostas Curriculares de 
Formação de Professores para Educação Básica”  foram produzidos para os Cursos de Licenciaturas 
Específicas – conhecidos como CLE. Os referidos cursos, de natureza privada, foram criados na UVA 
com a finalidade de formar professores em áreas específicas para atuar no Ensino Fundamental de 
5ª. a 8ª. Série e no Ensino Médio, sendo ofertados em Fortaleza e  em inúmeros municípios do interior 
do Estado do Ceará. Por se tratarem de cursos permanentes para atender qualquer demanda de 
caráter privado, não são considerados cursos especiais e devem observar as diretrizes curriculares 
pertinentes.



Ao analisar as matrizes curriculares encomendadas pela Reitoria, observamos 

que as mesmas caracterizavam-se por contradições discursivas. Elas pautavam-se no 

princípio do currículo como “construção social” ao mesmo tempo em que estabeleciam 

uma “matriz curricular” com conhecimentos selecionados, estruturados e ementados. 

Também aferiam a formação profissional com base nas teorias do professor reflexivo, 

na pedagogia das competências, na interdisciplinaridade e na flexibilidade curricular. 

Entretanto, tais princípios contradizem a forma e o conteúdo da “matriz” 

curricular apresentada. Esta não expressa, em sua organização, articulações temáticas 

que permitam ações interdisciplinares. A dimensão prática do currículo não auxilia no 

desenvolver das competências profissionais docentes, por não estar articulada com os 

conhecimentos específicos das disciplinas. Particularmente, a “matriz” curricular não 

demonstra possibilidades de flexibilização curricular, já que a mesma é composta por 

componentes disciplinares que apresentam um fim em si mesmo, característica básica 

do engessamento curricular.

O sentido de disputa nesse conflito caracteriza-se por uma luta coletiva das licenciaturas pela 
identidade curricular. No documento elaborado pelo Fórum, ficou clara essa defesa 

O interesse de que o esforço coletivo fosse respeitado pela Reitoria da 

universidade transversalizava o discurso dos participantes do Fórum de Reforma 

Curricular, contrapondo-se ao ato de arbitrariedade que “sugere” a todos os cursos a 

aderirem a um “pacote de matrizes curriculares” elaborados, processo que excluiu a 

participação dos colegiados.  Esse ato motiva uma ação coletiva em nome da 

autonomia e da identidade curricular, pois o grande temor é de que as “supostas 

propostas” possam constituir-se, num futuro próximo, nos projetos pedagógicos dos 

cursos de licenciaturas de natureza pública. 

 O discurso produzido nas reuniões do Fórum e nas reuniões de colegiado reivindicava 
respeito por uma história construída pelos coordenadores, professores e alunos em seus colegiados 
visando a construir um projeto pedagógico coletivo pautado na qualidade e na identidade do curso. 
Esse discurso teve ressonância de forma a gerar uma ação coletiva no momento em que a Reitoria 
tentou induzir os cursos a aderirem ao “pacote de projetos pedagógicos”. Lutar contra uma 



arbitrariedade foi o que motivou o interesse coletivo naquele momento unindo cursos e comissão de 
reforma46.

4.2.3 Decisões curriculares nos cursos analisados 

Foram analisados os projetos pedagógicos de três cursos de licenciaturas, 

cujos critérios de escolha já foram descritos anteriormente. Nesse item, descreveremos 

os elementos que interferiram nas decisões curriculares desses cursos tendo por base 

as informações contidas nos projetos analisados e nas entrevistas realizadas com os 

professores que coordenaram o processo de reforma curricular. 

a) Curso de Letras

O curso de Letras da Universidade Estadual Vale do Acaraú foi autorizado a 

funcionar através do decreto federal n. 49.878 de 11 de janeiro de 1961, sob forte 

interesse clerical. Essa iniciativa contou com a influência da Diocese de Sobral desde o 

primeiro momento: “[...] ressalta-se, portanto, as estratégias eficazes dos padres da 

Faculdade de Filosofia Dom José sob égide do ícone ‘Dom José’    como determinantes 

na criação dos cursos da UVA na Década de 60” (Projeto Pedagógico do Curso de 

letras, 2005, p. 02). Dez anos após, o curso de Letras foi reconhecido pelo decreto n. 

68.855 de 02 de julho de 1971, validando-o em todo o território nacional como Curso de 

Letras Neolatinas.

O reconhecimento do curso de Letras serviu como um importante instrumento 

para fundamentar a relevância e capacidade institucional para educação superior na 

região.

O Bispo da Diocese de Sobral, Dom Walfrido Texeira Vieira, na década de 70, 
para viabilizar o processo de reconhecimento dos cursos de letras e história, 
emprenhou-se pessoalmente para tornar o parecer n. 189/71 de 30 de março 
de 1971, aprovado pela Câmara de Ensino Superior (CESU), uma importante 
peça legislativa em favor dos cursos sobralenses. Desta forma, o parecer 
mostrou-se, realmente, fundamental para a decisão do Ministro e do 
Presidente da República (Projeto Pedagógico do Curso de letras, 2005, p. 02). 

                                                          
46 As licenciaturas, durante o processo de reformulação curricular, até o momento da intervenção da 
Reitoria, vinham se sentindo ameaçadas em relação ao papel da Comissão de Reforma nas decisões 
curriculares.



Em 1971, o curso de Letras Neolatinas era oferecido em forma de licenciatura 

curta e licenciatura plena, com habilitações em Língua Portuguesa e suas respectivas 

literaturas e Língua Inglesa e suas respectivas literaturas. A licenciatura plena tinha 180 

créditos equivalentes a 2.700 h/a e 45 disciplinas destinadas à formação geral e 

específica de profissionais para atuarem no ensino de 1˚ e 2˚ graus (atualmente 

denominados ensino fundamental e médio respectivamente).  A licenciatura curta tinha 

135 créditos equivalentes a 2.035 h/a e 34 disciplinas destinadas à formação geral e 

específica de profissionais para atuarem somente no ensino de 1˚ grau (atualmente 

denominados ensino fundamental). 

Com a entrada de novos professores no curso de Letras, a partir do primeiro 

concurso público para docentes realizado pela UVA, enquanto Universidade Estadual, 

urge a necessidade de se saber como era o currículo do curso e os programas das 

disciplinas para orientar a prática docente dos novos professores, como explica um 

professor em sua entrevista: 

[...] quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpreso porque o curso existia sem 
currículo. Até perguntei a coordenadora ‘cadê o currículo do curso?’ ela trouxe 
uma pasta: ‘esta aqui o currículo’. E depois disse: ‘ não, não tem currículo não’ 
e eu perguntei: ‘quais as disciplinas eu vou dar?’ ‘ você vai dar língua 
portuguesa’. ‘ E cadê o programa?’ ‘ não, não tem programa não’ (PAL)

No curso existia uma grade curricular com uma listagem de disciplinas como 

Língua Portuguesa I, II, III e IV, podendo o professor ministrar a que quisesse. Diante 

disso, o grupo de professores se espelhou em uma grade curricular da Universidade 

Federal do Ceará. 

Eu fui a UFC pegar um modelo, a gente trouxe, quer dizer, mostrou para o curso um 
currículo montado com objetivo etc. [...] e serviu como guia porque você tinha uma 
ordem das disciplinas (PAL).

A primeira reforma curricular ocorreu em 1995, foi realizada pelo diretor do 

Centro de Letras, Artes e Filosofia. Conforme o histórico do curso, essa reforma ocorre 



sem a participação efetiva do corpo docente e toma por base o modelo do Curso de 

Letras da Universidade Federal do Ceará – UFC. O novo currículo organiza-se nas 

modalidades de licenciatura e bacharelado, sendo efetivada apenas a licenciatura em 

duas habilitações: Língua Portuguesa e suas respectivas licenciaturas, com 164 

créditos e 41 disciplinas, equivalendo a 2.460 h/a, duração mínima de quatro anos e 

Língua Portuguesa e Inglesa Moderna e suas respectivas literaturas, com 188 créditos 

e 47 disciplinas, equivalendo a 2.820 h/a, duração mínima de quatro anos e meio.

Apesar das dificuldades de adaptação do novo currículo, todos os professores 
concursados 1994 e nos anos posteriores se engajaram, como se disse acima, 
de forma decisiva na tarefa de aprender saberes novos, de ensinar de forma 
objetiva e inteligente e de ensinar bem os saberes que o novo currículo 
propunha (Projeto Pedagógico curso de letras, 2005, p. 03) 

Na visão do professor entrevistado, não houve, nesse momento, uma reforma 

curricular, mas sim transplante de currículo do curso de Letras da UFC para o curso da 

UVA, sem qualquer alteração.

Isso foi terrível porque tirou a oportunidade dos professores construírem seu 
próprio currículo. Nós tínhamos uma oportunidade porque temos autonomia 
acadêmica, mas a gente poderia pensar em algo mais. [...] Era um currículo 
transplantado e totalmente caduco em relação a UFC, as disciplinas que eles 
tinham naquela proposta não existiam na UFC naquele momento, mas de 
qualquer maneira foi um impacto bom porque deu uma concepção de currículo. 
Então o curso começou a andar, andar em termo de ter uma diretriz, um fio 
condutor, no caso o lingüístico. (PBL)

A não participação dos professores do curso nesse processo gerou uma 

mobilização dos mesmos para entender o novo currículo do curso, considerado velho 

currículo na UFC. Essa mobilização passou por compreender a organização e o 

funcionamento do novo currículo e a aprendizagem de novas disciplinas e terminologias 

com a participação de professores da UFC contratados pela universidade. 

Nos anos de 1998, 1999 e 2001, o curso apresentou conceito “E” no Exame 

Nacional de Curso. Esse fato o mobilizou a criar estratégias que impedissem futuros 

fracassos na avaliação externa. A partir de um documento elaborado por um professor 

da área, (neste documento constava a opinião dos alunos sobre os seus professores), 



concluiu-se que as causas do fracasso na avaliação externa associava-se à postura 

pedagógica dos professores de como lidar com o “novo currículo”.

Houve uma maturidade e identidade desenvolvida nesse âmbito nos últimos 

dez anos, após a reforma curricular de 1995. O curso apresentou uma evolução de 

qualidade medida pela avaliação externa do Ministério da Educação, pois nos anos de 

2000, 2002 e 2003, os conceitos passaram para “C” e “B” respectivamente. Outro 

indicativo para essa evolução foram as aprovações dos alunos em concursos públicos 

nos sistemas de ensino municipal e estadual.

A partir de 2003, o curso de Letras inicia o processo de discussão de uma nova 

reforma curricular motivada pelas exigências legais das Diretrizes Curriculares 

Nacionais.

O novo currículo do curso de Letras está organizado por dois grandes blocos: 

base de formação acadêmica específica ou de conteúdos básicos e base de formação 

pedagógica e prática ou ainda de conteúdos profissionais, além de um grupo de 

componentes curriculares que perpassam as duas bases de formação.  

A base de formação acadêmica específica está organizada nos seguintes 

eixos curriculares: 

 Núcleo de Disciplinas Complementares (NDC) - comuns a todos os alunos que 

ingressam em cursos de graduação da UVA); 

 Lingüística e Língua Portuguesa: eixo constituído de dez componentes 

curriculares obrigatórios;

 Teoria da Literatura e Literaturas: eixo constituído de dez componentes 

curriculares obrigatórios;

 Línguas Clássicas: eixo constituído de quatro componentes curriculares 

obrigatórios.



A base de formação acadêmica específica está organizada nos seguintes 

eixos curriculares: 

 Formação Pedagógica Geral: eixo constituído de quatro componentes 

curriculares obrigatórios;

 Prática como Componente Curricular: eixo constituído de cinco componentes 

curriculares obrigatórios ; 

 Estágio Curricular Supervisionado: eixo constituído de quatro componentes 

curriculares obrigatórios. 

O currículo contém componentes curriculares que integram os dois blocos de 

formação, são eles: 

 Práticas de pesquisas e tópicos especiais. Objetiva inserir o aluno na pesquisa 

acadêmica e auxiliá-los nas discussões de temáticas específicas, direcionando-o 

para o trabalho de conclusão de curso.  Para cada componente, serão oferecidas 

três ou mais propostas para escolha dos alunos; 

 Trabalho de Conclusão do Curso – TCC: eixo curricular obrigatório constituído de 

dois componentes curriculares obrigatórios que objetivam a orientação e 

elaboração do trabalho final do curso;

 Atividades Complementares (acadêmico-científico-culturais): “Constitui-se de 

atividades obrigatórias realizadas fora da grade curricular e pertinentes ao 

aprofundamento da formação acadêmica. Estas têm por objetivo oportunizar o 

envolvimento do aluno em diferentes situações de aprendizagem que favoreçam 

a flexibilidade, atendimento aos diferentes interesses, interação com temáticas 

sociais e profissionais contemporâneas, experiências de aprendizagem 

diversificada” (Projeto Pedagógico do Curso de Letras, 2006).

A organização curricular do curso de Letras da UVA difere da organização anterior em 
relação a: 



  seleção dos conhecimentos feita por competências discutidas e elaboradas por cada 

área do curso. No entanto, a organização dos conhecimentos permaneceram em sua 

grande maioria em forma de disciplinas; 

  dimensão teórico-prática que está prevista em vários semestres do curso, dividindo 

espaço com a formação pedagógica oferecida pelo Curso de Pedagogia; 

  prática de pesquisa, que está presente desde o segundo semestre do curso. No 

entanto, não fica claro no projeto, a natureza dessa pesquisa, se está articulada com 

as práticas de ensino. 

A nova estrutura curricular do curso é fundamentada por princípios da pedagogia da 
competência e do currículo integrador de conteúdos. Observamos um esforço do curso em expressar 
esses princípios na definição das competências e na inserção de componentes curriculares como a 
prática de ensino e a pesquisa. No entanto, no momento de organização dos conhecimentos 
selecionados, a estrutura disciplinar hegemonizou-se.  

b) Curso de Educação Física 

O curso de Educação Física da UVA foi implantado em 1987, com um currículo 

que habilitava o egresso da UVA a trabalhar tanto na área formal quanto na não-formal. 

A área formal expressa aqui é a escola e a própria universidade e a área não-formal é o 

clube, a academia, a atividade fora da sala de aula, os treinadores de esporte, etc. 

Portanto, o egresso da UVA saía com a graduação de licenciado (espaço formal) ou de 

bacharel (espaço não formal) em Educação Física. Havia um entendimento no curso de 

que essa formação “dupla” não atendia à formação do licenciado, pois não trabalhava 

as especificidades da formação de um professor de Educação Física. 

Hoje a idéia que nós temos dessa formação dupla é de que nós nunca 
formamos licenciados, o nosso projeto nunca foi um projeto que atendeu 
licenciatura e nem bacharel, era um misto dos dois. Então, de acordo com a 
mídia, de acordo com as informações externas, de acordo com a valorização 
do bacharel, ele terminou indo para o bacharelado, assumindo academia e 
tudo. E ficou assim, no nosso entender, uma titulação gratuita. Nós licenciamos 
pessoas que iam para a escola e fazer esporte. (Prof. EFA)

O curso de Educação Física da UVA elaborou um currículo para formação 

inicial do professor de Educação Física que irá atuar na Educação Básica  baseado na 

aprendizagem por problemas.



A Proposta de formação inicial em Educação Física da UVA concederá ao 
concluinte o título de Licenciado em Educação Física. Este profissional estará 
apto a trabalhar no âmbito da Educação Formal, ministrando educação física, 
em escolas públicas e privadas da Educação Básica. [...] o modelo do curso de 
Graduação em Educação Física – Licenciatura da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú - UVA - tem como referência este modelo (PBL), porém foram 
realizadas várias adaptações para atender às características do profissional de 
Educação Física – Licenciado, aos recursos humanos e materiais da UVA e 
também às peculiaridades regionais (Projeto Pedagógico do Curso de 
Educação Física/UVA, 2006) 

A aprendizagem baseada em problemas - ABP ou PBL (Problem-based 

Learning), diferentemente dos métodos de ensino convencionais que colocam os 

problemas de aplicação após os conceitos, utiliza o problema com a finalidade de 

motivar a aprendizagem da teoria e desenvolvimento de competências profissionais.

O Projeto Pedagógico do Curso explica que a ABP é  uma estratégia didático-

pedagógica com a qual o estudante trabalha mediante problemas em pequenos grupos.  

Assemelha-se à prática de pesquisa científica, porque as atividades estimulam o aluno 

a compreender, fundamentar e a analisar problemas e situações reais.

O currículo do curso organiza-se por núcleos e módulos temáticos: 

a) Núcleo de Formação Comum: são os saberes das Ciências Sociais, das Ciências 

Biológicas, das Ciências Psicológicas e das Ciências da Educação, necessárias a todos 

os profissionais de docência na Educação Básica. 

Módulo 1 - conhecimentos sócio-antropológicos: filosófico, antropológico, 

sociológico e histórico que enfocam aspectos éticos, estéticos, culturais e 

epistemológicos).

Módulo 2 - Conhecimentos biodinâmico da atividade física: morfológicos, 

fisiológicos e biomecânicos. 



Módulo 3 - Conhecimentos pedagógicos: princípios gerais e específicos de gestão 

e organização das diversas possibilidades de intervenções pedagógicas do 

professor no campo de trabalho e de formação. 

Módulo 4 - Conhecimentos biopsicossociais: mecanismos e processos de 

desenvolvimento motriz, aquisição de habilidades e de fatores psicológicos). 

b) Núcleo de Formação Específica: os saberes clássicos da Educação Física, advindos 

dos grandes temas da Cultura Corporal (ginástica, jogo, esporte, dança, lutas, mímica e 

o treinamento corporal), que têm o domínio da técnica da pesquisa como um 

instrumento fundamental na sua prática docente.

Módulo 1 - conhecimentos dos temas da cultura corporal: diferentes manifestações 

da cultura das atividades físicas nas suas formas de jogos, esportes, ginásticas, 

danças, lutas, lazer, recreação e outros. 

Módulo 2 - Conhecimentos técnicos funcionais aplicados: técnicas de estudo, de 

pesquisa e conhecimentos teóricos e metodológicos aplicados ao desempenho 

humano.

A estrutura curricular ainda contempla momentos reservados a: 

Interação “ensino-serviços” e comunidade – IESC: são um componente 

educacional oferecido continuamente nos cinco (5) dos oito (8) períodos do curso. 

Neste contexto, os alunos iniciam precocemente o contato com a realidade social do 

seu futuro campo de atuação.  Atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa ao longo do 

curso.

Estágio Supervisionado: O Estágio Supervisionado será construído a partir das 

atividades do IESC – que propiciará a construção de projetos de intervenção na 



educação básica capaz de contribuir para uma maior inclusão da população escolar nas 

práticas corporais. Será implementado a partir do 6º período, dividido em três (03) 

etapas, (Estágio na Educação Infantil, Fundamental e Médio) nas escolas e 

supervisionado pelos docentes do curso. 

Módulo de atividade complementares: As atividades complementares  serão 

incrementadas durante todo o curso, com aproveitamento de conhecimentos adquiridos 

pelo aluno, através de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, 

podendo ser reconhecidos: Monitorias e Estágios; Programas de Iniciação Científica; 

Programas de Extensão; Estudos Complementares; Cursos realizados em áreas afins. 

Módulo Eletivo: Este módulo será incorporado nos três (3) dos oito (8) períodos 

do curso, como parte obrigatória, porém com componentes curriculares diversos à 

escolha do aluno.

Tem-se previsto, na proposta curricular do curso, uma “tutoria por módulo 

temático”. O objetivo dessa tutoria é desenvolver, acompanhar e mediar práticas 

curriculares relacionadas aos componentes curriculares do módulo temático. 

Fizemos uma tutoria, chamada tutoria pedagógica de módulo, assim, o módulo, 
o segundo período tem o módulo sócio-filosófico, por exemplo, de história, aí 
neste módulo a gente criou um tutor ligado a estas áreas, alguém formado 
nessa área, que o (?) essencialmente seria Educação física, e um tutor do (?) 
que (?) fora da, da... extra-curso nas escolas, como o diagnóstico nas escolas, 
uma pesquisa de projeto pedagógico da escola, compreender a escola na sua 
essência (PAEF)

A organização curricular do curso de Educação Física da UVA difere da organização 
anterior em relação a: 

  seleção e organização dos conhecimentos feita por núcleos e módulos temáticos e não 

por disciplinas; 

  dimensão teórico-prática que está presente em todos os módulos e, no anterior, era 

somente nos Estágios Supervisionados ou em “disciplinas experimentais”; 

  Os conhecimentos das Ciências Humanas e da Educação que estão inseridos em 

todos os módulos em graus diferentes conforme o eixo temático; 



  Articulação da pesquisa com a ação pedagógica nos módulos IESC. No currículo 

anterior, essa articulação só acontecia se o professor da disciplina assim planejasse. 

A nova estrutura curricular do curso é fundamentada por princípios da pedagogia interativa, 
democrática e pluralista e com um firme eixo metodológico baseado na aprendizagem por situações-
problemas. Ela consegue ser coerente com esses princípios na organização e disposição dos 
conhecimentos no desenho curricular. 

c) Curso de Química 

O Curso de Licenciatura em Química da UVA foi criado em 1995, através da 

resolução Nº 39-A/95, CEPE/UVA com credenciamento autorizado até o final do ano de 

2000.

O credenciamento do curso de Química foi obtido através do parecer Nº 

605/2002 aprovado em 10 de setembro de 2002, homologado pelo decreto Nº 26.832, 

publicado no DOE Nº 224, de 25 de novembro de 2002. Através de tais documentos, o 

curso obteve o credenciamento até 31 de dezembro de 2002. O parecer do Conselho 

Estadual de Educação do Ceará solicitou ao curso um novo projeto pedagógico o qual 

contemplasse as novas Diretrizes Curriculares Nacionais estas já em processo de 

aprovação.  

O Projeto Pedagógico do curso foi reformulado considerando o parecer do 

CNE/CES 1.303/2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, em 4 

de dezembro de 2001, referente às Diretrizes Curriculares para o curso de Química, e 

das resoluções CNE/CP 1, de 18/02/2002 e CNE/CP 2, de 19/02/2002, que normatiza a 

formação nos cursos de licenciaturas. 

O novo projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Química da UVA tem 

como objetivo geral “promover a formação de profissionais de Química a fim de atender 

à demanda para o desenvolvimento da região norte do Estado do Ceará, despertando 

nas novas gerações o comprometimento com o magistério como instrumento essencial 



para a melhoria da qualidade de vida da sociedade [...]” (Projeto Pedagógico do curso 

de Química/UVA, 2005, p.09). 

Em síntese, o novo projeto do Curso de Licenciatura em Química da UVA tem 

como princípio: 

  Promover uma formação sólida nos conteúdos específicos em paralelo à 

formação pedagógica; 

  Desenvolver uma formação humanística, abrangendo ética, solidariedade, 

responsabilidade social e cidadania para que efetivamente possa 

contribuir para a melhoria da sociedade.

  Trabalhar o ensino contextualizado, evitando a fragmentação; 

  Trabalhar a interdisciplinaridade desenvolvendo no estudante a 

capacidade de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; 

bem como incentivando o desenvolvimento do raciocínio lógico, a 

capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de 

memorização;

  Proporcionar aos alunos a formação humanística através de atividades 

criativas, evitando-se o simples acúmulo de disciplinas distanciadas da 

realidade e das expectativas dos estudantes. 

A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Química fundamenta-se nos 

seguintes princípios básicos: identidade, diversidade e autonomia, da 

interdisciplinaridade, da contextualização,da flexibilidade, articulação e atualização da 

respectiva proposta curricular.

Os princípios curriculares do projeto se propõem a oferecer ao aluno aquisição 

de sólidos conhecimentos do conteúdo de Química do nível do ensino médio e 

conhecimentos de Química superior, os quais irão permitir ao futuro professor “ter uma 

visão da importância dos tópicos que estejam sendo ministrados no contexto geral da 

Química e de outras áreas afins, além da possibilidade de ingressar em cursos de pós-

graduação, lato e stricto sensu. Disciplinas afins (por exemplo, Física, Matemática e 



Biologia) estão incluídas no currículo como instrumento de compreensão e utilização da 

Química” (Projeto Pedagógico do Curso de Química/UVA, 2005, p.11).  

Durante sua formação, o estudante será estimulado a exercitar sua 
criatividade na resolução de problemas, a trabalhar com independência e em 
equipe, a transmitir claramente conteúdos e dificuldades, e a desenvolver 
iniciativas e agilidade na atualização e aprofundamento constante de seus 
conhecimentos para que possa acompanhar as rápidas mudanças da área 
em termos de tecnologia e mundo globalizado. (Projeto pedagógico do curso 
de química/UVA, 2005, p.12).

Nos princípios da organização curricular, estão listados os eixos em torno dos 

quais se articulam as dimensões que precisam ser contempladas na formação 

profissional docente. São os eixos apresentados pelo parecer CNE/CP 009/2001 e na 

resolução CNE/CP 001/2002 que regulamenta a formação do professor na 

universidade. São eles:  

a)Eixo articulador dos diferentes âmbitos de desenvolvimento profissional;  

b)Eixo articulador da interação e comunicação e do desenvolvimento da autonomia 

intelectual e profissional; 

c) Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade;

d)Eixo que articula a formação comum e a formação específica; 

e)Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos 

educacionais e  das dimensões pedagógicas que fundamentam a ação educativa; 

f) Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas.

A estruturação do currículo do curso de Química concentra disciplinas de 

formação básica e específicas nos cinco primeiros semestres favorecendo uma 

formação sólida e um contato direto com a Química. A prática como componente 

curricular é vivenciada em momentos estanques desarticulada dos outros componentes 

do currículo que são oferecidos a partir do 5º semestre do Curso. O Estágio 



Supervisionado passa a ser oferecido a partir do 7º semestre se estendendo até o 9º 

(ultimo) semestre do curso.  Os componentes curriculares de natureza pedagógica 

foram criados pelo curso de Pedagogia e ofertados ao longo do curso.

A nova organização curricular do curso de Química da UVA não apresenta 
descontinuidades em relação à organização anterior, pois: 

  A seleção e organização dos conhecimentos ocorreu dentro do modelo disciplinar; 

  A dimensão teórico-prática inserida por exigência legal ocorre em momentos estanques 

e é organizada como disciplina, sendo designada metade da carga horária dessa 

disciplina para o curso de Pedagogia; 

  Os conhecimentos pedagógicos, em sua maioria, estão ao longo do curso de forma 

isolada sem comunicação com a área específica;  

 Não está visível na estrutura curricular do curso a articulação da pesquisa com a ação 

pedagógica. 

Há um princípio seqüencial na organização dos componentes curriculares 

organizados em forma de disciplinas específicas e pedagógicas e pré-requisitos. Na 

estrutura do currículo, não estão visíveis os eixos articuladores expressos nos 

princípios do currículo, assim como a seleção e organização dos conhecimentos não 

expressam os princípios de “identidade, diversidade, autonomia, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilidade e articulação”, presentes no projeto pedagógico do curso.  

4.2.3.1 Elementos que motivaram o processo de reforma nos cursos analisados 

De acordo com o que foi identificado nas entrevistas com os coordenadores do 

processo de reforma nos cursos, vários elementos contribuíram para motivar os cursos 

a rediscutirem os seus projetos pedagógicos, no entanto os mais evidenciados são de 

natureza legal e institucional. São eles: 

  A iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação em provocar uma 

política institucional de reforma curricular;  



  A exigência, por parte do Conselho Estadual de Educação, feita aos 

cursos em fase de reconhecimento para atualizar os seus  projetos 

conforme a  legislação educacional vigente;

  A baixa conceituação nos resultados da avaliação realizada pelo 

Ministério da Educação (Exame Nacional de Curso); 

  Iniciativa de alguns professores que não estavam satisfeitos com os 

currículos dos seus cursos. 

As entrevistas revelaram que os dispositivos legais e os mecanismos de controle 

advindas das Diretrizes Curriculares, do Sistema de Avaliação Externa foram os fatores 

mais fortes que os motivaram a reformularem seus currículos.

Promulgação da resolução em 2002/ Orientações do MEC/ Diretrizes 
Curriculares Nacionais/ O contexto do Provão/Exame Nacional de Curso
(PAL). Diretrizes Curriculares Nacionais/ Ensino de qualidade conforme 
orientações do MEC (PBL). Orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
em separa bacharelado e licenciatura que concordamos/ Não queríamos mais 
essa formação dupla/ currículo inadequado/ Acho que se não fosse uma 
questão legal de imposição agente ia continuar com a duplicidade (PAEF).
Adaptar as novas diretrizes curriculares/ adaptar a mercado de trabalho/ 
atualizar o currículo em relação ás outras universidades do País (PBEF). O 
projeto do curso já estava descredenciado/ enquadrar o curso dentro das 
novas Diretrizes Curriculares (PAQ). Não foi uma determinação nossa, vem de 
Brasília, do Mec e de alguns professores do curso/ o currículo atendia a 
formação de professores, mas foi a lei que obrigou. (PBQ)

Esse princípio também está presente quando dois coordenadores do mesmo 

curso admitem que o currículo precisa ser atualizado às demandas do mercado de 

trabalho e aos currículos de outras universidades.

Ao discutirem e reelaborarem os novos currículos nas licenciaturas a partir do 

discurso oficial (DCN`s) e institucional (documento aprovado no Fórum), ocorre outro 

processo de recontextualização desses discursos no interior dos cursos onde novos 

conflitos surgem.

Constatamos que os interesses que motivaram o processo de reforma curricular 

nos cursos analisados são de natureza legal e institucional, a partir da DCN´s, das 



políticas de avaliação institucional e da normatização da instituição. Sendo assim, os 

critérios de seleção e organização dos novos conhecimentos curriculares pautaram-se 

muito mais em condicionantes externos ao curso como os da normatização, dos 

mecanismos de controle e do campo discursivo institucional, do que pela filosofia de 

formação de professores defendida pelo curso. 

4.2.3.2 Procedimentos de discussão e elaboração dos novos currículos 

O procedimento de discussão e elaboração do novo currículo nos cursos 

analisados aconteceu de formas semelhantes em alguns aspectos e diferentes em 

outros. No  momento de leitura e compreensão das diretrizes Curriculares, o curso de 

Letras realizou de forma coletiva ao criarem  comissões para discutir e interpretar os 

conceitos apresentados nos documentos como “perfil do profissional, competências e 

habilidades etc.” . O momento só ocorreu depois que um professor elaborou um ante-

projeto pedagógico para estimular o esboço de um novo desenho curricular para o 

curso de acordo com as novas orientações legais. 

Elaborei um documento sistematizando a proposta de um projeto 
pedagógico/discussão do documento no colegiado/comissões por área para 
discutir as disciplinas, competências e habilidade de cada disciplina (PAL).
Reuniões do colegiado pra falar sobre a proposta das Diretrizes curriculares/ 
dividimos em comissões/ cada comissão lia os documentos legais/ discutíamos 
no colegiado os conceitos: perfil do profissional, competências e habilidades 
etc. (PBL).

O curso de Letras iniciou o processo de reforma curricular após as Diretrizes 

Curriculares Nacionais criando comissões de estudos dos documentos legais para 

compreender as reais mudanças em relação ao currículo em vigor.   

Nas primeiras reuniões a gente foi falar sobre o que era essa proposta de 
reforma curricular. [...] então partimos da seguinte metodologia: nos dividimos 
em comissões e cada comissão foi ler sobre os próprios documentos legais do 
MEC. Primeiro a gente começou pelas diretrizes curriculares do Curso de 
Letras, depois fomos ler a que fala da carga horária (PBL)



Após um estudo mais detalhado, o curso realizou o 1˚ Encontro dos Docentes 

de Letras da UVA, cujo objetivo foi discutir alternativas para o novo projeto pedagógico 

reafirmando seu papel com as novas diretrizes e de um ensino com qualidade. Esse 

encontro durou dois dias e contou com a participação de todos os professores do 

colegiado. 

As discussões realizadas pelas comissões centravam-se na compreensão de 

alguns conceitos como o perfil do licenciado, as competências e habilidades e também 

a prática de ensino. Cada item do projeto foi discutido. A cada reunião era feita uma 

síntese que serviria para reunião seguinte. No entanto, a dificuldade apresentava-se na 

organização de um currículo que envolvesse os encaminhamentos das comissões. “A 

gente, a princípio, pensava que poderia caminhar assim, era até uma luz em nosso 

caminho, mas quando a gente ia pra prática, voltava todas as dificuldades novamente” 

(PBL).

A coordenação encaminhou as decisões de cada comissão para um professor 

do curso sistematizar e organizar um ante-projeto. “É que se nós  já tivéssemos uma 

linha de direcionamento a gente poderia até não utilizar nada do que foi feito, mas nós 

já tínhamos um documento, algo escrito, palpável onde nós teríamos como nos 

direcionar, então ele fez o nosso projeto que está todo revisado” (PBL)

 Apesar do documento ter sido elaborado a partir dos encaminhamentos das 

discussões coletivas, o ante-projeto elaborado por esse professor recebeu muitas 

críticas do colegiado, principalmente pelo fato dele ter sido elaborado por uma única 

pessoa.

E de repente o colegiado colocou: é Professor B, mas não podia ser com um 
professor. E eu disse: mas foi a forma que fiz pra gente sistematizar melhor o 
que a gente discutia. Por que os documentos eram elaborados e ficavam soltos 
e como colocá-los na ordem da confecção para ajudar na elaboração do 
projeto pedagógico? (PBL)



Cada item do ante-projeto foi discutido, revisto e reformulado, quando 

necessário, a partir das discussões nas reuniões de colegiados.  Criaram-se dois 

núcleos, Estudos Literários e Lingüísticos, para definirem o que realmente deveria 

conter o currículo como: as disciplinas, a carga horária, o conteúdo e os pré-requisitos. 

A sistematização do projeto final ficou a cargo da coordenação do Curso. 

O curso de Educação Física designou a um professor desse curso a 

elaboração  de uma proposta de projeto de pedagógico para, posteriormente, 

apresentar na reunião do colegiado e criar comissões por área para discutir o 

documento.

Comissão de reformulação curricular/apresentação de uma proposta de projeto 
com base sistema modular que é um modelo canadense/ fizemos adaptações 
a esse modelo/ (PAEF). Comissão de reforma curricular/ reuniões semanais do 
colegiado/ reuniões da comissão de reforma/ pesquisa em currículos de outras 
instituições/ discussão a partir da proposta do professor X que preside a 
comissão de reforma curricular/ participação do corpo docente e discente
(PBEF).

O curso de Química apreendia as discussões realizadas no Fórum de Reforma 

Curricular da instituição e as levava ao colegiado para, coletivamente, ler e discutir os 

documentos legais. O curso optou por esse procedimento, porque não contava com 

muitos professores para criar comissões por área já que poucos participavam dessas 

reuniões de colegiado, designando à coordenação do curso a tarefa de estruturar o 

novo currículo do curso. 

Participação no fórum de reformulação da PROGRAD/ eram lidos os 
documentos do MEC/ Reuniões do colegiado, fazíamos exposições e 
discutíamos (PAQ). Fazíamos reuniões do colegiado/ estudo sobre o que o 
governo queria em relação às disciplinas pedagógicas/ reunimos material de 
outras instituições como UNICAMP, UnB.... (PBQ)

4.2.3.3 Entraves  no processo de reforma curricular 



Durante a estruturação do novo currículo para os cursos, foram destacados 

pelos coordenadores alguns elementos dificultadores do processo e, pelas suas falas, 

podemos resumi-los basicamente em duas questões: 

 a) interferência na autonomia das decisões curriculares do curso por parte dos 

dispositivos legais:  

O principal entrave é o tempo/ orientações do MEC para que os cursos sejam 
aligeirados/ eles (o colegiado) ainda pensam que a formação precisa ser 
extensa para dar garantia de competências e habilidades/ Outro entrave é a 
mudança de créditos para hora relógio (...) que exige uma série de inovações 
pedagógicas e currículo com aulas fora da sala de aula/ Outro entrave é a 
quebra da autonomia através da exigência do MEC de fechar em 800 horas a 
carga horária de prática e estágio, isso é uma tirania histórica (PAL). Nós 
tivemos muitas/ A pedagogia estava tomando conta/ até q ponto deveríamos 
ficar tantas horas se o nosso aluno já tinha dificuldade de aprender língua 
portuguesa e inglesa/ na formação pedagógica eles vão aprender tudo de 
metodologia (...) mas não vão ter conhecimento teórico/ fomos verificar e vimos 
q não tínhamos saída a lei já definia a carga horária pedagógica/ O grupo não 
aceitava essa imposição (....) entendem que a parte metodológica vem com a 
área especifica (PBL). Alguns professores não aceitarem o aumento da carga 
horária pedagógica (...) não aceitavam essa imposição do MEC/ A maioria dos 
professores não são licenciados (...) então não dão tanta importância as 
disciplinas pedagógicas (PAQ).

b) falta de experiência e/ou engajamento dos professores em pensar uma 

proposta especifica de formação de professores para o curso, sem estar amarrada ao 

um tronco comum com o bacharelado

Não houve um engajamento muito grande dos professores porque era uma 
licenciatura e nos não tínhamos lidado com isso antes fazer um projeto só pra 
licenciatura/ a concepção de cada professor sobre o que deva ser o professor 
[...] o que deve ser do bacharel e o que deve ser do licenciado/ os alunos 
reclamam muito porque não podem trabalhar em academias com licenciaturas
(PAEF). A questão da conscientização do aluno em relação a essa nova 
realidade de separar licenciatura do bacharelado (PBEF). Acrescentar todas 
essas disciplinas pedagógicas e essas atividades extracurriculares dentro de 
uma grade sem afetar as disciplinas técnicas/ Enquadrar tudo isso aí em 4 
anos e meio sem que as disciplinas técnicas fossem penalizadas (PAQ) 

A diminuição do tempo na formação inicial de professores, a separação do 

bacharelado da licenciatura e a carga horária da formação pedagógica foram três 



aspectos apresentados pelos cursos analisados como insatisfatórios nas DCN`s, como 

revelam as falas dos coordenadores.  

4.2.3.4 Seleção e organização dos conhecimentos  

Os critérios de seleção e organização dos conhecimentos nos novos currículos 

pautaram-se:

a) Nas orientações dos dispositivos legais em relação às 

competências/habilidades, carga horária e tempo de duração do curso; 

b) Nos conhecimentos avaliados pelo Provão; 

c) Nos currículos de outras universidades de referência na área;

d) Na disponibilidade de professores para atender as novas disciplinas; 

e) Na não penalização das disciplinas técnicas da área; 

f) Na demanda do currículo escolar para pensar a formação do licenciado.  

 (...) nas resoluções que estão ligadas à licenciatura. E aí teve que ver (?) a 
parte da licenciatura e dizia assim: “Quais são os elementos, quais são os 
conhecimentos básicos para o licenciado?” E aí vem aquela discussão, ele vai 
ter que ter conhecimento biométrico avançado? Não. Então vamos reduzir a 
parte da biométrica, a (?) vai ficar 45h, e aí a gente vai ver só os sistemas que 
são mais importantes/ E isso foi contundente, a briga maior foi aí. “Ah, tem 
disciplina aí que ninguém nunca viu.” - Eu disse: “Não, mas elas estão por aí 
nos doutorados, estão aí nos mestrados, são atuais. Porque não colocar?” -  “E 
quem vai ministrar?” – “Não, espera aí, vamos fazer o curso baseado no que 
nós temos de professores (?).” (PAEF) a gente sempre investiga os currículos 
de outras grandes universidades do Brasil que tenham bastante credibilidade 
na área de Educação Física/ analisa também o q é necessário nas duas área 
de trabalho (bacharelado e licenciatura) o que a educação física escolar 
prioriza (PBEF) 

 Quanto a área de química não houve muita mudança, praticamente a parte 
especifica ficou  a mesma, salve alguns ajustes/ tem que ter isso aqui, então 
não tem o que discutir/ algumas disciplinas que foi necessário reduzir a carga 
horária e o pessoal brigou para não reduzir, esse foi a principal discussão
(PAQ). As disciplinas técnicas nós não podíamos retirar, elas estavam no 
mínimo necessário/ O que foi feito foi um ajuste dentro dos semestres dessas 
disciplinas e introduzidas na grade essas disciplinas, lá na parte das disciplinas 
optativas, essas disciplinas que não constavam no provão (...). Pegamos, 
analisamos. Isso aí foi antes porque todo o provão ele é analisado, a gente 
pega uma cópia, vê o que é que está caindo, vê o que é que eles estão 
cobrando não é.../ Foi um problema enquadrar isso aí para atender na verdade 
quatro anos e meio sem que essas disciplinas técnicas fossem penalizadas/ 
Para contornar essa dificuldade nós chegamos a reduzir de algumas 
disciplinas o número de créditos (PBQ)



4.2.3.5 Articulação das formações pedagógica e específica 

As entrevistas com os professores apresentaram três elementos que 

dificultaram o processo de reforma curricular no curso: a sensibilização do corpo 

docente para um envolvimento mais efetivo no processo, a aceitação de uma carga 

horária de formação pedagógica muito extensiva, exigida pelas Diretrizes Curriculares e 

a dificuldade em articular o conhecimento específico e pedagógico sem prejuízos a uma 

formação que proporcionasse conhecimentos específicos.  

Eu acho que a primeira vez que verifiquei como dificuldade ao longo desse 
processo foi justamente sensibilizar as pessoas. (...)  (Professor A/letras) 
A princípio era uma briga muito grande, porque a Pedagogia estava tomando 
conta. Até que ponto nós deveríamos ficar tantas horas (ofertando disciplina 
pedagógica), se o nosso aluno já tinha dificuldade de aprender Língua 
Portuguesa, a Inglesa e ainda dar, dentro das nossas horas, a formação 
pedagógica? Ai desembocava naquela contradição: na formação pedagógica 
eles vão entender tudo de metodologia, tudo isso daquilo, mas não vão ter o 
conhecimento teórico e aí como é que vai ficar? (PBL)

A dificuldade estava relacionada também em como articular conhecimento específico e 

pedagógico em uma carga horária que não ficasse muito extensa sem prejuízos a uma 

formação que proporcionasse conhecimentos da língua materna e estrangeira.  

Primeiro a gente discutiu muito isso mesmo em conjunto, nós vamos querer um 
profissional só pra ser professor, se é licenciado pressupõe-se que seja um 
professor em língua materna e língua estrangeira (...) um aluno que tenha 
conhecimentos  lingüísticos em todas as áreas (...) e ainda o conhecimento 
pedagógico, quer dizer q ele saiba dar aula (...) (PBL)
Somos quase todos bacharéis sem uma formação na pedagogia como dá 
conta dessa formação tão grande com tanta prática e estágio (...) (PAQ)
Mais de 70% do colegiado aprovou o novo projeto, mas na hora de fazer os 
programas das disciplinas cada um fez a sua do jeito de antes... nada mudou... 
aí eu disse: peraí! o currículo é novo não podemos fazer as mesmas ementas 
e tal... é que os professores não queriam pensar suas disciplinas dentro das 
novas diretrizes, entende? (PAEF)

No currículo do curso de Educação Física a articulação do conhecimento 

pedagógico com o específico apresenta-se em diferentes momentos articulados: no 



módulo três do núcleo de formação comum, nos módulos do IESC, no Estágio 

Supervisionado e nas Atividades Complementares.

No currículo do curso de Química, a articulação apresenta-se de forma 

estanque reservada aos componentes curriculares ofertados pelo curso de Pedagogia 

ou no componente da Prática e Estágio Supervisionado.

No curso de Letras, além dos componentes curriculares ofertados pelo curso 

de Pedagogia, existem momentos reservados no currículo denominados Práticas de 

Pesquisa, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares em que são 

privilegiados conhecimentos de natureza pedagógica.

As decisões curriculares nos cursos analisados indicam que os mesmos 

buscaram caminhos diferentes para articular o conhecimento específico com o 

pedagógico. Em algumas situações, apresentam avanços; em outras, ainda resistem 

em romper com a estrutura curricular tecnicista.   

A partir dos dados descritos nesse capítulo, é possível identificar conflitos que 

são latentes no processo de reforma curricular da UVA. Esses conflitos serão 

analisados no capítulo seguinte, com o objetivo de caracterizar a racionalidade 

pedagógica configurada no processo de recontextualização do discurso oficial das 

DCN´s no contexto da prática institucional da UVA e o sentido de mudança nele 

presente.

Todos os cursos optaram por uma carga horária e tempo superior ao mínimo 

recomendado pela Resolução CNE/CP 02/2002 (3.200 h e 3 anos). O argumento dos 

cursos de que o tempo estipulado não seria suficiente para contemplar todas as 

disciplinas consideradas necessárias à formação. Considerando que o aluno atendido 

por esses cursos não disponibiliza mais de 4h diárias de estudo na instituição, pois a 

grande maioria são trabalhadores e moram fora da cidade de Sobral, não haveria como 

mudar os horários tradicionalmente ofertados. 



Constatamos, de forma implícita, que a idéia de que a formação inicial é o que 

vai proporcionar uma formação profissional de qualidade. Não há, nos discursos dos 

professores, a perspectiva de formação continuada. Essa descrença na formação 

continuada fica subentendida quando os professores argumentam que em menos de 4 

ou 5 anos não é possível ensinar todo o conhecimento necessário a uma formação de 

qualidade e, também, na ausência de propostas  de formação continuada nos projetos 

pedagógicos dos cursos analisados.  

A exigência de elaboração de um projeto próprio para licenciatura obrigou os 

cursos a se desfazerem da antiga estrutura em que os currículos  contemplavam um 

tronco comum de disciplinas técnico-cientificas e as disciplinas pedagógicas eram 

agregadas caso o aluno optasse por fazer uma licenciatura. A legislação atual induz a 

uma estrutura curricular na qual a formação pedagógica é inserida e articulada com a 

formação especifica sempre, o que vem a caracterizar-se como uma licenciatura desde 

o início do curso.

Há uma preocupação comum em todos os cursos analisados, a de que o 

professor sairia sem uma formação de pesquisa, além de restringir a atuação dele ao 

ensino e não à pesquisa.

A determinação de uma carga horária para Prática de Ensino, Estágio 

Supervisionado e dimensão pedagógica47 para os cursos de licenciaturas foram os 

aspectos destacados pelos cursos em relação as DCN´s. Não foram mencionados os 

eixos curriculares e as competências referentes à formação pedagógica propostos pela 

Resolução CNE/CP 01/2002. Observamos que os cursos analisados desprezaram essa 

resolução, exceto o curso de Química, que transpôs os princípios e eixos curriculares 

contidos nesta, mas não os expressaram na sua nova organização curricular. A 

Resolução CNE/CP 02/2002 que definia questões mais objetivas de operacionalização 

                                                          
47 A resolução CNE/CP 01/2002 no artigo 11, em seu parágrafo único, apresenta: “Nas licenciaturas em 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à 
constituição de conhecimentos sobre os objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado 
às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total” (grifo nosso).  



da carga horária e tempo de duração para os novos currículos não poderia ser ignorada 

pelo cursos.  

A contestação da formação pedagógica nos currículos é feita pelos cursos em 

dois níveis diferenciados: para o curso de Química, o problema está nas dificuldades de 

operacionalização dessa formação no currículo como a falta de professores com 

formação pedagógica, o espaço no currículo para as disciplinas pedagógicas e a 

realização dos estágios ao longo do curso. Outro nível apresentado no discurso de 

Letras foi a defesa da autoridade epistemológica para dizer o que um professor deve 

saber: “um bom professor tem que saber conteúdo...” técnico-científico ou pedagógico?  

Esses elementos de disputa de território curricular entre a formação especifica e 

a pedagógica nos cursos estão associados à concepção de formação de professores, 

isso ainda está presente no discurso das licenciaturas. Embora haja uma resistência à 

concepção apresentada pelo discurso oficial, essa resistência não indica ruptura com a 

racionalidade instrumental que produz os currículos na formação do professor no Brasil. 

Identificamos outros elementos que demonstram a permanência dessa racionalidade 

nos discursos das licenciaturas: 

 Ausência nas decisões curriculares:

Os cursos analisados destacaram a falta de experiência e/ou engajamento dos 

professores como elementos dificultadores do processo de reforma curricular; o 

envolvimento do colegiado nas decisões acontecia em reuniões pontuais para 

aprovação dos encaminhamentos das comissões de reforma curricular dos cursos. 

Esse procedimento se diferenciou um pouco no curso de Letras que criou uma 

dinâmica de forma que cada especialidade do curso estivesse representada nas 

comissões, alargando o debate. 

 Flexibilização curricular como perda de controle:

Conforme a orientação institucional,  a mobilização e a organização dos 

conhecimentos podem acontecer na matriz curricular em diferentes componentes 



curriculares como: disciplinas, cursos livres e seminários de tópicos especiais, projetos 

de trabalho, oficinas; estágio supervisionado; prática curricular; trabalho de conclusão 

de curso e as atividades complementares (Diretrizes Curriculares Institucionais da UVA, 

2003).

A flexibilização curricular, compreendida como proposta de organização de 

conteúdos, a partir da realidade de cada instituição no exercício de sua autonomia, não 

se esgota na ampliação da oferta de disciplinas eletivas, possibilitando ao aluno a 

montagem de seu currículo; nem se reduz ao aumento ou redução de carga – horária 

de disciplinas ou do curso, pois a experiência demonstra que isso não tem significado 

para obtenção de melhores resultados. 

 Na flexibilização dos currículos, evidencia-se a importância de buscar e de, 

permanentemente, construir-se uma estrutura curricular de modo a permitir que permita 

incorporar outras formas de aprendizagem e formação presentes na realidade social. 

Nessa perspectiva, o entendimento de currículo será o de um conjunto de atividades 

intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo, mediadas pelo professor e 

pelo aluno e, através delas, ensino, pesquisa e extensão se articulam naturalmente. 

A visão de componente curricular presente no discurso do Curso de Química 

esteve atrelada à “disciplina” e à mudança curricular em torno da inclusão e exclusão 

da mesma. No curso de Letras, os componentes curriculares foram eleitos a partir das 

competências e habilidades discutidas pelas áreas do currículo e da organização em 

disciplinas e seminários. No curso de Educação Física, os componentes foram criados 

seguindo o modelo de Aprendizagem baseado em problemas, organizando-se por 

núcleos e módulos temáticos. 

A idéia de flexibilidade curricular foi interpretada pelo Curso de Química como 

perda de controle do que deva ser ensinado ou como perda de controle acadêmico. 

Houve uma resistência, por parte desse curso, em flexibilizar o currículo no sentido de 

abrir possibilidades para que o aluno construa sua formação partindo de experiências 

profissionais já consolidadas e, assim, conceda liberdade para romper com as fronteiras 



epistemológicas impostas pelas disciplinas eleitas como as “fundamentais”. 

Observamos que nos cursos de Educação Física e Letras houve uma predisposição a 

essa abertura.

 Epistemologia da prática na formação do professor:

Podemos afirmar que a dimensão prática nas novas propostas curriculares foi 

considerada um dos principais entraves no processo de construção dos novos 

currículos dos cursos. A dimensão prática ocupa um lugar privilegiado na concepção de 

formação inicial de professores a partir das diretrizes curriculares. Sabemos que, com 

exceção do Estágio Supervisionado ao final do curso, a estruturas curriculares dos 

cursos de licenciaturas não previam componentes curriculares que permitissem essa 

dimensão. Ao reformularem seus currículos, a exigência de 400h de estágio e 400h de 

práticas como componentes curriculares (Resolução CNE/CP 002/2002) passou a ser 

uma das principais questões nos cursos. São alegadas três grandes dificuldades para 

atender a esse dispositivo legal: 

 a) Falta de condições institucionais para realização das Práticas de Ensino e do 

Estágio Supervisionado ao longo do curso, tais como: ausência de parcerias 

consolidadas com escolas e outras instituições de ensino; falta de professores para 

desenvolver e acompanhar as práticas fora da universidade, pois a maioria dos alunos 

trabalha em locais fora da sede de Sobral. 

b) indisponibilidade dos alunos, já que a grande maioria só dispõe de um turno para 

estudar;

c) Discordância da relevância de viabilizar a realização das Práticas de Ensino e do 

Estágio Supervisionado ao longo do curso, articulada com a Prática de Pesquisa.

A pesquisa nos novos currículos das licenciaturas ainda aparece desarticulada 

do ensino e da extensão, podemos evidenciar a concepção dicotômica entre pesquisa e 

ensino na formação do professor nessa afirmação do professor do curso de química: 



O objetivo principal é formar professores para lecionar. Mas aí uma 
coisa que a gente não poderia deixar de fazer era a parte da 
pesquisa. Está escrito lá nosso projeto dizendo que a gente 
também pesquisa (...) a gente tem os alunos bolsistas também. 
Não é especificamente pesquisadores, mas que eles saiam 
preparados também para de repente, se alguém se interessar em
fazer algum mestrado (...) (PAQ)  

 A resistência em articular os conhecimentos pedagógicos e específicos: 

Conforme orientações das DCN´s, a formação específica e pedagógica do 

licenciado deve estar pautada na constituição de competências específicas própria de 

cada etapa e modalidade da educação básica e de cada área do conhecimento a ser 

contemplado na formação. O desafio para os novos currículos foi a articulação 

permanente entre a formação específica e a formação pedagógica. O discurso dos 

professores durante o processo de reforma sugere que a formação pedagógica é de 

responsabilidade exclusiva do curso de Pedagogia, cabendo a eles a formação 

específica; ao mesmo tempo não concebem que a Pedagogia possa ter competência 

para trabalhar metodologias e práticas de ensino nas áreas especificas.

 As chamadas “disciplinas pedagógicas” ofertadas para as 09 (nove) 

licenciaturas da UVA foram repensadas para atender às competências da resolução 

CNE/CP 01/2002. Comparando-se com as disciplinas anteriores, houve uma mudança 

nos conteúdos e na abordagem dos mesmos, todas apresentam  uma dimensão 

teórico-prática e o ementário foi construído a partir de eixos temáticos os quais 

possibilitam inter-relações de conhecimentos filosóficos, sociológicos, históricos e 

psicológicos.

A descontinuidade está na estruturação de uma formação pedagógica que 

elegeu componentes curriculares organizados por eixos temáticos e não por disciplinas 

e que privilegiou a dimensão téorico-prática em todos os componentes abrindo linhas 

articuladoras com o conhecimento específico de cada curso.  

No entanto, essa descontinuidade na formação pedagógica não afetou a 

estrutura do currículo como um todo das licenciaturas, pois, na organização dos seus 



currículos, os componentes curriculares propostos pelo curso de Pedagogia ficaram 

estanques, reservados aos espaços determinados pelos cursos.

Ao analisarmos os currículos propostos, observamos uma fragmentação entre os 

conhecimentos específicos e pedagógicos nos discursos dos cursos de Química e 

Letras. Eles indicam que a formação pedagógica deva se dar de forma separada por 

não se acharem capacitados para essa função (Química), por acharem que não deva 

ser uma prioridade do curso, porque as disciplinas específicas já contemplam a 

formação pedagógica (Letras). 

Os elementos apresentados no discurso dos professores, ao tomarem suas 

decisões curriculares, representam conflitos relacionados às dificuldades na 

operacionalização de um currículo que passa exigir uma formação pedagógica tão ou 

mais importante que uma formação técnico-científica e na interferência da Pedagogia, 

enquanto curso, nos projetos das licenciaturas. 

4.3 Racionalidade pedagógica no processo de corporificação dos currículos das 

licenciaturas da UVA 

Os fatos institucionais descritos nessa pesquisa como a mobilização dos 

cursos para resistir ao ato impositivo da Reitoria, a criação do Fórum de Reforma 

Curricular, a luta do urso de Pedagogia em participar das decisões curriculares nas 

licenciaturas, as formas inventivas de criar um currículo para atender à legislação e, ao 

mesmo tempo, resistir à “pedagogização” dos cursos são momentos de conflitos que 

consideramos também como de mudança. Compreendemos “mudança” aqui por haver 

alteração nas posturas e visões que o coletivo institucional tem sobre a formação do 

professor, mesmo que não seja uma mudança linear, evolutiva, desprendida de 

relações de poder existentes (Popkewitz, 1997). 

Analisar o sentido da mudança no processo de reforma curricular da UVA 

requer considerar o contexto em que o discurso sobre formação do professor foi 



construído nessa instituição. Conforme o que foi descrito no capítulo, a formação do 

professor torna-se o carro-chefe para a universidade atingir seus objetivos de expansão 

territorial e financiamento privado. As decisões curriculares sobre a formação do 

professor na universidade sempre foram centralizadas no poder de alguns grupos 

externos aos colegiados das licenciaturas e de grupos externos à própria universidade. 

Controlar o currículo da formação do professor era estratégico para facilitar sua 

operacionalização nos mais diversos lugares de atuação da UVA. Esse controle passa 

ser frugal para os interesses institucionais de mercantilização na formação do 

professor.

 Embora houvesse um descontentamento por parte das licenciaturas em 

relação a essa prática institucional, não havia resistência, pois os professores não se 

sentiam responsáveis pela qualidade desses cursos por não participarem das decisões 

curriculares. Essa postura de indiferença à prática de formação de professores da 

instituição é modificada quando as licenciaturas se sentem ameaçadas por um ato de 

intervenção nas suas decisões curriculares.   

Se para a Direção da Universidade era apenas uma adequação à legislação 

conforme o seu interesse de homogeneizar os currículos de formação de professores, 

objetivando facilitar sua comercialização e operacionalização, para os cursos, a luta era 

mais que pelo direito do poder de decidir o que deveria ser a formação do professor nos 

seus currículos, mas por uma identidade profissional de professores de universidade 

pública com autonomia e autoridade epistemológica para decidir a qualidade curricular 

dos seus cursos.

O papel da comissão, motivado pelo interesse em inserir o curso de Pedagogia 

no poder de decisão na formação do professor, provoca mudança quando luta por um 

processo de reforma mais descentralizado dentro de uma cultura institucional de 

verticalização nas decisões sobre essa formação.  



 A resistência dos cursos à “pedagogização” provocada pelas DCN´s e o 

interesse da Comissão em defender a importância da formação pedagógica 

possibilitaram um diálogo entre as licenciaturas e o curso de Pedagogia nunca antes 

existido na historia da instituição. Mesmo que alguns cursos se mostrassem indiferentes 

ao conhecimento pedagógico (Física, Química), outros o negassem (Letras) e outros o 

questionassem (História), o efeito de poder no contexto da prática possibilitou dar vozes 

aos cursos.

Houve, portanto, um momento de descontinuidade no pensamento curricular 

sobre a formação do professor na cultura institucional. Esse fato nos lembra que 

desnaturalizar e historicizar o currículo existente é uma tarefa política que “estabelece 

objetivos alternativos e arranjos curriculares que sejam transgressivos da ordem 

curricular existente” (Moreira e Silva, 1994, p.31-34).

No processo de reforma curricular dos cursos de licenciaturas da UVA, 

encontramos elementos que caracterizam contestação. Também, encontramos 

elementos que se aproximam de intenções transgressoras na forma de organizar o 

currículo, mas que, em alguns momentos, bricolam-se com a concepção de formação 

do professor apresentada nos discursos do professores na universidade.

A contestação esteve presente em relação às intenções das DCN´s quanto  ao 

interesse da Reitoria da Universidade para com o “pacotes dos projetos pedagógicos” e 

a proposta de formação pedagógica do Curso de Pedagogia. A resistência relativa ao 

efeito de poder dessas três forças citadas levou os cursos a criarem formas inventivas 

para transgredirem a ordem curricular estabelecida.

Na organização curricular do curso de Letras, o sentido de transgressão esteve 

presente na seleção dos conhecimentos a partir das competências, na articulação do 

conhecimento específico com a prática transversalizada pela pesquisa.  No currículo de 

Educação Física, o princípio de aprendizagem a partir de problemas, a organização do 

currículo por módulos temáticos e pela dimensão prática marcam a transversalização 



do currículo. No Curso de Química, não observamos nenhum sentido transgressor no 

currículo.

No entanto, esse sentido de transgressão não indicou um rompimento com a 

racionalidade instrumental que historicamente predominou nos currículos das 

licenciaturas. Esse não rompimento está visível quando os discursos disputam a 

autoridade epistemológica, na formação do “bom professor de Química” ou que a 

“Pedagogia pouco tem a contribuir para a melhoria da qualidade da formação do 

professor de Língua Portuguesa”. 

Poderíamos dizer que o fato dos professores do curso de Química não terem 

formação pedagógica interfere na não valorização do conhecimento pedagógico, mas o 

que poderíamos dizer do curso de Letras em que  todos os professores são 

licenciados? 

Poderíamos responder essa questão afirmando que a formação dos 

licenciados em Letras também advém de um currículo tecnicista, cuja formação 

pedagógica era um apêndice desarticulado do conhecimento específico. Mas o saber 

de experiência desses professores que trabalham, durantes anos, em cursos de 

licenciaturas formando alunos que, em sua maioria, já foram ou são docentes, não 

mostraria os limites do conhecimento técnico-específico para promover uma formação 

transformadora das relações sociais na escola?

Ao analisar o discurso dos projetos pedagógicos, observamos expressões 

como “formação crítica”, “transformação social”, “profissional competente para uma 

escola democrática”, entre outras. Ao mesmo tempo em que essas expressões estão 

nos princípios de formação dos projetos pedagógicos dos cursos, há uma resistência 

por parte dos mesmos em reconhecer outros saberes fora dos seus domínios 

epistemológicos.



Entendemos que o sentido de docência produzido pela racionalidade pedagógica 

na universidade é contraditório porque recontextualiza o discurso crítico da formação 

docente para gerar mais regulação do que emancipação. É também ambíguo porque 

gera sentidos imprecisos e movediços se alocando e realocando em diferentes 

movimentos dentro do contexto institucional. No entanto, busca se sustentar na 

racionalidade instrumental para justificar as regras e as formas que são criadas para 

produzirem o sentido do “bom professor” defendido pelo curso.

Como vimos nos capítulos anteriores, o modelo pedagógico epistemólogico que 

sustentou as licenciaturas nas universidades brasileiras, já classicamente denominado 

por "3 + 1" colocou a formação pedagógica como um apêndice da formação específica 

e não respondeu aos interesses de articulação da formação do professor ao mundo 

escolar.

Os currículos na formação de professores, seja no âmbito das políticas 

educacionais do Sistema, seja no âmbito daquelas projetadas pelas universidades, têm 

sido historicamente concebidos dentro de um determinado discurso pedagógico, cujos 

aportes teóricos e metodológicos têm contribuído para a tecnicização, disciplinarização 

e despolitização da identidade docente.  

A análise do discurso curricular sobre a formação do professor nas licenciaturas 

ao longo da História da Educação demonstrou um campo arenoso entre múltiplos 

conhecimentos disciplinares e saberes que disputam o sentido identitário da docência. 

São saberes, frutos de relações sociais e discursivas, que produziram significados 

acerca da docência. 

Nóvoa (1992) nos ajuda a compreender a identidade docente quando acena a 

importância de se entender a globalidade do sujeito, através da mobilização da 

experiência não somente numa dimensão pedagógica, mas também em um quadro 

conceitual de produção de saberes. Ele nos convida a olhar a docência como um 

processo centralmente construído de forma "interativa e dinâmica" criado por meio de 



"redes de (auto)formação(docente) participada". E, talvez por essa razão, a docência, 

diferentemente do que parece ocorrer com muitas das práticas profissionais, não possa 

ser vista como uma profissão de identidade dada e acabada. 

No caso específico da identidade docente isto, constitui-se numa prática 

movimentada continuamente através de uma apropriação dos sentidos de suas 

histórias pessoais, profissionais e, de forma inter-relacionada, da história da própria 

vida social e cultural. Observamos que, no campo docente, é frequente o nosso 

confronto com múltiplas situações, as quais fazem com que o conhecimento 

"profissional" adquirido por ocasião da formação acadêmica,  revele-se limitado e sem 

condições de "dar conta" da dinâmica contingente da sala de aula, tomada aqui em um 

sentido amplo e abrangente de um espaço onde se desenvolvem processos educativos.  

As práticas curriculares na universidade preocupam-se muito mais com o 

aquilo que o professor deve ser, saber e fazer do que com o que ele realmente é, faz e 

sabe (Tardif, 2000). Além disso, a universidade elege como conhecimento importante 

os específicos da matéria a ser ensinada e a forma como os mesmos devem ser 

ensinados. Embora estes sejam importantes, não abarcam a amplitude dos saberes 

profissionais do professor.

Os saberes profissionais são temporais, plurais, heterogêneos, personalizados 

e situados (Tardif, 2000). Eles provêm e são nutridos pela história de vida do professor, 

pelas relações construídas no cotidiano do seu trabalho, nestas é edificado o saber de 

experiência e sua identidade profissional. Os saberes profissionais do professor provêm 

de diversas fontes (disciplinares, pedagógicos, cultura pessoal e escolar), no entanto 

estes não “formam um repertório de conhecimentos unificado”. Nem sempre o professor 

busca atingir os mesmos objetivos, pois mobiliza diferentes saberes para desenvolver 

novas competências ante novas situações. Os saberes profissionais são difíceis de 

“dissociar das pessoas, de sua experiência e situação de trabalho”, pois são 

“apropriados, subjetivados e incorporados pelos seus sujeitos” (Tardif, 2000), sendo 

assim, os saberes profissionais são construídos pelos professores no contexto da ação. 



Há uma constante reconstrução da identidade docente na busca da realização 

pessoal e profissional. Esta reconstrução possibilita transgressões na medida em que o 

docente transcende sua percepção de indivíduo e se reconhece como um sujeito 

histórico, multifacetado, inventivo, transformativo, cuja subjetividade é constituída 

dentro de relações de poder-saber que produzem e reproduzem relações sociais.

Esse meio fluido, precário e provisório em que se desenvolve a identidade 

docente traz conseqüências importantes do ponto de vista da organização e proposta 

curricular para a formação do professor, pois implica considerá-la como uma atividade 

profissional que lida, produz e é produzida pelas contingências que impregnam, 

estruturam e constituem a própria experiência.

A identidade dos professores tem constituído uma parte importante da gestão 
do sistema educativo, sendo um tópico constantemente presente nas 
descrições oficiais, nos artigos sobre a mudança na educação e nos relatórios 
ministeriais. A produção da identidade envolve o Estado, através dos seus 
regulamentos, serviços, encontros políticos, discursos públicos, programas de 
formação etc. É um componente essencial do sistema, fabricado para gerir 
problemas de ordem pública e de regulamentação. (Lawn, 2001, p.118) 

Ao acompanhar e descrever o processo de reforma curricular da UVA durante três anos 
seguidos, observamos que as decisões curriculares nos cursos são produzidas numa arena onde 
seus interesses associam-se às condições institucionais e aos interesses dos grupos que os 
constituem. Essas decisões podem tanto produzir subjetividades docentes transgressoras e 
transformadoras das relações de poder institucionais existentes, quanto reforçá-las. 

Acreditamos na relevância das teorias pós-críticas para uma análise mais desterritorizadora e 
menos propositiva do currículo. Nossa contribuição foi de desnaturalizar o processo de construção 
curricular na universidade, ao demonstrarmos que as decisões curriculares nos cursos são frutos de 
um processo que disputa formas educativas reforçadoras de desigualdades, muitas vezes em nome 
da inclusão social.  

Defendemos que a construção de um currículo democrático e inclusivo é, necessariamente, 
uma prática coletiva que está além da consciência do sujeito, encontra-se na “capacidade de auto-
governo coletivo das pessoas” (Contreras, 1999). A educação democrática passa pela “justiça 
curricular” (Connel, 1992) e pela expressão de outras formas do pensamento curricular que não seja o 
da regulação e racionalização docente (Contreras, 1999), como observamos nos discursos oficial e 
institucional.  

Martinazzo (2004) nos convida a lutar por uma razão pedagógica do “Entendimento 
Intersubjetivo”. A “Pedagogia do Entendimento Intersubjetivo” assenta-se na “racionalidade 



intersubjetiva” a partir da qual a unidade da razão não ocorreria por uma ação isolada do “sujeito 
racional”, mas resultante da “razão processual intersubjetiva”.  

O autor caracteriza a razão intersubjetiva como plural, porque ocorre na multiplicidade de 
vozes, portanto ela também passa a ser inclusiva, é dialógico-comunicativa porque se estabelece na 
relação sujeito-sujeito e não sujeito-objeto de forma que se tem como meta os estágios de 
compreensão e ela é processual porque busca consensos provisórios.   

A Pedagogia do Entendimento intersubjetivo se assenta sobre o entendimento 
intersubjetivo, resultante do exercício argumentativo da razão processual, 
capaz de promover a interlocução de saberes complexos sempre em 
reconstrução nos diferentes campos da cultura, da sociedade e das estruturas 
da personalidade. Uma Pedagogia do Entendimento intersubjetivo é, portanto, 
eminentemente fruto de uma relação intersubjetiva, de uma ação interativa, de 
troca, de diálogo, de socialização, de construção de identidade e de 
solidariedades (Martinazzo, 2004, p.129-130). 

O processo de reforma curricular da UVA não se caracterizou por uma 

“racionalidade comunicativa buscando um entendimento intersubjetivo”. Mas por uma 

racionalidade contextual e cultural produzida por ações modestas, imperfeitas de 

mudanças e manutenções de relações de poder.

As decisões curriculares são a expressão dos interesses de formação acadêmica, profissional 
e pessoal de todos os sujeitos envolvidos no processo de reformulação curricular do curso, podendo 
ser tomadas de forma coletiva ou não. Mas o sentido de coletivo nem sempre pode ser interpretado 
como democratização nas decisões curriculares.  

É necessário analisar que diferentes leituras podem ser feitas e diferentes caminhos podem 
ser percorridos pela Instituição e pelos seus cursos, pois a arena de disputas e negociações pelo 
território, a autonomia e a identidade curricular nem sempre acontecem em nome da mudança ou da 
transformação das relações de poder, mas também de sua manutenção. 

Constatamos que a racionalidade pedagógica produzida no processo de 

reforma está sendo determinada dentro das condições institucionais nas quais há 

interesse de mudança, mas também de regulação e  o conhecimento corporificado no 

currículo é, tanto o resultado de relações de poder, quanto seu constituidor (Moreira e 

Silva, 1994). 

As decisões curriculares nas licenciaturas da UVA foram frutos de relações 

conflituosas que disputaram território, identidade, autonomia e autoridade curricular, 



com o discurso oficial, com os interesses institucionais (Reitoria, Comissão de Reforma 

e curso de Pedagogia) e com o discurso epistemológico sobre saber pedagógico, na 

formação do professor. Essa disputa ocorreu no campo de luta e produção cultural que 

é o processo de corporificação do currículo. 

A formação do professor é um problema epistemológico, entendendo-se 

“epistemologia” em seu sentido político enquanto produção de relações sociais e 

relações de saber/poder envolvidos nos discursos que ponderam sobre o que o 

professor deve ser, fazer e conhecer. Pensar a formação do professor sob o foco da 

epistemologia requer um descentramento do sujeito formador, já que se pergunta sobre 

as práticas discursivas e não discursivas que constituem esse sujeito e desafiando, 

assim, "as convenções nas quais essas práticas ocorrem" (Popkewitz, 1995, p. 207); 

portanto o que nos interessa nessa pesquisa são os discursos produzidos a partir dos 

jogos de poder nos contextos das práticas de decisões curriculares sobre a formação 

do professor. 

A idéia de racionalidade pedagógica que discutimos no capítulo 1 está associada 

ao conceito de epistemologia social (Popkewitiz,1997) na qual o processo de reforma 

curricular acontece numa relação entre sujeito, instituição e conhecimento permeado 

por relações de poder. Analisar os elementos caracterizadores desse processo numa 

instituição universitária nos permite identificar a racionalidade pedagógica que produz 

as decisões curriculares dos seus cursos. 

Entendemos que há uma relação entre o processo de aquisição e alteração do conhecimento 
no currículo e as formas de poder que decidem e produzem as práticas institucionais de formação de 
professores na universidade, sendo assim, a seleção, a organização e a validação do conhecimento 
dos currículos que formam professores na universidade, estão atreladas às decisões nas práticas 
institucionais das licenciaturas.  

Nossa intenção nessa pesquisa foi de analisar o processo de corporificação dos currículos no 
contexto de reforma curricular universitária, para identificar elementos dessa luta cultural que é o 
currículo e para defender a tese de que a racionalidade pedagógica é uma epistemologia socialmente 
construída. Não tivemos a intenção de qualificar ou propor razões pedagógicas para a universidade, 
mas de compreender a racionalidade construída no processo de recontextualização de discursos 
(discurso pedagógico) e no contexto de reforma curricular.   



A reforma curricular na UVA nos permitiu identificar elementos coerentes com a 

tese de que a racionalidade pedagógica que corporifica o currículo é um processo 

arenoso de regulação, de resistência, de disputa de território e de luta cultural e 

identitária. Ao analisar a recontextualização do discurso oficial no contexto da prática da 

reforma curricular na instituição, constatamos que os conflitos fundantes dessa 

racionalidade pedagógica demonstra o sentido das políticas curriculares no processo de 

mudança.



CONCLUSÃO 

Como vimos no primeiro capítulo desse trabalho, os estudos da teoria crítica 

contribuíram para nos alertar sobre os efeitos de poder que o currículo produz. Assim, 

na história da escolarização, o currículo escolar pouco contribuiu para os pilares de 

uma sociedade justa, democrática, igualitária, solidária e aberta à diversidade sócio-

cultural dentro de um projeto de emancipação social.  

Esta teoria nos alerta ainda que o currículo não pode ser encarado como uma 

técnica de organizar o conhecimento, neutro, ateórico, sem efeito de poder, mas deve 

ser visto como um artefato político que interage com a estrutura social, a cultura e o 

poder. Deve, assim, ser resgatada a fertilidade do currículo como transformador das 

relações de poder existentes na escola dentro de um projeto de “justiça curricular” 

abraçando a inclusão e valorização das diferenças sociais e culturais. 

Nas teorias pós-críticas de currículo, compreendemos que o poder de 

resistência produzido pelo currículo está no desvendamento dos fenômenos identitários 

que ele produz, pois o currículo é mais que uma seleção e organização de 

conhecimento, é um campo cultural em constante disputa por hegemonia de 

significados e identidades. Nesse contexto, o conhecimento do currículo passa a ser 

compreendido como uma construção social, não pode ser analisado sem as relações 

de poder que o produzem. 

Foi no interstício contributivo das teorias críticas e pós-criticas de currículo e de 

conhecimento, que analisamos o processo de reforma curricular nas licenciaturas. 

Preocupamo-nos, primordialmente, com o processo porque acreditávamos que ele 

refletia as tensões e conflitos subjacentes à racionalidade pedagógica institucional nos 

momentos de decisões curriculares. 



Os estudos teóricos nos levaram a compreender que a racionalidade 

pedagógica é produzida por uma prática discursiva (discurso pedagógico) que envolve 

poder-saber e técnicas de efeitos produtivos e práticos sobre os sujeitos e objetos. É 

um discurso que disputa formas de subjetividades e demarca diferenciações, 

presenças, exclusões, saberes e verdades acerca de como pensar, ser e agir do 

docente.

Ao analisar o discurso oficial das Diretrizes Curriculares para formação de 

professores, identificamos “dispositivos” que estipuladores de regras de poder e formas 

de saberes  para normatizar verdades sobre os professores e sua existência. As 

DCN´s, ao recontextualizarem o discurso do “professor reflexivo”,  produzem novos 

saberes sobre a competência docente, retirando dessa o sentido de reflexivo-

emancipado para produtivo-regulado.

O texto legal produz um discurso de profissionalização dos professores  ao 

emitir  formas de raciocínio sobre como o professor deve desenvolver sua  prática, 

como o professor deve avaliar, pesquisar e motivar a aprendizagem. Mesmo propondo 

um modelo de formação que respalda a reflexividade e a autonomia nas decisões de 

gestão de sala de aula, confina o professor a esquemas subalternos encobrindo efeitos 

de poder. 

O conhecimento selecionado nas diretrizes curriculares é prática política e, por 

isso, produz um discurso pedagógico que classifica e diferencia os professores, vês que 

propõe uma reinserção social através de uma nova forma de comportamento 

profissional. O conhecimento selecionado, quando oficializado, torna-se parâmetro para 

"normalizar", pois guarda efeitos de poder quase invisíveis. 

Concluímos que o discurso pedagógico dos textos oficiais sobre a formação do 

professor produz formas de regulação como sendo uma forma eficaz de gerir a 

mudança. Ele produz idéias através do discurso sobre o que deva ser a docência. Este 

discurso, ao ser recontextualizado para o nível organizacional das instituições (escola e 

universidade), constrói outras formas de raciocínio em que o conhecimento e os 



saberes sobre o que o professor deve ser e saber são corporificados no currículo 

através de um processo discursivo que envolve disputa de saber-poder e produção de 

política cultural. Um processo que disputa subjetividades docentes. 

No decorrer de três anos que acompanhamos o processo de reformulação dos 

currículos das licenciaturas da Universidade da Estadual Vale do Acaraú, constatamos 

que a formação de professores na universidade é marcado por um processo arenoso 

no qual a disputa de poder que decide os conhecimentos e os saberes dessa formação 

ocorre de forma verticalizada e horizontalizada.  

O processo de corporificação dos currículos das licenciaturas da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú, no contexto de reforma curricular pós Diretrizes Curriculares Nacionais, caracterizou-se 
por conflitos relativos à identidade, autonomia e disputa de território curricular, cuja racionalidade
pedagógica produzida foi sustentada por uma rede de elementos advindos:  

  Das formas de resistência ao discurso pedagógico dos dispositivos legais; 

  Dos interesses da direção institucional em homogeneizar os currículos de 

formação de professores; 

  Da disputa e defesa de território curricular nos cursos;

  Da resistência ao conhecimento pedagógico em nome do conhecimento 

específico;

  Da concepção técnico-instrumental sobre a docência presente nos discursos 

sobre o que deva ser um bom professor;

  Da luta pela identidade e autonomia curricular dos cursos em relação ao discurso 

oficial e institucional. 

Constatamos que a resistência às políticas curriculares apresentadas pelos 

professores das licenciaturas se deu muito mais pelos desafios que as DCN´s 

colocavam para reorganizar a formação pedagógica do que pelas diretrizes da 

formação específica.  

Embora os professores, em nome da autonomia e identidade curricular, 

criticassem as DCN´s pela forma impositiva de definir carga horária e conhecimentos 



para a formação do professor, a resistência se apresentava no desafio de elaborar um 

currículo diferenciado.  

O desafio de elaborar um currículo diferenciado demandava a incorporação de 

novos conhecimentos direcionados às necessidades dos alunos, à diversificação e 

flexibilização dos conhecimentos e saberes, articulação da prática de pesquisa à ação 

pedagógica tutorada e ao redimensionamento do sentido epistemológico da formação 

do professor à epistemologia da prática.

Observamos que as práticas discursivas da instituição não apresentaram 

elementos reivindicadores de um currículo aberto às vozes culturais, transgressor da 

concepção e da aplicabilidade do conhecimento científco, transformador das relações 

de poder existentes e produtor de subjetividades menos reguladas e pontencializador 

de práticas emancipadas. 

O processo de reforma curricular da UVA apresentou um sentido de docência 

voltado para a racionalidade técnico-instrumental. Essa concepção de docência foi 

evidenciada em elementos presentes nas decisões curriculares que privilegiariam as 

disciplinas técnicas e específicas, na forma de resistências aos conhecimentos 

pedagógicos apresentados pelas DCN´s e na disputa de território curricular no interior 

dos cursos. 

A recontextualização do discurso oficial na instituição demonstrou que a 

experiência de eleger conhecimentos, definir alternativas curriculares e redimensionar 

os projetos pedagógicos que sustentarão as bases da formação dos professores não é 

uma ação fácil, pontual e de alguns. Ao contrário, essa experiência demonstrou que 

produzir um currículo é uma prática complexa, conflituosa, processual, cautelosa, de 

inclusão e exclusão, social e política.   

Esse momento apresentou-se também como promissor de reflexão e produção 

curricular, dado que desafiou a comunidade acadêmica a revisar não só seus 



currículos, mas tudo que dele demanda como as práticas pedagógicas, a estrutura e 

funcionamento do controle acadêmico da instituição e a mentalidade universitária em 

relação à produção do conhecimento acadêmico.

Portanto, o processo de reforma curricular analisado provocou, necessariamente, 

revisão e redimensionamento dos projetos pedagógicos dos cursos à luz de uma 

racionalidade pedagógica produzida em um movimento de recontextualização dos 

textos normativos a partir das redes discursivas que fazem a instituição.

Sendo assim, a tese defendida nesse trabalho é a de que a racionalidade 

pedagógica produzida no processo de corporificarão dos currículos das licenciaturas na 

universidade institui regras e modelos de ser e de conhecer do professor, é histórica, 

regionalizada e produzida no campo de luta e produção cultural, portanto ela é uma 

epistemologia socialmente construída.

Com base nos estudos sobre a reforma educacional, concluímos que o sentido 

da mudança apresentado pelas políticas educacionais para a formação do professor na 

universidade brasileira está atrelado a um discurso pedagógico que alimenta um ideário 

de reformas educacionais de estreita relação com a idéia global de competitvidade e 

com as exigências do mundo do trabalho com planos que abrangem uma formação 

mais imediatista e geral.

No entanto, esse sentido de mudança só pode ser resistido em nome de um 

projeto que seja mais social e menos de mercado, se a racionalidade pedagógica 

universitária se permitiu ser contagiada por outros conhecimentos e saberes além do 

científico, se romper com a hierarquia epistemológica, se deixar “sensocomunizar-se”, 

se democratizar as decisões curriculares e, principalmente, auto-vigiar-se e se 

reconhecer como um complexo e contraditório sistema de produção de emancipação e 

regulação social. Esse  sentido de mudança não estará em um projeto, mas nas 

experiências institucionais. 

Acreditamos que gerar um currículo dentro de uma outra racionalidade diferente 

da instrumental requer criar condições para lidar com o poder, pleitear e negociar o 



poder dinamicamente, ante as ofertas do discurso oficial. Tornar visíveis os efeitos de 

poder do discurso oficial no contexto da prática. 

Gestar um currículo dentro de princípios éticos e democráticos é um dos 

grandes desafios apresentados à universidade brasileira, pois demanda mudanças 

estruturais e pedagógicas que ainda não estão desenhadas em sua concretude  e 

requer uma cultura universitária de participação e envolvimento no pensar 

pedagogicamente a formação do professor na universidade. 

Essa pesquisa nos alimenta a idéia de que a formação do professor na 

universidade sempre foi e é um processo arenoso de disputa de subjetividade docente 

e que, historicamente, o poder estatal e a cultura institucional da escolarização 

desenvolveram papéis importantes nessa disputa.
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APÊNDICE 1: QUESTÕES QUE NORTEARAM A ENTREVISTA ABERTA 

  Qual a filosofia do  novo projeto de formação de professores? 

  Quais as diferenças entre o novo projeto e o anterior? 

  O que motivou a elaboração dos novos projetos pedagógicos?  

  Como foi a metodologia de discussão e elaboração dos projetos? 

  Quais os principais entraves desse processo? 

  Como foi selecionados e eleitos os conhecimentos para a formação do currículo? 

  Organização do estágio da prática de ensino; 

  Relação formação inicial e continuada na formação do professor; 

  A pesquisa na formação do professor; 

  A filosofia de formação de professores proposta; 

  As competências e  habilidades para formação do formação do professor. Como 

esta sendo visto a idéia de competência e  habilidades? 

  Perfil do licenciado; 

  Carga horária destinada; 

  Organização dos conhecimentos relacionados à docência; 

  Concepção de currículo e formação de professores; 

  A articulação pesquisa, prática docente e formação específica. 



ANEXO 1: DOCUMENTO ELABORADO PELA COMISSÃO DE REFORMA CURRICULAR 

PRÓ-REITORIA  DE  ENSINO  DE  GRADUAÇÃO –PROGRAD 

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL VALE DO ACARAÚ 

Documento elaborado pela Comissão de Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, para discussão no Fórum de Reformulação Curricular dos 
Cursos de Graduação da UVA, a ser realizado no mês de outubro de 2003.

APRESENTAÇÃO

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA,  
vem desenvolvendo nos últimos anos esforços no sentido de garantir melhorias nos currículos dos 
Cursos de Graduação e sobretudo na qualidade necessária aos processos formativos de Educação 
Superior no país. 

As mudanças exigidas pela sociedade são inúmeras e condicionadas aos avanços tecnológicos que 
fomentam intervenções cada vez mais críticas nos Cursos de Bacharelado e de Licenciatura, objetivando 
que os novos profissionais correspondam com competências e habilidades inerentes aos ditames 
atualizados de um mercado de trabalho competitivo e globalizado.    

A UVA tem se preocupado, desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) 

em congregar iniciativas que permitam o fortalecimento de ações relativas à busca da melhoria da qualidade do 

ensino dos seus Cursos de Graduação articulando uma série de encontros envolvendo discussões no âmbito 

universitário com a participação dos coordenadores de Curso e seus colegiados, a partir do novo modelo curricular 

delineado pelas Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do dimensionamento de projetos 

próprios de Reforma Curricular.  

A constituição de  um grupo de assessoria pedagógica da PROGRAD que teve a função de coordenar os 
debates internos dessa discussão, formado pelas professoras Adriana Campani, Cleidimar Rodrigues 
Sousa Lima, Senyra Martins Cavalcanti e Maria Rejane Lima Brandim, vem sistematicamente 
estabelecendo reflexões teórico-práticas sobre as diretrizes em cada Curso desta instituição de Ensino 
Superior (IES) e elaborando o documento Diretrizes Curriculares Institucionais que agora apresentamos à 
comunidade docente objetivando instrumentalizar a etapa de construção coletiva dos Projetos Político-
Pedagógicos dos nossos Cursos, a partir dos documentos legalmente expedidos pelo MEC e pelo CNE. 

Configurando o cenário preparatório desse grande desafio acadêmico de gestão participativa e de 
inovação institucional, lembramos  a seguir algumas atividades que marcaram a caminhada histórica que 
vem sendo travada em prol da Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação da UVA nos últimos 
meses: 



a) Em maio de 2002, em Fortaleza, a PROGRAD se fez presente no Seminário Novos Rumos da 
Graduação no Ceará, evento este promovido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Conselho 
de Reitores das Universidades Cearenses (CRUC) e Câmara de Ensino Superior do Sindicato de 
Estabelecimentos de Ensino do Estado do Ceará; 

b) No mesmo mês, a Profa. Adriana Campani, apresentou à comunidade acadêmica os 
resultados dos debates do Evento anterior e a necessidade dos cursos de graduação da UVA 
passarem a discutir os documentos normatizadores do Ministério da Educação (MEC) com 
seus colegiados e demanda de alunos; 

c) Em outubro de 2002, realizou-se uma Reunião Especial com todos os coordenadores de Cursos para 
discutir uma proposta de assessoria aos projetos de Reformulação Curricular das diversas 
licenciaturas da UVA, à luz das novas diretrizes curriculares, para os cursos de formação de 
professores; 

d) Neste mesmo período a Pro-Reitoria de Graduação institui a Comissão de Assessoria à 
Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação da UVA; 

e) No período de Outubro a Dezembro de 2002 a Comissão realizou reuniões com o objetivo de 
apresentar e discutir as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação de 
Professores para a Educação Básica com os colegiados dos Cursos de Licenciatura da UVA; 

f) Ainda em Outubro de 2002, houve uma palestra intitulada ''Ensino de geografia nos países Brasil e 
França'', com o Dr. Michel Rochefort, professor Titular da Sorbone e do Instituto de Geografia da 
Universidade de Paris. Esta teve como objetivo principal o ato de instrumentalizar não só os docentes 
do curso de Geografia, mas também de outras licenciaturas, sobre as exigências e urgências das 
Novas Diretrizes Curriculares do MEC; 

g) Em Dezembro de 2002, na III Semana de Produção Docente e Discente do Centro de Ciências da 
Educação, aberto a toda comunidade acadêmica, foram discutidos temas relevantes como ''A 
formação de professores na UVA - as diretrizes nacionais e o curso de Pedagogia'', ''O papel do 
curso de Pedagogia nos cursos de formação de professores pós-diretrizes curriculares para o ensino 
superior'', ''A reformulação curricular no ensino superior: princípios adotados e processo 
recomendado pelo Forgrad'', ''Projeto pedagógico das IES como ponto de partida da reformulação 
curricular - experiência em curso na UFC''. Temas que contaram com renomados palestrantes de 
outras IES, como os Profs. Casemiro Campos (UNIFOR) e Francisco Loiola (UFC); 

h) Em março de 2003, cerca de 46 professores da UVA, Diretores de Centro, Coordenadores, 
Professores de Estágio dos Cursos de Graduação participaram do III Encontro Interinstitucional de 
Estágio Curricular: Novas Práticas no Cenário das Diretrizes Curriculares, em Fortaleza, numa 
promoção das Pró-Reitorias de Graduação das Universidades Cearenses (UNIFOR, UFC, UECE e 
UVA), com o apoio do Conselho de Reitores das Universidades Cearenses (CRUC); 

i) Em abril de 2003, a Profa. Iduína Edite Mont'alverne Braun Chaves, Coordenadora do Curso de 
Pedagogia e vice-coordenadora do Fórum de Licenciaturas da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), coordenou um debate para toda a comunidade acadêmica da UVA sobre a formação de 
professores e as novas diretrizes curriculares, com ênfase na experiência da UFF; 

j) Em junho de 2003, esteve ministrando palestra em Sobral o Prof. Dr. Jacques Therrien, 
Professor Titular e Diretor da Faculdade de Educação da UFC, apresentando importantes 
reflexões sobre o caráter científico do saber pedagógico, qual a sua relevância e o seu lugar 
articulado ao saber específico de cada especialidade; 



k) Nos meses de julho, agosto e setembro de 2003, a Comissão da PROGRAD/UVA, a partir das 
discussões oriundas das reuniões mensais de Coordenadores passou a formalização do 
Documento de Diretrizes Curriculares Institucionais da UVA. 

Vale salientar, que durante as atividades acima mencionadas a PROGRAD manteve e vem 
mantendo rotineiramente um canal aberto e democrático com as Coordenações de Cursos, 
objetivando favorecer os procedimentos internos que possibilitem discutir, analisar e produzir os 
elementos norteadores da primeira fase de elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos, numa 
tentativa de conduzir igualitariamente todos os seus Cursos de graduação a cumprirem nos 
prazos já estipulados por esta Pró-Reitoria  esse processo de criação de seus próprios caminhos 
de formação dos profissionais que a UVA pretende lançar rapidamente à sociedade onde está 
inserida. 

O documento Diretrizes Curriculares Institucionais apresenta-se como uma porta aberta às 
discussões dos Colegiados e aos encaminhamentos que deverão consolidar sua versão definitiva 
após o Fórum Deliberativo de Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação da UVA, 
conforme instruções em anexo. 

Mais do que uma etapa finalista, as contribuições das Diretrizes Curriculares Institucionais 
servirão para subsidiar resoluções que serão discutidas e aprovadas pelo CEPE, inaugurando o 
cumprimento das exigências do MEC/CNE e a inclusão da UVA nas discussões de vanguarda do 
ensino superior brasileiro, mormente no Estado do Ceará e nas suas áreas de intervenção 
educacional. 

Do ponto de vista econômico e social a necessidade de formar um profissional bem qualificado , 
apto a agir diante de uma realidade complexa, é uma missão que assume proporções muito 
elevadas numa Instituição de Ensino Superior, que tem o dever de repensar suas práticas, seus 
projetos e suas diretrizes curriculares com o firme propósito de produzir sempre uma articulação 
mediadora entre teoria e prática.  
          

1.  O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

Em decorrência da LDB 9394/96, as Instituições formadoras foram orientadas para elaborarem o 
seu Projeto Político Pedagógico Institucional e dos cursos por ela promovidos. Observado como processo 
de mobilização coletiva organizada dos profissionais dos cursos, o Projeto Político Pedagógico é 
entendido como um instrumento norteador do fazer acadêmico retratando a visão e as ações pretendidas 
de formação cidadã e profissional e os aspectos da realidade institucional (estrutura administrativa, 
recursos humanos disponíveis, infra-estrutura física) articulados ao papel social da Instituição. 

Não existe um modelo de como elaborar um Projeto Político Pedagógico. Contudo, teóricos educacionais 
e fóruns de discussão reconhecem que a organização do Projeto Político Pedagógico deve contemplar as 
seguintes dimensões e aspectos: 

As dimensões da identidade do curso no Projeto Político Pedagógico: 

  A expressão da dimensão global do curso, pela observação das demandas formativas 
esperadas pelos contextos sociais, culturais, políticos, econômicos e da sociedade civil, 
articuladas ao papel da Instituição; 
  A expressão da dimensão específica do curso, pela observação das especificidades e 
elementos singulares de sua área de conhecimento; 
  A expressão da dimensão particular do curso, pela observação da história do curso no 
contexto da história da Instituição articulada com o objeto de estudo do curso. 

Aspectos que organizam o Projeto Político Pedagógico: 



  Os princípios filosóficos e pedagógicos que constituem a identidade do curso; 
  O diagnóstico do curso e justificativa para a sua reformulação; 
  De acordo com as resoluções emanadas das DCN’s e os contextos acadêmico e 
profissional, elencar os objetivos que orientam a formação pessoal e profissional;  
  As competências e habilidades que se deseja desenvolver, relacionadas com os objetivos 
do curso e com o perfil do profissional; 
  O perfil comum e o perfil específico do profissional egresso do curso; 
  O campo profissional/área de atuação articulando os espaços acadêmico e profissional; 
  As estratégias pedagógicas para atingir os objetivos propostos; 
  Seleção, mobilidade e organização dos conteúdos em diferentes componentes 
curriculares; 
  A elaboração do ementário48, conteúdos programáticos e bibliografia básica dos 
componentes curriculares; 
  A indicação dos critérios e condições de implementação, acompanhamento e avaliação 
do Projeto Político Pedagógico; 
  A comprovação de aprovação do texto do Projeto Político Pedagógico pelos colegiados 
de curso. 

O currículo é parte integrante do Projeto Político Pedagógico e deve ser concebido observando os 
princípios: 

  O currículo é um espaço de criação, re-criação e transmissão de conhecimentos; 
  O currículo é uma unidade teórico-prática;  
  O currículo é um fator de integração entre ensino-pesquisa e extensão. 

Fica a cargo de cada curso a organização de um processo de acompanhamento e avaliação permanente 
da implementação do Projeto Político Pedagógico.  

2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ORGANIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

A matriz curricular do curso reflete a organização intencional articulada e flexível dos conhecimentos e 
componentes que integram o currículo, articulados aos objetivos do curso e ao perfil do egresso. Em 
virtude de ser a organização da matriz curricular a expressão dos interesses de formação acadêmica, 
profissional e pessoal de todos os sujeitos envolvidos no processo de reformulação curricular do curso, 
tal processo requer a ação coletiva como um princípio norteador. 

Tomando como referência as resoluções emanadas das DCN’s, as Diretrizes Institucionais da UVA, os 
cursos de bacharelado e licenciatura devem observar princípios orientadores na elaboração das suas 
matrizes curriculares. Estes princípios devem transversalizar todos os componentes curriculares eleitos 
para compor a matriz curricular dos cursos, rompendo dicotomias teórico-práticas e fronteiras 
disciplinares a fim de operacionalizar a dimensão global do currículo.  

A mobilização e a organização dos conhecimentos podem acontecer na matriz curricular através de: 
disciplinas, cursos livres e seminários de tópicos especiais, projetos de trabalho, oficinas; estágio 
supervisionado; prática curricular; trabalho de conclusão de curso e as atividades complementares 
observando as orientações contidas nesta Diretriz Curricular Institucional e as especificidades dos 
cursos. 

2.1. Bacharelado

                                                          
48
Ementa: Resumo dos conteúdos trabalhados em cada um dos componentes curriculares integrantes da matriz 

curricular dos Cursos. 



A seleção e a organização dos conhecimentos necessários para a formação acadêmica, pessoal e 
profissional do aluno devem estar intrinsecamente articulados às competências e habilidades estipuladas 
no Projeto Político Pedagógico de cada curso e expressos na organização da matriz curricular. Para que 
haja esta articulação são necessários alguns procedimentos tais como:  

  Identificar os conhecimentos necessários para que o aluno desenvolva as competências 
e as habilidades definidas no Projeto Político Pedagógico; 

  Estipular os conhecimentos necessários para que o aluno vá além das competências e 
habilidades definidas; 

  Demonstrar a finalidade destes conhecimentos na vida acadêmica, pessoal e profissional 
do aluno; 

  Apresentar estratégias pedagógicas de aprendizagens destes conhecimentos, bem como 
a sua articulação com os componentes curriculares referenciados nas diretrizes desta 
Instituição;  

  Explicitar a contribuição de cada área do curso na aprendizagem dos conhecimentos 
para o desenvolvimento das competências profissionais e acadêmicas. 

2.2. Licenciatura 

A seleção e a organização dos conhecimentos necessários para a formação profissional e acadêmica do 
aluno devem estar intrinsecamente articulados as competências e habilidades estipulados no Projeto 
Político Pedagógico de cada curso e expressos na organização da matriz curricular. Os critérios de 
organização da matriz curricular devem estar em consonância com as dimensões da formação do 
professor, conforme indica o Parecer CNE/CP 09/2001. Estas dimensões expressam-se pelos seguintes 
eixos: 

a) “Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 
b) Eixo articulador da interação e da comunicação, bem como  desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional; 
c) Eixo articulador entre a disciplinaridade e a interdisciplinaridade; 
d) Eixo articulador da formação comum  com a formação específica; 
e) Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos filosóficos, 

educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa; 
f) Eixo articulador das dimensões práticas”. 

Vale ressaltar que a organização da matriz curricular traz como princípio fundante a articulação 
permanente entre a formação específica e a formação pedagógica. 

A formação específica e pedagógica do licenciado deve estar pautada na constituição de competências 
específicas própria de cada etapa e modalidade da educação básica e de cada área do conhecimento a 
ser contemplado na formação. Considerando as recomendações do Parecer CNE 09/2001, a definição 
dos conhecimentos que irão constituir as competências da formação específica e pedagógica do 
licenciado deve contemplar: 

I - Conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos incluindo as especificidades 
dos portadores de necessidades especiais e as das comunidades indígenas. 
II – Conhecimentos sobre a dimensão cultural, social, política e econômica da educação e da 
profissionalização docente. 
III – Conhecimentos específicos da área de ensino. 
IV – Conhecimentos das teorias da aprendizagem. 
V – Conhecimentos advindos da experiência docente. 
VI – Conhecimentos sobre a gestão dos processos educativos da educação básica. 
VII – Conhecimentos sobre o uso das novas tecnologias para promover a aprendizagem. 



Esses conhecimentos devem ser observados no momento de elaboração dos componentes curriculares 
da matriz curricular dos cursos de Licenciatura. A seleção, organização e mobilidade dos conteúdos 
curriculares específicos da formação pedagógica serão definidos em resolução institucional própria. 
Observando que o Parecer CNE/CP 02/2002 destaca que a formação pedagógica específica deverá 
corresponder a 1/5 da carga horária total do curso.  

3. COMPONENTES DA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS 

A) Bacharelado e Licenciatura 

A organização e mobilidade dos conhecimentos podem estar representadas em diferentes componentes 
curriculares, tais como: 

3.1. Disciplinas, Cursos Livres e Seminários de Tópicos Específicos, Projetos de Trabalho, 
Oficinas

 Disciplinas: As disciplinas escolares contém um conjunto peculiar de conhecimentos dispostos 
especificamente para fins de ensino. Nesse sentido, ela não é uma cópia das ciências de 
referência e não segue a mesma seqüência lógica. Elas representam um conjunto de conteúdos 
de instrução selecionados, dosados, ordenados e seqüenciados e definidos a serviço de uma 
finalidade educativa e profissionalizante. Estes conteúdos são pré-definidos em ementários e 
estão atrelados  a uma ordem hierárquica na sua organização, com seqüência e carga horária 
definidas na matriz curricular. 

 Cursos Livres e Seminários de Tópicos Especiais: componentes curriculares flexíveis 
ofertados pelo curso em atenção às demandas geradas por necessidades formativas específicas 
dos alunos, possibilitando a inclusão de temas/discussões emergentes na área de conhecimento 
do Curso, mas que possuem caráter complementar e/ou não estão contempladas em relação aos 
outros componentes curriculares do Curso. Não há a necessidade de pré-definir ementário de 
conteúdo, pois são atividades programadas de conteúdo flexível, mas com carga horária definida 
na matriz curricular. 

 Projetos de Trabalho: Projetos de caráter teórico-prático individuais com tema na área de 
conhecimento do curso e sob orientação de um docente. Assim como os cursos livres e 
seminários de tópicos especiais, não há a necessidade de pré-definir ementário de conteúdo, 
pois são atividades programadas de conteúdo flexível, mas com carga horária definida na matriz 
curricular. 

 Oficinas: Ação teórico-prática não-individualizada que objetiva uma aprendizagem através de 
situações simuladoras e/ou resoluções de situações-problema. O seu caráter eminentemente 
aplicativo requer a produção de materiais articulados aos ementários dos outros componentes 
curriculares. Assim como os cursos livres, nos seminários de tópicos especiais e nos projetos de 
trabalho, não há a necessidade de pré-definir ementário de conteúdo, pois são atividades 
programadas de conteúdo flexível, mas com carga horária definida na matriz curricular. 

3.2. Estágio Supervisionado 

As bases conceituais e de duração do Estágio Supervisionado apresentam-se basicamente nos 
seguintes documentos:  Pareceres CNE/CES 492/2001, CES/CNE 0146/2002 e CNE/CP 108/2003 que 
dispõem sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais e carga horária dos cursos de graduação na 
modalidade Bacharelado e CNE/CP 09/2001 e CNE/CP 02/2002 que dispõem sobre as Diretrizes 



Curriculares Nacionais  e carga horária dos cursos de graduação na modalidade Licenciatura. O 
componente curricular Estágio Supervisionado será abordado a partir destes dispositivos legais. 

3.2.1. Bacharelado
O Estágio Supervisionado dos cursos de Graduação na modalidade Bacharelado é concebido como um 
componente de integralização curricular visando a articulação teórico-prática na formação do aluno. 
Conforme os Pareceres CNE/CES 492/2001 e 0146/2002  sua proposta deve pautar-se em três grandes 
princípios:  

a) integração do conhecimento do aluno com a realidade social, econômica e do trabalho;  
b) iniciação a prática de pesquisa;  
c) iniciação profissional. 

Sendo assim, o estágio supervisionado deve priorizar um conteúdo implementador do perfil do formando 
a medida que for inserindo o aluno no espaço sócio-institucional,  capacitando-o ao exercício profissional 
e o mesmo deve estar diretamente articulado com o Trabalho de Conclusão de Curso. 

O estágio supervisionado, conforme Parecer CNE/CP 108/2003,  é atividade curricular obrigatória com 
carga horária específica e deve ser realizado em diversas etapas do a partir da segunda metade do 
curso, durante o período letivo. Seguindo os princípios filosóficos das Diretrizes Curriculares Nacionais, a 
Universidade Estadual Vale do Acaraú recomenda aos seus cursos de Graduação que o estágio 
supervisionado seja integralizado a partir da segunda metade do curso. 

As modalidades de operacionalização são diversificadas e de acordo com as especificidades de cada 
curso. Deve estar previsto no Projeto Político Pedagógico de cada curso um planejamento específico 
para o Estágio supervisionado prevendo acompanhamento e avaliação permanente por um docente ou 
uma equipe de docentes.  

3.2.2. Licenciatura 

O Estágio Supervisionado nos cursos de graduação na modalidade Licenciatura é concebido como um 
momento prolongado, contínuo e denso para a realização das competências exigidas na prática 
profissional de um professor. Ele é uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional 
reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário.  

O Estágio Supervisionado é um componente obrigatório da organização curricular devendo ser 
intrinsecamente articulado com a prática curricular e com o trabalho de conclusão de curso.  

Sendo assim, o estágio supervisionado deve ocorrer em unidades escolares onde o estagiário assuma 
efetivamente o papel de professor, de outras exigências do projeto pedagógico e das necessidades 
próprias do ambiente institucional escolar. 

O estágio supervisionado com carga horária específica dever ser realizado a partir do início da segunda 
metade do curso em diversas etapas durante o período letivo.  

O Projeto Político Pedagógico de cada curso deve prever planejamento específico para o estágio 
supervisionado garantindo acompanhamento e avaliação permanente por um docente ou uma equipe de 
docentes. 

3.3. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação  

Bacharelado e Licenciatura 

O trabalho de conclusão de curso tem a finalidade de oportunizar ao(s) aluno(s) uma reflexão teórico-
prática e de natureza científica. Esta reflexão deve contemplar referenciais analíticos da prática de 



pesquisa articulada com a prática profissional exercitadas no estágio supervisionado e/ou experiências 
de exercício da prática profissional nos cursos de bacharelado e licenciatura. CCoommpprreeeennddee--ssee qquuee ooss
mmoommeennttooss vviivveenncciiaaddooss ppeellooss aalluunnooss nnaa eellaabboorraaççããoo ee iimmpplleemmeennttaaççããoo ddee pprroojjeettooss ddee ppeessqquuiissaa,, eennssiinnoo ee
eexxtteennssããoo,, bbeemm ccoommoo aass eexxppeerriiêênncciiaass ddoo eessttáággiioo ssuuppeerrvviissiioonnaaddoo ddooss ccuurrssooss ddeevvaamm eennccaammiinnhhaarr aass aaççõõeess
qquuee rreessuulltteemm nnaa eellaabboorraaççããoo ddoo ttrraabbaallhhoo ddee ccoonncclluussããoo ddee ccuurrssoo ddee ggrraadduuaaççããoo.. O trabalho de conclusão 
deve ser desenvolvido ao longo do curso e finalizado no último período/ano do mesmo, e estar coerente 
com o Projeto Político Pedagógico de cada curso. A Instituição recomenda aos cursos que incluam no 
seus Projetos Políticos Pedagógicos a realização do Trabalho de Conclusão de Curso devido a sua 
importância na formação acadêmica do aluno. Os critérios e técnicas de elaboração, os procedimentos 
de orientação e avaliação do trabalho de conclusão de curso devem ser estabelecidos por cada curso em 
seus Projetos Político Pedagógicos. 

3.4. Atividades Complementares 

As atividades complementares devem possibilitar uma formação mais flexível e enriquecedora do aluno, 
considerando as habilidades e competências deste, inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico.
Nesse caso o aluno incorporará ao seu currículo vivências acadêmicas, internas ou externas ao curso. 
Segundo Parecer CES/CNE 0146/2002 as atividades complementares se orientam na perspectiva de 
“estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 
permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo 
do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades 
regionais e culturais”. (BRASIL, 2002:11) 

Considerando o perfil do aluno da Universidade Estadual Vale do Acaráu, as atividades complementares 
se caracterizam por serem ações integradas ao currículo, com carga horária definida e obrigatória para a 
conclusão do curso de bacharelado e de licenciatura, tais como:  

 Atividades de monitoria: segue o projeto de monitoria da instituição; 
 Atividades de iniciação científica: participação em grupos de pesquisa; elaboração de 
projetos de pesquisa; experiência como bolsista de iniciação à pesquisa científica; participação 
como ouvinte em palestras, mesas-redondas, seminários, encontros, congressos, conferências e 
colóquios de natureza técnico-científica na área do curso; apresentação de trabalhos em eventos 
técnico-científicos na área do curso, organização de eventos científicos e das semanas dos 
cursos... 
 Atividades de extensão: participação em projetos e programas de natureza cultural e 
profissional. 
  Seminários, cursos livres e outras atividades  promovidas pelo próprio curso. 

As atividades complementam a formação acadêmica pessoal e profissional do discente, e devem ser 
cumpridas ao longo do período de integralização curricular. Contudo, vale salientar que as atividades 
complementares devem contar com a orientação docente. Nas licenciaturas e bacharelados, as 
atividades complementares deverão articular-se com o projeto pedagógico do curso de forma a 
enriquecer o processo formativo do professor-aluno como um todo. Os procedimentos e critérios de 
seleção e validação das Atividades Complementares  fica a cargo de cada curso, desde que atenda as 
suas especificidades.  

3.5. Prática como componente curricular 

3.5.1. Bacharelado 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação na modalidade Bacharelado não mencionam a prática 

como componente integrante da matriz curricular. No entanto há recomendações de que todos os componentes da 

matriz curricular destes cursos oportunizem espaços  para a aprendizagem de caráter teórico-prática. Recomenda-se 



que o princípio teórico-prático deva orientar a organização da matriz curricular de todos os cursos de Graduação da 

UVA. Considera-se que o estágio supervisionado, o trabalho de conclusão de curso, as oficinas e os projetos de 

trabalho, dentre outros, como componentes curriculares  propícios  para o desenvolvimento deste princípio.  

3.5.2. Licenciatura 

A prática no curso de graduação na modalidade Licenciatura é concebida como um componente 
curricular o que implica vê-la como “uma dimensão do conhecimento que deve estar presente nos 
momentos em que se trabalha a reflexão sobre a atividade profissional, como durante os momentos em 
que se exercita a atividade profissional” (Parecer CNE/CP 09/2001, p.22).  

A prática curricular deve estar presente no interior de todos os componentes curriculares e não apenas 
nas disciplinas pedagógicas. Todos componentes curriculares terão sua dimensão prática com a 
finalidade de promover a articulação teórico-prática numa perspectiva interdisciplinar. 

Conforme a resolução CNE/CP 02/2002, a prática será desenvolvida com ênfase  nos procedimentos de 
observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, descrição e análise dos 
registros das observações realizadas e resolução de situações-problema. Podendo ser enriquecida com 
tecnologias da informação, incluídos o computador e o vídeo, como também narrativas orais e escritas de 
professores, produções de alunos em situações simuladoras e estudo de caso. 

 A distribuição e organização da carga horária da prática curricular na formação do professor fica a 
critério de cada curso, desde que atendida a carga horária mínima de 200h recomendada pelo Parecer
CNE/CP 02/2002. A prática como componente curricular, desde que reservada a sua carga horária,  
poderá acontecer considerando:  

a) A sua articulação com outros componentes curriculares (disciplinas, cursos livres, oficinas, projeto de 
trabalho etc.); 

b) A aplicabilidade e ressignificação de conhecimentos e saberes em situações reais e/ou simuladas de 
ensino e gestão em espaços escolares e não escolares; 

c) A aprendizagem dos conhecimentos e saberes dos diferentes níveis e modalidades da educação 
básica. 

4. COMPOSIÇÃO DOS CONTEÚDOS DA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS DE BACHARELADO 
E LICENCIATURA

A matriz curricular, integrante do Projeto Político Pedagógico dos cursos de graduação  corresponde a 
uma composição de conteúdos curriculares assim distribuídos: 

4.1. Conteúdos básicos resultantes dos conhecimentos específicos necessários ao desenvolvimento da 
competência profissional e acadêmica propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação para cada curso, e, no curso de licenciatura, devem incluir, 
também, os conhecimentos da formação pedagógica propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de formação de professores para a educação básica.  

4.2. Conteúdos complementares que podem ser desdobrados em: 

a) Conteúdos complementares optativos: correspondem aos conhecimentos das áreas de 
aprofundamento e de interesse acadêmico de cada curso, porém de caráter optativo.  
b) Conteúdos complementares flexíveis: correspondem as atividades complementares propostas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 



5. CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Segundo o Conselho Nacional de Educação, a “formação é percebida como processo permanente e 
autônomo, caracterizado pela definição de patamares progressivos de qualidade” (BRASIL, 1999: 01). 
Nesse caso, o estabelecimento de um padrão único de carga horária, mesmo se específico por área de 
conhecimento, dificilmente atenderia às necessidades de formação profissional e/ou encontraria adesão 
por parte dos cursos. Contudo reconhecemos que a carga horária de um curso, seja ele diurno ou 
noturno, constitui um elemento fundamental a ser observador no desenvolvimento das competências e 
habilidades previstas pelos diferentes formatos de preparação de pessoal de nível superior. Em 
conformidade com esse pressuposto é que a Câmara de Educação Superior propõe o estabelecimento 
de parâmetros a serem considerados na formulação dos projetos políticos pedagógicos de cada curso 
das instituições de ensino superior brasileiras. Assim temos para as diferentes modalidades de formação 
na educação superior (bacharelados e licenciaturas) resoluções e pareceres próprios que buscam a 
organização da carga horária, tais como o Parecer CNE/CES 100/2002  e Parecer CNE/CES 108/2003
para os Bacharelados e o Resolução CNE/CP 02/2002 para as Licenciaturas, abaixo especificados: 

5.1. Bacharelado 

Para os bacharelados a organização da carga horária fica estipulada a partir de dois pareceres. 
Inicialmente temos o Parecer CNE/CES 100/2002, que regulamenta a carga horária dos cursos de 
graduação na modalidade bacharelado, aprovado em 13/03/2002, quais sejam: 

a) Tempo mínimo de formação em 03 (três)  anos letivos; 
b) Percentual máximo de até 15% de atividade prática, sob a forma de pesquisa, de estágio ou 

intervenção supervisionada; 
c) Percentual máximo de até 15% de atividades acadêmico-culturais extra classe. 

Considerando ainda os pareceres do CNE, temos que destacar o Parecer CNE/CES  108/2003, aprovado 
em 07/05/2003, que referenda o Parecer 100/2002, no que diz respeito a duração dos curso, mas que 
amplia para até 20% o percentual máximo para as atividades de estágio e acadêmico-culturais. Este 
parecer faz uma ressalva aos cursos de Direito, Medicina e Tecnológicos Superiores, que têm 
especificidades já reconhecidas em pareceres anteriores e que, portanto, não se enquadram nesse 
parecer. 

Compreende-se destes parâmetros que a carga horária fixada para os curso de bacharelado será fixada 
em um mínimo de  03 (três)  anos a ser integralizada em 2.400 horas. Lembrando que segundo decisão 
da CES/CNE 575/2001, a hora é o período de 60 (sessenta) minutos, o que provocará um extensão dos 
cursos noturnos, de forma que a carga horária seja cumprida. 

Trata-se assim de adequar os cursos de graduação na modalidade bacharelado, da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú, a esses parâmetros, sem se eximir da qualidade na formação do profissional. 

Considerando-se a realidade local e o perfil administrativo da UVA propõe-se, pois que os cursos de 
bacharelado sigam os seguintes parâmetros: 

a) Fixar a carga horária dos cursos em um mínimo de 03 (três) anos, integralizada em no 
mínimo 2.400 horas; 
b) Estipular um percentual de no mínimo 5% e no máximo 20% da carga horária total para 
atividades de estágio supervisionado e para atividades acadêmico-científico-culturais. 

5.2.  Licenciatura 

Segundo Artigo 1o da Resolução CNE/CP 02/2002, de 19 de Fevereiro de 2002, a carga horária mínima 
para formação de professores será de 2.800 horas assim distribuídas: 



  400 horas de práticas curriculares de ensino (vivenciadas ao longo do curso); 
  400 horas de estágio curricular supervisionado (a partir da segunda metade do curso); 
  1800 horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; 
  200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

A integralização deverá acontecer em, no mínimo, 03 (três) anos letivos. 

Ressalve-se que nesta distribuição de carga horária devemos considerar algumas determinações: 

a) Os alunos que exercem atividade docente regular poderão reduzir em até 200 horas a 
carga horária do estágio curricular, que deverá ser realizado em escola de educação básica, 
respeitado o regime de colaboração entre sistemas de ensino e avaliado conjuntamente pela 
escola formadora e a escola campo de estágio; 
b) Do total especificado para a carga horária do curso, a base pedagógica não pode ser 
inferior a 1/5 deste total; 
c) A prática de ensino deverá estar presente desde o início do curso e permear a formação 
do professor; 
d)  Fazem parte das atividades acadêmico-científico-culturais conteúdos que visam ampliar 
o universo cultural do aluno. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem deverá ser orientada: 

  pela valorização de competências para o trabalho coletivo e para o trabalho individual; 
  pela avaliação da capacidade de mobilizar o conhecimento adquirido no curso e de 
buscar outros conhecimentos para desenvolver o que é proposto pela atividade profissional; 
  por instrumentos avaliativos que diagnostiquem o uso funcional e contextualizado dos 
conhecimentos adquiridos no curso. 

A elaboração de instrumentais para a avaliação de competências requer uma atenção diferenciada 
daquela utilizada pelos docentes para construir instrumentais que avaliem habilidades e apropriação de 
conteúdos. O Parecer 09/2001 (p. 34) dá como sugestão de avaliação de competências profissionais a:  

  Identificação e análise de situações educativas em contextos específicos; 
  Elaboração de projetos de trabalho e de pesquisa; 
  Elaboração de uma rotina de trabalho semanal sob a orientação do professor; 
  Intervenções teórico-práticas coerentes com o princípio de formação identificados no 
Projeto Político Pedagógico; 
  Planejamento de situações didáticas adequadas ao modelo teórico estudado; 
  Reflexão crítica sobre o que foi observado/visto/discutido em situação de estágio e/ou 
prática curricular; 
  Participação em atividades simuladas e resolução de situações-problemas; 
  Demarcação de prioridades formativas próprias. 

A avaliação das competências e habilidades dos discentes, deverá ser orientada pelo princípio de 
processo e continuidade. Em qualquer um desses momentos sugeridos pelos Parecer 09/2001, o que os 
docentes estão sendo estimulados a avaliar não é só a apropriação e o volume de conteúdos adquiridos 
no curso, mas a capacidade de mobilizá-los e de buscar outros conhecimentos para aplicar no que está 
sendo proposto como desafio intelectual pelo professor. Dessa maneira, os instrumentais avaliativos 
elaborados pelos professores “só cumprem com sua finalidade se puderem diagnosticar o uso funcional e 
contextualizado dos conhecimentos” (Parecer 09/2001, p. 33). 



Sobral-CE, 19 de setembro de 2003 
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ANEXO 2: ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS   
RESPECTIVAS LITERATURAS – LETRAS DA UVA 

Perí
odo 

Códig
o

Componentes Curriculares Carga 
Horári
a

Crédito
s

Pré-Requisito

1º 

 Ética 60 4  
 Inglês Instrumental 60 4  
 Língua Portuguesa 60 4  
 Introdução à Universidade 30 2  
 Metodologia do Trabalho Científico 60 4  

 270 18  

2º

 Fundamentos Históricos, filosóficos e 
Sociológicos da Educação I (1) 

60 4  

 Fundamentos Psicológicos da 
Educação I  

60 4  

 Teoria da Literatura I 60 4  
 Teoria e Tendências Lingüísticas 60 4  
 Língua Grega I 60 4  
 Língua Latina I 30 2  
 Práticas de Pesquisa (2) 90 6 Metodologia do Trabalho 

Científico 
 420 28  

3º

 Fundamentos Históricos, filosóficos e 
Sociológicos da Educação II (1)

60 4 Fundamentos Históricos, 
filosóficos e Sociológicos da 
Educação I 

 Fundamentos Psicológicos da 
Educação II  

60 4 Fundamentos Psicológicos da 
Educação I 

 Teoria da Literatura II 60 4 Teoria da Literatura I 
 Texto e Discurso 60 4  
 Aquisição da Linguagem 60 4  
 Língua Grega II 30 2 Língua Grega I 
 Práticas de Pesquisa (2) 90 6 Metodologia do Trabalho 

Científico 
 420 28  

4º

 Currículo, Saberes e Ação Docente (1) 120 8  
 Literatura Infantil/Juvenil 60 4  
 Fonética e Fonologia do Português 60 4  
 Produção de Texto 60 4  
 Língua Latina II 60 4 Língua Latina I 
 Práticas de Pesquisa (2) 60 4 Metodologia do Trabalho 

Científico 
 420 28  



Perí
odo 

Códig
o

Componentes Curriculares Carga 
Horári
a

Crédito
s

Pré-Requisito

5º

 Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa (1)

105 7  

 Leitura e Escrita (1) 60 4
 Literatura Luso-Brasileira 90 6  
 Morfologia do Português 60 4  
 História e Variação Lingüística 60 4  
 Estágio Curricular Supervisionado I (3) 60 4  

 435 29  

6º

 Gestão dos Processos e Modalidades 
Educativas (1)

120 8  

 Literatura Brasileira I 60 4 Literatura Luso-Brasileira 
 Literatura Portuguesa I 60 4 Literatura Luso-Brasileira 
 Tópicos de Literatura Cearense 30 2  
 Sintaxe do Português 60 4  
 Estágio Curricular Supervisionado II (3) 120 8 Estágio Supervisionado I 

 450 30  

7º

 Ensino de Literatura (1) 105 7  
 Literatura Brasileira II 60 4  
 Literatura Portuguesa II 60 4  
 Semântica do Português 60 4  
 Tópicos Especiais  30 2  
 Orientação e Elaboração do Trabalho 

de Conclusão do Curso – TCC I 
75 5  

 Estágio Curricular Supervisionado III (3) 90 6 Estágio Supervisionado II 
 480 32  

8º  Orientação e Elaboração do Trabalho 
de Conclusão do Curso – TCC II 

75 5 Práticas de Pesquisa e TCC I 

 Tópicos Especiais  60 4  
 Literatura Brasileira III 60 4 Literatura Brasileira II 
 Estilística do Português 60 4 Semântica do Português 
 Estágio Supervisionado IV (4) 210 14  

 465 31  

Atividades Complementares 240 16 

(1) Disciplinas com 15 a 60 horas de atividades de curriculares extraclasse (respectivamente, por 
semestre: 2º - 30h; 3º - 30h; 4º - 60h; 5º - 45h / 30h; 6º - 30; 7º - 45). 

(2) Estes Componentes Curriculares prevêem aulas presenciais em 5 dias específicos por semestre 
(20h). As datas exatas serão definidas pela Coordenação do Curso antes do início de cada semestre. 
O restante da carga horária constitui-se de atividades de pesquisa extraclasse. 



(3) Componentes Curriculares que prevêem aulas presenciais em 5 dias específicos por semestre (Estágio 

Supervisionado I, II e III). As datas exatas serão definidas pela Coordenação do Curso antes do início do 

semestre. O restante da carga horária, será efetivada, no contraturno do curso, na instituição do Estágio. 

 (4) Componente Curricular que terá uma carga horária presencial de 45 horas. O restante da carga 
horária (165 horas), será efetivada na instituição do Estágio, sendo 65h no próprio turno do curso e 
100h no contraturno. 



  CARGA HORÁRIA POR EIXOS CURRICULARES 

Blocos de 
Formação 

Eixos Curriculares Carga 
Horária 

Créditos 

BASE DE 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 
ESPECÍFICA

NDC - Núcleo de Disciplinas Complementares 270 18 
Lingüística e Língua Portuguesa 600 40 
Teoria da Literatura e Literaturas 600 40 
Línguas Clássicas 180 12 
TOTAL 1.650 110 
Práticas de Pesquisa e Tópicos Especiais 330 22 
Trabalho de Conclusão do Curso (orientação e elaboração) 150 10 
Atividades Complementares 240 16 
TOTAL 720 48 

BASE DE 
FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA E 
PRÁTICA 

Formação Pedagógica Geral 240 16 
Práticas como Componentes Curriculares 510 34 
Estágio Curricular Supervisionado 480 32 
TOTAL 1.230 82 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.600 240 

 CARGA HORÁRIA EXTRACLASSE FORA DO TURNO DO CURSO 

Semestre 
Fundamentos da
educação 

Práticas de 
Pesquisa 

Práticas como 
CC 

Estágio
Supervisionado TCC Total 

1º 0 0 0 0 0 0
2º 30 70 0 0 0 100 
3º 30 70 0 0 0 100 
4º 0 40 60 0 0 100 
5º 0 0 75 40 0 115 
6º 0 0 30 100 0 130 
7º 0 0 45 70 45 160 
8º 0 0 0 100 45 145 
Total 60 180 210 310 90 850 



ANEXO 3: ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE QUÍMICA DA UVA 
a) DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

SEM. CÓD. DISCIPLINA CR PRÉ-REQUISITO 
1O INGLE135 INGLÊS INSTRUMENTAL 04  
 PORTU135 LÍNGUA PORTUGUESA 04  
 ETICA135 ÉTICA 04 
 MTCIE135 METD. DO TRABALHO CIENTÍFICO 04  
 IUNIV135 INTRODUÇÃO Á UNIVERSIDADE 02  

20 CALC1235 CÁLCULO I 06  
 QGER1235 QUÍMICA GERAL I 06  
 PEDU1235 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 04  
 FHFE1235 FUND.HIST. FILOS. E SOC. DA 

EDUCAÇÃO I  
04  

3O QGER2335 QUÍMICA GERAL II 06 QGER1235 
 FGER1335 FÍSICA GERAL I 06 CALC1235 
 FHFE2335 FUND.HIST. FILOS. E SOC. DA 

EDUCAÇÃO II 
04 FHFE1235 

 PEDU2335 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 04 PEDU1235 

4O CALC2435 CÁLCULO II 06 FGER1335 
 QORG1435 QUÍMICA ORGÂNICA I 06 QGER2335 
 BGER1435 BIOLOGIA GERAL 04  
 ESTA1435 ESTATÍSTICA  04 FGER1335 

5O QORG2535 QUÍMICA ORGÂNICA II 06 QORG1435 
 HQUI1535 HISTÓRIA DA QUÍMICA 02  
 FGER2535 FÍSICA GERAL II 06 CALC2435 
 QINO1535 QUÍMICA INORGÂNICA I 06 QGER2335 

6O PENS1635 PRÁTICA DE ENSINO I: CURRICULO, 
SABERES E AÇÃO DOCENTE 

08 PEDU2435 / FHFE2335 
QORG2535 

 QANA1635 QUÍMICA ANALÍTICA I 06 QINO1535 
 BQUI1635 BIOQUÍMICA 04 BGER1435 / QORG2535 
 QINO2635 QUÍMICA INORGÂNICA II 06 QINO1535 

7O PENS2735 PRÁTICA DE ENSINO II: 
FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS (ENS. FUND.) E DE QUÍMICA 
(ENS. MÉDIO) 

08 PENS1635 

 QANA2735 QUÍMICA ANALÍTICA II 06 QANA1635 
 FQUI1735 FÍSICO-QUÍMICA I 06 ESTA1335/ CALC2435/ QANA1635 
 ESTG1735 ESTÁGIO I 11 PENS1635/ QINO2635/ QANA1635 



b)DISCIPLINAS OPTATIVAS

8O PENS3835 PRÁTICA DE  ENSINO III: POLITICA E 
GESTÃO DOS PROCESSOS 
EDUCACIONAIS E MODALIDADES DE 
ENSINO

08 PENS273/ESTG1735 

 OPTA1835 OPTATIVA 04  
 FQUI2835 FÍSICO-QUÍMICA II 06 FQUI1735 
 ESTG2835 ESTÁGIO II 11 ESTG1735/FQUI1735/QANA2735 

9O ESTG3935 ESTÁGIO III 11 ESTG2835 
 PENS4935 PRÁTICA DE ENSINO IV: SEMINÁRIOS 

DE CONCLUSÃO DO CURSO E 
TRABALHO MONOGRÁFICO

08 PENS3835/ESTG2835/FQUI2835 

 MINE1935 MINERALOGIA 04 QINO1535 
 OPTA1935 OPTATIVA 04  

CÓDIGO DISCIPLINA CR PRÉ-REQUISITO 
QAMB1O35 QUÍMICA AMBIENTAL 04 QGER2335 
QINO3O35 QUÍMICA INORGÂNICA III 04 QINO2635 
QORG3O35 QUÍMICA ORGÂNICA III 04 QORG2535 
QANA3O35 QUÍMICA ANALÍTICA III 04 QANA2735 
FQUI3O35 FÍSICO-QUÍMICA III 04 FQUI2835 
EQUI1O35 EMPRENDEDORISMO 04 QORG2535 
SQUI1O35 SEMINÁRIOS EM QUÍMICA 04 QGER2335 
CQUI1O35 CONTROLE QUÍMICO DE QUALIDADE 04 QANA2735 
LQUI1O35 LABORATÓRIO DE QUÍMICA 04 QGER2335 
MBIO1O35 MICROBIOLOGIA 04 BQUI1635 
INCC1O35 INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 04 CALC1235 
INMC1O35 INTRODUÇÃO A MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 04 QORG2535 



ANEXO 4: ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UVA 

QUADRO 1 - Distribuição das Unidades Educacionais / Atividades por Módulo 

Núcleo Código Módulo Temático / Unidade Educacionals / Atividades 

NÚCLEO DE 
FORMAÇÃO 
COMUM 

NFC 

NFCM1U5 

NFCM1O4 

1. Conhecimentos Sócio-antropológicos. 
NFC11  Ética 
NFC12  Bases Sócio-Filosóficas em Educação Física 
NFC13  Teorias Pedagógicas em Educação Física 
NFC14  Bases Históricas e Antropológicas em Educação 
Física.
NFC15  Introdução à Universidade 

NFC1O: Oficinas – Programadas e Outras. 
 Projeto Pedagógico do Curso 
 Espaço, Sociedade e Meio Ambiente. 
 Sociedade e Saúde 
 Objeto de Estudo da Educação Física 

NFC 

NFCM2U4 

NFCM2O4 

2. Conhecimentos Biodinâmicos da Atividade Física.
NFC21:        Bases Biológicas e Nutricionais da Atividade 
Física 
                    (Biologia, Bioquímica e Nutrição) 
NFC22:        Bases Anátomo-fisiológicas da Educação Física 
                    (Anatomia, Fisiologia Humana e Fisiologia do 
Exercício) 
NFC23:        Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 
                     (Cineantropometria e Cinesiologia) 
NFC24:        Primeiros Socorros 

NFC2O: Oficinas – sugestões e outras: 
 Necessidades Nutricionais: Atividade Física e 

Qualidade de Vida. 
 Promoção da Saúde 
 Educação Gerontológica e Atividade Física 
 Sistema Digestório e Nutrição Humana. 

NFC 

NFCM3U4 

NFCM3O4 

3. Conhecimentos Pedagógicos. 
NFC31: Organização Didático-Pedagógica em Educação 
Física.
NFC32: Proposições Metodológicas para o Ensino da 
Educação 
             Física.  
NFC33: Políticas Públicas em Educação e Educação Física. 
NFC34: Intervenções Pedagógicas em Educação Física e 
Esporte 

NFC3O: Oficinas – sugestões e outras. 
 A Função Social da Escola e Sua Gestão. 
 A Natureza e Significado do Trabalho do 

Professor de Educação Física Escolar. 
 Avaliação na Escola.

NFC 
NFCM4U5 4. Conhecimentos Biopsicossociais.

NFC41: Fundamentos da Psicologia 
NFC42: Psicologia da  Educação: Desenvolvimento e da 



NFCM4O7 

Aprendizagem 
NFC43: Educação Física para Portadores de Deficiências 
NFC44: Linguagem Corporal: Arte e Movimento na Escola 
NFC45: Práticas Lúdicas na Educação Física Escolar 

NFC4O: Oficinas - sugestões: 
 Psicologia e Fisiologia do Desenvolvimento 

Humano 
 Artes Cênicas 
 Expressão Corporal e Aprendizagem. 
 Perspectivas Educacionais através do Lúdico 
 O Corpo Fala. 

Núcleo Código Módulo Temático / Unidade Educacionals / Atividades 

NÚCLEO DE 
FORMAÇÃO 
ESPECIFICA

NFE 

NFEM1U9 

NFEM1O4 

1. Conhecimentos dos Temas da Cultura Corporal.
NFE1B: Metodologia do Ensino de Esportes Coletivos I 
              ( Basquete, Handebol e Voleibol) 
NFE1F: Metodologia do Ensino de Esportes Coletivos II 
               (  Futebol e Futsal ) 
NFE1A: Metodologia do Ensino do Atletismo. 
NFE1N: Metodologia do Ensino da Natação. 
NFE1G: Metodologia do Ensino das Ginásticas 
NFE1D: Metodologia do Ensino da Dança. 
NFE1L:  Metodologia do Ensino das Lutas 
NFE1J:  Metodologia dos Jogos  
NFE1E:  Esporte e Lazer  em Culturas Contemporâneas 

NFE1O: Oficinas - sugestões. 

 Jogos Esportivos Cooperativos e Inclusão. 
 Dimensões Sociais do Esporte. 
 Danças Folclóricas: Nacional/Regional. 
 Outras

NFE 

NFEM2D6 

NFEM2O3 

2. Conhecimentos Técnicos Funcionais Aplicados 
NFE21: Planejamento e Gestão em Eventos Escolares. 
NFE22: Informática Aplicada à Educação Física 
NFE23: Metodologia do Trabalho Científico 
NFE24: Língua Portuguesa 
NFE25: Inglês Instrumental 
NFE26: Bioestatística.  

NFE2O: Oficinas - sugestões. 

 Planejamento e Gestão em Eventos Escolares. 
 Gerenciamento e desenvolvimento Pessoal. 
 Educação Permanente



MÓDULO
ELETIVO
- Este módulo 
permite inclusão 
de Unidade 
Educacionals, 
que oportunizará 
uma maior 
dinâmica ao 
currículo. 

ELED06 Unidades Educacionais.(sugestões) 

ELED1:  Ecoturismo e os Esportes da Natureza  
ELED2:  Educação Física e Educação Indígena. 
ELED3: Ensino da Orientação. 
ELED4:  Xadrez, Tênis de Mesa, Peteca, Capoeira 
etc.. 
ELED5:  A Ginástica Artística e a Ginástica Rítmica 
Desportiva: brincando e aprendendo na Escola. 
ELED6:  Atividades Físicas para Grupos Especiais 
ELED7:  Avaliação na Educação Física Escolar. 
ELED8:  O Jogo e sua Prática Pedagógica. 

Interação
Ensino
Serviços e 
Comunidade 
IESC

   I E S C

1. Unidade teoria-prática e fundamentação-aplicação por meio 
de atividades planejadas e sistematizadas de pesquisa, 
prática de ensino (vivências), monitorias e atividades de 
extensão (pequenos grupos com orientação de um tutor – 
professor). 
Neste contexto, os acadêmicos iniciam precocemente o 
contato com a realidade social. Os cenários de ensino e 
campos de atuação são ambientes comunitários e instituições 
educacionais formais. (Ensino Básico). 

Estágio
Supervisionado 
I, II e III

    
 ESTG3 3. O Estágio Curricular Supervisionado, definido por lei, a 

ser realizado em escola de educação básica, e 
respeitando o regime de colaboração entre os sistemas 
de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da 
segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente 
pela escola formadora e a escola campo de estágio. 
(RESOLUÇÃO CNE/CP 1/2002). 3.1 – O Estágio será 
distribuído a partir do 6º período dividido em Estágio no 
Ensino Infantil. Estágio no Ensino Fundamental e Estágio 
no Ensino Médio. 

Núcleo Código Módulo Temático / Unidade Educacionals / Atividades 

Módulo de
Atividades 
Complementare
s

ATVCOM

As atividades complementares deverão ser incrementadas ao 
longo do curso, devendo a instituição de ensino superior criar 
mecanismos e critérios de aproveitamento de conhecimentos  
e de experiências vivenciada pelo aluno, por meio de estudos 
e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, sob 
forma de monitoria, estágios extracurriculares, programa de 
iniciação científica, programa de extensão, estudos 
complementares, congressos, seminários e cursos. 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO 
DO CURSO  TRCC 

Para conclusão do curso de graduação em Educação Física - 
Licenciatura, o aluno deverá elaborar um trabalho sob 
orientação docente. Será exigida a elaboração de um 
trabalho de conclusão de curso sob a orientação acadêmica 
de um professor qualificado, que poderá se constituir em 
monografia, publicação de artigo, resenha crítica de livros, 
desenvolvimento de técnicas e produtos, ou qualquer outro 



tipo de trabalho acadêmico inédito.

5.b.9   -      QUADRO 02 – Distribuição  das Unidades Educacionais / Atividades  por Módulo e 
Carga Horária Específica -  Resumo Carga Horária do Curso. 

Núcleos Módulo Temático Unidades Educacionais C/H 

Núcleo de 
Formação 
Comum 
NFC 

M1 - 
Conhecimentos 
Sócio-
Antropológicos. 
(filosófico, 
antropológico, 
sociológico e 
histórico que 
enfocam aspectos 
éticos, estéticos, 
culturais e 
epistemológicos). 

UE1: Ética. 
UE2: Bases Sócio-Filosóficas em Educação 
Física.
UE3: Teorias Pedagógicas em Educação Física. 
UE3:  Bases Históricas e Antropológicas em 
Educação Física. 
UE4:  Introdução à Universidade. 

60 h 
45 h 
45 h 
45 h 
30 h 

                                 Total do Módulo 225 h 

NFC 

M2 – 
Conhecimentos 
Biodinâmicos da 
Atividade Física / 
Movimento
Humano. 
(morfológicos, 
fisiológicos e 
biomecânicos).

EU1: Bases Biológicas e Nutricionais  da 
Atividade
         Física -   (Biologia, Bioquímica e Nutrição). 
EU2: Bases Anátomo-fisiológicas  da Atividade  
         Física 
             (Anatomia, Fisiologia Humana e 
Fisiologia do Exercício). 
EU3: Bases Biomecânicas do Movimento 
Humano. 
                         (Cineantropometria e 
Cinesiologia). 
EU4: Socorros de Urgências. 

135  h 

135  h 
90 h 

45 h 

                                    Total do Módulo 405 h 

NFC 

M3 - 
Conhecimentos 
Pedagógicos. 
(princípios gerais e 
específicos de 
gestão e 
organização das 
diversas 
possibilidades de 
intervenções do 
profissional no 
campo de trabalho 
e de formação). 

UE1:  Organização Didático-pedagógica em  
          Educação Física. 
UE2:  Proposições Metodológicas para o Ensino 
da
          Educação Física. 
UE3:  Políticas Públicas em Educação e 
Educação  
          Física 
UE4:  Intervenções Pedagógicas em Educação  
          Física e Esporte 

60 h 

75 h 
60 h 

75 h 

                                      Total do Módulo 270 h 
M4 – 
Conhecimentos 

EU1:  Fundamentos da Psicologia 
EU2:  Psicologia da Educação: Desenvolvimento 

30 h 



NFC Biopsicossociais. 
(mecanismos e 
processos de 
desenvolvimento 
motriz, aquisição de 
habilidades e de 
fatores 
psicológicos).

e da 
          Aprendizagem. 
EU3:  Educação Física para Portadores de  
          Deficiências 
EU4:  Linguagem Corporal: Arte e Movimento na  
          Escola 
EU5:  Práticas Lúdicas na Educação Física 
Escolar 

60 h 
60 h 
60 h 
60 h 

                                      Total do Módulo 270 h 

Núcleo de 
Formação 
Específica 

NFE 

M1 - 
Conhecimentos dos 
Temas da Cultural 
Corporal. 
(diferentes 
manifestações da 
cultura das 
atividades físicas 
nas suas formas de 
jogos, esportes, 
ginásticas, danças, 
lutas, lazer, 
recreação e outros) 

UE1:  Metodologia do Ensino de Esportes 
Coletivos I 
UE2:  Metodologia do Ensino de Esportes 
Coletivos II 
UE3:  Metodologia do Ensino do Atletismo I e II. 
UE4:  Metodologia do Ensino da Natação I e II 
UE5:  Metodologia do Ensino das Ginásticas 
UE6:  Metodologia do Ensino da Dança. 
UE7: Metodologia do Ensino das Lutas 
UE8: Metodologia dos Jogos  
UE9: Esporte e Lazer em Culturas 
Contemporâneas 

 135 h 
   90 h  
   90 h 
   90 h 
   45 h 
   45 h 
   45 h 
   45 h 
   45 h 

                                        Total do Módulo   630 h 

NFE 

M2 – 
Conhecimentos 
Técnicos 
Funcionais 
Aplicados. 
(técnicas de 
estudo, de 
pesquisa e 
conhecimentos 
teóricos e 
metodológicos 
aplicados ao 
desempenho 
humano).

EU1: Planejamento e Gestão em Eventos 
Escolares 
EU2: Metodologia do Trabalho Científico 
EU3: Informática Aplicada à Educação Física. 
EU4: Bioestatística 
EU5: Inglês Instrumental 
EU6: Língua Portuguesa 

  30 h 
  60 h 
  30 h 
  30 h 
  60 h 
  60 h 

                                         Total do Módulo  270 h 

Módulo Temático Unidades Educacionais C/H 



IESC
Interação
Ensino
Serviço
Comunida
de

Unidades teoria-

prática e 

fundamentação-

aplicação por meio de 

atividades planejadas 

e sistematizadas de 

pesquisa, ensino 

monitorias e 

atividades de 

extensão. (pequenos 

grupos) 

A Interação  Ensino-Serviço-Comunidade é um 

componente educacional oferecido semanalmente e 

continuamente nos 07 semestres do curso (Módulos 

temáticos.)   

Neste contexto, os acadêmicos iniciam 
precocemente o contato com a realidade social.  
Os cenários de ensino (vivências) e os campos 
de atuação são os ambientes comunitários, 
instituições educacionais formais (escolas). 

210 h 
Inseridos 
nos cinco(5) 
dos oito(8) 
períodos. 

45 h cada. 

                                TOTAL DO MÓDULO -  IESC 210 h 

ESTÁGIO

ESTG3

ESTÁGIO
CURRICULAR 
SUPERVISIONADO
(Será distribuído a 
partir do 6º 
semestre) 

 O estágio curricular supervisionado, definido por 
lei, a ser realizado em escola de educação 
básica, e respeitado o regime de colaboração 
entre os sistemas de ensino, deve ser 
desenvolvido a partir do início da segunda 
metade do curso e ser avaliado conjuntamente 
pela escola formadora e a escola campo de 
estágio (RES CNE/CP 01/2002) 
Divido em três(3): Estágio no Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio.

     480 h 

Total do Estágio 480

Módulo de 
Atividades
Compleme
ntares 

ATVC

ATVCOM
As atividades 
complementam a 
formação 
acadêmica pessoal 
e  profissional do 
discente, e devem 
ser cumpridas ao 
longo do período de 
integralização 
curricular. 

As atividades complementares possibilitam uma 
formação mais flexível e enriquecedora do aluno, 
considerando as habilidades e competências 
deste, inclusive adquiridas fora do ambiente 
acadêmico. A UVA criará mecanismos e 
procedimentos para julgar as atividades extra-
academia. 

240 

Total do Módulo 240 



Módulo 
Eletivo

ELED

     ELED3: 
- Este módulo permite 

inclusão de unidades 

Educacionais que 

oportunizarão uma 

maior dinâmica ao 

currículo.

- Serão 
contempladas 03 
unidades 
educacionais, 
incluídas ao longo 
do curso. (total de 
90 h). 

SUGESTÕES PARA ELETIVAS 

ELED1: Ecoturismo e os Esportes da NAtureza 
ELED2: Ensino da Orientação 
ELED3: Educação Física e Educação Indígena 
ELED4: A Ginástica Artística e a Ginástica 
Rítmica Desportiva: brincando e aprendendo na 
escola. 
ELED5: Jogos de Salão (Xadrez, Tênis de Mesa 
etc.). 
ELED6: Atividades Físicas para Grupos 
Especiais 
ELED7: Avaliação na Educação Física Escolar 
ELED8: O Jogo e sua Prática Pedagógica. 

30 h 
30 h 
30 h 
30 h 

30 h 
30 h 
30 h 
30 h 

Total do Módulo 90

Trabalho de Conclusão do 
Curso TCC 

1. Trabalho de conclusão do Curso I     30 h 

2. Trabalho de Conclusão de Curso II    30 h 
60 h

Total na Matriz Curricular 3.360 h 




