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Hoje, o sonho dos homens civilizados não é com um mundo de redenção ou um Jardim 

das Delícias, em que cada um espera que os frangos assados venham, voando, cair-lhe na boca, 

mas com um automóvel superior ao que tem, com o próximo “gadget”. Esta hierarquia de 

finalidades absurdamente desvirtuada, a que ninguém pode esquivar-se, não será remediada por 

um retorno à substância da Cultura, que está destinado, de qualquer modo, a continuar sendo 

um retorno quimérico; sê-lo-á, outrossim, por um esforço para impelir a civilização, de forma 

positiva, num rumo em que ela própria se supere. O que toda a cultura nada mais fez, até hoje, 

do que prometer, será realizado pela civilização quando esta for tão livre que não exista mais 

fome sobre a Terra. 

Max Horkheimer e Theodor W. Adorno 

  



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

A presente tese busca compreender o processo de formação de professores que se efetivou na 

Universidade Federal do Maranhão, a partir da criação das licenciaturas interdisciplinares em 

Ciências Humanas e Ciências Naturais, mais especificamente os cursos implantados no campus 

de Bacabal. O nosso objetivo foi analisar as concepções teórico-pedagógicas dessas 

licenciaturas a partir do estudo do seu Projeto Político Pedagógico, com foco especial para o 

currículo desses cursos. A concepção teórico-metodológica que embasamos nossos estudos foi 

a da Teoria Crítica da Sociedade. Também procuramos, mediante pesquisa empírica, realizada 

por meio de entrevistas e questionários semiestruturados, levantar o grau de conhecimento e 

satisfação de estudantes e professores sobre essas licenciaturas. Tendo como referência 

pedagógica a concepção de competências, essas licenciaturas reiteram no Brasil uma formação 

de professores com um viés tecnicista, pragmático, dicotômico, reproduzindo a 

pseudoformação característica da sociedade do capitalismo tardio nos tempos atuais. Com o 

propósito de formar professores mais adaptados às mudanças estruturais do sistema produtivo 

e, ao mesmo tempo, sanar o problema da carência de professores para atuarem na educação 

básica, a UFMA elaborou um Projeto Político Pedagógico que recrudesceu o processo de 

pseudoformação do indivíduo. Reduziu o tempo de formação, aglutinou disciplinas da área 

pedagógica, negligenciou a importância das disciplinas de ciências humanas e sociais na 

formação do indivíduo e, mais especificamente, do professor. Baseando-se na concepção 

pedagógica por competências reproduziu e agudizou velhas dicotomias empobrecedores do 

processo ensino-aprendizagem: teoria e prática, método e conteúdo, saber pedagógico e saber 

específico. Por mais que tais cursos venham passando, constantemente, por mudanças em seu 

projeto pedagógico, tais mudanças não significaram um avanço na solução dos problemas aqui 

apontados. Na verdade, a cada nova reformulação reproduzem-se as características de uma 

(pseudo)formação que obsta a construção de sujeitos autônomos e emancipados. 

 

Palavras-chave: Licenciaturas Interdisciplinares. Pseudoformação. Competências.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to understand the teacher training process that took place at the Federal 

University of Maranhão, from the creation of the interdisciplinary degrees in Human Sciences 

and Natural Sciences, specifically the courses implanted in the Bacabal’s college. Our objective 

was to analyze the theoretical and pedagogical conceptions of these degrees based on the study 

of its Political Pedagogical Project, with a special focus on the curriculum of these courses. The 

theoretical-methodological conception that we base our studies was that of the Critical Theory 

of Society. We also sought, through empirical research, conducted through interviews and semi-

structured questionnaires, to raise the degree of knowledge and satisfaction of students and 

teachers about these degrees. Having as pedagogical reference the conception of competences, 

these degrees repeat in Brazil a teacher training with a technicist, pragmatic, dichotomic, 

reproducing the characteristic pseudoformation of the society of capitalism in the present times. 

With the purpose of training teachers more adapted to the structural changes of the productive 

system and at the same time, to solve the problem of the lack of teachers to work in basic 

education, the UFMA elaborated a Political Pedagogical Project that intensified the process of 

pseudoformation of the individual. It reduced the time of formation, agglutinated disciplines of 

the pedagogical area, neglected the importance of the disciplines of human and social sciences 

in the formation of the individual and, more specifically, of the teacher. Based on the 

pedagogical conception by competences, it reproduced and sharpened old impoverishing 

dichotomies of the teaching-learning process: theory and practice, method and content, 

pedagogical knowledge and specific knowledge. However much these courses have been 

constantly changing through their pedagogical project, such changes have not meant an advance 

in the solution of the problems mentioned here. In fact, each new reformulation reproduces the 

characteristics of a (pseudo) formation that prevents the construction of autonomous and 

emancipated subjects. 

 

Key words: Interdisciplinary degrees. Pseudoformation. Competences. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho vincula-se ao Doutorado em Educação do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal Fluminense (UFF), e está inserido 

na Linha de Pesquisa “Políticas, Educação, Formação e Sociedade” (PEFS), articulado ao grupo 

de pesquisa “Políticas em Educação, Formação, Cultura e Inclusão” (GRUPEPE), coordenado 

pela Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa, orientadora deste trabalho. 

Fruto do convênio entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), o Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Educação, proporcionou a 

nossa inserção no programa com o objetivo de problematizar os elementos que compõe o 

processo de (pseudo)formação na sociedade administrada atual,  com foco na expansão e 

interiorização da UFMA por meio das licenciaturas interdisciplinares – fato que baliza o início 

de nossa trajetória profissional nesta universidade – compreendendo, de forma crítica, as 

vicissitudes desse processo. Também havia o desejo de darmos continuidade ao nosso processo 

de formação como profissionais do ensino superior, agora no doutorado, o que nos habilitaria, 

enquanto pesquisadores, a colaborarmos em cursos de pós-graduação. 

Para discutir o processo de formação de professores na UFMA, é necessário refletirmos 

sobre os significados que a formação assume na sociedade contemporânea, que, com cada vez 

mais intensidade, tem obstado a possibilidade desta, a não ser como pseudoformação, cujo fim 

pragmático é a mera produção de mônadas a serem empregadas na reprodução do sistema 

capitalista como força de trabalho. Isso assume importância, pois, como nos mostra Adorno 

(2001, p. 13-14): 

 

[...] a reificação da própria vida repousa não em um excesso, mas em uma escassez de 

esclarecimento, e que as mutilações infligidas à humanidade pela racionalidade 

particularista contemporânea são estigmas da irracionalidade total. A abolição dessa 

irracionalidade, que coincidirá com a abolição da separação entre trabalho manual e 

intelectual, aparece à cegueira da crítica cultural como o caos: para quem glorifica a 

ordem e a estrutura de qualquer espécie, esta separação petrificada torna-se um 

arquétipo do eterno. 

 

Isto posto, a questão expressa por Crochík (2002, p. 70), se existe possibilidade de 

formação para além da pseudoformação, enseja uma discussão preliminar, que permeia a 
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relação entre trabalho e formação, da qual não podemos escapar se quisermos enfrentar os 

problemas que envolvem a educação na sociedade de capitalismo tardio. 

Começamos a analisar as relações entre trabalho e formação na sociedade capitalista 

desse fim de século XX, sem perder de vista seu caráter histórico que, in limine litis, a partir da 

Antiguidade esteve relacionado à dominação. Nesse sentido autodeterminação e dominação se 

relacionam historicamente no desenvolvimento das sociedades humanas como um processo 

dialético que teve o progresso e a civilização como metas. A práxis constituinte dessa relação, 

como nos assevera Adorno (1995, p. 206), resultou da luta dos homens contra as “penúrias da 

vida”, o que concorre para sua desfiguração “ali onde ela tenta abolir tais penúrias”. 

Desta maneira, o trabalho intelectual, que remonta o esforço de dominação da natureza 

e que ensejou a práxis – a nossa libertação em relação à nossa reprodução como espécie – 

segundo Crochík (2002, p. 62), se diferencia do trabalho manual, na medida em que aquela 

“surge do trabalho [manual] para indicar uma existência para além dele”, sendo que essa 

distinção fica comprometida e enfraquecida, quando o modelo burguês de produção material 

submete a práxis aos seus desígnios. 

A práxis se definiria, para o autor em tela, “pelo não trabalho”, tendo como fim “a 

liberdade dele” (CROCHÍK, 2002, p. 62). Seria a renúncia da renúncia do princípio do prazer, 

que os homens tiveram que fazer para poderem, em alguma medida, viver com maior segurança 

frente às imprevisibilidades na natureza. A práxis seria a renúncia do trabalho como sacrifício 

– tripalium. 

 

O trabalho como sacrifício do princípio do prazer associa-se à troca já presente nos 

rituais primitivos: para se aclamar a fúria dos deuses, ofereciam-se oferendas, entre 

elas, a vida de alguém. Sua origem, assim, é a desigualdade entre homens e deuses, 

sua aparência, a igualdade expressa pela troca. Se, no trabalho, o prazer é sacrificado 

na submissão ao capital, ele não deixa de existir, mas associa-se ao que lhe é contrário: 

a destruição; ou se torna mera compulsão, retirando o sentido da ação; ou fragmenta 

a vida humana, expulsando a humanidade que a atividade traz. Como sacrifício o 

trabalho entrega a vida em troca da possibilidade da subsistência (CROCHÍK, 2002, 

p. 63). 

 

Se, como afirmado, a práxis teve como seu fundamento a dominação da natureza e, em 

igual medida, a própria dominação do homem (pois este é também natureza), o modelo de razão 

e, posteriormente, de esclarecimento, que surge de tal relação, reproduz as relações de poder 
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que foram se materializando ao longo do tempo e se consolidaram na sociedade burguesa na 

atualidade. 

Isto equivale a dizer que pela necessidade de dominação da natureza e dos outros 

homens o esclarecimento “eliminou com seu cautério o último resto de sua própria 

autoconsciência” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 18) e, com isso, substituiu a verdade 

como valor pelo valor da verdade, pela operation, pelo conhecimento eficaz e pela técnica: 

 

O saber que é poder não conhece barreira alguma, nem na escravização da criatura, 

nem na complacência em face dos senhores do mundo. Do mesmo modo que está a 

serviço de todos os fins da economia burguesa na fábrica e no campo de batalha, assim 

também está à disposição dos empresários, não importa sua origem. [...] A técnica é a 

essência desse saber, que não visa conceitos e imagens, nem o prazer do 

discernimento, mas o método, a utilização do trabalho de outros, o capital. 

 

Desse modo, o potencial trazido por meio da práxis e do esclarecimento é obstado pela 

instrumentalização do saber. Uma assepsia do conhecimento é realizada em nome da técnica e 

da produção do mais valor, fazendo com que a formação mais pareça um tipo de adestramento. 

O maquinário inteligente e as revoluções técnicas constantes decretam, em favor das forças 

produtivas materiais, a obsolescência programada dos homens. Os requisitos da formação para 

o trabalho são cada vez mais genéricos e empobrecidos, reproduzindo, de forma predominante, 

a dominação e a violência sistêmicas: 

 

Agora que uma parte mínima do tempo de trabalho à disposição dos donos da 

sociedade é suficiente para assegurar a subsistência daqueles que ainda se fazem 

necessários para o manejo das máquinas, o resto é supérfluo, massa imensa da 

população, é adestrado como uma guarda suplementar ao sistema, a serviço de seus 

planos grandiosos para o presente e o futuro. [...] Na medida em que cresce a 

capacidade de eliminar duradouramente toda miséria, cresce também 

desmesuradamente a miséria enquanto antítese da potência e da impotência 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 43). 

 

A simplificação das funções possibilitada pela revolução tecnológica e a inserção das 

chamadas “máquinas inteligentes” (automação) no processo produtivo “retira a possibilidade 

do particular – o indivíduo que se expressa e se contrapõe ao geral – diferenciar-se” 

(CROCHÍK, 2003, p. 15-16). Se o revolucionar da base técnico-produtiva amplia as 



12 
 

 
 

possibilidades de libertação do homem do trabalho de mera reprodução da sua existência, 

contraditoriamente, concorre para que a nossa existência se reduza à reprodução da dominação. 

O progresso – submetido aos liames da sociedade administrada – se aparenta neutralidade, ou 

se “outrora servia simultaneamente ao capital e à humanidade” (CROCHÍK, 2003, p. 17), 

atualmente, está a serviço, determinantemente, do capital. 

Quando se poderia viver sem trabalhar (ou pelo menos trabalhar o mínimo possível), 

pois as condições matérias atuais podem garantir igualdade material entre os homens, pré-

condição para a igualdade política, intensificam-se os processos de exploração e desigualdades 

no mundo inteiro. Por isso, atualmente, as ilusões acerca de uma situação não podem mais ser 

encaradas como ideologias, mas, de outro modo, como mentiras manifestas de uma situação 

que precisa de ilusões. Os conteúdos de tais ilusões (felicidade, cidadania, democracia, 

liberdade, justiça), como não podem expressar a verdade que procuram escamotear, 

apresentam-se com seu conteúdo reduzido ao que é possível na atualidade (CROCHIK, 2003): 

 

Na sociedade administrada, a contradição social, se ainda é expressada pela luta de 

classes, apresenta-se também em obstar aquilo que já seria possível: a autonomia de 

decisão individual, a espontaneidade, que se associa ao novo, uma vida sem 

ansiedade, uma vida sem a obrigatoriedade de tanto trabalho. Os meios – a técnica, a 

coletividade, a razão – tornam-se fins, o fim é esquecido: uma vida digna de ser vivida 

(CROCHÍK, 2003, p. 16). 

 

Tais relações impactam diretamente na formação do indivíduo, de modo que nos resta 

a pergunta: estaria negada, então, a possibilidade de formação para além da formação burguesa? 

Parece-nos que não, pois, como analisa Crochík (2002), há uma contradição inerente à formação 

burguesa, que se expressa tanto pelo caráter heterônomo da formação em sua dimensão mais 

empobrecida, para o trabalho (essa que se parece mais com um tipo de adestramento), como 

pelo seu potencial revolucionário que se liga ao esclarecimento. E são essas contradições que 

se ligam ao esclarecimento que devem ser superadas. Não cabe negar a formação burguesa, mas 

expor os limites desta própria formação para a constituição da subjetividade dos indivíduos. 

 

O que deve ser universalizado, assim, não é a cultura como um fim em si mesmo, que 

não é menos pseudoformação do que a formação para o trabalho, mas o próprio 

esclarecimento com suas contradições para que essas possam ser superadas, não 

somente no plano do pensamento, mas no plano da ação (CROCHÍK, 2002, p. 69). 
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A educação burguesa tanto teria uma dimensão conservadora, que expressa a dominação 

oriunda das relações matérias de produção da sociedade de classes que a conforma, quanto uma 

dimensão revolucionária, que se remete à libertação. Ela é produto dessa tensão, que tem como 

base o conflito existente entre produtores e detentores dos meios de produção. Assim, é essa 

educação que deve ser socializada, com todas suas contradições internas, pois é nesta que a 

“esperança da consciência deve se situar”, a partir da universalização desses conhecimentos, 

juntamente com a “apresentação de suas contradições” (CROCHÍK, 2002, p. 69). 

Porém, cabe destacar dois pontos importantes sobre educação e cultura. O primeiro 

deles é que educar não deve se resumir à “modelagem de pessoas” a partir de um “tipo ideal”, 

que calca seus objetivos formativos na “mera transmissão de conhecimentos, cuja 

características de coisa morta já foi mais do que destacada” (ADORNO, 2011, p. 141); mas, se 

é preciso assumir riscos1, como o faz Adorno (2011), concordamos que uma educação crítica 

deva se direcionar a uma práxis educativa e formadora que produza “uma consciência 

verdadeira” (ADORNO, 2011, p. 141), que se contraponha a heteronomia, marca da sociedade 

administrada. 

Se por produção entendemos uma atividade consciente, que objetiva a fins 

determinados, o que, em última instância, corresponderia ao agir racional; para que se produza 

a “consciência”, ou do mesmo modo, a “faculdade de pensar” relacionada a fins que estejam na 

direção da formação de nossa subjetividade, cabe direcionarmos nossos esforços não apenas 

para “o desenvolvimento lógico formal” – que pensamos também ser importante, pois “a 

consciência é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo” em sua totalidade – mas para o 

desenvolvimento da “capacidade de fazer experiências”, e fazer experiências, nesse sentido, se 

relacionaria então à própria possibilidade de emancipação do sujeito (ADORNO, 2011, p. 151). 

Emancipação, termo originado do alemão (Mündigkeit), que significou, em termos 

legais, a independência do pai (munt) e a autonomia do sujeito, ganha, com o Iluminismo e, 

especificamente com Kant, a ideia de um processo de construção de uma individualidade 

consciente e livre, que age na sociedade a partir de um protagonismo autodeterminado (EULER, 

2015). Nesse sentido a emancipação designaria a passagem de um “resultado incerto de não-

                                                           
1 Fazemos referência aqui à provocação de Becker (ADORNO, 2011, p. 142), quando este, ao dialogar com 

Adorno, reflete: “Gostaria de enfatizar apenas que também no que se refere ao conceito do “homem emancipado” 

é preciso tomar cuidado para não convertê-lo (sic) em um ideal orientador”. 
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liberdade para a liberdade, aceita de acordo com a possibilidade, mais precisamente como 

resultado, pelos agentes na posição de sujeitos” (EULER, 2015, p. 73). 

A formação do indivíduo seria, deste modo, uma ação não apenas voltada para o 

ajustamento das consciências individuais a um tipo ideal de sociedade ou a um projeto político 

utópico, o que não deixa de ser expressão de heteronomia – crítica já realizada por Adorno 

(2011) – mas, com aporte na teoria, nos conteúdos da cultura e na própria experiência, uma 

mediação no sentido da construção de uma reflexão crítica “sobre a semiformação, em que 

necessariamente se converteu” (ADORNO, 2005, p. 18). 

O segundo é que os produtos culturais não são neutros, mas expressam os conflitos da 

vida em sociedade. Como nos mostra Crochík (2011, p. 28), a racionalidade da cultura que 

criou a vida democrática também criou uma cultura irracional que atenta contra esta 

democracia, o que demonstra a contradição que envolve a produção cultural nos nossos tempos. 

Isto posto, cabe refletirmos: em relação aos conteúdos da cultura e a qualidade das experiências 

possibilitadas em função destes, é válido todo e qualquer tipo de experiência? 

Que experiências podemos compreender como “dignas de ser vividas”, sem cairmos no 

perigo da produção do tipo ideal de indivíduo e de formação? Adorno (2011, p. 154) nos deixa 

alguns elementos para refletirmos sobre isso. Ele afirma que a educação para formação da 

individualidade precisa trabalhar na direção da ruptura operada pela sociedade capitalista, 

“tornando consciente a própria ruptura em vez de procurar dissimulá-la”. 

Logo, os bens culturais, ou seja, os conteúdos da cultura devem se direcionar “a 

implantação das coisas humanas” (ADORNO, 2005, p. 03), pois caso contrário, isolados e 

voltados sobre si mesmos – o que acaba convergindo com o sentido da produção de indivíduos 

ilustrados – a cultura perde seu potencial emancipador e acaba assumindo o seu contrário, a 

pseudocultura e a pseudoformação. 

A dessacralização da cultura, crítica erigida a partir das análises da Teoria Crítica, não 

descarta seu potencial crítico na construção de um indivíduo humanizado e emancipado, mas 

visa apreender tal possibilidade por meio dos condicionamentos econômicos, políticos e sociais 

que se imbricam na sua construção, principalmente sob os liames da sociedade administrada. 

 

Além disso, não cabe elevar a cultura in abstracto a uma norma nem a um assim 

chamado valor, pois os protestos de teor semelhante – devido justamente à sua enorme 
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arrogância – cortam as relações de todo o cultural com a busca de uma vida digna de 

seres humanos e contribuem para aquela neutralização do espírito que, por sua vez, 

aniquila a formação cultural. Mas, por outro lado, a teoria da sociedade – e toda práxis 

que se oriente por ela – tampouco pode, graças à audácia do desespero, decidir-se a 

favor da tendência dominante, golpeando o que cai e se apropriando da liquidação da 

cultura: nesse caso se tornaria co-responsável (sic) pelo retrocesso à barbárie 

(ADORNO, 2005, p. 17). 

 

Para Adorno (2005) a pseudocultura não é, de forma alguma, um estágio anterior à 

cultura, mas sua antítese e sua continuidade, ou seja, de quem se “apossa fetichisticamente” 

(ADORNO, 2005, p. 16), para, então, destruí-la, pois: “O entendido e experimentado 

medianamente – semi-entendido (sic) e semi-experimentado (sic) – não constitui o grau 

elementar da formação, e sim seu inimigo mortal” (ADORNO, 2005, p. 13). 

Hoje, a pseudocultura impera e se propaga pelos meios de comunicação de massa: rádio, 

televisão, internet, redes sociais, dentre outras. O “ideal formativo” na nossa sociedade se 

assemelha, cada vez mais, ao do ilustrado burguês pertencente às elites econômicas, “o que 

antes estava reservado ao ricaço e ao nouveau riche se converteu em espírito popular” 

(ADORNO, 2005, p. 12). A indústria cultural tem se apropriado de tal ideal e socializado os 

bens culturais que favorecem a manutenção da barbárie. 

 

Um grande setor da produção da indústria cultural vive dessa nova realidade e, por 

sua vez, incentiva essa necessidade por semicultura. As biografias romanceadas, que 

informam sobre os fatos culturais mesclados a identificações baratas e vazias, ou o 

resumo de ciências inteiras, como a arqueologia ou a bacteriologia, adulteradas com 

impressionante desfaçatez, convencem o leitor de que está au courant. Confiante na 

ignorância, o mercado cultural dela se nutre e a ela se reproduz e reforça. A alegre e 

despreocupada expansão da formação cultural, nas condições vigentes, é, de modo 

imediato, sua própria aniquilação (ADORNO, 2005, p. 12). 

 

O aniquilamento da possibilidade de formação cultural, nos dias atuais, se liga à “relação 

cega com os produtos culturais não percebidos como tais” (ADORNO, 2005, p. 13). 

Reproduzem-se visões folclóricas sobre a realidade que não só escondem suas concepções de 

mundo, mas as expressam como uma mentira manifesta, sem, contudo, levantarem suspeitas. 

A título de exemplo proliferam, nas estantes das livrarias, os Manuais Politicamente Incorretos 

de História, Filosofia, Política, dentre outros. Diante disto: 
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O iniciante ingênuo não saberá o que intentam tais definições, nem quais títulos legais 

lhe são inerentes, e as abandonará com um discurso confuso – e com tal juízo, índice 

de orgulho subalterno, talvez passe a se defender contra toda classe de filosofia – ou, 

sob a autoridade de um nome famoso, as usará telles quelles (ADORNO, 2005, p 13). 

 

Em uma sociedade em que a questão da separação entre produtores diretos e 

expropriadores se coloca de forma tão demarcada e aguda, onde a exclusão e o desemprego se 

generalizam, onde os valores de uso são substituídos pelos valores de troca, onde trabalho 

manual e intelectual assumem seu máximo distanciamento, a formação assume, com maior 

ênfase, seu caráter inverso – o de pseudoformação (ADORNO, 2005). 

O fato é que a defesa de uma educação crítica, da formação de um “novo homem”, se 

choca com os princípios da sociedade capitalista – apesar de nela se encontrarem, 

potencialmente amadurecidas, as características desse novo homem e da nova sociedade – que 

produz justamente o seu contrário, a reificação humana. A formação humanizadora, para se 

concretizar, enseja uma “práxis revolucionária” (MARX, 1998), que produza uma nova 

sociedade e uma nova circunstância, em que o educador educará para fins consoantes com os 

ideais democráticos – uma educação modificada2. 

Nesse sentido, os fins da educação e da formação, tendo como perspectiva uma 

sociedade democrática, justa e igualitária, não pode se reduzir à sua faceta mais imediata e 

empobrecedora – a racionalidade tecnológica. Mesmo porque, para a racionalidade tecnológica, 

democracia, justiça, igualdade, liberdade, são conceitos formais que perderam sua substância 

material, pela negação das condições objetivas que poderiam construir a liberdade, a justiça, a 

igualdade e a democracia (CROCHÍK, 2003). 

 

O equivalente do capital, que transforma os valores de uso em valor, o equivalente do 

pensamento formal, que torna todos os objetos intercambiáveis, retira a substância da 

vida. Assim, a defesa da democracia formal, e não da plena democracia, da cidadania 

                                                           
2 É verdade que a sociedade capitalista, quando da passagem do modo de produção feudal para o modo de produção 

capitalista, engendrou a luta por ideais democráticos (democracia burguesa), materializados em conquistas de 

direitos, dentre eles, a educação. Também foi uma época de construção da cidadania em oposição as relações 

sociais orientadas pelos laços de hereditariedade e nascimento. Neste sentido, levantou-se a bandeira pela defesa 

dos ideais de liberdade e igualdade (mesmo que apenas no âmbito jurídico-formal), que colocou a classe burguesa, 

em um certo sentido, como depositária e defensora de interesses universais (SAVIANI, 2007). Após esse período 

revolucionário, com a consolidação da burguesia no poder, como classe hegemônica política e economicamente, 

ela passou a se colocar na contramão desses ideais, ou seja, passou a lutar pela manutenção dos privilégios de 

classe que reproduziriam o status quo existente. 
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formal, e não da plena cidadania, auxilia na criação de uma consciência expropriada 

de si mesma, ou seja, que se impede de perceber o que se percebe: a miséria existente, 

que não se restringe a miséria material encontrada em países como o nosso, mas que 

abrange também a miséria psíquica, que não é determinada psiquicamente 

(CROCHÍK, 2003, p. 18). 

 

É no interesse da racionalidade tecnológica que se reproduz o medo da escassez e do 

desamparo, mesmo quando as condições para sua superação já estejam dadas para todos. A 

lógica dessa (ir)racionalidade nega a realidade ao afirmar o capitalismo tardio como a única 

realidade possível, requerendo de todos sacrifícios ainda mais injustificados em nome de uma 

promessa futura que já realizar-se-ia hoje. 

O trabalho, a formação, a democracia foram hipostasiados, mas não sem antes 

assumirem um ônus: a perda do seu conteúdo, que se liga a vida e não à reprodução da morte e 

do sacrifício. 

 

[...] deve-se trabalhar para aumentar a riqueza social (quando a riqueza social existente 

é suficiente para eliminar a miséria da Terra) e para melhorar as condições individuais 

(quando já poderíamos reduzir intensamente a jornada de trabalho e ter tempo livre 

para viver); deve-se estudar para obter melhores empregos (quando, pelo avanço da 

automação e redução do mercado de trabalho, os empregos são cada vez mais raros); 

deve-se votar corretamente para escolher um bom dirigente político (quando os limites 

da ação política são restritos). Assim, nesta sociedade, quanto mais felizes, livres e 

justos nos consideramos, menos felizes, livres e justos somos, e colaboramos para 

continuar assim (CROCHÍK, 2003, p. 19). 

 

E se não nos sentimos felizes ou não conseguimos nos adaptar a esta sociedade, os 

ajustes técnicos são sobejamente utilizados na tentativa de sanar os desvios e deficiências que 

o próprio sistema produziu, pois “Para tudo há solução, quando se considera quer o indivíduo, 

quer a sociedade, como sistemas, cujas falhas podem ser resolvidas tecnicamente” (CROCHÍK, 

2003, p. 19). 

Assim problemas de ordem estruturais são administrados e ajustados pela 

instrumentalidade da racionalidade tecnológica como problemas de ordem funcional. 

Proclama-se a eficiência e a eficácia (ou a falta delas) como os jargões para o “entendimento” 

dos mais variados problemas, desde os índices educacionais, até o aumento da miséria e 

desigualdade mundiais. 



18 
 

 
 

A ideologia permite a adaptação dos indivíduos à sociedade administrada, substituindo 

a força bruta das punições e sanções pela brutalidade da racionalidade tecnológica, e, por mais 

que seu conteúdo seja histórico e mude ao longo do tempo, ela permanece com a sua função 

precípua, ou seja, sua substância se relaciona a ameaça das sanções. Dessa maneira, a cultura 

“colabora, por meio da ideologia, para manutenção de uma sociedade injusta” (CROCHÍK, 

2003, p. 21). 

A cultura, que poderia elevar as consciências individuais para fazerem frente à 

racionalidade tecnológica, sucumbe e se coloca, agora, contra os indivíduos, que a ela se 

identificam de forma irrefletida. 

 

[...] a cultura, por sua vez, ao invés de possibilitar a elaboração do irracional, serve-se 

dele, para se vender, justificando-se como se fosse voltada para interesses individuais. 

De fato, o que ela produz não é indiferente aos indivíduos, mas atende a desejos 

primitivos. O primitivismo não é superado, mas fortalecido pela ordem racional 

(CROCHÍK, 2003, p. 19). 

 

Tal identificação produz um “ajustamento técnico individual às necessidades de 

reprodução do capital” (CROCHÍK, 2003, p. 20), que também reproduzem o que há de mais 

primitivo nos homens, bem como os sentimentos que atentam contra a pulsão de vida ou aquilo 

que a cultura pode representar ao serviço de Eros (FREUD, 2011).  Sadismo, masoquismo, 

competição sem limites, ensejam uma “formação reativa ao desejo de proximidade dos 

homens” (CROCHÍK, 2003, p. 20); a civilização carrega, assim, sua antítese: a barbárie. 

A formação, nesse contexto, direciona-se para (re)produzir nos indivíduos a dureza e a 

frieza da sociedade. A dimensão crítica da formação é obstada em nome do cálculo frio. Em 

nome do progresso, entendido como neutro, a formação é hipostasiada e considerada como fim 

em si mesmo, o que acaba por negligenciar a própria “contradição presente na formação 

técnica” (CROCHÍK, 2003, p. 20). 

Nesse sentido figuram os Projetos Político-Pedagógicos das licenciaturas 

interdisciplinares criadas pelo Reuni da UFMA de Bacabal, que por meio das várias 

reformulações que vem sofrendo desde sua implementação, tem descartado disciplinas que 

envolvem uma reflexão teórica, seja sobre os fundamentos da educação, seja sobre os 



19 
 

 
 

indivíduos e suas relações sociais, políticas, econômicas, etc., substituindo-as por disciplinas 

técnicas diretamente relacionadas à área de formação específica de cada habilitação. 

Se ainda se faz necessária a pergunta sobre “por que” educar e “para que”, é para termos 

em mente que ainda é válida a luta por uma outra sociedade, em que os conflitos de classes 

serão superados e as forças produtivas (materiais e imateriais) se colocarão como forças 

impulsionadoras do desenvolvimento de nossa subjetividade e não do nosso decair, pois as 

potencialidades de uma formação crítica e emancipadora, na sociedade burguesa, ficam 

restringidas pelo seu caráter classista e desigual. 

Na sociedade atual, presenciamos o desenvolvimento de um ideário pedagógico que tem 

reforçado e ampliado a reprodução da sociedade administrada, consoante com a sua lógica 

cultural, a pseudocultura, e com seu ideal de formação para o mundo produtivo, a 

pseudoformação. A esse conjunto de teorias e práticas pedagógicas Duarte (2001, p. 05) tem 

denominado de “Pedagogias do Aprender a Aprender”, que “são antes de mais nada pedagogias 

que retiram da escola a tarefa de transmissão do conhecimento objetivo, a tarefa de possibilitar 

aos educandos o acesso à verdade”, negando o potencial formativo dos conteúdos escolares, do 

conhecimento científico, da teoria, para o desenvolvimento da nossa individualidade. Nessa 

classificação o autor engloba: o construtivismo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos 

projetos, a teoria do professor reflexivo e o multiculturalismo. 

Também Saviani (2007a) tem corroborado com a discussão teórica sobre o significado 

pedagógico das Pedagogias do Aprender a Aprender na atualidade educacional brasileira. 

Ambos autores identificam nessas pedagogias – hegemônicas3 no nosso contexto educacional 

– uma vinculação ao cenário econômico permeado pela reestruturação produtiva e pelas novas 

formas de organização da produção, que demandam um novo tipo de trabalhador para atuar em 

um mundo em constante mudança. 

Tudo isto tem íntima relação com a Teoria do Capital Humano, ressignificada4 no final 

do século XX, que apela para uma formação baseada em algumas competências técnicas – para 

                                                           
3 As próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução 

CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, Art. 3, inciso I), estabelecem a concepção de competência como nuclear 

na formação dos professores da educação básica. 
4 A Teoria do Capital Humano sofreu uma ressignificação com o fim do Estado de Bem-Estar Social, na medida 

em que, naquele momento, o Estado, por meio do fundo público, se comprometia com o ônus da formação da 

classe trabalhadora. Atualmente, o próprio trabalhador é responsabilizado por tal ônus, que, para o discurso dos 

organismos internacionais, dentre eles o Banco Mundial e a Unesco – que orientaram as reformas educacionais no 

Brasil e em outros países da América Latina – são os trabalhadores os maiores beneficiados com o incremento na 
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que os trabalhadores possam dominar o maquinário cada vez mais automatizado – e habilidades, 

relacionadas, em sua maioria, às relações interpessoais no processo produtivo (FRIGOTTO, 

1999). 

 

Nessas novas condições reforçou-se a importância da educação escolar na formação 

desses trabalhadores que, pela exigência da flexibilidade, deveriam ter um preparo 

polivalente apoiado no domínio de conceitos gerais, abstratos, de modo especial 

aqueles de ordem matemática. Manteve-se, pois, a crença na contribuição da educação 

para o processo econômico-produtivo, marca distintiva da teoria do capital humano. 

Mas seu significado foi substantivamente alterado (SAVIANI, 2007a, p. 427). 

 

Para Adorno (2005), tais características reforçam os elementos da pseudoformação na 

medida que restringem as potencialidades da razão e do conhecimento, reduzem o tempo e os 

conteúdos do processo de formação, impossibilitando seu caráter emancipatório e crítico, 

vinculados ao seu sentido histórico-filosófico, generalizam um conhecimento vulgar, simplório, 

de fácil entendimento, que objetiva o consumo massificado e que, para que isso aconteça, 

precisa estar acessível a todos, na sua forma mais empobrecida, o que também caracteriza a 

Indústria Cultural. 

Na atualidade a cultura se subjuga à realidade material da sociedade capitalista e passa 

a ser encarada, determinantemente, como valor de troca, como bens administráveis, ou seja, 

“[...] meras mercadorias e meios de emburrecimento” (ADORNO, 2001, p. 18); além disso, 

reforça o caráter alienante da sociedade de classes por meio da ideologia que reproduz. Resulta 

disso a pseudocultura, ou seja, os conteúdos dos bens culturais assumem uma dimensão 

empobrecida, que em vez de produzirem a nossa humanização, acabam por reforçar os laços 

reificados da sociedade administrada. Deste modo, o “conteúdo daqueles bens culturais [...] 

enquanto sejam apenas bens, com sentido isolado, dissociado da implantação das coisas 

humanas” se converte em pseudoformação (ADORNO, 2005, p. 03). 

A pseudocultura – manifestação objetiva dos conteúdos culturais produzidos como 

valores de troca – tornam-se a base para a produção da pseudoformação, e, nesse sentido, a 

cultura, quando instrumentalizada, converte-se em meio para assegurar ao sistema capitalista 

                                                           
sua formação. Sendo o ganho por esse acréscimo algo particular, o mesmo não deve ser socializado entre a 

população. Além disso os discursos da qualidade total, da pedagogia das competências, do empreendedorismo e 

da empregabilidade demonstram o rejuvenescimento da Teoria do Capital Humano. Para um aprofundamento do 

tema consultar Frigotto (2010; 1995). 
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as condições necessárias para sua manutenção e ampliação sine die, pois fortalece as condições 

de adaptação e mina as possibilidades de resistência dos processos de formação que se orientam 

para além da adaptação. 

No nosso entendimento, a UFMA tem ampliado a dimensão reificada da formação dos 

indivíduos, quando,  no seu processo de expansão por meio do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni)5, iniciado em 2007, criou as 

licenciaturas interdisciplinares nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Naturais e Linguagens 

e Códigos, e adotou a pedagogia das competências como modelo educacional para a formação 

de professores realizadas nesses cursos, além de eleger a flexibilização curricular e a 

interdisciplinaridade como princípios norteadores de suas práticas pedagógicas (UFMA, 

2010). 

Para a universidade era uma oportunidade “inovadora [de efetivar] o compromisso 

assumido com as metas qualitativas do REUNI para avançar firmemente no sentido de uma 

ruptura com modelos pedagógicos e de formação que já não atendem mais às necessidades 

educacionais de nosso tempo” (UFMA, 2010, p. 07. Grifo nosso). 

A justificativa para a criação dessas licenciaturas se baseou na perspectiva da carência, 

vista sob dois aspectos diversos: 

1. A carência de professores nas diversas áreas do conhecimento para atuarem nas 

disciplinas do ensino fundamental, tentando compensar “às grandes demandas 

nacionais e regionais de formação de professores” (UFMA, 2010, p. 08). Nesse 

intuito, uma licenciatura interdisciplinar, que pudesse formar um educador 

polivalente para atuar em todas as áreas das Ciências Humanas (Filosofia, 

Sociologia, História e Geografia), e das Ciências Naturais6 (Física, Química, 

Biologia e Matemática) e da área de Linguagens e Códigos, atenuariam os 

chocantes índices atentatórios à qualidade educacional com relação a uma 

profusão de professores leigos atuando nesse nível de ensino. 

                                                           
5 Não é objetivo específico desse estudo analisar o processo de expansão da UFMA por meio do Reuni, mas apenas 

refletir sobre a formação de professores a partir das licenciaturas criadas nesse processo. 
6 O Projeto Político Pedagógico, aprovado em 2010, do curso de Ciências Naturais engloba as áreas de Física, 

Química, Biologia e Matemática, assim como o de Ciências Humanas as áreas de História, Filosofia, Sociologia e 

Geografia. O Projeto Político Pedagógico do curso de Linguagens e Códigos só foi aprovado em 2013, englobando 

as áreas de Português, Espanhol, Inglês, Artes Visuais e Música. 
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2. A carência de recursos foi um outro fator elencando para a escolha dessas 

licenciaturas interdisciplinares, pois “os recursos da Universidade são limitados 

para ofertar licenciaturas específicas presenciais de todas as áreas de 

conhecimento em todos os novos campi” (UFMA, 2010, p. 09). 

A hipótese de que partimos é de que com isso se privilegiou, na UFMA, uma formação 

que se volta, determinantemente, para a reprodução do capital e a adaptação dos indivíduos à 

sociedade administrada, cuja marca mais indelével se faz sentir na adoção das pedagogias das 

competências, na teoria do professor reflexivo, na flexibilização curricular e na 

interdisciplinaridade como orientação da formação de professores dessas licenciaturas.  

Se a questão de oferecer “atendimento de alta qualidade aos estudantes da educação 

básica, em geral, e do ensino fundamental, em particular” (UFMA, 2010, p. 10. Grifo nosso) 

passa por uma formação de professores em cursos de licenciatura plena, realizada em 

universidades públicas, cabe, outrossim, analisarmos os significados da qualidade da formação 

oferecida nesses cursos. 

Em 2013, a UFMA elaborou – depois de vários questionamentos e da pressão exercida 

por docentes e discentes, que instituíram o Fórum das Licenciaturas para rediscutir o projeto 

inicial das licenciaturas interdisciplinares – um novo Projeto Político Pedagógico para as 

licenciaturas interdisciplinares. A elaboração desse novo referencial contou, naquela época, 

com a participação de um amplo coletivo de professores e de representação discente, além da 

Assessoria de Interiorização, Pró-reitoria de Ensino, dentre outros setores da universidade. 

A questão que nos colocamos é se após essas discussões, debates e contribuições, as 

alterações, realizadas no projeto inicial, foram significativas a ponto de se colocarem a favor de 

uma formação humana, que além de habilitar tecnicamente os professores para atuarem na 

Educação Básica, pudesse, do mesmo modo, se direcionar para a conscientização dos 

indivíduos, no sentido da construção de uma subjetividade que pudesse identificar as 

contradições inerentes ao sistema capitalista atual e combatê-las. 

Dessa forma, a nossa investigação se propôs a responder às seguintes questões: quais 

são os pressupostos teórico-filosóficos e político-pedagógicos que embasaram a concepção de 

formação de professores adotado pelos dois projetos das Licenciaturas Interdisciplinares da 

Universidade Federal do Maranhão? Como esses pressupostos se articulam com as demandas 

formativas da sociedade administrada no momento atual? A questão a ser pensada é: que 
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rupturas e/ou continuidades, avanços e/ou retrocessos marcaram a reelaboração da proposta 

pedagógica que culminou com o novo PPP de 2013? 

O nosso objetivo foi analisar o Projeto Político Pedagógico das Licenciaturas 

Interdisciplinares da UFMA quanto aos pressupostos teórico-filosóficos e político-pedagógicos 

da formação de professores. O foco recai sobre os aspectos pedagógico-curriculares do processo 

de formação de professores nesta universidade, articulados com outras dimensões importantes 

que fazem parte do processo formativo dos futuros educadores: política, econômica, cultural, 

ideológica, etc. 

Nossa hipótese, confirmada ao longo da investigação, é de que esse modelo 

pedagógico, que segue a lógica da educação instrumental da sociedade do capitalismo tardio, 

fortalece um tipo de formação orientada para o atendimento do mundo produtivo e da sua 

restruturação. Outrossim, também buscamos analisar o que pensam professores e alunos quanto 

a proposta de formação de professores expressa no Projeto Político Pedagógico dos cursos de 

Licenciaturas Interdisciplinares da UFMA. 

A nossa visão de currículo compartilha sentido e significado com os estudos 

elaborados nesse campo por Apple (2006). Entendemos que o currículo escolar e, no nosso 

caso, universitário, responde a propósitos específicos. Os conhecimentos veiculados por 

intermédio das disciplinas escolares/acadêmicas resultam de “um conjunto de princípios e 

valores que vêm de algum lugar, que representam determinadas visões de normalidade e desvio, 

de bem e de mal, e da forma como ‘as boas pessoas devem agir’” (APPLE, 2006, p. 103). Eles 

são fruto das condições objetivas de vida que se nos impõe no convívio em sociedade. 

Ainda assim, mantendo conexões íntimas com a estrutura econômico-política que lhe 

dá sentido e sustentação, os currículos não podem, adverte-nos Apple (2006, p. 69), ser 

compreendidos como “meros produtos de simples forças econômicas”, e por mais que tenhamos 

que analisar o currículo a partir de uma perspectiva histórica e sempre contextualizada, isso não 

pode servir para fundamentar relativismos vulgares sobre a importância de certos 

conhecimentos para compreensão da realidade de forma objetiva. Em outras palavras, currículo 

e conhecimento estão condicionados aos liames da materialidade da nossa vida objetiva, mas 

também expressam a dialética dessa realidade. 

A escolha do objeto de pesquisa se relaciona à nossa experiência como docente das 

Licenciaturas Interdisciplinares. Presenciamos a estruturação e consolidação desses cursos na 
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Universidade Federal do Maranhão, mais especificamente em Bacabal – MA. A nossa inserção 

na Universidade, como professor da área de Fundamentos da Educação, se deu em meio à 

implantação do Reuni, que fomentou a criação das Licenciaturas Interdisciplinares nos campi 

do interior do estado do Maranhão. 

A área de Fundamentos da Educação engloba todas as disciplinas do núcleo 

educacional e pedagógico destas licenciaturas. O professor de Fundamentos da Educação deve 

atuar em todas elas, a saber: Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação, História e Política 

Educacional, Psicologia da Educação, Didática e Organização do Ensino, Educação para 

Diversidade e outras disciplinas eletivas oferecidas eventualmente. 

Nesse aspecto o professor assume, dentro da universidade pública federal, as 

características da polivalência e da flexibilidade, atributo, atualmente, tão em voga no mercado 

capitalista. A máscara da interdisciplinaridade no trabalho docente dentro destas licenciaturas 

oculta, sob seu véu, mais uma faceta da precarização da própria atuação dos profissionais 

formadores dos futuros professores da rede básica de ensino, ou seja, banaliza os saberes 

próprios dos campos específicos dos conhecimentos e ignora que um trabalho docente de 

qualidade pressupõe uma inserção mais sólida e duradoura em campo específico de saber. A 

interdisciplinaridade, desta maneira, se caracterizaria não pelo enriquecimento do olhar sobre 

o objeto, mas seu empobrecimento e, consequentemente, como um componente da precarização 

da formação dos professores na atualidade. 

Chamou-nos atenção a forma como tais licenciaturas foram implantadas, o processo 

que envolveu sua implementação, bem como o mecanismo político-pedagógico que visou 

orientar a sua consecução – o Projeto Político Pedagógico (PPP). Apesar das diferenças 

curriculares, as Licenciaturas em Ciências Humanas, Naturais e Linguagens e Códigos eram 

orientadas por um mesmo núcleo de concepções político-pedagógicas materializados nesses 

PPP’s, sob a concepção da pedagogia das competências7. 

Decidimos aprofundar os estudos nessa área e ampliar nosso olhar sob o tema por meio 

das lentes de uma visão crítica da realidade, com aporte teórico na Teoria Crítica, mais 

especificamente nos autores da primeira geração da Escola de Frankfurt8: Adorno, Horkheimer 

                                                           
7 Na verdade, era um mesmo PPP para todas essas licenciaturas; sua base política-pedagógica era igual, mudando 

apenas a parte curricular. 
8 Com todas as ressalvas em se tratar um movimento tão heterogêneo como esse sob a denominação 

homogeneizadora e generalizante do termo “escola”. 
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e Marcuse. As problematizações em torno da crítica à formação cultural, lançada por esta 

corrente teórico-filosófica, foi importante para pensarmos as possibilidades formativas na 

atualidade. 

Como nos alerta Adorno (2011, p. 181), temos que analisar o potencial emancipatório 

da razão, do esclarecimento, da formação dos indivíduos não de maneira abstrata, mas objetiva, 

o que significa “começar a ver efetivamente as enormes dificuldades que se opõem à 

emancipação nesta organização de mundo”. Por certo Adorno se referia à organização de 

mundo baseada no modo de produção capitalista, responsável por agudizar a cisão entre 

essência e existência humanas e (re)produzir uma consciência heterônoma, pois que atualmente 

“nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual realmente conforme suas próprias 

determinações”. 

Para Adorno (2011, p. 183), a única forma concreta e efetiva de emancipação estaria 

na ação dos indivíduos em prol de uma “educação para a contradição e para a resistência”, para 

o combate a ideologia e o despertar de uma consciência revolucionária. 

 

Assim, tenta-se simplesmente começar despertando a consciência quanto a que os 

homens são enganados de modo permanente, pois hoje em dia o mecanismo da 

ausência de emancipação é o mundus vult decipi em âmbito planetário, de que o 

mundo quer ser enganado (ADORNO, 2011, p. 183). 

 

Se o processo de vida real dos homens é aquele que, segundo Marx (1998), serve de 

base para a formação da consciência, e se esse processo, na atualidade, está orientado pela 

necessidade de falsear as ideias e escamotear a realidade com representações quiméricas e 

fantasiosas sobre esta, então, por referência a tal situação, a educação e o seu potencial 

humanizador deve ser efetivado junto à luta pela superação da sociedade burguesa, pois tal 

superação não pode ser realizada sem a construção de uma consciência universal objetiva por 

parte dos indivíduos, sem o entendimento por parte destes dos mecanismos de dominação da 

sociedade capitalista. 

 

É aí que termina a especulação, é na vida real que começa, portanto, a ciência real, 

positiva, a análise da atividade prática, do processo, do desenvolvimento prático dos 

homens. Cessam as frases ocas sobre a consciência, para que um saber real as 
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substitua. Com o conhecimento da realidade, a filosofia não tem mais um meio para 

existir de maneira autônoma (MARX, 1998, p. 20). 

  

Dessa forma a consciência não poderá ser mais que o ser consciente, ou representar na 

realidade algo, sem representar algo real. É por isso que nesta citação Marx afirma que a 

filosofia (especulativa, idealista, abstrata), perderá sua autonomia frente à realidade, pois a 

forma de se produzir conhecimento passa agora a tomar o homem, no seu processo de vida real, 

e “deixa de ser uma coleção de fatos sem vida, tal como é para os empiristas, que são eles 

próprios também abstratos, ou a ação imaginária de sujeitos imaginários, tal como é para os 

idealistas (MARX, 1998, p. 20). 

A construção do conhecimento objetivo da realidade e a necessidade da socialização da 

cultura produzida nesse processo, por meio da educação, estão aliados ao próprio ideal 

revolucionário marxista de superação das condições que impedem a emergência de uma 

sociedade sem classes, pois: 

 

[...] tudo aquilo que impeça o indivíduo de se voltar para a realidade, evitando, quer a 

percepção de sofrimento que ela contém, quer a necessidade da vinculação com a 

cultura como instância que aponta para universalidade humana, auxilia na formação 

de preconceitos. Da mesma forma, toda ação que incentive a necessidade do confronto 

com outros para que se possa garantir a sobrevivência, quando essa garantia já poderia 

ser dada tendo em vista os recursos atuais da civilização, colabora com a regressão 

social e com a regressão individual, que são componentes básicos do preconceito 

(CROCHÍK, 2011, p. 59). 

 

Deste modo, defendemos a escola como locus privilegiado, embora não único, onde se 

pode trabalhar o desenvolvimento psíquico e da personalidade dos indivíduos, por meio dos 

conteúdos escolares baseados no legado cultural construído coletivamente pela humanidade – 

síntese do que há de mais elaborado em termo de ciência e cultura – ao mesmo tempo em que 

se faz a mediação destes conteúdos com a práxis revolucionária.  

Cabe frisarmos que a ciência, para Adorno (1985, p. 13), tem sofrido uma 

descaracterização, uma perda de seu potencial progressivo no sentido do esclarecimento, visto 

as restrições que o pragmatismo da sociedade burguesa e a instrumentalização do conhecimento 

tem operado nessa área, promovendo uma verdadeira “autodestruição do esclarecimento”, uma 

“regressão” nos efeitos socializadores e humanizadores da ciência, bem como das 
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possibilidades de emancipação e superação da sociedade capitalista por meio de uma reflexão 

crítica da realidade. 

Dessa forma a ciência poderia, ao contrário de esclarecer, reforçar as causas de sua 

recaída na mitologia ou na ideologia, “pelo temor da verdade”, pelo temor que os homens têm 

de se colocarem para além daquela segurança que alcançaram com o próprio desenvolvimento 

do capitalismo e da ciência, pois se, segundo Adorno (1985, p. 15), “o mito já é esclarecimento 

e o esclarecimento acaba por reverter à mitologia”, são as causas dessa regressão que devem 

ser buscadas e combatidas, visto que “No trajeto para a ciência moderna, os homens 

renunciaram ao sentido e substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela 

probabilidade” (ADORNO, 1985, p. 18). 

A defesa de qualquer formação que se contrapõe aos limites impostos pela sociedade 

burguesa ao pleno desenvolvimento das nossas características humanas deve, in limine litis, 

levar em conta os condicionamentos sofridos pela produção cultural e científica nesta 

sociedade. Além disso, também se faz necessária a crítica aos ideais pedagógicos que se 

colocam como barreiras, dificultando o acesso dos indivíduos ao acervo histórico que 

possibilitaria a construção de uma consciência que pudesse perceber as contradições objetivas 

que permeiam a sociedade de classes. 

Uma formação de qualidade para futuros docentes se faz por meio de cursos de 

licenciatura plena, sob responsabilidade das universidades públicas, defesa histórica do 

movimento docente progressista. Com a criação das licenciaturas interdisciplinares na UFMA 

de Bacabal isso se transformou em possibilidade. Cabe agora, no nosso entendimento, 

transformar a aparência do real em efetividade. Dito de outra maneira, cabe transformamos uma 

aparente educação crítica e reflexiva, que se diz voltada para formação de indivíduos autônomos 

e conscientes, em verdadeira formação, para que os indivíduos possam opor resistência à 

realidade. 

Nesse sentido, a problematização sobre o que é uma formação de qualidade, 

referenciada socialmente, para os professores que atuarão no ensino fundamental e médio, que 

estão sendo formados nessas novas licenciaturas interdisciplinares se faz necessária. 

Entendemos que uma concepção de educação está intimamente relacionada a uma concepção 
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de mundo9 e que educar em qualquer sociedade é sempre refletir sobre por que educar e para 

quê. Também entendemos que as respostas para tais questões variam de acordo com o 

posicionamento político e o viés classista de cada indivíduo ou grupo. Por isso é importante 

uma análise crítica dos pressupostos filosóficos, políticos, pedagógicos, que embasam qualquer 

proposta educativa. 

De outro modo também analisamos as várias características assumidas pelas novas 

Licenciaturas Interdisciplinares no tocante à formação do professor, que seguem uma lógica de 

redução de tempo formativo e de aglutinação de disciplinas. Essas reduções e aglutinações se 

dão, em sua maioria, nas disciplinas mais teóricas do núcleo geral e específico destas 

licenciaturas e as que se destinam às reflexões conceituais na área da educação, tais como: 

História da Educação, Política Educacional, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, 

Psicologia da Educação, Didática, Educação para Diversidade. 

A disciplina de História da Educação e a disciplina de Política Educacional, cada uma 

com uma carga-horária de sessenta horas semestrais, transformaram-se em uma disciplina 

denominada Fundamentos de História e Política Educacional, mantendo-se a mesma carga 

horária semestral de sessenta horas. A disciplina de Sociologia da Educação e a de Filosofia da 

Educação, com sessenta horas semestrais cada, transformaram-se em Fundamentos Sócio-

Filosóficos da Educação, com diminuição de sua carga horária pela metade. Didática divide sua 

carga horária com Organização do Ensino. Psicologia da Educação aparece em um único 

momento no currículo do curso, com carga-horária de sessenta horas semestrais, e a disciplina 

de Educação para Diversidade apresenta uma carga horária de apenas trinta horas semestrais. 

Tudo isso segue uma lógica curricular específica, consoante com a noção de 

competência e de um currículo flexível, donde se depreende três características fundamentais 

dessa pedagogia: 

1. A secundarização dos conteúdos e dos professores no processo de ensino-

aprendizagem. O Professor deve “treinar” os alunos para que possuam know-

how (“saber como fazer”), bastando para isso que estes aprendam um método 

próprio de aquisição de informações e/ou conhecimentos (aprender a aprender). 

                                                           
9 Aqui tomamos a expressão “concepção de mundo” como expressão da “maneira como o homem pensa a 

sociedade, o conhecimento científico, a educação, a escola, a organização da cultura e da política” (NUNES, 1996, 

p. 11), sempre tendo como condicionante as relações de produção que se dão ao nível estrutural. 
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Na formação por competências, o foco é, claramente, o desenvolvimento das 

capacidades dos estudantes. Ou seja, o professor não deve se preocupar 

prioritariamente com os conteúdos que deve ministrar, mas em proporcionar 

“condições de aprendizagem” satisfatórias – de acordo com um treinamento 

graduado, regulado e sem a pressa equivocada de ministrar logo “todo o conteúdo” –

, isto é, ele deve se preocupar em saber como fazer chegar ao estudante o que ele tem 

a ensinar: principalmente a capacidade de construir conhecimentos a partir de 

investigações próprias (UFMA, 2010, p. 24. Grifo nosso). 

 

Todavia, tão fundamental quanto isso é ter claro que o foco do trabalho é o 

desenvolvimento de competências, para as quais os conhecimentos são meios, e 

nunca fins em si mesmos. Nesse sentido, os conhecimentos não poderiam ser, como 

neste caso, a parte mais “nuclear” do projeto e do currículo, mas, sim, estarem 

dispostos em correto equilíbrio com as Atitudes Esperadas e, em especial, com a 

Matriz de Competências (a parte que consideramos “mais nuclear”). O que significa 

que os conhecimentos e conteúdos devem ser tomados a serviço do desenvolvimento 

das competências [...] (UFMA, 2010, p. 33). 

 

2. A adaptação curricular às novas demandas da atualidade, em conformidade com 

a reestruturação produtiva ocorrida nas últimas décadas. 

 

Em virtude disso, um grande desafio tem sido imposto à universidade 

departamentalizada, do ponto de vista de sua capacidade de formação dos professores 

qualificados para uma atuação interdisciplinar e por competências no Ensino Médio e 

anos finais do Ensino Fundamental e que, lamentavelmente, até o momento, não 

parece ter sido respondido. Infelizmente, nossas universidades não têm conseguido 

atender a contento a tais determinações legais e pedagógicas. Como foi dito, já 

existem algumas licenciaturas interdisciplinares (ainda poucas, se entendermos que a 

formação docente para a EB deveria ser feita preferencialmente desta forma), mas não 

há ainda nenhuma por competências. Portanto, esta talvez seja a primeira de uma série 

que, esperamos, seja continuada em outras IES (UFMA, 2010, p. 10). 

 

3. Que a formação docente não se faz, predominantemente, mediante os conteúdos 

curriculares, mas a partir da reflexão sobre a própria prática (Teoria do 

Professor Reflexivo). Daí tanto tempo no currículo destinado às atividades de 

prática e estágio e a consequente redução do tempo destinado ás disciplinas 

mais teóricas e críticas. 

 

Tomando como referências os preceitos constitucionais da Universidade e as próprias 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, o Curso de 

Licenciatura em Ciências Humanas foi desenhado a partir da ideia de flexibilização 

curricular, de forma a desenvolver uma nova relação de aprendizagem, articulada à 
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pesquisa e à extensão, possibilitando novas formas da organização dos elementos 

curriculares, da relação pedagógica entre professor e estudante. Flexibilidade exige 

assumir uma concepção do processo ensino-aprendizagem não centrada na figura do 

professor, e sim em uma relação dialógico-formativa, que reconhece o estudante como 

construtor ativo de sua aprendizagem, num crescente de autonomia intelectual. Nessa 

relação, a orientação acadêmica, curricular e pedagógica assume papel central, 

demandando a efetiva atuação dos docentes e do Colegiado do Curso no 

planejamento contínuo da progressão e da regulação das aprendizagens (UFMA, 

2010, p. 21).  

 

A implantação das novas licenciaturas interdisciplinares, na Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), se deu em um contexto econômico-político específico, por meio de uma 

política de expansão das universidades efetivada nos marcos do Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), por meio do Decreto nº 

6.096 de 24 de abril de 2007. 

Entendemos que esse contexto específico de expansão das universidades públicas por 

meio dos Contratos de Gestão firmados por essas instituições com o Ministério da Educação e 

o atendimento das metas do Reuni para a continuidade da obtenção das verbas acabaram 

impactando a implementação desses cursos e a própria elaboração dos PPP’s, não só com 

referência ao currículo, como também do próprio processo de avaliação dos alunos, que, pelo 

projeto, só aconteceria ao final do terceiro ano, ou seja, na etapa final do curso a fim de 

contemplar as metas globais do programa de expansão das universidades federais, no que 

concerne a taxa de diplomação (90%) e redução das taxas de evasão. 

Analisamos a realidade como síntese de múltiplas determinações, sempre cuidadosos 

com sua dimensão dialética, e corroboramos com a perspectiva adorniana que afirma que: 

 

A formação tem como condições a autonomia e a liberdade. No entanto, remete 

sempre a estruturas pré-colocadas a cada indivíduo em sentido heteronômico e em 

relação às quais deve submeter-se. Daí que, no momento mesmo em que ocorre a 

formação, ela já deixa de existir. Em sua origem está já, teleologicamente, seu decair 

(ADORNO, 2005, p. 8-9). 

 

Essa citação converge com a discussão de Adorno (1973, p. 47) sobre o indivíduo; que 

está sempre referido à sociedade da qual participa, ou seja, “[...] está socialmente mediado”. Se 

o indivíduo só pode ser no outro e pelo outro – entendimento que rompe com a noção de uma 

suposta indivisibilidade do indivíduo – para que possa construir sua individualidade o homem 
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deve, primeiro, ser um dos seus “[...] semelhantes (e) relaciona(r)-se com os outros antes de se 

referir explicitamente como eu; é um momento das relações em que vive, antes de poder chegar, 

finalmente, à autodeterminação”. Desta maneira, a liberdade possível na construção do nosso 

ser é a liberdade determinada pelo social, que pode levar à autodeterminação. Liberdade e 

autonomia, e referida à elas a possibilidade de formação do sujeito, são categorias objetivas da 

análise adorniana, sempre relacionadas às condições materiais que as condicionam. Não são 

construções ideais, pois “[...] a crença na independência radical do ser individual em relação ao 

todo nada mais é, por sua vez, do que uma aparência” (ADORNO, 1973, p. 52-53). 

Concebemos que na sociedade capitalista atual a formação assume, predominantemente, 

o seu sentido inverso, ou seja, o de deformação das subjetividades humanas, mas que pode 

efetivar-se em força emancipadora quando realiza-se como crítica e autorreflexão sobre os 

fenômenos da vida em sociedade, ou seja, como emancipação. Deste modo, não cabe negarmos 

toda e qualquer contribuição que a formação burguesa nos legou, pois, ao contrário, a própria 

transmissão do conhecimento, base da pedagogia tradicional, é condição sine qua non, para o 

processo de desenvolvimento da nossa humanidade e da coletivização dos bens culturais. 

A questão que colocamos é que, na atualidade, a mudança de viés de algumas correntes 

pedagógicas, que aqui denominamos de pedagogias do aprender a aprender, embora pareçam 

adquirir uma concepção de educação/formação mais democrática – no que tange a centralização 

dos esforços pedagógicos na figura do aluno e não do professor, na proeminência do método 

frente ao conteúdo, da reflexão na e sobre a prática que pela teoria – na realidade, acabam 

reforçando as desigualdades expressas ao nível da estrutura do sistema, corroborando com a 

separação entre teoria-prática, conteúdo-forma, pensadores-executores; dicotomias que são 

expressão da sociedade cindida em classes. 

O que observamos na UFMA, a partir da implantação das licenciaturas 

interdisciplinares, foi a tentativa de implementação de uma formação que viesse atender as 

exigências instrumentais da racionalidade tecnológica do capitalismo tardio, na qual a 

socialização de bens culturais precários pode contribuir não para a construção de indivíduos 

críticos e emancipados, mas, ao contrário, para a consolidação da “onipresença do espírito 

alienado” (ADORNO, 2005, p. 02). 

Isto se  materializa na redução dos conteúdos curriculares que possibilitariam o 

desenvolvimento de um pensamento crítico, a fragmentação curricular disfarçada de 



32 
 

 
 

interdisciplinaridade, a adoção de referenciais pedagógicos que defendem uma formação em 

consonância com a lógica instrumental, a diminuição do tempo de formação dos futuros 

docentes da educação básica, o que, a nosso ver, pode gerar uma pseudoformação, um 

rebaixamento na competência técnica dos educadores e um processo de despolitização dos 

conteúdos curriculares oferecidos nesses cursos. 

A presente pesquisa teve como espaço investigativo o Campus III da Universidade 

Federal do Maranhão, localizado na cidade de Bacabal – MA, que oferece, além das 

licenciaturas interdisciplinares de Ciências Humanas, com habilitação em Sociologia ou 

Filosofia e Ciências Naturais, com habilitação em Física ou Biologia, os cursos de Educação 

do Campo, com habilitação em Ciências Agrárias ou Ciências da Natureza e Matemática, e o 

curso de Letras, com habilitação em Língua Portuguesa. Analisaremos apenas os cursos de 

Ciências Humanas e Naturais, pois foram estes que iniciaram as experiências de implantação 

das licenciaturas interdisciplinares a partir do Reuni, em 2010, ano do início do funcionamento 

do Campus III (Bacabal). 

A verificação das problemáticas concernentes ao nosso estudo se fez por meio de uma 

pesquisa de campo qualitativa-descritiva, tendo como propósito a verificação das hipóteses do 

presente estudo (LAKATOS; MARCONI, 2003). Dessa maneira, procedemos com uma análise 

documental do Projeto Político Pedagógico (PPP) das licenciaturas interdisciplinares, que 

passou por modificações, desde a primeira versão, em 2010. 

No trabalho com as fontes documentais, eleitas como materiais básicos da pesquisa, 

tanto primárias – caso dos PPP’s elaborados pela UFMA – quanto secundárias – bibliografia e 

estudos sobre o objeto analisado – refletimos sobre seu caráter de documento-monumento. Esse 

conceito, formulado por LEGOFF (2003), esclarece-nos que um documento sempre traz 

consigo uma intencionalidade que está relacionada à visão de mundo de quem o produziu. O 

documento dialoga com o poder e, por isso, devemos analisá-lo buscando demonstrar essas 

relações. 

 

O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma montagem, 

consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas 

também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, 

durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio (LEGOFF, 2003, 

p. 538). 
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Entendemos, com base no autor, que o papel do pesquisador é permitir que a história 

fale e, para isso, deve fazer falar seus materiais de pesquisa, por meio de sua atividade, qual 

seja: “desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições 

de produção dos documentos-monumentos” (LEGOFF, 2003, p. 538). A palavra “fonte”, como 

nos mostra Funari (2006, p. 85), originária do latim fons (lugar onde se origina uma bica 

d’água), é uma metáfora cujo sentido expressa “origem, mas com um significado novo”. Este 

significado é atribuído pelo historiador, que na sua atividade, condicionada pelo modo de 

produzir a vida em cada época e lugar, constrói o conhecimento a partir da relação dialética 

sujeito-objeto, inseridos no seio da prática social global. 

Deste modo nos distanciamos da visão positivista de história e de produção de 

conhecimento que vê na intervenção crítica do historiador um efeito deletério no seu resultado 

final – a história. Assim procedendo rompemos também com a noção clássica de verdade, que 

a supunha objetiva e imparcial, porque produzida a partir da anulação do sujeito cognoscente 

no processo de pesquisa. 

Outrossim, não aderimos ao relativismo epistemológico, nem a correntes que adotam 

uma postura irracionalista frente à possibilidade de construção de um conhecimento objetivo e 

verdadeiro. Entendemos o movimento do real e sua reconstrução teórica como um devir, sempre 

mediado por relações sociais e históricas que, em determinadas condições, possibilitam ou 

impedem seu desenvolvimento. 

Reiteramos, desta forma, que: 

 

A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do conjunto dos 

dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um valor de testemunho que, 

pelo menos em parte, depende da sua própria posição na sociedade da sua época e da 

sua organização mental, insere-se numa situação inicial que é ainda menos “neutra” 

do que a sua intervenção (LEGOFF, 2003, p. 537-538). 

 

Os documentos não falam por si, logo, é necessário que o pesquisador saiba “avaliar as 

possibilidades de uma fonte documental”, no sentido que possa “perceber a qualidade das 

informações que ela pode ou não nos fornecer, de acordo com a problemática de cada pesquisa” 

(BACELLAR, 2006, p. 68). É preciso, antes de tudo, saber a origem dos documentos e fontes 

utilizadas na pesquisa, suas intenções, o contexto de onde surgiu, quem os produziu e para quê. 
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É preciso relembrarmos o alerta de Bacellar (2006, p. 63): “Contextualizar o documento que se 

coleta é fundamental para o ofício do historiador”, pois só assim superamos a herança 

positivista que apregoa a neutralidade dos documentos e da própria pesquisa histórica, 

sociológica, educacional. 

Para a análise da visão dos sujeitos sobre a formação oferecida nessas licenciaturas 

(discentes do curso) realizamos uma coleta de dados por meio de questionários com perguntas 

fechadas. Objetivamos analisar se aquilo que os alunos esperavam do curso foi atingido e se 

eles se sentem qualificados para atuarem na educação básica como professores das diversas 

disciplinas de sua área de sua formação. 

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos (em um total de 28 participantes) e professores 

(em um total de 8 participantes) dessas licenciaturas interdisciplinares (Ciências Humanas e 

Ciências Naturais), mais especificamente os discentes do primeiro (dezoito alunos) e do último 

ano (dez alunos) dos referidos cursos. Em ambos os cursos a entrada se dá anualmente, com o 

número máximo de discentes admitidos pelo projeto político pedagógico do curso: sessenta. 

Cada curso conta com dois docentes para cada área de conhecimento10: Matemática, Física, 

Química e Biologia, e mais dois professores da área específica da habilitação oferecida. Como 

o campus de Bacabal oferece, na área de Ciência Naturais, as habilitações em Física e Biologia, 

então são mais dois professores destas respectivas áreas. No Curso de Ciências Humanas ocorre 

o mesmo, sendo que as habilitações oferecidas são as de Sociologia e Filosofia. 

Para os docentes dos cursos, elaboramos instrumento próprio de coleta de dados – 

entrevista com perguntas semiestruturadas – que aplicamos com quatro docentes de cada curso 

(Ciências Humanas e Naturais). A intenção é saber o que esses professores pensam sobre os 

cursos, a qualidade da formação realizada, seu grau de conhecimento do Projeto Político 

Pedagógico e se efetivamente estes docentes seguem aquilo que o projeto preconiza. 

Assim, para uma melhor compreensão do percurso seguido pela presente pesquisa, 

estruturamos o texto em cinco capítulos. No primeiro capítulo, intitulado: “Civilização e 

barbárie: a dialética da formação do indivíduo na sociedade administrada”, analisamos o 

processo de formação do indivíduo à luz das discussões realizadas pela Teoria Crítica do 

conhecimento, procurando compreender as possibilidades de formação do sujeito emancipado 

e autônomo na sociedade do capitalismo tardio. A nossa discussão procura demonstrar as 

                                                           
10 Em Bacabal só há um professor de matemática. 
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contradições inerentes ao processo de formação na sociedade da ideologia da racionalidade 

tecnológica, que cada vez mais obstaculiza a construção de uma consciência crítica nos 

indivíduos, pois reproduz, por meio da indústria cultural, a pseudocultura e a pseudoformação, 

marca mais indelével da formação sob o capitalismo, que vem transformando a cultura, a 

ciência e o conhecimento em meios para consecução de fins meramente instrumentais. 

No segundo capítulo do nosso trabalho, intitulado: “A formação de professores no Brasil 

e o papel das universidades: uma análise histórica do problema”, analisamos historicamente 

como vem se estruturando a formação de professores no país. Destacamos as principais 

vicissitudes desse processo, que além de ser marcado pela falta de continuidade de uma política 

de formação de professores, com investimento na profissão docente e uma maior integração 

entre os dois níveis de ensino (educação básica e ensino superior), também é marcado pela 

fragmentação entre teoria e prática, conteúdo e método de ensino. Nesse capítulo também 

analisamos, historicamente, outra dicotomia empobrecedora da formação de professores no 

Brasil, que se expressa naquilo que Saviani (2011) denominou de formação baseada no “modelo 

dos conteúdos culturais-cognitivos”, privilegiado como modelo de formação de professores nas 

instituições de ensino superior, e uma formação baseada no “modelo pedagógico-didático”. O 

problema dessa fragmentação é que se coloca o foco da formação de professores em um ou 

outro aspecto do todo, ou seja, para o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, formar o 

professor se resume a adquirir os conteúdos relacionados a sua área de atuação específica 

(História, Geografia, Matemática, etc.), sendo que os conteúdos pedagógicos-didáticos se 

adquiriria na própria prática. Já para o modelo pedagógico-didático a ênfase recai nos métodos 

de ensino. A opção por um ou outro modelo acabam por empobrecer e reduzir a formação dos 

professores, reproduzindo as deficiências históricas desse processo. 

No terceiro capítulo, intitulado: “As pedagogias do aprender a aprender no contexto da 

reestruturação produtiva”, analisamos como as concepções pedagógicas da atualidade se 

articulam ao processo de reestruturação produtiva do capital nesse final/início de milênio. Nessa 

perspectiva, há um resgate da Teoria do Capital Humano, da década de 1950, que demanda dos 

trabalhadores, no sentido de sua formação, algumas competências técnicas gerais e alguns tipos 

de comportamentos, que seriam determinantes para sua inserção em mundo de trabalho cada 

vez mais excludente. Tal discurso, permeado pela ideologia da racionalidade tecnológica, 

esconde, sob o véu da competência individual e da meritocracia, as contradições de um sistema 

econômico que tem (re)produzido, a nível mundial, condições anacrônicas de sobrevivência. 
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Isto posto, procuramos analisar os impactos da reestruturação produtiva nas políticas 

educacionais pensadas para a educação brasileira e, mais especificamente, para formação de 

professores, articulando tais mudanças na base produtiva material às reformas educacionais 

efetivadas no país, por influências dos organismos internacionais, tais como: Banco Mundial 

(BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Unesco, etc. 

No quarto capítulo, denominado: “A formação de professores sob a orientação das 

pedagogias do ‘aprender a aprender’: as licenciaturas interdisciplinares da UFMA em Bacabal 

– MA”, capítulo central de nossas análises, abordamos a questão da implantação das 

Licenciaturas Interdisciplinares, estruturadas na noção de competências de Philippe Perrenoud, 

no campus da UFMA, em Bacabal – MA. A partir da análise do seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP), procuramos refletir criticamente sobre a concepção de formação de professores 

realizadas nestas licenciaturas. Para nós, ao contrário do que declara, a formação realizada 

nestes cursos acaba obstaculizando a construção do sujeito autônomo, crítico e reflexivo. Isso 

porque, além de outras coisas, a estrutura curricular desses cursos aligeira o processo formativo 

dos educadores, promove uma redução dos conteúdos, tanto da área específica das habilitações, 

como dos conhecimentos didático-pedagógicos necessários para formação do educador, e 

reforça algumas dicotomias do processo ensino-aprendizagem, como: professor-aluno, teoria-

prática, conteúdo-método. 

No quinto e último capítulo elaboramos a avaliação do curso pelos discentes. A pesquisa 

se fez por meio de questionários fechados aplicados aos estudantes das Licenciaturas 

Interdisciplinares, especificamente aqueles do primeiro e do último ano. A intenção foi avaliar 

a materialização da concepção pedagógica, expressa no PPP, no cotidiano da prática didático-

pedagógica dos discentes e docentes destes cursos. 

Esse estudo visa ser importante contribuição para reflexão acerca das questões que se 

colocam, na atualidade, sobre o processo de formação de professores. A pesquisa realizada não 

intenta esgotar o assunto, ainda é preciso mais estudos sobre esse tema tão candente para a 

nossa realidade, mas permite que se construa uma concepção de formação do indivíduo, no 

geral, e dos professores, no particular, que se orienta por uma perspectiva crítica. Quando as 

licenciaturas interdisciplinares da UFMA, do campus de Bacabal – MA, se preparam para outra 

mudança curricular (a terceira desde 2010), esse trabalho pode servir de orientação na tentativa 

de construção coletiva de um Projeto Político Pedagógico que rompa com certos modelos 

educativos baseados em dicotomias empobrecedoras da formação docente. 
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Um curso que em todas as disciplinas possa articular os conhecimentos específicos da 

área de formação dos futuros profissionais das áreas de Ciências Humanas, Ciências Naturais 

e Linguagens e Códigos aos conhecimentos didático-pedagógicos fundamentais para que 

professores e alunos possam construir, coletivamente, os conhecimentos em sala de aula e fora 

dela. Uma formação que supere a visão instrumental que mira seus esforços em preparar e 

habilitar os indivíduos para atuarem no mundo do trabalho. Ainda que isso seja importante, é 

fundamental que se construa o sujeito em nós e isso se faz, fundamentalmente, com os 

conteúdos das ciências sociais e humanas, com a arte, produzindo uma estética que possa 

colaborar com a implantação das coisas humanas em um mundo tão desumano. 
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2 CIVILIZAÇÃO E BARBÁRIE: A DIALÉTICA DA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO 

NA SOCIEDADE ADMINISTRADA 

 

[...] é impossível não ver em que medida a civilização é 

constituída sobre a renúncia instintual, o quanto ela 

pressupõe justamente a não satisfação (supressão, 

repressão, ou o quê mais?) de instintos poderosos 

(FREUD, 2011, p. 43). 

 

A citação acima demonstra como, no decorrer do nosso processo de desenvolvimento, 

os ganhos culturais – no sentido da civilização – foram constituídos a partir das perdas e 

renúncias das nossas pulsões. A formação da nossa subjetividade se fez na relação com a 

natureza. A natureza exterior (objeto) balizou, assim, a construção da nossa natureza interior 

(sujeito). O produto dessa relação foi a construção do eu (individuação), da nossa subjetividade, 

que se deu ao mesmo tempo em que se desenvolvia a cultura e a civilização. Tais ganhos, 

porém, foram sendo adquiridos com a perpetuação daquilo mesmo que os homens procuravam 

se libertar: o medo de capitular frente “a prepotência da natureza” (FREUD, 2011, p. 30), que 

reforçou a nossa pulsão autoconservadora. 

Dessa maneira, os custos da civilização e da cultura se fizeram a partir da dominação da 

natureza exterior e da nossa própria natureza interior (pulsões), fincando as bases para o 

desenvolvimento da nossa racionalidade. A necessidade de adaptação à natureza fez-se a partir 

do princípio da troca, onde, para ganhar, se cede a alguma coisa, e o logro e a astúcia 

completaram a equação. A civilização nasce atrelada a uma razão que é autoconservadora, 

adaptativa e dominadora. 

É essa necessidade de dominação da natureza externa e interna que justificará a 

dominação do outro. Se é verdade que “Após o homem primitivo descobrir que estava em suas 

mãos – literalmente – melhorar sua sorte na Terra mediante o trabalho, não podia lhe ser 

indiferente o fato de alguém trabalhar com ele ou contra ele” (FREUD, 2011, p. 43), também é 

verdade que os elementos constituidores da nossa razão favorecerão um olhar sobre o outro não 

como um “colaborador, com o qual era útil viver” (FREUD, 2011, p. 43), mas como mais um 

objeto de dominação. 

Aí está o aspecto repressivo e regressivo do esclarecimento, que restringe e violenta o 

pensamento e aliena os homens em sua relação com a natureza, com outros homens e consigo 
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mesmo. O progresso da civilização realizou-se por intermédio da introversão da dominação e 

do sacrifício (BATISTA, 2008), que formou o que conhecemos como nossa segunda natureza. 

A formação da nossa individualidade deu-se, assim, em contraposição à natureza. Isso faz com 

que civilização e barbárie, no início do nosso processo de desenvolvimento, sejam correlatos. 

O progresso e a cultura, que por meio da práxis ensejou o reino de liberdade e permitiu a 

constituição do indivíduo, acabaram, também, responsáveis por seu aprisionamento. 

Destarte, a reação inicial à dominação na direção do desejo de libertação das amarras 

que a natureza nos empunha, que gerou a cultura e o esclarecimento, acabou reproduzindo 

aquilo mesmo que a razão procurava se libertar. Agora como mimese da dominação sobre a 

natureza, a razão instrumental, fruto dessa relação, se volta contra os próprios homens, passando 

mesmo a compor a sua constituição psíquica e a formar seu caráter. 

A racionalidade civilizatória, que também é instrumental e possibilitou o 

desenvolvimento técnico dos homens, se transforma em irracionalidade fazendo com que o 

esclarecimento regrida àquilo que buscou superar: o mito. Os indivíduos aderem ao mito no seu 

processo de subjetivação e conformam sua personalidade aos elementos que constituem a razão 

instrumental. Se na Antiguidade e na Idade Média o mito era identificado com o culto aos 

deuses, agora, na Modernidade, os deuses são os fatos verificáveis, a métrica, o cálculo, a 

ciência positiva, que não admite dúvidas. 

A formação, assim, se transforma em pseudoformação e o indivíduo, impossibilitado de 

fazer frente ao coletivo por meio da cultura, dele não se diferencia. A adesão ao mito em que 

se transformou o esclarecimento faz com que ele fique impotente frente à totalidade. Daí resulta 

a assimilação do particular pelo universal e a realidade atual se impõe cada vez mais como 

realidade supervalorizada. 

A dialética da cultura ocidental está no fato de que o esclarecimento e o progresso 

civilizatório, que possibilitou a nossa libertação frente à natureza, também foi responsável pela 

nossa regressão à barbárie, pelo não reconhecimento da “dominação dentro do próprio 

pensamento como natureza não reconciliada” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 45). Logo, 

a regressão é fruto do progresso e não um simples desvio deste, é “o progresso bem-sucedido 

que é culpado de seu próprio oposto. A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável 

regressão” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 41). 
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Esse tipo de racionalidade nos acompanhou desde a Idade Antiga – é o que podemos 

perceber da análise realizada por Adorno e Horkheimer (1985) de A Odisseia, obra de Homero, 

que retrata a volta de Ulisses a Ítaca. O modelo do herói grego, para voltar à sua terra natal, usa 

do engodo e da astúcia. Por meio do logro dos oponentes, como fez com o ciclope Polifemo, o 

herói consegue derrotá-los. 

Na Idade Média o princípio da autoconservação ganha status de auto-abnegação com o 

cristianismo, que retirou todo conteúdo material que envolve a constituição do indivíduo, 

tornando-o metafísico e abstrato. Sacralizou-se o sacrifício como mimese do sacrifício de Cristo 

(BATISTA, 2008) e procurou se constituir uma individualidade pela negação de toda 

individualidade (renúncia do eu e das pulsões).  

Na Idade Moderna, com o desenvolvimento do modo burguês de produção, erige-se o 

individualismo e a competição como regra do jogo. O desenvolvimento do individualismo se 

dá contra a coletividade, vista como antagônica à consecução dos interesses das células 

particulares que compõe o todo (sociedade). Dessa maneira, a individualidade, que se forma 

em relação com a coletividade, fica obstada, e a autoconservação subordina a individualidade 

as regras do mercado. É preciso controlar e dominar os fatores que interferem no sucesso dos 

indivíduos: 

 

Tal como o medo ancestral do herói grego de sucumbir à natureza, no indivíduo 

burguês, esse temor é atualizado em sua relação com o mercado: a concorrência é 

sentida como uma ameaça, devendo-se vencê-la ou ser derrotado por ela [...] 

(BATISTA, 2008, p. 09). 

 

A mais-valia, regra econômica que baseia as relações de produção na sociedade 

capitalista moderna, é o logro de uma sociedade que submeteu a todos à troca entre equivalentes 

que não se equivalem. É a ideologia de uma sociedade sem referência, sem correspondência 

material, onde conceitos como o de justiça, igualdade e liberdade figuram como valores de 

troca. 

Desta maneira, desde o início do nosso desenvolvimento como sociedade e, mais 

intensamente agora, o progresso e o desenvolvimento, proporcionados pela cultura e pela 

civilização, trazem consigo os gérmens da barbárie. A dominação sobre a natureza que nos 

garantiu relativa independência desta e seu desejado ordenamento e que propiciou, outrossim, 
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o surgimento do trabalho intelectual, acabou gerando a dominação do homem pelo homem, 

dando vazão à inquestionável frase atribuída a Hobbes: homo homini lúpus. O desenvolvimento 

científico e tecnológico que o esclarecimento e a cultura permitiram e que serviriam de meios 

para que pudéssemos renunciar ao sacrifício acabaram se transformando em fins em si mesmos 

e perpetuando o sacrifício. 

Esclarecimento, progresso, cultura, civilização e barbárie, sofrimento, sacrifício, 

dominação parecem ser os dois lados de uma mesma moeda que subsumiu a tudo e a todos no 

valor de troca. O princípio do prazer, que foi renunciado e se diluiu no sofrimento causado pelo 

trabalho alienado (tripalium), produtor de mais-valor, volta-se contra os indivíduos, originando, 

em suas consciências, uma percepção distorcida da realidade. Também conforma um tipo de 

personalidade afeita à crueldade, ao sadismo, ao masoquismo, à violência em sua forma mais 

distanciada. 

Resta demarcarmos os dois momentos principais da ideologia burguesa: um que se 

inicia no século XIX – denominado de capitalismo industrial ou concorrencial –, e o outro, que 

vai de fins do século XIX e perpassa todo século XX até os dias atuais – denominado de 

capitalismo monopolista ou tardio. As diferenças nas relações de produção desses dois 

momentos do desenvolvimento do capital acabam por conformar um tipo de consciência e 

personalidade específicos a cada um deles. Deste modo, é importante analisarmos o tipo 

específico de ideologia produzida nesses momentos com vistas a entendermos o tipo de 

consciência produzida por estas relações. A importância disso para a formação do indivíduo 

está na mobilização das instituições sociais que fazem a mediação entre a ideologia, o 

conhecimento e a educação. Aprender como a ideologia se transformou, a partir das 

necessidades objetivas do sistema, é condição sine qua non para entendermos as mudanças nos 

processos educacionais formais. 

O capitalismo industrial ou concorrencial (século XIX), centrou seus esforços 

produtivos na construção de uma base econômico-industrial que pudesse fazer frente às 

“grandes necessidades objetivas a serem superadas pelo capitalismo para que pudesse extinguir, 

ou pelo menos minimizar as desigualdades sociais” (BATISTA, 2008, p. 17). O 

desenvolvimento econômico desse período possibilitou o desenvolvimento industrial, fruto do 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e centrou suas ações na produção de bens 

industriais. O comércio experimentou um elevado desenvolvimento e a concorrência se 

desenvolveu, estimulada pelo surgimento de “pequenas empresas de propriedade individual” 
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(BATISTA, 2008, p. 16). O desenvolvimento produtivo dessa época permitiu a acumulação de 

capitais necessários à ampliação da produção dos bens de consumo de massa, da segunda fase 

do capitalismo, a fase monopolista. 

A ideologia que floresce desse contexto guarda em si ainda alguma racionalidade, pois 

o controle das forças produtivas materiais – em um cenário de carência, extrema pobreza e 

desigualdades, marcas dessa época – poderia servir de justificativa para a manutenção da 

dominação e do princípio de autopreservação. O liberalismo surge, assim, como a ideologia que 

visa essa justificação. 

Na segunda fase do capitalismo, a denominada de capitalismo monopolista ou tardio, o 

grande avanço proporcionado pelo desenvolvimento das forças produtivas enseja para a real 

libertação dos homens das atividades de simples manutenção e reprodução da sua existência. 

Assim, pela primeira vez na história, estão dadas as condições para superação do modo de 

produção capitalista e, consequentemente, para a superação da dominação e da autopreservação. 

Contraditoriamente, não é isso que acontece, pois o que vemos é a manutenção das 

relações de produção burguesas e seu recrudescimento. A dominação e a autoconservação se 

tornam, assim, princípios anacrônicos e a ideologia que os sustenta perde todo seu conteúdo 

racional – é a ideologia da racionalidade tecnológica (CROCHÍK, 1999), cuja função não é 

mais justificar uma realidade cindida, mas a de perpetuar a dominação por meio da adaptação 

dos indivíduos a esta mesma realidade. 

Desta maneira, a ideologia, que hoje sustenta a dominação, perdeu materialidade e seu 

conteúdo, que servia para encobrir a realidade, perdeu a racionalidade que ainda mantinha 

outrora e serve, agora, para manter os indivíduos ajustados ao existente. Essa ideologia é 

irracional11, embora mantenha alguns laços que a ligam a anterior, o seu conteúdo, que serviu 

e serve de justificativa para encobrir o que impede a realização dos ideais que defende (justiça, 

liberdade, igualdade, dentre outros), não tem mais fundamento material e, como dito 

anteriormente, se tornou uma mentira manifesta: 

                                                           
11 Adorno (1973, p. 191), afirma que a ideologia deve ter um conteúdo racional, propiciando assim um confronto 

entre a crítica ideológica e a verdade íntima da ideologia, para que, segundo ele “a crítica se esgote”. Mas, logo 

em seguida, destaca que “[...] quem se dispusesse a criticar desta maneira a chamada ideologia do nacional-

socialismo, acabaria sendo vítima da sua desapontadora ingenuidade”. Nesse sentido, para Adorno (1973), a 

demasiada transparência das relações de produção no regime capitalista atual acabam mudando o significado da 

ideologia, que já não pode ser mais encarada como falsa consciência, mas como mentira manifesta – 

irracionalidade. 
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[...] as relações de produção permitiam, no passado, um desenvolvimento das forças 

produtivas que, no limite, as modificaria, como esse desenvolvimento ocorreu e as 

relações de produção não se alteraram, essas últimas não têm mais justificativas 

objetivas para permanecerem como estão (CROCHÍK, 1999, p. 02). 

 

A adesão dos indivíduos à cultura, de forma irrefletida, que garante a sustentação e a 

reprodução desta sociedade, por meio da sua naturalização, mostra como o progresso da 

civilização e da cultura tem agido sobre aqueles de modo a acentuar sua regressão. Os 

indivíduos, sem os elementos culturais que poderiam lhe possibilitar a crítica da realidade, pois 

o esclarecimento também se converteu em um mito – o mito da racionalidade tecnológica – 

“também não podem mais refletir sobre o que os faz sofrer” (CROCHÍK, 1999, p. 05). 

A renúncia e o sacrifício em prol do coletivo são mantidos, outrossim, não apenas por 

intermédio da ideologia, mas por mecanismos econômicos relacionados às transformações da 

base produtiva material. O revolucionar das forças produtivas, que deu origem ao que se 

denomina de Segunda Revolução Industrial, produziu uma reestruturação na produção e uma 

reconfiguração técnica que resultaram em aumento da inserção de trabalho morto – as 

“máquinas inteligentes” – nas indústrias. Isso, atrelado às novas configurações produtivas 

dentro das fábricas – substituição do modelo fordista/taylorista pelo toyotismo e a implantação 

das “células” produtivas, onde um trabalhador agora tem que agregar as tarefas que antes, nas 

linhas produtivas, eram realizadas por vários outros trabalhadores – tem gerado um aumento 

exponencial do desemprego em todo o mundo. 

Tal contradição, porém, não é percebida porque a ideologia dessa fase de 

desenvolvimento do capitalismo busca ajustar as pessoas às contradições produzidas no interior 

do sistema por meio de mecanismo psicológicos que reduzem “a percepção do mundo por meio 

de sua racionalidade” (CROCHÍK, 1999, p. 30), reproduzindo as relações de produção que se 

mantém aferradas ao trabalho de tipo alienado, “mesmo quando este já se tornou anacrônico” 

(BATISTA, 2008, p. 21). 

Se o trabalho continua a figurar, em nossa sociedade, como componente da formação 

do indivíduo, que tanto a esquerda, quanto a direita, parecem querer entronizar, como um 

conceito e uma relação a-histórica, em que aquele aparece como o último reduto para a 

reconciliação desta, é porque o elevado grau de heteronomia dos indivíduos interditou a utopia. 
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Assim como o trabalho parece não guardar mais nenhum nexo causal entre os seus conteúdos 

e a emancipação – obstada que está pela técnica instrumental – ainda seria válida a defesa da 

humanização dos indivíduos por meio dele? 

O princípio da autopreservação, sempre atualizado pela ideologia burguesa, promove a 

integração dos indivíduos à totalidade, impedindo sua capacidade de reflexão crítica. Desta 

forma, o colapso da formação cultural, fruto das relações capitalistas de produção, promovem 

uma “regressão das consciências” (BATISTA, 2008, p. 31). Tal regressão evidencia a 

incapacidade do indivíduo de se individuar, tendo como referência os conteúdos da cultura. 

O processo formativo requer do sujeito a apropriação de conteúdos culturais com base 

em uma relação dialética que envolve a sua adaptação e, também, resistência a estes conteúdos. 

O problema é que as relações de produção burguesa interditam, cada vez mais, a possibilidade 

dessa resistência, obstando os processos de diferenciação dos sujeitos e fortalecendo os 

mecanismos de adaptação social e de integração ao coletivo. O medo de perecer frente a um 

mundo em constante mudanças, que atualiza o princípio da autopreservação, como dito 

anteriormente, exige a nossa integração à natureza como condição de nossa própria libertação. 

O logro dessa promessa é que ao nos integrarmos e nos conformarmos à objetividade 

acabamos impossibilitando a construção de nossa subjetividade12 – que é anulada nesse 

processo de total identificação –, requisito para a nossa libertação. Desta maneira, “Esse 

processo de assemelhar-se à natureza (mimetismo) para dominá-la acaba, ao contrário do que 

pretendia, reproduzindo tal dominação [...]” (BATISTA, 2008, p. 32). 

O que podemos inferir, a partir disso, é que a ideologia da racionalidade tecnológica, 

por meio da cultura e da educação13, que tem sido alvos do seu processo de operacionalização, 

tem intensificado os processos de heteronomia e de identificação cega ao coletivo. A formação 

do indivíduo se dá, sobejamente, a partir de conteúdos da pseudocultura, produzidos pela 

indústria cultural, e massificados como mercadoria. O que tem reforçado a pseudoformação. 

Outrossim, o consumo desses produtos culturais massificados pela indústria cultural 

produz uma sensação, naqueles que os consomem, de uma certa igualdade, promovendo ainda 

                                                           
12 A formação da nossa subjetividade se dá na relação dialética entre sujeito-objeto. Não há subjetivação sem 

adaptação do indivíduo à sociedade da qual se insere. O mote da crítica, porém, é fazer desse momento adaptativo 

o único desejado e possível. 
13 E não só estes, como nos mostra Crochík (1999, p. 31), mas também a política, a família, a sexualidade, o 

trabalho, etc. 
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mais a sua integração, visto que consomem os mesmos produtos e pensam da mesma forma. 

Esse é outro aspecto do logro que a sociedade do capitalismo tardio tem reproduzido nas 

consciências dos indivíduos: não se nega o consumo dos bens culturais produzidos, mas os seus 

conteúdos reforçam a dominação e a integração, ou seja, não cumprem o que prometem. 

Na verdade, como a formação passa a ser balizada por questões de cunho meramente 

econômicos e utilitaristas, os conteúdos desta devem, a esse propósito, se vincular. Dessa 

maneira, “o discurso sobre autonomia que sustentava a formação cultural burguesa converte-se 

em impostura, em mera ideologia” (BATISTA, 2008, p. 34-35), a exemplo das licenciaturas 

interdisciplinares da UFMA de Bacabal – MA, que tem como mote de seu processo formativo 

a preparação para o trabalho. 

Assim como no caso da UFMA, no nosso entendimento, as políticas de formação que 

se processam, atualmente, no Brasil e em outros países, que trazem em seu bojo a concepção 

de competências como orientação pedagógica carregam as características da operacionalização, 

destacada por Crochík (1999), e são marcadas pela concepção instrumental de formação da 

sociedade contemporânea. O elemento psicológico que essa pedagogia encerra é de ajustamento 

às condições sempre cambiantes do capitalismo tardio. 

Também expressam um ajustamento comportamental ao todo quando preconizam 

máximas como o “aprender a viver”, “aprender a ser”, “aprender a aprender”, sem que se 

problematize, por referência a essa realidade reificada, as finalidades desse aprendizado. Em 

outras palavras, para que devemos “aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a viver”? 

Que possibilidades reais são nos dada para consecução desses meios para que eles não venham 

a se tornar fins em si mesmos? 

As transformações na base técnico-produtiva, a partir da década de 1970, têm reforçado 

as características dessa operacionalização da educação e intensificando os elementos da 

sociedade administrada no tocante ao controle quase total sobre os indivíduos. Seguramente os 

fatores responsáveis por tais transformações, já analisadas por Marcuse (2015) no estudo sobre 

a sociedade industrial, agudizaram-se e recrudesceram as relações de dominação que já estavam 

sendo denunciadas naquele momento. 

A mecanização e a automação dos processos produtivos se desenvolveram 

exponencialmente. Esse fato agora enseja, cada vez mais, um novo tipo de trabalhador e de 

trabalho, onde a força física e a energia dispendida pelo trabalhador na realização da sua tarefa 
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tem pouca ou quase nenhuma importância. Para Marcuse (2015, p. 60) tal mudança “enquanto 

sustenta a exploração, modifica a atitude e o status do explorado”, no sentido de sua maior 

integração, já que “o trabalhador organizado nos setores avançados da sociedade tecnológica 

vive sua negação menos perceptivelmente”. 

Essa mudança no padrão produtivo, que desviou braços da produção direta para outras 

áreas, como o da administração e supervisão, por exemplo, tem ressignificado a consciência do 

trabalhador, fazendo com que este se sinta parte do sistema e não apenas seu apêndice, pois que 

“a força de trabalho ‘colarinho azul’ declina em relação ao elemento ‘colarinho branco’; cresce 

o número de trabalhadores fora das frentes de produção” (MARCUSE, 2015, p. 61). 

O que resulta disso tudo é a “integração social e cultural da classe trabalhadora com a 

classe capitalista” (MARCUSE, 2015, p. 63), que passa a aspirar o estilo de vida e os padrões 

de consumo desta, fazendo com que aquela perca sua negatividade, ou seja, não seja mais a 

“contradição viva da sociedade estabelecida”, e não aspire mais a liberdade, visto que a “não-

liberdade – no sentido da sujeição humana a seu aparato produtivo – é perpetuada e 

intensificada na forma de várias concessões e confortos” (MARCUSE, 2015, p. 65). 

Tais transformações na base produtiva têm produzido reflexos na educação escolar, no 

tocante a induzir reformas em todas as dimensões desta atividade; como na formação dos 

professores, na reestruturação curricular, na administração das instituições escolares, etc. São 

sobre os processos formais de educação que recaem as novas demandas de formação dos 

indivíduos na atualidade. Estes devem ser treinados de acordo com a nova base produtivo-

tecnológica, com as novas técnicas e modelos produtivos. 

É nesse contexto que a pedagogia das competências terá papel proeminente como 

pedagogia que buscará conciliar uma formação técnico-instrumental, em consonância com o 

nível de desenvolvimento da base produtiva material, com formas de comportamento que 

melhor se ajustem às mudanças produzidas por tais transformações. 

Desse modo, para que os indivíduos se integrem a tal realidade são acionados 

mecanismo de ajustamento social nos mais diversos campos. 

 

Pelo aparente distanciamento das forças produtivas das relações de produção, o ajuste 

técnico é imposto em todas as esferas: os problemas individuais são considerados 

desajustes pessoais, que a psicoterapia pode solucionar; os problemas de 
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aprendizagem são ou falhas do aluno ou do professor, e um método tecnicamente 

desenvolvido pode resolvê-los; os problemas políticos são convertidos em problemas 

administrativos; a pobreza individual resolve-se presumidamente pela educação e com 

a criação de empregos (CROCHÍK, 2003, p. 19). 

 

Reformas no campo da educação são organizadas como mecanismo de ajuste, 

atualizando ideologias – como a teoria do capital humano – que vinculam maior tempo de 

formação ao maior desenvolvimento econômico e que, ao mesmo tempo, colocam sobre os 

indivíduos a total responsabilidade pela sua inserção ou exclusão no mundo do trabalho. 

Para estas ideologias bastaria um incremento em mais formação para que as pessoas 

pudessem ter mais oportunidades de emprego e renda. Desta forma, desviam o problema do 

desemprego, que é estrutural, para questões de ordem superestrutural e, além disso, encobrem 

a possibilidade, dada pelo atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas, de não mais 

dedicarmos tanto tempo para a autoconservação da vida material. 

As reformas educacionais nesse contexto ganham proeminência, pois se articulam a um 

discurso unidimensional que tem na racionalidade tecnológica seu suporte ideológico 

fundamental. Assim sendo, países mais dependentes economicamente dos investimentos 

estrangeiros e das grandes agências e organismos internacionais, como Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional, dentre outros, acabam por seguir tais prescrições – e não só no campo 

da educação – de modo a dar continuidade aos investimentos necessários para manterem suas 

economias e políticas estáveis. 

 

O pensamento unidimensional é sistematicamente promovido pelos técnicos da 

política e seus provedores de informação de massa. Seu universo do discurso, destes 

e daqueles, é povoado por hipóteses que se autovalidam e que, incessantemente e 

monopolisticamente repetidas, tornam-se definições ou prescrições hipnóticas 

(MARCUSE, 2015, p. 51). 

 

Em tal cenário, a educação reduz-se à construção de um tipo de identificação do 

indivíduo à sociedade que Marcuse (2015, p. 48) denominou de mimese, ou seja, reações quase 

mecânicas que os indivíduos reproduzem e que lhe foram legadas por uma forma de consciência 

típica da racionalidade tecnológica de pensamento unidimensional. 
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Essa identificação imediata, automática (que pode ter sido característica das formas 

primitivas de associação) reaparece na civilização altamente industrializada; 

entretanto, sua nova “imediatez” é o produto de uma administração e uma organização 

sofisticadas e científicas. Nesse processo, a dimensão “interior” da mente (mind), na 

qual a oposição ao status quo pode se enraizar, é reduzida (MARCUSE, 2015, p. 49). 

 

Foi essa a lógica das principais reformas educacionais posta em prática nos países da 

América Latina e, mais exclusivamente, no Brasil, a partir do final do século XX e início do 

século XXI. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei N. 9394/96) é um 

exemplo. O seu texto já institui, como base para a formação dos indivíduos – inclusive dos 

profissionais da educação (Art. 61 a 67) – o referencial pedagógico que traduz o pensamento 

unidimensional da racionalidade tecnológica na atualidade – a pedagogia das competências14. 

Consagrou-se, dessa maneira, o padrão formativo da sociedade administrada, que opera 

de modo a reproduzir uma lógica social excludente e anacrônica, violenta e injusta, totalitária 

e heterônoma, por meio de conteúdos culturais pseudoformativos que, cada vez mais, reduzem 

o “poder crítico da Razão” (MARCUSE, 2015, p. 49). 

Seguindo esse padrão formativo, consagrado na LDBEN, a Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) elegeu, desde a criação das novas Licenciaturas Interdisciplinares, no 

processo de expansão universitária advinda com o Reuni, a formação por competências, como 

deixa claro o seu primeiro Projeto Político Pedagógico: 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Humanas da UFMA é uma proposta 

inovadora de formação interdisciplinar, presencial, de professores de Ciências 

Humanas, Sociais e Filosofia, para atuarem mais especialmente nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Possui a duração mínima de 03 anos (exceto para os casos 

especiais de aceleração de estudos por excelência de desempenho, previstos na 

LDBEN), constituindo-se num ciclo trienal de formação, e será desenvolvido segundo 

o paradigma educacional do currículo por competências (UFMA, 2010, p. 07). 

 

Não obstante as críticas já produzidas por vários educadores sobre o modelo de 

formação por competências (RAMOS, 2001; SILVA, 2008; DUARTE, 2001; MALANCHEN, 

2016), a UFMA inaugura para o ensino superior e, mais especificamente, para a formação de 

                                                           
14 Sobre a formação dos profissionais da educação, o Art. 61, Parágrafo Único, item I, destaca que esta se 

fundamentará na: “presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos 

e sociais de suas competências de trabalho” (BRASIL, 2017). 
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professores dos cursos de licenciaturas interdisciplinares em Ciências Humanas e Ciências 

Naturais, a formação baseada no modelo de competências e habilidades preconizados pela 

LDBEN, quatorze anos antes. Aliado ao modelo de formação por competências, também 

norteou as discussões da proposta a partir da interdisciplinaridade curricular, para fazer frente, 

segundo o PPP, ao problema da “departamentalização e a especialização profissionalizante” 

(UFMA, 2010, p. 09). 

Formação por competência e interdisciplinaridade se articulam nessa proposta, e não 

por acaso. O próprio PPP das novas licenciaturas admite que a implementação destes cursos, 

que inicialmente foram pensados para a área de administração pública, se deu de forma a tentar 

atenuar alguns índices que punham em xeque a qualidade da educação no Brasil, entre eles: a 

falta de professores para atuar na educação básica, a precariedade da formação dos professores 

e a grande quantidade de professores leigos. 

A proposta de formação interdisciplinar, em quatro áreas do conhecimento, tanto em 

Ciências Humanas (Sociologia, Filosofia, História, Geografia), quanto em Ciências Naturais 

(Biologia, Física, Química e Matemática), para atuação no Ensino Fundamental maior (6º ao 9º 

ano), parece indicar uma forma paliativa e improvisada de atacar o problema do grande número 

de professores leigos que atuam na educação básica, principalmente no interior dos estados, já 

que dessa forma o poder público poderia contratar um único professor de Ciências Humanas ou 

Naturais para atuar em todas as áreas de conhecimento específico nas disciplinas referentes a 

essas áreas. 

A universidade parece assumir esse caráter improvisador e paliativo, quando admite que 

ante a impossibilidade de “ofertar licenciaturas específicas presenciais de todas as áreas de 

conhecimento em todos os novos campi” (UFMA, 2010, p. 09), por falta de recursos, elegeu as 

“inovadoras” licenciaturas interdisciplinares como forma de solucionar esse problema. 

Percebemos, grosso modo, a partir do caso destas licenciaturas, como a formação, em uma 

sociedade classista, assume, predominantemente, uma forma reificada, ou seja, o de 

deformação das subjetividades humanas. 

Corrobora com nossa análise o texto de Nunes (2014, p. 382), uma das integrantes da 

comissão de trabalho responsável pela tessitura do projeto das licenciaturas interdisciplinares 

da UFMA de Bacabal. Nesse artigo, intitulado “A formação docente e licenciaturas 
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interdisciplinares: o caminho percorrido pela Universidade Federal do Maranhão”, a professora 

destaca o que, segundo ela, seria um dos maiores problemas para a educação brasileira. 

 

A carência nacional de professores para atender à Educação Básica em todas as áreas 

de conhecimento, especialmente a da rede pública, tornou-se, no Brasil, um problema 

crônico tendo como agravante a má formação docente, a qual repercute na baixa 

qualidade educacional e dos altos índices de evasão e repetência escolar. 

 

Embora seja uma realidade que exista carência de professores para atuarem, com 

qualidade socialmente referenciada, na Educação Básica, como a própria autora busca 

comprovar por meio de estudos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

“Anísio Teixeira” (Inep/MEC), realizados em 200915, a saída encontrada pela universidade para 

o enfrentamento desta realidade – a criação de licenciaturas interdisciplinares em Ciências 

Naturais e Humanas, que formam docentes para atuação na Educação Básica em todas as 

disciplinas referentes a estas áreas de conhecimentos, em apenas três anos, contradiz-se com a 

qualidade que se espera de um curso de formação de professores. 

O potencial emancipatório de uma formação de educadores desse tipo, que carrega em 

si os condicionamentos estruturais da sociedade burguesa, fica assim obstaculizado, bem como 

a possibilidade de uma crítica radical a partir da compreensão dos fenômenos da vida em 

sociedade, ou seja, o ideal educativo de emancipação fica cada vez mais distante, embora não 

impossível de se alcançar. 

 

2.1 A pseudoformação: regressão da consciência do indivíduo 

Adorno (2005), afirmava que a formação cultural entrara em crise a partir da 

modernidade justamente porque esta mesma formação foi transformada em valor. Ele não se 

referia apenas à questão do valor de troca a que estão submetidas todas as coisas na sociedade 

do consumo, mas que o conhecimento, a partir da época das luzes, havia assumido um valor 

                                                           
15 Segundo dos dados retirados do referido artigo seriam necessários “235 mil professores no ensino Médio e 476 

mil para as turmas de 5ª a 8ª série, com um total de 711 mil professores”, sendo que “o número de professores 

formados nos cursos de licenciaturas de apenas 457 mil, com uma lacuna de cerca de 250 mil docentes”. (NUNES, 

2014, p. 383). 
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moral, e que figurava, assim, acima das próprias condições objetivas que lhe determinava a 

existência. 

A cultura ou a ideia de cultura, dizia ele, “não pode ser sagrada” (ADORNO, 2005, p. 

02), pois isto reforçaria seu caráter pseudoformativo. A cultura, o esclarecimento e o 

conhecimento estão sujeitos às contradições que expressam a nossa sociedade. Ela, a cultura, 

tem um “duplo caráter” (ADORNO, 2005, p. 02) tanto pode remeter para questões que ampliem 

os processos democráticos – e, dessa maneira, converge com os ideais de liberdade – como, de 

outro modo, pode reforçar as condições de heteronomia e adaptação cega ao existente. Ela é a 

expressão da contradição objetiva que foi se estabelecendo entre os homens, mas que ela não 

tem o poder de resolver de forma totalmente autônoma (ADORNO, 2005), pois isso seria 

reforçar a visão idealista de cultura e reproduziria a pseudoformação. 

A formação cultural dos indivíduos carrega consigo, já desde o início, um conteúdo 

metafísico, que teve origem com a ascensão da burguesia ao poder político na Idade Moderna. 

Foi com a burguesia que “o conceito de formação se emancipou” (ADORNO, 2005, p. 04), pois 

antes, na Idade Média, sob o Feudalismo, cada indivíduo era formado de acordo com suas 

condições objetivas e sua função social, advinda dessas condições. 

O ideal burguês de formação escamoteia justamente o que dá materialidade a qualquer 

formação objetiva: “Sem dúvida, na ideia de formação cultural necessariamente se postula a 

situação de uma sociedade sem status e sem exploração” (ADORNO, 2005, p. 04-05), o que 

transforma tal ideal em ideologia. 

 

Se na ideia de formação ressoam momentos de finalidade, esses deveriam, em 

consequência, tornar os indivíduos aptos a se afirmarem como racionais numa 

sociedade racional, como livres numa sociedade livre. No modelo liberal, isso seria 

tanto melhor atingido quanto mais cada um estivesse formado por si mesmo. E quanto 

menos as relações sociais, em especial as diferenças econômicas, cumprem esta 

promessa, tanto mais energicamente se estará proibido de pensar no sentido e na 

finalidade da formação cultural. Nesse sentido, nem se pode denunciar que ela, 

sozinha, não garante uma sociedade racional. Não se quer liberar a esperança, desde 

o princípio enganosa, de que ela poderia extrair de si mesma e dar aos homens o que 

a realidade lhes recusa. O sonho da formação — a libertação da imposição dos meios 

e da estúpida e mesquinha utilidade — é falsificado em apologia de um mundo 

organizado justamente por aquela imposição. No ideal de formação, que a cultura 

defende de maneira absoluta, se destila a sua problemática (ADORNO, 2005, p. 05). 
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A problemática da cultura está relacionada aos dois momentos distintos que sempre a 

acompanham: a autonomia e a determinação. A formação requer como condição para sua 

realização a autonomia e a liberdade (ADORNO, 2005), mas está sempre determinada por 

condições sociais específicas, ou seja, tem como uma de suas dimensões a adaptação às 

condições de existência legadas pela história. 

O espírito que se torna independente das condições de vida reais traz consigo um duplo 

caráter: falso e verdadeiro. O caráter verdadeiro (e necessário) dessa independência se refere a 

própria condição para a construção do sujeito e a promessa de liberdade frente ao objeto. O 

momento de falsidade dessa separação entre esclarecimento e sociedade reside no fato de que 

o pensamento que se autonomiza totalmente das condições objetivas de vida ofusca a percepção 

do anacronismo das relações sociais dominadoras que subjaz a tais condições e acaba por 

reproduzi-las. 

 

Que o espírito se separa das condições de vida reais e se independentize frente a elas 

não constitui apenas seu momento de falsidade, mas também de sua verdade, pois não 

cabe desvirtuar nenhum conhecimento obrigatório, nem nenhuma obra de arte 

mediante alusão à sua origem social. Se os homens desenvolveram o espírito para se 

conservarem vivos, as imagens espirituais, que antes não existiriam, negam 

completamente sua qualidade como meio vital. A irrevogável autonomia do espírito 

frente à sociedade – a promessa de liberdade – é ela mesma tão social como a unidade 

de ambos. Caso se renegue simplesmente tal autonomia, o espírito fica sufocado e 

converte o existente em ideologia, como ocorria quando usurpava o caráter absoluto 

(ADORNO, 2005, p. 18). 

 

Ora, se, atualmente, a sociedade do consumo de massa minimiza, com a pseudocultura 

e a integração de tudo e todos ao valor de troca, o momento de autonomia e liberdade dos 

processos formativos individuais, restando apenas o de identificação e integração, sobressai-se 

a pseudoformação, que virou a sucedânea da formação. 

Imperam os conteúdos reduzidos de conteúdo, informações desprovidas de verdade, 

resumos de obras, compêndios, que invadem as prateleiras das lojas e saciam a fome daqueles 

que pretendem se igualar às camadas superiores da sociedade consideradas eruditas. A indústria 

cultural ao reproduzir tal desiderato anula as possibilidades de formação, aniquilando-a 

(ADORNO, 2005). 
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O resultado disso não poderia ser outro: a supremacia do objeto sobre o sujeito, do 

sempre o mesmo, da realidade reificada que se reproduz quase sem objeção. Esse fenômeno, 

designado pelos teóricos da Teoria Crítica de racionalidade tecnológica, impera nas 

consciências individuais sem deixar espaço para o contraditório, visto como perturbador e 

desagregador. 

É deste modo que indivíduo, cultura e formação se articulam na atualidade. A realidade 

existente é o conteúdo dessa relação, na qual a cultura deve estar sempre submetida. A 

racionalidade tecnológica é também a racionalidade unidimensional, que perdeu o elemento 

valorativo e ético da filosofia clássica, que projetava nas ações humanas um devir oposto ao 

que a realidade impunha (MARCUSE, 2015). O resultado dessa relação só pode ser, para o 

esclarecimento, a pseudocultura, e para o indivíduo, sua pseudoformação. 

Mas esse resultado é apenas parcial, visto que “a dominação presente no esclarecimento, 

contudo, guarda as sementes da liberdade” (CROCHÍK, 1999, p. 09), que estão na 

universalização dos meios e instrumentos que servem à dominação, mas que também podem 

servir como “crítica da dominação da qual o pensamento surgiu, como um de seus meios” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 42). Para a formação do indivíduo a universalização dos 

conteúdos da cultura e da ciência se converteria em um projeto não apenas educativo, mas 

também humanizador. Foi isso que Marcuse (apud CROCHÍK, 2003, p. 28) quis dizer quando 

tratou sobre o processo de alienação dos homens, que aqui relacionamos ao processo educativo 

e de formação: 

 

Mas a emancipação desse estado parece requerer não que se impeça a alienação, mas 

que esta se consuma; não a reativação da personalidade reprimida e produtiva, mas a 

sua abolição. A eliminação das potencialidades humanas do mundo de trabalho 

(alienado) cria as precondições para eliminação do trabalho do mundo das 

potencialidades humanas. 

 

Esse projeto educativo e humanizador têm enfrentado, nas últimas décadas, óbices 

significativos à sua consecução, pois, não obstante todos os discursos que atribuem à educação 

um caráter messiânico para a solução dos males produzidos pelo sistema capitalista, o que se 

percebe, na realidade, é que a formação tem sido realizada à revelia dos conteúdos culturais e 

científicos que possibilitariam tal emancipação, reproduzindo as formas alienadas de existência 

dos seres humanos. 
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Uma formação cujo escopo se direciona a treinamento de mão-de-obra para emprego no 

mercado de trabalho restringe a possibilidade de elevar o pensamento no intuito do seu 

esclarecimento (Aufklärung), do rompimento com seu “estado de menoridade”, no sentido que 

Kant atribuía ao termo. E mesmo sabendo que, atualmente, a formação cultural se reduziu a 

pseudoformação, o resgate de uma cultura que efetive o movimento contrário, que se erija 

contra a pseudocultura e a pseudoformação, torna-se cada vez mais imprescindível. 

Percebemos, desse modo, não somente os limites da educação no cenário do capitalismo 

e da sociedade de classes, mas seu potencial. Seus limites estão no caráter regressivo dos 

conteúdos que a pseudocultura visa conformar nos indivíduos, que seguem a própria 

característica da bildung forjada sob os liames da sociedade que instrumentalizou o saber e o 

conhecimento e reduziu seus conteúdos aos do cálculo pragmático. Dessa forma: 

 

O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O preço 

que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que 

exercem poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 

comporta com os homens. Este conhece as coisas na medida em que pode manipulá-

los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las. É assim 

que seu em-si torna para-ele. Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se 

como sempre a mesma, como substrato da dominação (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 21). 

 

O seu caráter auspicioso está na própria necessidade de se erigir uma cultura como 

princípio civilizatório frente à barbárie. Se o desespero dessa luta está em reconhecermos que 

“a barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório”, não podemos capitular frente ao 

desafio, pois “Mesmo assim é preciso tentar” (ADORNO, 2011, p. 120). 

E é nesse sentido que a educação ganha importância como uma ação “dirigida a uma 

autorreflexão crítica” (ADORNO, 2011, p. 121), e não apenas como reflexão sobre a prática 

destituída de significados políticos objetivos. Uma reflexão que não caminha para além de um 

cotidiano reificado e alienado, que não procura encontrar saídas aos processos de alienação, 

mas apenas meios de melhor se adaptar às exigências sociais – como a que marca a teoria do 

professor reflexivo – não é reflexão crítica. 

Isto posto, se almejamos uma sociedade democrática, no sentido objetivo e universal do 

termo, é mister que se desenvolva, além da luta pela socialização dos meios de produção, a 

socialização de uma cultura no sentido de um “esclarecimento geral, que produz um clima 
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intelectual, cultural e social que não permite tal repetição; portanto, um clima em que os 

motivos que conduziram ao horror tornem-se de algum modo conscientes” (ADORNO, 2011, 

p. 123). 

Deste modo, cabe a reflexão sobre a atualidade da formação cultural e do esclarecimento 

como forma de superação da barbárie e construção de uma sociedade civilizada e democrática. 

Ainda é possível, por referência à cultura e ao conhecimento, uma ação na sociedade no sentido 

de uma formação cultural que vise a implantação das coisas humanas? Uma formação que se 

coloque para além da racionalidade tecnológica, da heteronomia e da reprodução do sempre o 

mesmo? Uma formação no sentido do esclarecimento, aquele que Kant denominava como a 

capacidade do indivíduo de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo, 

em servir-se de si mesmo sem a direção de outrem? (KANT, 2012). 

Se é possível ainda defender, atualmente, a formação do indivíduo, tal defesa se faz 

mediante a necessidade de que esta formação deva se orientar no sentido da implantação das 

coisas humanas, para afirmação de uma sociedade democrática, para a constituição do ser 

emancipado. Para, como diria Adorno (2011, p.119), que Auschwitz não se repita. 

Concordamos com ele no sentido de entendermos que a educação não pode se resumir 

a modelagem de indivíduos – mesmo que entendamos que isso esteja no seu cerne – nem muitos 

menos que a formação se restrinja à transmissão de conteúdos mortos, mas que esta deva 

produzir nas pessoas uma “consciência verdadeira” (ADORNO, 2011, p. 141) da realidade 

alienada em que elas estão inseridas. 

 

Isto seria inclusive da maior importância política; sua ideia, se me é permitido dizer 

assim, é uma exigência política. Isto é: uma democracia com o dever de não apenas 

funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma 

democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é 

emancipado (ADORNO, 2011, p. 141-142). 

 

Mas essa ideia também traz consigo algumas questões de ordem. O ser emancipado 

requer uma consciência emancipada. Se a consciência não pode ser mais que o ser consciente, 

e o ser dos homens é o seu processo de vida real (MARX, 1998), resta daí que o próprio processo 

de vida real em que os homens estão inseridos baliza os limites da emancipação. Sendo a 
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educação um processo que se institui nos liames destas relações, ela também estará subordinada 

por elas. 

Adorno (2011, p. 143) reconhece essa determinação sobre a educação dos indivíduos. 

Ele afirma que a própria organização do mundo em que vivemos se tornou ideologia e que tal 

ideologia “exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera toda educação”, o que 

resulta, segundo ele, no “obscurecimento da consciência pelo existente”, na regressão do 

indivíduo e na sua submissão à realidade. Dessa forma, o autor reconhece o peso da adaptação 

que os processos educacionais visam reproduzir, mas também reconhece, na mesma medida, 

que a educação não deve apenas ser reprodutora e agir no sentido da adaptação. 

Ela deve fortalecer a consciência dos indivíduos para a resistência a todo e qualquer 

conteúdo ou realidade alienante e produtor de heteronomia e isso se faz por meio dos conteúdos 

da própria cultura e para além destes16, como também pela experiência dos indivíduos com a 

realidade. Tal processo desencadearia a crítica àquilo que autor denomina de “realismo 

supervalorizado” (ADORNO, 2011, p. 145), marca mais indelével da sociedade em que o 

imperativo da razão instrumental interditou todo tipo de utopia e transformou os meios em fins 

em si mesmos. 

Essa defesa de Adorno converge com o conceito de crítica imanente, que seria a 

transcendência do pensamento, da consciência e da crítica, para além da imanência cultural. A 

crítica imanente seria “a exploração da forma e do sentido da contradição encontrada entre a 

coisa e o seu próprio conceito” (SAFATLE, 2009, p. 24), buscando a superação de tal 

contradição no sentido mesmo daquilo que a coisa poderia vir a ser no sentido de nossa 

humanização. 

 

Sem essa liberdade, sem o transcender da consciência para além da imanência cultural, 

a própria crítica imanente não seria concebível: só é capaz de acompanhar a dinâmica 

própria do objeto aquele que não estiver completamente envolvido por ele 

(ADORNO, 1998, p. 06). 

 

Deste modo, podemos afirmar que, em Adorno, “o pensamento assume sua principal 

função [...] que poderia ser identificada como sua grande contribuição ao debate filosófico-

                                                           
16 Daí Adorno (1998, p. 07) afirmar que “O crítico da cultura não está satisfeito com a cultura mas deve 

exclusivamente a ela esse seu mal-estar”. 
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educacional: a função de resistência ao status quo vigente” (ZUIN; PUCCI; RAMOS-DE-

OLIVEIRA, 2000, p. 115). A educação, segunda esta compreensão, deveria estimular um tipo 

de pensamento que não se entrega fácil ao dado, às experiências mais imediatas e irrefletidas. 

Se “Aquele que pensa, opõe resistência”, como afirma Adorno (1995, p. 208), e é, 

segundo ele, “mais cômodo seguir a correnteza, ainda que declarando estar contra a correnteza”; 

por estas ideias a educação assume, então, não só uma orientação pedagógica, ou seja, o de 

refinar o pensamento para que o indivíduo possa acessar as formas mais complexas de análise 

da realidade, como, também, um ato político – a educação deve se orientar para a crítica, para 

a resistência, para emancipação e contra a barbarização dos homens e da sociedade. 

Dessa forma, nos afastamos das antinomias que pretendem “deitar fora a criança com a 

água” (ADORNO, 1951, p. 33), e desfecham sobre a educação e a cultura visões antagônicas 

que as fazem assumir uma postura messiânica ou a capitular frente o niilismo. Se devemos 

rejeitar a visão “socialdemocrata”, compartilhada por alguns marxistas, que atribuem ao 

progresso cultural a “salvação do mortal inimigo que, como “antítese”, deve ajudar de forma 

cega e misteriosa a preparar o desfecho feliz” (ADORNO, 1951, p. 34), também devemos, de 

outro modo, rejeitar sua negação enquanto possibilidade de superação da barbárie, visto que tal 

fato mostra a fraqueza da teoria que ficou congelada pela práxis, pela rendição ao “omnipotente 

processo de produção” (ADORNO, 1951, p. 34). 

De fato, se a cultura, na sociedade administrada, identifica-se, cada vez mais, com a 

mentira, não podemos nos render a essa funesta constatação, pois “Que até agora a cultura tenha 

fracassado não é uma justificação para fomentar o seu fiasco” (ADORNO, 1951, p. 35). Uma 

compreensão livre de idealismo, no que tange aos processos educativos em nossa sociedade, 

deve levar em consideração que: “a educação tende a ‘refletir’ a sociedade que a produz, pois, 

expressa o nível de compreensão dos que a fazem, permitida pela sociedade de cada época, de 

acordo com a etapa de desenvolvimento e das relações sociais” (ORSO, 2008, p. 51). 

Tal “reflexão”, porém, não é mecânica, pois no seio da prática social, na qual as relações 

sociais de produção se estabelecem para a garantia da sobrevivência daqueles que a constroem, 

os interesses conflitantes das classes que disputam o poder político e econômico, acabam por 

produzir situações que podem pôr em xeque o caráter reprodutor da educação. Desta forma, “a 

educação se transforma de acordo com o movimento da sociedade, que ao se transformar e ser 

transformada, também possibilita uma educação de tipo diferente, adequada à nova realidade” 
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(ORSO, 2008, p. 54-55). Daí podemos entender o caráter anacrônico da educação, que está 

sempre referida à estrutura do sistema, base material e objetiva sobre a qual se erige a 

superestrutura ideológica, mas também sua dinâmica na produção de ideias que busquem 

romper que essa objetividade. 

 

2.2 A crise da tradição e da autoridade no capitalismo tardio e seus reflexos no processo 

de ensino-aprendizagem 

Como analisamos anteriormente, a reedição do princípio de autopreservação, tendo 

como base a dominação da natureza interna e externa aos seres humanos, produz no sujeito sua 

anulação frente ao objeto. Os indivíduos, para não perecerem perante a objetividade, 

reproduzem-na indefinidamente, em um processo de mimese que obsta a subjetividade da 

própria libertação da totalidade, e os conduz à pseudoformação. A pseudoformação, desta 

forma, visa a “conservação do sujeito, eliminando-o” (BATISTA, 2008, p. 38). 

Com a eliminação do sujeito a realidade pode ser reproduzida como o “sempre-o-

mesmo” ad inifinitum, pois o componente natural de nossa personalidade, que poderia produzir 

o contraponto ao todo irracional, também é “domesticado” em função da manutenção da nossa 

existência. Ganha-se a vida perdendo-se a vida, que é, também, liberdade. Daí Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 115) afirmarem que “A indústria cultural não cessa de lograr seus 

consumidores quanto àquilo que está continuamente a lhes prometer”. 

Sem esse contraponto, necessário para a produção da crítica ao existente, o indivíduo 

cede ao hiper-realismo. O “homem de espírito”, que Adorno (2005, p. 09) dizia estar em 

extinção, cedeu à realidade que se transformou em um invariante fixo (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985), impermeável à crítica, pois a formação cultural, que permitiria tal 

resistência ao dado, se transformou em mera instrumentação. 

Na educação essa instrumentalização, que tomou o lugar dos conteúdos escolares – 

secundarizando-os – preconiza a aquisição de um método (aprender a aprender) que possa ser 

empregado de forma pragmática para que os indivíduos se insiram na sociedade do sempre-o-

mesmo, que muitos afirmam falsamente ser cambiante, e se integrem ao mundo do trabalho 

hipostasiado. 



59 
 

 
 

A perda da centralidade e do sentido dos conteúdos escolares e, outrossim, do professor 

como protagonista, juntamente com os alunos17, no processo ensino-aprendizagem, convergem 

com a perda da tradição e da autoridade na sociedade de capitalismo tardio. Segundo Batista 

(2008, p. 41): “A perda da tradição elimina antigos modelos – tidos como antiquados e 

obsoletos na contemporaneidade – em que se baseavam a identificação e a formação do ego e 

do superego”. 

Destarte, é bom ressaltar que Adorno (2005, p. 09) não defendia a autoridade pedagógica 

dos professores e da escola, que ele mesmo qualificava como “antiquada”, embora o autor em 

tela vislumbrasse que sem essa autoridade se enfraqueceria “ainda mais a dedicação e o 

aprofundamento íntimo do espiritual, a que estava vinculada a liberdade; e esta – contrafigura 

da violência – se atrofia sem ela, conquanto não caiba reativar opressões por amor à liberdade”. 

A internalização da autoridade, para Freud (2011, p. 71), seria responsável pela 

formação do Super-eu e só a partir dessa internalização é que se poderia, segundo ele, falar em 

consciência, visto que com a formação do Super-eu nada lhe escaparia e já não haveria diferença 

entre “fazer o mal e desejar o mal”. Segundo esse mesmo autor a consciência seria formada a 

partir da renúncia pulsional pelo medo de agressão da autoridade externa, o que estabeleceria 

nossa autoridade interna, corroborando para a formação da consciência. 

Outra questão relacionada a perda de autoridade na sociedade atual é o desenvolvimento 

de traços típicos de personalidades sadomasoquista e narcísicas. Freud (2011, p. 74) dizia que 

a formação da consciência desenvolveria o medo de sanções produzidas pela própria 

consciência (consciência de culpa) e a necessidade de castigo, pois: “A agressividade da 

consciência conserva a da autoridade”. Se atualmente, a autoridade foi erodida, os indivíduos 

sentem-se livre de impedimentos psíquicos que possam refrear as pulsões relacionadas a 

agressividade (interna e externa). 

Esse processo de desenvolvimento da consciência converge com o desenvolvimento da 

cultura e da civilização, mas no capitalismo tardio essa autoridade foi questionada e a tradição 

destituída de valor. As próprias instituições que exerciam a autoridade tradicional foram 

perdendo sua importância: família, escola, universidade, dentre outras; e os indivíduos, em tal 

                                                           
17 Se a formação da nossa subjetividade é mediada pela qualidade das relações culturais construídas das relações 

entre homens e natureza, quando um desses elementos perde sua centralidade no processo é de se esperar que os 

outros também percam tal centralidade. Desse modo, quando no processo de ensino-aprendizagem se coloca sobre 

um dos seus atores (alunos, professores, método, dentre outros) a ênfase do ato educativo, subtrai-se de todos eles 

tal centralidade. 
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contexto, ficam sem ter correspondente para a formação de suas próprias consciências, 

dificultando os processos de individuação e reforçando a fragilidade do eu e a adesão cega à 

realidade e ao coletivo. 

 

Isso representa um grande prejuízo à construção do eu (aspecto em que se fundam a 

autonomia e a individuação), pois este se origina na identificação com a figura paterna 

(modelo de autoridade para criança); com a extinção da autoridade, portanto, o ego e 

o superego não podem formar-se adequadamente e o sujeito permanece regredido em 

“etapas” anteriores do seu desenvolvimento psíquico, indiferenciado da objetividade, 

fixado na mera submissão à autoridade externa, impedido de realizar uma adequada 

identificação com a mesma (BATISTA, 2008, p. 42). 

 

Tais sujeitos regredidos e submetidos à autoridade externa – inclusive dos conteúdos 

culturais a que a formação da consciência deveria buscar refletir criticamente – integram-se 

cada vez mais a esta autoridade e igualam-se na apropriação daqueles bens culturais que deveria 

diferenciá-los, pseudoformando-se. A pseudoformação embora seja “determinada 

objetivamente”, também “sustenta-se na configuração psicológica dos indivíduos” (BATISTA, 

2008, p. 43), reproduzindo e agudizando as relações sociais alienadas responsáveis pela 

constituição desta realidade. 

Um sentimento de impotência frente à realidade toma conta dos indivíduos, produzindo 

nestes um maior isolamento social (ensimesmamento), que passam a compensá-lo com o 

consumo de bens culturais e materiais que lhe dão a falsa sensação de identificação: 

 

Entretanto, como na pseudocultura essa apropriação dos bens culturais, conforme se 

disse, não significa um verdadeiro envolvimento espiritual ou uma incorporação da 

cultura ‘de um modo vivo’, fruto da experiência particular do sujeito, mas é, na 

realidade, mediada pelo caráter de fetiche da mercadoria que esses bens culturais 

adquirem no capitalismo tardio, essa identificação e integração não são autênticas, 

resultando na formação de uma pseudocoletividade, composta por pseudoinidivíduos 

(BATISTA, 2008, p. 44). 

 

Com a perda da autoridade e da tradição e a reedição anacrônica do medo e a ameaça 

constante que sustentam o princípio de autopreservação, a experiência com a cultura fica 

reduzida a seu caráter mais pragmático – um fim em si mesmo ou, o que é pior, uma relação 

utilitarista para se inserir com maior vantagem que os outros competidores pelos postos de 
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trabalho que ainda restam. Em tal contexto, em que a Industria Cultural transformou em valor 

de troca os bens culturais, empobrecendo-os para enriquecer, podemos afirmar que quanto mais 

culto um indivíduo é, mais pseudoformado. 

No processo de ensino-aprendizagem tanto a perda da tradição e da autoridade dos 

conteúdos escolares e dos docentes, como a própria simplificação destes conteúdos operada 

pela indústria cultural, que os transformou em valor de troca, tem contribuído para a 

pseudoformação dos indivíduos. As pedagogias do aprender a aprender, especificamente a 

pedagogia das competências, reforçam o caráter ideológico da sociedade do capitalismo tardio. 

Essas pedagogias tendem a intensificar os elementos integradores presentes na ideologia 

burguesa e a regredir, ainda mais, as consciências de alunos e professores. Reproduzem, assim, 

a nível educacional e da formação individual (superestrutura ideológica), os mecanismos de 

dominação e exploração acionadas pela base produtiva material. Requisitam dos indivíduos 

competências e habilidades para sua melhor integração ao mundo do trabalho, além de cobrar 

conhecimentos gerais que garantam sua readaptação nos mais variados postos e funções em 

caso de desemprego18. 

A flexibilização da formação defendida por tais pedagogias, que acompanha as 

necessidades de formação dos trabalhadores a partir da própria reestruturação produtiva do 

capitalismo tardio, requisita, outrossim, uma reestruturação curricular que possa fazer frente às 

demandas por um trabalhador de um novo tipo: multitarefeiro, flexível, resiliente, etc. Todos 

jargões que integram a lógica irracional da ideologia da racionalidade tecnológica. 

O logro que está por trás disso tudo é que os conteúdos culturais que deveriam 

proporcionar aos indivíduos sua libertação da dominação burguesa, acabam reforçando tal 

dominação. Operam no sentido de destituir destes o domínio pleno e o desenvolvimento de uma 

consciência crítica que poderia servir para questionar a totalidade. Alienadas dos meios de 

produção – mais especificamente dos conteúdos culturais que poderiam mediar a formação de 

uma experiência particular e crítica da realidade – os indivíduos passam a defender essa 

realidade como a única possível e a se identificar a ela (mimese), como analisado anteriormente. 

                                                           
18 É o medo do desemprego (princípio da autopreservação) que faz com que os indivíduos, cada vez mais, se 

integrem a esse tipo de (ir)racionalidade e procurem por cursos de capacitação, atualização, especialização, 

formação, na tentativa de aumentar sua competitividade no mundo do trabalho. Aceitam, sem mediações críticas, 

que a causa do desemprego é a falta de formação e não um problema relacionado à própria base econômica 

capitalista. 
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A “desapropriação” subjetiva dos homens, sua conversão em pseudoindivíduos e sua 

subjugação à heteronomia formam o alicerce sobre o qual se assenta a reprodução 

material da sociedade, no capitalismo tardio. A ameaça constante é o artifício utilizado 

pelos detentores do poder econômico para o controle moral dos indivíduos, que, 

fragilizados psiquicamente, aderem imediatamente à objetividade (BATISTA, 2008, 

p. 45). 

 

Quando observamos que parte das demandas formativas dessas novas pedagogias no 

capitalismo tardio se orientam por exigências relacionadas às questões comportamentais – 

atitudes e comportamentos requisitados pela reconfiguração produtiva desse fim de século XX 

– entendemos como esse controle moral está sendo operado por referência à educação. Tais 

atitudes e comportamentos conformam um disciplinamento dos indivíduos aos novos padrões 

produtivos da atualidade. 

 

A mudança da base eletromecânica para a base microeletrônica, ou seja, dos 

procedimentos rígidos para os flexíveis, que atinge todos os setores da vida social e  

produtiva nas últimas décadas, passa a exigir o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e comportamentais, tais como: análise, síntese, estabelecimento de 

relações, rapidez de respostas e criatividade diante de situações desconhecidas, 

comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, 

capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos, eleger prioridades, criticar 

respostas, avaliar procedimentos, resistir a pressões, enfrentar mudanças permanentes, 

aliar raciocínio lógico-formal à intuição criadora, estudar continuamente, e assim por 

diante (KUENZER, 2005, p. 86). 

 

Tais conhecimentos são importantes para o desenvolvimento da nossa subjetividade. 

Não há como negar o fato que a apropriação da cultura seja necessária para a formação do 

indivíduo. O problema é que, como diziam Adorno e Horkheimer (1985, p.116), a indústria 

cultural revigora a renúncia que o coletivo impõe às pessoas, pois “Oferecer-lhes algo e ao 

mesmo tempo privá-las disso é a mesma coisa”. Tais conteúdos em vez de cumprirem fins que 

se direcionam a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, acabam mistificando 

ainda mais uma realidade que se impõe insistentemente aos indivíduos como a única possível. 

 

A cultura sempre contribuiu para domar os instintos revolucionários, e não apenas os 

bárbaros. A cultura industrializada faz algo mais. Ela exercita o indivíduo no 

preenchimento da condição sob a qual ele está autorizado a levar essa vida inexorável. 

O indivíduo deve aproveitar seu fastio universal como uma força instintiva para se 
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abandonar ao poder coletivo de que está enfastiado. Ao serem reproduzidas, as 

situações desesperadas que estão sempre a desgastar os espectadores em seu dia a dia 

tornam-se, não se sabe como, a promessa de que é possível continuar a viver. Basta 

se dar conta de sua própria nulidade, subscrever a derrota – e já estamos integrados. 

A sociedade é uma sociedade de desesperados e, por isso mesmo, presa de bandidos 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 126). 

 

A cultura industrializada em vez de desenvolver nos indivíduos processos que permitam 

sua diferenciação do coletivo, acaba por assimilá-los por meio de uma falsa reconciliação destes 

com a realidade, dificultando os processos reflexivos que poderiam possibilitar o entendimento 

dos elementos que constituem a realidade. 

 

A fim de que não haja nenhum espaço para a contradição e para que possíveis forças 

de resistência individual possam ser eficazmente suprimidas, é necessário que cada 

vez mais, no processo de integração, se aumente a pressão social sobre o indivíduo, 

para que se renda completamente à totalidade (BATISTA, 2008, p. 53). 

 

A possibilidade de crítica ao sistema não está no reforço dessa dicotomia reducionista 

entre sujeito-objeto, indivíduo-sociedade. Ao contrário, qualquer ação educativa que se 

proponha crítica deve levar em conta a dialética que constitui as relações entre sujeito-objeto e 

indivíduo-sociedade. Nessa perspectiva o objeto é apreendido pelo sujeito, que também é 

objeto, mas um objeto “em um sentido qualitativamente distinto e mais radical que o objeto, 

porque ele, não podendo afinal ser conhecido senão pela consciência, é também sujeito” 

(ADORNO, 1995, p. 187-188). Efetiva-se aí uma relação de recíproca mediação, onde um se 

constitui em relação estrita com o outro19. 

Assim também se dá na relação entre indivíduo e sociedade, pois: “a sociedade é um 

processo global, no qual os homens, abrangidos, dirigidos e formados pela objetividade, mesmo 

assim, por um turno, reagem sobre ela [...]” (ADORNO, 1986, p. 58). Com base nesta análise 

dialética se pode pensar em uma educação e uma formação do indivíduo que se oriente para 

autonomia, sem idealizações ou mistificações que coloque a cultura e o esclarecimento acima 

da sociedade ou baixo desta. 

                                                           
19 Por isso mesmo não se pode falar em centralidade do aluno (ou do professor, ou do método de ensino) no 

processo de ensino-aprendizagem sem desfigurar o próprio ensino e a aprendizagem. 



64 
 

 
 

 

  



65 
 

 
 

3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL E O PAPEL DAS 

UNIVERSIDADES: ASPECTOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS 

O vocábulo “formação”, que tem sua origem etimológica no latim forma, significando 

“[...] o modo sob o qual uma coisa existe ou se manifesta”, bem como sua “[...] configuração, 

feitio, feição exterior” (CUNHA, 2007, p. 364), assume, para o processo educativo, dois 

aspectos complementares, embora antagônicos: 

1. Formar pode tanto significar “moldar”, “dar forma”, “por em forma”, ou seja, se reveste 

de um esforço que as antigas gerações devem “imprimir” nas novas para que elas 

possam viver em sociedade. É nesse sentido que se orienta a crítica de Adorno (2011, 

p. 141) sobre um tipo de formação que visa um “[...] modelo ideal (leitbild)”. Para o 

autor é questionável o direito de nos arrogarmos “condutores” da educação dos outros, 

pois tal postura nos colocaria em forte oposição “[...] com a ideia de homem autônomo, 

emancipado, conforme a fórmula definitiva de Kant na exigência que os homens tenham 

que se libertar de sua auto-inculpável menoridade”. E finaliza assumindo sua própria 

postura de educação que, segundo ele, se contrapõe “[...] a assim chamada modelagem 

de pessoas”, e se orienta para a “[...] produção de uma consciência verdadeira”, uma 

consciência que se liga à vida política e que dá concretude a democracia. A educação 

assume o sentido de emancipação na acepção adorniana; 

2. Formar também significa educar (educação vem do verbo latim ducere, que significa 

“trazer”, mais o prefixo “ex”, que significa “fora”) e, nesse sentido, traduziria um ideal 

orientador que tanto significaria o “[...] trazer para fora” ou “conduzir”, quanto uma 

atividade que se colocaria para além disso, no sentido da emancipação, ou para fora da 

realidade alienada. Para Adorno (2011, p. 143), a educação que não levasse em conta a 

necessidade social de reprodução da vida seria “[...] impotente e ideológica”, mas seria 

“[...] igualmente questionável” se se restringisse a reproduzir nos indivíduos as 

condições de sua reprodução biológica e social, ou aquilo que ele denomina de “well 

adjusted people”. 

Desse modo, em seu sentido crítico e emancipador, a formação/educação, teria por 

objetivo fundamental fortalecer, nos indivíduos, a resistência contra uma realidade 

supervalorizada, contra a adaptação que se nos colocam forçosamente (ADORNO, 2011), e 

tanto a família, quanto a escola e a universidade, teriam papel precípuo nessa tarefa. 
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Analisar a formação dos indivíduos, em geral, e dos professores, em particular, 

situando-as em uma perspectiva histórica se perfaz imprescindível se quisermos entender como 

os processos educativos formais, foco do nosso estudo, vêm se articulando ao mundo produtivo 

nas sociedades classistas, obstando, como resultado das divergências de interesses entre a classe 

que detém a posse dos meios materiais de produção e a classe trabalhadora, a formação dos 

indivíduos para a autonomia. 

É no contexto da Modernidade que a preocupação com a formação de professores ganha 

relevância. Quanto mais a sociedade capitalista industrial se desenvolvia, mais era necessária 

uma formação, seja para adequar os trabalhadores ao novo modelo produtivo, seja para livrá-

los da influência da Igreja e da nobreza; o que não os livrou, definitivamente, de toda e qualquer 

dominação, mas instituiu uma dominação racionalizada. 

Não é por acaso que, pela primeira vez na história, vimos emergir a defesa de uma 

educação universal, pública, laica e para todos. Para afastar de vez a ameaça que representavam 

as forças do Antigo Regime (nobreza e clero) era necessário, segundo Saviani (2007), 

transformar súditos em cidadãos, e para isso, a educação tinha papel decisivo. Universalizando 

os bens culturais, até agora privilégios de poucos, buscava-se consolidar uma sociedade 

politicamente democrática20, juridicamente contratualista, ideologicamente igualitária e livre. 

A educação erige-se, pela primeira vez, como um sistema oficial de ensino constituído 

e mantido pelo Estado21, baseado nos princípios da laicidade, universalidade, publicidade e 

gratuidade. Nesse panorama “o papel político da escola estava aí muito claro. A escola era 

proposta como condição para a consolidação da ordem democrática” (SAVIANI, 2007, p. 40). 

Embora Saviani (2009, p. 143) indique que já no século XVII, Comenius preconizava a 

necessidade de formação dos professores, sendo o primeiro estabelecimento surgido para esses 

fins instituído por “São João Batista de La Salle em 1684, em Reims, com o nome de Seminário 

dos Mestres”, só algum tempo depois a questão da formação de professores ganha vida e se 

institucionaliza. Segundo Tanuri (2000, p. 62), é com o advento da Mundo Moderno e ascensão 

da burguesia e dos Estados Nacionais, principalmente a partir da Revolução Francesa, em finais 

                                                           
20 Democracia burguesa, logo restrita, pois não leva em conta o que fundamenta as desigualdades materiais entre 

os homens e os concebe apenas a partir de uma igualdade formal, jurídica, superficial. No máximo chega a se falar 

em igualdade de condições e acesso aos bens e serviços públicos. 
21 Segundo Manacorda (2004, p. 290), por volta do ano de 1850, “todo o sistema de instrução, da elementar à 

superior, já (é) estatal em quase toda a Europa”. 
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do século XVIII e início do século XIX, que se materializa “a ideia de uma escola normal a 

cargo do Estado, destinada a formar professores leigos”. 

Foi em 1794, no período da revolução conhecida como Convenção, que a primeira 

proposta de criação de uma Escola Normal para formar professores ganhou corpo. Em 1795 foi 

criada, em Paris, a primeira Escola Normal e “Já a partir desse momento se introduziu a 

distinção entre Escola Normal Superior para formar professores de nível secundário e Escola 

Normal simplesmente, também chamada de Escola Normal Primária, para preparar os 

professores do ensino primário” (SAVIANI, 2009, p. 143). 

A preocupação com a formação de professores no Brasil se inicia logo após a chegada 

da Família Real, em fins de 1807 e início de 1808. Acompanhado de toda sua Corte, D. João 

VI, em uma de suas primeiras medidas no Brasil, decreta a Abertura dos Portos as Nações 

Amigas, em janeiro de 1808, fato que marca a “inversão colonial” (NOVAIS; MOTA, 1996, p. 

32). Não cabe, no presente estudo, analisar rigorosamente o processo de independência política 

do Brasil. Interessa-nos, outrossim, as consequências desse processo para a educação e a 

formação de professores, visto que a partir deste momento a colônia passa por um processo de 

intensas transformações econômicas, políticas e sociais, que reverberaram na educação. 

Segundo relatos historiográficos estima-se que entre 10 a 15 mil novos habitantes 

passaram a morar no Rio de Janeiro à época da chegada da Família Real (SLEMIAN; 

PIMENTA, 2003, p. 19). Para abrigar os recém-chegados foi necessário criar toda uma estrutura 

necessária ao funcionamento da burocracia palaciana, além da modernização da já existente. 

 

 [...] novos prédios, canalização de córregos, iluminação de ruas, construção de 

aterros, pontes e estradas, novas e requintadas construções para servir de abrigo à 

emigrada nobreza portuguesa [...]. No plano administrativo, vários órgãos foram 

criados, como o Conselho Supremo Militar [...], a Academia dos Guardas da Marinha 

[...] e a Intendência Geral de Polícia [...] (SLEMIAN; PIMENTA, 2003, p. 20-21). 

 

Foi também em 13 de agosto de 1808, que a Imprensa Régia foi estabelecida, 

encarregada de publicar os atos oficias da administração, imprimir e divulgar inúmeras obras 

científicas, literárias, políticas, filosóficas, etc., e publicar os jornais a Gazeta do Rio de Janeiro 

(1808) e O Patriota (1813). 
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Ao lado de todas essas mudanças o novo governo estabelecido, tratou de criar o “ensino 

leigo e superior” (GOMES, 2007, p. 217). Aqui, diferentemente do resto da América Espanhola, 

as universidades tiveram sua criação tardiamente efetivada. A Coroa Portuguesa sempre se 

preocupou que as ideias liberais, irradiadas a partir da Europa, pudessem fazer aflorar, no Brasil, 

um sentimento separatista com relação à Portugal, fator que explica nosso atraso na criação de 

instituições de ensino superior. A primeira instituição desse tipo foi criada ainda por D. João 

VI, por meio de uma carta régia, em 5 de novembro de 1808: a Escola Superior de Medicina. 

A questão é que com tais transformações o tema da educação e, especificamente, a 

formação de professores ganha espaço no Brasil, a partir de 1820, com a criação das escolas de 

“ensino mútuo”, baseadas no método Lancaster, cujo ônus da formação recaía sobre o próprio 

professor. Segundo Tanuri (2000, p. 63): “Essa foi realmente a primeira forma de preparação 

de professores, forma exclusivamente prática, sem qualquer base teórica, que aliás seria 

retomada pelo estabelecimento de ‘professores adjuntos’”. 

Para Saviani (2009, p. 143) só após a Independência do Brasil, em 1822, a necessidade 

de formação de professores aparece como preocupação dos governantes, aliada a necessidade 

de “organização da instrução popular”. A estratégia para formar professores no Brasil por meio 

do ensino mútuo não obteve resultado e, a partir de 1834, com a reforma constitucional, 

descentralizou-se a incumbência com a formação de professores, que passou a ser de 

responsabilidade das administrações provinciais. 

Dessa forma, surgem as primeiras Escolas Normais, baseadas no modelo Europeu, 

“mais especificamente no modelo francês” (TANURI, 2000, p. 63), por iniciativa das 

províncias, sendo, o Rio de Janeiro, a primeira a criar uma instituição desse tipo, em Niterói, 

em 1835. Segundo Saviani (2009, p. 144), esse período, que compreende os anos de 1827-1890 

marca uma fase na formação de professores no Brasil denominada de “ensaios intermitentes de 

formação de professores”, pois tais escolas “tiveram existência intermitente, sendo fechadas e 

reabertas periodicamente”. 

Tanuri (2000, p. 64) corrobora com essa análise e afirma que em idos de 1870, “quando 

se consolidam as ideias liberais de democratização e obrigatoriedade da instrução primária”, as 

escolas normais começaram a   lograr algum sucesso, sendo que antes disso “em todas as 

províncias as escolas normais tiveram uma trajetória incerta e atribulada, submetidas a um 

processo contínuo de criação e extinção”. 
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Assim, as primeiras iniciativas pertinentes à criação de escolas normais coincidem 

com a hegemonia do grupo conservador, resultando das ações por ele desenvolvidas 

para consolidar sua supremacia e impor seu projeto político [...] a criação da Escola 

Normal do Rio de Janeiro não representou apenas a transplantação de um modelo 

europeu mas, que pelo seu potencial organizativo e civilizatório, ela se transformava 

numa das principais instituições destinadas a consolidar e expandir a supremacia 

daquele segmento da classe senhorial que se encontrava no poder (TANURI, 2000, p. 

63-64). 

 

Em uma sociedade de capitalismo dependente (FERNANDES, 2009), como a nossa, 

que aliou o moderno ao arcaico no seu processo de desenvolvimento econômico, incorporando 

o crescimento e a modernização, mas restringindo a integração nacional e a nossa autonomia, 

e que sempre contou com uma elite interna mais focada em interesses egoístas e particularistas 

que nos interesses reais da nação, o modelo educativo erigido é, igualmente, de uma educação 

dependente, que reproduz a heteronomia e que se volta a questões descontextualizadas dos reais 

problemas da nação. 

Para Saviani (2009, p. 144), o modelo de formação adotado nas primeiras Escolas 

Normais, contrariamente ao que propugnavam, ou seja, “uma formação específica” dos 

docentes, focou suas ações na socialização dos conteúdos disciplinares. Isso significava que, 

objetivamente, a formação estava calcada nos conteúdos que os professores deveriam assimilar 

no propósito de transmiti-los, futuramente, nas escolas de primeiras letras. 

Embora isso não tenha virado regra nas Escolas Normais, pois do contrário, o que se 

percebe é que nestas escolas o modelo de formação sempre esteve mais centrado naquilo que 

Saviani (2011) denomina de “modelo pedagógico-didático de formação de professores”, nesse 

primeiro momento da instituição das escolas normais podemos dizer que a orientação formativa 

estava mais voltada para os conteúdos do que para a prática. 

Segundo Tanuri (2000, p. 64), a própria instituição do método lancasteriano, pela Lei 

de 1827, reduziu a formação didático-pedagógica dos professores ao mero entendimento do 

método de ensino mútuo. Também o currículo dessas primeiras Escolas Normais era muito 

reduzido, restringindo-se a ensinar a “ler e escrever pelo método lancasteriano; as quatro 

operações e proporções; a língua nacional; elementos de geografia; princípios de moral cristã”. 

Na maioria delas um ou dois professores se revezavam para ministrarem as disciplinas 

referentes a todo o curso, que, inicialmente, era de dois anos. Ainda com relação ao aspecto 
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didático-pedagógico, existia apenas “uma única disciplina (Pedagogia ou Métodos de Ensino) 

e de caráter essencialmente prescritivo” (TANURI, 2000, p. 65). 

Vários fatores, dentre eles, a falta de valorização profissional e a própria estrutura do 

sistema agroexportador dependente, que não necessitava de pessoas qualificadas para 

exercerem suas atividades no mundo produtivo, acabaram repercutindo no fracasso inicial das 

Escolas Normais em atrair pessoas interessadas na docência, ou mesmo em manter, com 

frequência regular, aquelas que nela ingressavam. 

O fato é que esse problema acabou fazendo com que alguns presidentes de província22 

optassem pela introdução de um sistema menos oneroso para formação de professores. Baseado 

no modelo austríaco e holandês o novo sistema de professores adjuntos foi a saída encontrada 

por algumas províncias e consistia em “empregar aprendizes como auxiliares de professores 

em exercício, de modo a prepará-los para o desempenho da profissão docente, de maneira 

estritamente prática, sem qualquer base teórica” (TANURI, 2000, p. 65). 

Com as mudanças de ordem político-ideológicas e culturais no Brasil, a partir de 1868-

70 (TANURI, 2000), a sociedade requisita uma melhoria geral da educação popular como 

condição para o desenvolvimento dos aspectos econômicos e sociais do país. É nesse contexto 

que passa a permear, no ideário político de alguns partidos vanguardistas, a disseminação dos 

princípios Iluministas, que se materializam em reivindicações no campo educacional, dentre as 

quais se destacaram a obrigatoriedade do ensino elementar e a cooperação da instância Federal 

na instrução primária e secundária nas províncias. A possibilidade de o governo imperial 

investir, em regime de cooperação, na educação provincial, abria espaço para a criação e 

manutenção das Escolas Normais pelo ente federal, e foi possibilitada pela Reforma Leôncio 

de Carvalho (Decreto 7.247, de 19 de abril de 1879). 

Mesmo que essa cooperação não se tivesse concretizado, percebe-se uma maior 

importância atribuída às Escolas Normais no seu papel de formação de professores nesse 

período. A “própria organização e o nível dessas escolas, embora não chegassem a atingir a 

complexidade dos estudos secundários, apresentavam modestos, mas evidentes sinais de 

progresso” (TANURI, 2000, p. 66). Dentre esses estão o enriquecimento do seu currículo, a 

                                                           
22 Exemplo disso foi o do presidente da província do Rio de Janeiro, Couto Ferraz, que por meio do Regulamento 

de 14 de dezembro de 1849 fechou a Escola Normal de Niterói e instituiu os professores adjuntos. Já em fevereiro 

de 1854, Couto Ferraz, então ministro do Império, baixou um decreto que expandia a instituição dos professores 

adjuntos para as outras províncias brasileiras (SAVIANI, 2009; TANURI, 2000). 
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ampliação dos requisitos para o ingresso – já que a seleção anterior era muito abrangente, 

bastando ao ingressante ser brasileiro, ter 18 anos de idade e saber ler e escrever – e, por fim, 

mas não menos importante, a abertura das escolas normais para as mulheres. 

O novo currículo, introduzido pela Reforma Leôncio de Carvalho, abrangia o ensino de 

matérias variadas, como: 

 

[...] língua nacional; língua francesa; aritmética; álgebra e geometria; metrologia e 

escrituração mercantil; geografia e cosmografia; história universal; história e 

geografia do Brasil; elementos de ciências físicas e naturais e de fisiologia e higiene; 

filosofia; princípios de direito natural e de direito público, com explicação da 

Constituição Política do Império; princípios de economia política; noções de 

economia doméstica (para as alunas); pedagogia e prática do ensino primário em 

geral; prática do ensino intuitivo ou lição de coisas; princípios de lavoura e 

horticultura; caligrafia e desenho linear; música vocal; ginástica; prática manual de 

ofícios (para os alunos); trabalhos de agulha (para as alunas); instrução religiosa (não 

obrigatória para os acatólicos). (TANURI, 2000, p. 67). 

 

Mesmo com todas essas inovações e melhorias a Escola Normal ainda não conseguia 

acompanhar a qualidade da educação realizada nas escolas secundárias, que possuíam um 

currículo mais rico e um tempo maior para conclusão dos estudos. Também no tocante a 

formação pedagógica dos professores a Escola Normal não conseguiu avançar tanto, visto que 

apenas uma ou duas disciplinas se direcionavam a esse propósito. 

Com a instituição da República, em 1889, é que a Escola Normal irá se consolidar, de 

fato, como um espaço de destaque para formação de professores. É também nesse período da 

nossa história que as escolas normais crescem, tanto qualitativamente, quanto 

quantitativamente. 

Outrossim, esse foi o período em que a Escola Normal experimentou uma relativa 

estabilidade e expansão, a ponto de Saviani (2009) classificar esse momento como uma nova 

fase na formação de professores no Brasil, denominada de “Estabelecimento e expansão do 

padrão das Escolas Normais”, período delimitado por ele de 1890-1932, que compreende a fase 

republicana da história brasileira até o início da Era Vargas. 

O Estado precursor do que seria um novo formato para preparação de professores no 

Brasil foi o Estado de São Paulo, em 1890, com a reforma promovida pelo Decreto n. 27 de 12 

de março do mesmo ano, sob a orientação de Caetano Campos, baseada no método intuitivo de 
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Pestalozzi. Esse modelo serviu de regra para a educação pública dos demais estados brasileiros 

e foi consagrado pela Lei n. 88, de 08 de setembro de 1892, alterada, posteriormente, pela Lei 

n. 169, de 07 de agosto de 1893. 

Para Tanuri (2000, p. 69), essa reforma representou a consubstanciação das “principais 

ideias das elites republicanas paulistas para a instrução pública”. Importante notar que nesse 

momento da nossa história presenciamos a mudança do eixo econômico-geográfico da região 

nordeste, baseada na exportação da cana-de-açúcar, para a região sudeste, exportadora de café. 

Destarte, mesmo com a mudança de regime político, nenhuma mudança significativa na 

estrutura econômica aconteceu, visto que o país continuava uma economia dependente, baseada 

na monocultura de exportação. No âmbito político e social o Brasil continuava a ser um país 

oligárquico e extremante desigual, com o agravante de não ter se preocupado em inserir na 

dinâmica econômica, política e social os negros libertos com a Lei Áurea, em 1888. 

Isto posto, o padrão educativo continuaria elitista e “marcado por grandes discrepâncias 

entre os estados, mesmo porque, nos quadros do federalismo vigente, a União nada fez no 

terreno da educação popular” (TANURI, 2000, p. 68). Apesar disso, é inegável o fato de que, 

nesse período, as Escolas Normais experimentaram grandes mudanças, principalmente no 

currículo, que foi ampliado para dar mais espaço as matérias científicas e no tempo de 

formação, que passou a ser de quatro anos. 

Para Saviani (2009, p. 14), a reforma do programa de estudos da Escola Normal operada 

nessa época significou “o enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores e, por outro, 

uma ênfase nos exercícios práticos de ensino”, sendo a principal inovação nesse aspecto a 

criação da Escola-Modelo, uma espécie de laboratório didático onde aconteciam os 

ensinamentos mais voltados à prática pedagógica. 

A década de 1920 inaugura uma nova fase na educação brasileira, principalmente no 

que concerne a formação de professores. Reivindicou-se a reformulação dos princípios que 

norteavam a escola normal. O movimento escolanovista foi seu fundamento. A Escola Nova, 

segundo Manacorda (2004, p. 304), surge, em fins do século XVIII e início do XIX, de uma 

reflexão sui generis no âmbito da pedagogia moderna: 

 

[...] o primeiro é a presença do trabalho no processo da instrução técnico-profissional, 

que agora tende para todos a realizar-se no lugar separado “escola”, em vez do 
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aprendizado no trabalho, realizado junto aos adultos; o segundo é a descoberta da 

psicologia infantil com suas exigências “ativas”. 

 

O binômio trabalho (como atividade espontânea) e psicologia se entrelaçam num ideário 

pedagógico que assumia a crítica à pedagogia tradicional, caracterizada por ser essencialmente 

livresca, conteudista e verbalista, além de basear-se em uma prática pedagógica, denomina por 

Tolstoi (MANACORDA, 2004, p. 305), de “ação de constrição” realizada sobre os alunos, 

propondo no seu lugar uma pedagogia que teve no modelo americano sua forma mais acabada. 

Nestas escolas de tipo novo, como o retratou Omer Buyse, em 1908, em um estudo intitulado 

“Método Americano de Educação Geral e Técnica” (tradução nossa): 

 

O ato físico precede o ato de pensar; as partes do ensino para nós mais abstratas são 

apresentadas sob formas materiais e concretas, e exigem, para serem assimiladas, 

tanto da habilidade das mãos como a vivacidade do pensamento; a geografia é uma 

manipulação; a literatura escolar é um trabalho de laboratório, associada intimamente 

ao desenho e à modelagem; a forma superior de ação, os trabalhos manuais, 

universalmente praticados nas escolas, são exercícios de resistência moral; todo o 

ensino conjuga o esforço físico e muscular com a assimilação das ideias. O ensino 

secundário, que estabelece a passagem da dependência intelectual e moral da infância 

para as convicções individuais do adulto, processa-se de acordo com a mesma ideia e 

acentua o sistema da instrução através da ação (BUYSE apud MANACORDA, 2004, 

p. 309). 

 

Em 1919, o pedagogo suíço, Adolph Ferrière, fundador da Bureau International des 

Écoles Nouvelles, elabora os trinta pontos definidores da “Escola Nova”. Dentre as principais 

características desse método estão: a atividade da criança como forma de descoberta 

espontânea, não-diretiva, da realidade que o cerca; o trabalho manual e a ginástica com forma 

de “cultura do corpo” (MANACORDA, 2004, p. 311) e um ensino baseado na experiência dos 

alunos. O foco do processo de ensino-aprendizagem é deslocado do professor para o aluno e 

dos conteúdos para os métodos de ensino. 

É significativo o alcance que as propostas da Escola Nova tiveram pelo mundo, 

inclusive na, recém-formada, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É do próprio Lênin 

a advertência à Krupskaja sobre a importância de se tomar da experiência norte-americana, na 

educação nova, aquilo que poderia interessar à revolução e à realidade soviética 

(MANACORDA, 2004). 
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No Brasil o movimento escolanovista começa a influenciar a educação a partir de 1920, 

e ganha força em 1930, com Lourenço Filho, responsável pelo desenvolvimento das bases 

psicológicas do movimento escolanovista no Brasil; Fernando de Azevedo, responsável pela 

constituição sociológica do pensamento renovador na educação e, por fim, Anísio Teixeira, a 

quem coube o desenvolvimento das bases pedagógicas e políticas do ideário escolanovista 

brasileiro (SAVIANI, 2007a). 

Esse novo ímpeto reformador da educação brasileira não se deu, porém, sem sólidas 

bases materiais. O Brasil, nesse momento, atravessava uma série de mudanças naquilo que ficou 

conhecido como República Velha (1889-1930). A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

forçou uma nova realidade econômica no país, que acabou por dinamizar-se, pois o sistema 

agrário-exportador, baseado na economia cafeeira, enfrentava uma séria crise internacional. 

A imigração, a crescente industrialização e o desenvolvimento do setor comercial – 

favorecidos pela política de substituição de importações – acarretaram um crescimento das 

profissões liberais, além do “aumento do contingente de comerciantes, artesãos e industriais de 

menor porte” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 346), dinamizando, outrossim, a sociedade. 

O Estado aumentou sua burocracia e o número de funcionários públicos, e tudo isso concorreu 

para formar aquilo que Tanuri (2000, p. 70) denomina de “entusiasmos pela problemática 

educacional”. 

 

A divulgação dos princípios e fundamentos do movimento escolanovista que se 

processa nesse decênio fundamenta, em maior ou menor grau, as mencionadas 

reformas estaduais do ensino primário e normal, fornecendo elementos para uma 

revisão crítica dos padrões da escola normal existente. Na expressão de Jorge Nagle 

(1977, 264), ao “entusiasmo pela educação” sucede o “otimismo pedagógico”. Já “não 

importa muito qualquer esforço para difundir a escola (entusiasmo), pois o que mais 

importa é difundir a escola que reproduz um novo modelo (otimismo)”. (TANURI, 

2000, p. 70). 

 

Esse período também marca o início de um amplo conjunto de reformas encabeçadas 

pelo Estado, no intuito da sua modernização “administrada” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007), que teve na educação a sua pedra fundamental. A Revolução de 1930, 

como ficou conhecida, tinha, como princípio, forjar uma nacionalidade baseada na criação de 

um Estado forte e centralizador, intervencionista e antiliberal. Para isso, a educação foi alçada 
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a panaceia que, numa visão salvacionista, poderia solucionar os problemas sociais, econômicos 

e políticos do país, além de ter papel preponderante na: 

 

[...] ‘criação’ de cidadãos e de reprodução/modernização das ‘elites’, acrescida da 

consciência cada vez mais explícita da função da escola no trato da ‘questão social’: 

a educação rural, na lógica capitalista, para conter a migração do campo para as 

cidades e a formação técnico-profissional de trabalhadores, visando solucionar o 

problema das agitações urbanas (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 

15-16). 

 

Não por acaso o ministério responsável pelas questões educativas, nesse período, foi 

denominado de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, cujo objetivo era “o de 

criar um ensino mais adequado à modernização que se almejava para o país e que se constituísse 

em complemento da obra revolucionária, orientando e organizando a nova nacionalidade a ser 

construída” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 16). 

Coube a Francisco Campos, primeiro ministro do Ministério dos Negócios da Educação 

e Saúde Pública, implementar um conjunto de reformas que deram organicidade às iniciativas 

governamentais em matéria de educação, criando, efetivamente, um sistema nacional integrado 

de educação no Brasil, que tinha no governo Federal o principal irradiador de normas e 

regulamentações para toda a educação nacional, assumindo, desta forma, um caráter 

centralizador e burocrático. 

Foi norteado por esse caráter que o governo federal passou a regular a educação 

brasileira, não sem grande esforço para tentar equilibrar as tensões entre os principais grupos 

que se destacavam nas discussões sobre os temas educacionais nesse período, acomodando, em 

um mesmo marco regulatório, todos os projetos – a Constituição de 193423. Aos interesses 

privados e conservadores da Igreja Católica se contrapunham os dos intelectuais e educadores 

do movimento escolanovista, um grupo que, apesar da heterogeneidade ideológica, reclamava 

uma educação pública, laica, gratuita e universal. 

Apesar de dois projetos diferentes de educação que, superficialmente, se contrapunham, 

“Não existia discordância de fundo entre eles: ambos se adequavam, cada um ao seu modo, às 

                                                           
23 Que garantiu a obrigatoriedade, gratuidade e a universalidade da educação brasileira, para satisfazer os interesses 

do grupo de intelectuais e educadores escolanovista, mas, também, a liberdade de ensino e a isenção de impostos 

para as instituições privadas, por parte dos interesses da Igreja católica. 
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relações sociais vigentes e nem um nem outro as colocavam em questão” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 19). Para o grupo de pioneiros da educação nova as 

mudanças conjunturais que o país atravessava nessa época demandavam um novo tipo de 

educação, no sentido da modernização em curso, que se mostrasse “eficaz na formação do perfil 

de cidadania adequado a esse processo” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 

19). O projeto escolanovista, nesse sentido, foi funcional para o governo, que reforçava as 

intenções reformistas de caráter modernizante, amainando as tensões sociais que, por ventura, 

pudessem colocar em xeque esse processo24. 

Coincide com a penetração do ideário escolanovista no Brasil a fase da Organização dos 

Institutos de Educação (1932-1939). Esse novo marco da formação de professores no Brasil 

teve início com a criação do “Instituto de Educação do Distrito Federal, concebido e implantado 

por Anísio Teixeira em 1932 e dirigido por Lourenço Filho; e o Instituto de Educação de São 

Paulo, implantado em 1933 por Fernando de Azevedo. Ambos sob inspiração do ideário da 

Escola Nova” (SAVIANI, 2009, p. 145). 

O mecanismo legal utilizado para reformar o ensino desta época foi o Decreto n. 3.810, 

de 19 de março de 1932. Sobre esse marco regulatório se erigiu uma iniciativa que tentou 

superar os problemas da Escola Normal com relação à formação de professores no Brasil. O 

próprio Anísio Teixeira, realizador da reforma no Distrito Federal, criticava tais escolas, 

acusando-as de não fazerem bem nem a formação baseada na cultura geral, nem de permitirem 

aos professores dominarem os conhecimentos didático-pedagógicos. Para ele as Escolas 

Normais padeciam de um “vício de constituição” (TANURI, 2000; SAVIANI, 2009) e, 

“pretendendo ser, ao mesmo tempo, escolas de cultura geral e de cultura profissional, falhavam 

lamentavelmente nos dois objetivos” (TEIXIERA apud SAVIANI, 2009, p. 145). 

Logo, visando superar tais problemas, realizou-se uma reformulação da estrutura 

curricular da Escola Normal, que ampliou o ciclo preparatório, equiparando-o ao ensino 

secundário federal. O curso profissional passa a constituir a Escola de Professores e esta, por 

sua vez, integra o Instituto de Educação do Distrito Federal, formado pela Escola Secundária, 

                                                           
24 Também há de se reconhecer que após o golpe do Estado Novo (1937) arrefeceu, no Brasil, as discussões em 

torno da educação. Surtia mais eficaz a repressão pura e simples operada pelo governo Vargas para consagrar a 

função de “prevenção e saneamento” requerida dos processos educativos formais (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007). 
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Escola Primária e Jardim de Infância, além da Escola de Professores (TANURI, 2000), 

mencionada anteriormente. 

Coube a Escola de Professores a formação tanto dos professores primários, quanto dos 

secundários, além da preparação técnica dos diretores e inspetores escolares, estes formados, 

especificamente, por meio da oferta de um curso de especialização. A Escola de Professores se 

empenhou em formar professores baseando-se naquilo que Anísio Teixeira classificara de 

“programa ideal”, que englobava as três modalidades de preparação: a disciplinar, baseada nos 

conteúdos a serem ministrados pelos futuros professores, com aulas de Cálculo, Leitura e 

Linguagem, Literatura Infantil, Estudos Sociais, Ciências Naturais; a pedagógico-didática, com 

aulas de Biologia Educacional, Psicologia Educacional, Sociologia Educacional, História da 

Educação, Introdução ao Ensino: princípios e técnicas, Matérias de Ensino; e a profissional, 

com a Prática de Ensino (SAVIANI, 2005, p. 17). 

Nesse período a formação de professores consolida-se por meio de um “projeto de 

formação de professores, principalmente na gestão Anísio Teixeira, caracterizado pela 

organicidade, sistematicidade e articulação da proposta em cena” (GOUVÊA, 2003, p. 232). 

Para Saviani (2009, p. 146): 

 

[...] os institutos de educação foram pensados e organizados de maneira a incorporar 

as exigências da pedagogia, que buscava se firmar como conhecimento de caráter 

científico. Caminhava-se, pois, decisivamente rumo à consolidação do modelo 

pedagógico-didático de formação docente que permitiria corrigir as insuficiências e 

distorções das velhas Escolas Normais [...] 

 

Tanto o Instituto de Educação do Distrito Federal, quanto o Instituto de Educação de 

São Paulo, foram incorporados às respectivas universidades do Distrito Federal (criada em 

1935) e de São Paulo (fundada em 1934), passando, com isso, a serem considerados cursos de 

formação de nível superior. A partir desse fato, generalizou-se, no Brasil, o modelo de formação 

regulamentado pelo Decreto-lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939, “configurando-se as grandes 

linhas que informariam a organização dos cursos de formação de professores até a Lei 

5.692/72” (TANURI, 2000, p. 74). 

Também por esse mecanismo legal foi instituído o Curso de Pedagogia, na Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, para preparar tanto o técnico de educação, por 
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meio de um bacharelado, quanto o licenciado, para lecionar nas escolas normais. As 

licenciaturas também foram instituídas com o intuito de formar os professores do ensino 

secundário. A formação nesses cursos seria realizada em 3 anos, com o estudo das disciplinas 

específicas de cada curso (no caso da Pedagogia seriam estudados os assuntos da área dos 

Fundamentos da Educação), e mais 1 ano para o preparo didático, visando formar o licenciado, 

modelo que ficou conhecido como “esquema 3+1” (TANURI, 2000; SAVIANI, 2009). 

Fácil perceber que tal modelo, que virou paradigma para formação de professores 

secundários e das escolas normais no país (SAVINAI, 2005c), não foi capaz de romper com a 

dicotomia entre teoria e prática, que vinha se dando, até agora, como via de regra nos cursos de 

formação de professores no Brasil. Essa dicotomia, na verdade, foi transplantada para as 

instituições formadoras. Coube às escolas normais um ensino cujo foco estava nas matérias de 

cunho didático-pedagógico, como nos mostra Tanuri (2000, p. 74): 

 

Com isso, a preocupação central do currículo da escola normal deslocava-se dos 

“conteúdos” a serem ensinados – o que caracterizou os primórdios da instituição – 

para os métodos e processos de ensino, valorizando as chamadas “Ciências da 

Educação”, especialmente as contribuições da Psicologia e da Biologia. 

 

Com relação às licenciaturas ocorreu o contrário; centrou-se o ensino nas disciplinas 

específicas de cada curso, secundarizando os conteúdos específicos da profissão docente – os 

conteúdos didático-pedagógicos. Ao longo da história da formação de professores no Brasil, o 

que se percebe é que as tendências formativas variaram de um modelo que, ora privilegiou os 

conteúdos (modelo dos conteúdos culturais-cognitivos), ora privilegiou os métodos de ensino 

(modelo pedagógico-didático), em uma dicotomia empobrecedora entre conteúdo e forma. 

 

De um lado está o modelo para o qual a formação de professores se esgota na cultura 

geral e no domínio específico dos conteúdos na área de formação de conhecimento 

correspondente à disciplina que o professor irá lecionar. Considera-se que a formação 

pedagógico-didática virá em decorrência do domínio dos conteúdos do conhecimento 

logicamente organizado, sendo adquirida na própria prática docente ou mediante 

mecanismos do tipo “treinamento em serviço” (SAVIANI, 2011, p. 8-9). 
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Negligenciava-se, dessa maneira, o preparo didático-pedagógico em detrimento dos 

conteúdos culturais-cognitivos. Esse tipo de formação docente, para Saviani (2011, p. 09), 

“predominou nas universidades e demais instituições de ensino superior”, as instituições que 

tinham por objetivo formar o professor de nível secundário. O modelo pedagógico-didático 

“tendeu a prevalecer nas escolas normais”, que ficaram encarregadas da formação dos 

professores primários. Inversamente ao modelo anterior, o foco agora estava nos métodos de 

ensino e em um currículo específico, mais voltado aos conteúdos didático-pedagógicos. 

Foi essa, segundo Saviani (2009), a orientação que se seguiu a implementação das 

chamadas Leis Orgânicas do Ensino Normal, dada pelo decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 

1946, onde se dividiu o ensino normal em dois ciclos: um primeiro ciclo (ginasial), para formar 

os regentes do ensino primário, realizado em 4 anos nas escolas normais regionais; e um 

segundo ciclo (colegial), para formar professores do ensino secundário, realizado em três anos, 

nas escolas normais e nos institutos de educação. 

Para Tanuri (2000, p. 76), o currículo das escolas normais regionais de primeiro ciclo 

reproduzia “as velhas falhas que motivaram críticas às escolas normais”, pois centravam sua 

formação nas disciplinas e conteúdos de cultura geral, deixando a formação didático-

pedagógica relegada “à presença de duas disciplinas na série final: psicologia e pedagogia, bem 

como didática e prática de ensino”. Para Saviani (2009, p. 147), os cursos de segundo ciclo 

“contemplavam todos os fundamentos da educação introduzidos pelas reformas da década de 

1930”. 

 

Mas, ao serem implantados, tanto os cursos normais como os de licenciatura e 

Pedagogia centraram a formação no aspecto profissional garantido por um currículo 

composto por um conjunto de disciplinas a serem frequentadas pelos alunos, 

dispensada a exigência de escolas laboratórios. Essa situação, especialmente no nível 

superior, expressou-se numa solução dualista: os cursos de licenciatura resultaram 

fortemente marcados pelos conteúdos culturais-cognitivos, relegando o aspecto 

pedagógico-didático a um apêndice de menor importância, representado pelo 

curso de didática, encarado como uma mera exigência formal para obtenção do 

registro profissional de professor (grifo nosso). 

 

O período que vai de 1971 até 1996 marca uma nova fase na formação de professores 

no Brasil: a descaracterização do modelo de formação de professores baseada nas Escolas 

Normais (TANURI, 2000, p. 80) e sua substituição pela Habilitação Específica de Magistério 
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(Saviani, 2009), que se efetivou por meio da Lei n. 5.692/71, que regulamentou o ensino de 

primeiro e segundo graus no Brasil. No lugar das Escolas Normais surge a Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM), que integrava uma das habilitações profissionais 

oferecidas no ensino de segundo grau fazendo com que “a já tradicional escola normal 

[perdesse] seu status de ‘escola’ e, mesmo, de ‘curso’”. 

Ainda nesse período, pelo Parecer n. 349/72, tal habilitação foi organizada em duas 

modalidades: uma, com duração de três anos e 2.200h, que habilitaria para o ensino até a 4ª 

série; e outra, com duração de quatro anos e 2.900h, que habitava para o ensino até a 6ª série 

do 1º grau. Para Saviani (2009, p. 147) isso representou um retrocesso na formação de 

professores, visto que tal formação “foi, pois, reduzida, a uma habilitação dispersa em meio a 

tantas outras, configurando um quadro de precariedade bastante preocupante”. 

Com relação ao currículo da HEM, com exceção do acrescimento da disciplina de 

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau, nada se alterou de forma significativa 

(TANURI, 2000, p. 81), pois, ao contrário, o que se presenciou com essa mudança de orientação 

na formação de professores no período da ditadura militar, foi “o ‘esvaziamento’, a 

‘desmontagem’, a ‘desestruturação’, a ‘perda de identidade’ ou a ‘descaracterização’ sofrida 

pela escola normal do período”. 

A maioria das críticas elencadas por Tanuri (2000, p. 81-82), no período de sua 

implantação, destaca o fato da formação de professores nesse período ter deixado de lado a 

preparação específica, com a “redução do número de disciplinas de instrumentação pedagógica 

para o primeiro grau, empobrecimento e desarticulação dos conteúdos, grande dispersão de 

disciplinas e fragmentação do currículo”. De fato, tais críticas compõem, inclusive, trabalho 

publicado no período pelo Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação 

Profissional – CENAFOR, cujo teor demonstra que a HEM assumiu um caráter propedêutico, 

negligenciando tanto os conteúdos disciplinares específicos da área de formação, quanto os 

conteúdos de formação didático-pedagógica. Denunciava, ainda, que a HEM não formava os 

professores, minimamente, para ensinarem a ler, escrever e calcular. 

Segundo Tanuri (2000, p. 82), outras críticas vieram se somar a essas, fazendo referência 

a problemas como: 
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[...] à dicotomia entre teoria e prática, entre conteúdo e método, entre núcleo comum 

e parte profissionalizante; à inexistência de articulação entre o processo de formação 

e a realidade do ensino de 1º grau; ao desprestígio social do curso e à sua 

inconsistência em matéria de conteúdo; à inadequação dos docentes ao curso, em 

termos de formação, tendo em vista a inexperiência de muitos deles no ensino de 1º 

grau e a necessidade de assumirem várias disciplinas; à insuficiência e à inadequação 

dos livros didáticos; aos problemas pertinentes à realização do estágio de Prática de 

Ensino. 

 

Para a docência nas séries finais do ensino de 1º grau e para o ensino de 2º grau, a 

exigência era que os professores fossem formados em cursos de nível superior, seja nas 

licenciaturas curtas, com duração de 3 anos, ou plena, com duração de 4 anos. 

Com a redemocratização uma outra fase na formação de professores se inicia no país e 

a Lei n. 9.394/96, denominada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

inaugura esse período. A aprovação da LDBEN foi marcada por grandes vicissitudes 

(SAVIANI, 2009), desde a sua elaboração. Dois projetos, bem diferentes, estavam em disputa. 

O primeiro, ligado aos movimentos sociais progressistas, materializados na proposta inicial de 

LDB do deputado Octávio Elísio e, posteriormente, no substitutivo do deputado Jorge Hage. 

Para Saviani (1999, p. 195), “Dir-se-ia que, de uma concepção socialista que marcava a 

proposta original, as transformações operadas ao longo da tramitação na Comissão de Educação 

da Câmara deram ao texto aprovado o caráter de uma concepção social-democrata”. O outro 

projeto, que saiu vitorioso e que hoje integra o texto da atual LDBEN, correspondia àquele 

encabeçado pelos interesses privatistas e conservadores – o Substitutivo Darcy Ribeiro25. 

 

Quando consideramos o segundo projeto Darcy Ribeiro, isto é, o Substitutivo 

apresentado em março de 1996 com suas sucessivas versões que resultaram no texto 

finalmente convertido na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vamos 

constatar que se trata de um documento legal que está em sintonia com a orientação 

política dominante hoje em dia que vem sendo adotada pelo governo atual em termos 

gerais e, especificamente, no campo educacional. O ministério da Educação, em lugar 

de formular para a área uma política global, enunciando claramente as suas diretrizes 

assim como as formas de sua implementação e buscando inscrevê-las no texto do 

projeto da LDB que estava em discussão no Congresso Nacional, preferiu esvaziar 

aquele projeto optando por um texto inócuo e genérico, uma “LDB minimalista” na 

expressão de Luiz Antônio da Cunha, texto esse assumido pelo Senador Darcy Ribeiro 

através do Substitutivo que se logrou converter na nova LDB (SAVIANI, 1999, p. 

199). 

 

                                                           
25 Para uma análise mais detalhada de como se deu esse processo ver Saviani (1999). 
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Embora com tais retrocessos, no tocante à formação de professores, a nova LDB traria 

um princípio inovador e progressista. Segundo Saviani (2005, p. 22), “o espírito da nova LDB 

era considerar o nível superior como exigência para formação de professores de todos os tipos”. 

Mas uma falha de técnica legislativa admitiu, no corpo do art. 62, a possibilidade de formação 

de professores a nível de ensino médio, na modalidade normal, para as cinco primeiras séries 

do ensino fundamental (SAVINAI, 2005c). É o que percebemos no art. 62, que estabelece que: 

 

A formação docente para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 

Assim, o Art. 87, que trata das Disposições Transitórias, e que determinava um período 

de 10 anos, que coincidiria com o final da década da educação, para que todos os professores 

da educação básica fossem formados em nível superior, não teve o efeito esperado, pois o 

disposto no corpo da Lei, no art. 62, “introduz a exceção, admitindo-se como formação mínima 

o nível médio, sem o estabelecimento de prazo” (SAVINAI, 2005c, p. 22). 

Esse debate, porém, resta ultrapassado, pois o texto atual da LDB, dado pela Lei n. 

12.796/13, atualizou o Art. 87, reafirmando a possibilidade de formação de professores em nível 

médio, na modalidade normal, para o magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental, contrariando aquilo que inicialmente poderia se vislumbrar 

quando da aprovação da LDB, ou seja, que todos os professores da educação básica teriam que 

ser formados em cursos superiores de licenciatura plena. 

Um outro retrocesso foi a possibilidade, dada pelo Art. 62, em sua redação anterior à 

Lei n. 13.415/17, de formação de professores, em nível superior, nos Institutos Superiores de 

Educação (ISE). Com a nova redação suprimiu-se a referência aos Institutos, mas não se 

excluiu, em definitivo, tal possibilidade, pois o Art. 63 foi mantido, o que, na prática, não altera, 

significativamente, o entendimento anterior e institui “uma outra instância formativa” 

(SAVIANI, 2005, p. 23). 

Os Institutos Superiores de Educação são, para Saviani (2005), uma alternativa de 

formação de professores aos Cursos de Licenciatura e de Pedagogia, ainda menos onerosa para 

o Estado, visto que não seguem o previsto no Art. 52, Inc. II, da LDB, no tocante às exigências 

da composição do corpo docente das universidades, que determina que um terço do seu corpo 



83 
 

 
 

docente, pelo menos, deve ser de mestres e doutores, sendo vantajoso, inclusive, para o 

empresariado da educação. 

Nos Institutos Superiores de Educação essa exigência é de apenas 10% (Res. 

CNE/CP/01/99). Neles seria possível, ainda, preparar os docentes em menos tempo, por meio 

de cursos de curta duração: “Assim, onde fosse possível e houvesse recursos para tanto, seriam 

instalados os cursos de graduação de longa duração, leia-se, pedagogia e licenciaturas. Mas 

como uma alternativa a esse modelo haveria os Institutos Superiores de Educação” (SAVIANI, 

2005, p. 24). 

Dessa maneira, frustrou-se o que, nas discussões iniciais da LDB, havia de mais 

progressista em termos de formação de educadores. A exigência de formação em nível superior 

para os professores de todos os níveis da educação básica foi vetada, aceitando-se a formação 

mínima, para atuação na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, a de nível 

médio, na modalidade normal. Com a criação dos ISE a formação dos demais professores da 

educação básica, mesmo que se realizando em nível superior, se fará em espaços de segunda 

classe, onde a lógica dualista entre teoria-prática, ensino-pesquisa, conteúdo-método, consolida 

o projeto de formação de professores do governo federal. 

Mais recentemente, no governo do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, a política 

de formação de professores deu bastante centralidade a Educação a Distância (EaD) como 

tentativa de atenuar dois problemas: o primeiro relacionado a própria carência de professores 

para atuarem na educação básica, e o segundo, relacionado aos altos índices de professores sem 

formação superior que atuavam nesse nível de ensino. Para termos uma ideia da dimensão do 

problema, mesmo após três anos da implantação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

criada pelo Ministério da Educação, por meio da Lei nº. 5.800, em 2006, ainda eram 638.800 

docentes sem a formação exigida, segundo os números do Censo Escolar de 2009. Antes mesmo 

da criação da UAB o governo brasileiro havia estabelecido a equiparação dos diplomas e 

certificados no ensino superior dos cursos presenciais e a distância no ano anterior. 

A educação a distância possibilitou um grande incremento no número de matrículas nos 

cursos de licenciatura no Brasil, principalmente na rede privada de ensino. A expansão dos 

cursos de pedagogia, por exemplo, se deu, predominantemente, por meio da inciativa privada e 

a distância (BARRETO, 2015). Os números são esclarecedores do processo de privatização por 

que passou esse curso e, também, as demais licenciaturas, mesmo que numa proporção menor. 
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Segundo dados produzidos por Barreto (2015, p. 683), o percentual de matrículas nos 

cursos de pedagogia, na rede pública, presencial, aumentou em 32,1%, contra 67,9% na rede 

privada, em 2011. Na modalidade a distância essa discrepância foi ainda maior; enquanto a rede 

pública experimentou um crescimento de 12,2% nas matrículas, a rede privada obteve um 

aumento de 87,8% nas suas matrículas nessa modalidade de ensino, nos cursos de pedagogia. 

Considerando o total das licenciaturas na modalidade presencial, o setor público concentrou 

51,8% das matrículas, enquanto a iniciativa privada obteve 48,2% das matrículas. Se esse dado 

parece alvissareiro, contudo, na modalidade a distância a rede privada deteve 75,8% das 

matrículas. Esses números significam que mesmo com as iniciativas do Ministério da 

Educação, nesse período, com relação a política de formação de professores, o que se viu foi 

um incremento da participação do setor privado nessa área, que se deu, determinantemente, por 

meio de cursos de licenciaturas na modalidade EaD. 

Isso é preocupante, pois o governo não possui uma estrutura administrativa que consiga 

acompanhar o processo de implementação e consolidação desses cursos. Além do que, segundo 

Barreto (2015, p. 684-685), essas instituições privadas são guiadas por interesses meramente 

econômicos, o que pode acarretar, na “improvisação do seu projeto pedagógico, da 

infraestrutura de apoio e do acompanhamento dos estudantes”. 

Em 2009, o governo lançou a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, por meio do Decreto nº. 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e 

instituiu o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), tendo 

como seu mecanismo para implementação das ações estabelecidas o Plano de Ações 

Articuladas (PAR), vinculado ao Plano Desenvolvimento da Educação (PDE). O objetivo desse 

plano era oferecer formação em nível superior e continuada aos professores que estavam 

atuando na educação básica. 

Por mais que essa política tivesse a qualidade de atacar o problema da grande quantidade 

de professores sem curso superior na educação básica, essa formação se materializava em 

espaços improvisados ou mesmo em algumas escolas da rede estadual ou municipal, muitas 

delas com estrutura precária, sem laboratórios ou bibliotecas, com aulas sendo realizadas aos 
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finais de semana (o que se efetiva em 2ª jornada de trabalho para estes docentes), com projetos 

políticos pedagógicos que não atendiam as peculiaridades dessa formação26. 

Em 2007, uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do MEC, foi a 

criação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Este programa 

busca o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para educação básica 

mediante pagamento de bolsas aos estudantes de licenciaturas participantes do programa, além 

dos coordenadores de área (professores das universidades) e monitores (professores da escola 

conveniada). 

O objetivo do PIBID é de promover “a iniciação do licenciado no ambiente escolar ainda 

na primeira metade do curso, visando estimular, desde o início da sua formação, a observação 

e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas de educação básica” 

(BRASIL, 2008). Apesar da boa aceitação do programa e de suas qualidades relacionadas a 

inserção dos estudantes no ambiente escolar desde o início do processo de formação, os recursos 

destinados pelo FNDE para este programa são bastante limitados, e estão “longe estão de dar 

conta das demandas de formação de todos os estudantes das licenciaturas” (BARRETO, 2015, 

p. 689). 

Em 2015, no segundo mandato da então presidente Dilma Rousseff, são aprovadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério e da Educação Básica, por meio do Parecer CNE/CP nº. 02/2015, que foi aprovado 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em 9 de julho de 2015 e homologado pelo MEC 

em 24 de junho do mesmo ano. 

A aprovação dessas diretrizes seguiu um rito muito mais democrático, pois, como nos 

mostra Dourado (2015, p. 303), seu texto passou por discussões na Conferência Nacional de 

Educação (CONAE/2014), que promoveu reflexões sobre o texto por meios de “reuniões 

ampliadas, debates e participação em eventos sobre a temática”, além de que as diretrizes 

propostas para formação de professores, desse documento, “historicamente, vêm sendo 

defendidas por entidades da área, especialmente, Anfope, Anpae, Anped, Cedes e Forumdir” 

                                                           
26 Para maior aprofundamento desse debate sugerimos o artigo intitulado: “Análise crítica do PARFOR enquanto 

propósito e realidade no Cariri cearense” (ARAÚJO; DUARTE; LIMA; SOARES, 2012). Ainda assim, se faz 

necessária uma pesquisa mais abrangente de avaliação da implementação e consolidação desse plano no país. 

Devido as grandes diferenças socioeconômicas nas mais diversas regiões do Brasil, alguns dos problemas relatados 

em um contexto específico pode não se materializar em outro. 
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(DOURADO, 2015, p. 301), fazendo com que o autor em tela venha a classificar tais diretrizes 

como uma nova fase para as políticas educacionais de formação de professores no Brasil. 

 

Com o processo de trabalho intensificado a partir da aprovação do Plano Nacional de 

Educação (Lei n. 13.005/2014), a Comissão realizou várias reuniões e discussões. É 

importante salientar, ainda, a participação de membros da Comissão nas conferências 

municipais, estaduais e nacional, onde a temática da formação esteve presente no eixo 

VI nos documentos referencial, base e final da Conae (2014). Além dessas atividades, 

destacam-se reuniões com instituições de educação superior, conselhos estaduais de 

educação, participação de membros da comissão em eventos, abordando as DCNs 

para formação de profissionais de educação, e em atendimento as diversas demandas 

da comunidade educacional para discussão das novas DCNs propostas. Ao longo 

desse processo a participação das entidades acadêmico-científicas e sindicais foi 

efetiva (DOURADO, 2015, p. 303). 

 

Seu texto destaca a necessidade de compreender a formação de professores em 

“articulação entre Sistema Nacional de Educação, as políticas e a valorização dos profissionais 

de educação” (DOURADO, 2015, p. 301). Também ressalta a necessidade de uma base comum 

nacional para formação dos professores (formação inicial e continuada), baseada em uma sólida 

formação teórica e prática, articulada à pesquisa científica, a ser realizada em instituições de 

educação superior. 

Por vários motivos podemos destacar que as novas diretrizes para formação inicial e 

continuada de professores da educação básica assume um caráter progressista. Um desses 

motivos se relaciona ao fato de que “as novas DCNs enfatizam a necessária organicidade no 

processo formativo e sua institucionalização” (DOURADO, 2015, p. 307), envolvendo tanto as 

instituições superiores de ensino, as instituições de educação básica e o sistema de ensino. Além 

disso, afirma a necessidade de que a oferta de formação para os futuros docentes seja feita, 

preferencialmente, na modalidade presencial. 

O tempo mínimo dos cursos de formação também aumentou, passando de 2.800 horas, 

em três anos27, para 3.200 horas, em quatro anos. Por mais que as atividades relacionadas às 

práticas ainda ocupem quase um terço da carga horária total dos cursos, o que mantém uma 

                                                           
27 Faremos uma análise mais detalhada da Resolução CNE/CP nº. 02/2002, que instituiu a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior 

– anterior as Diretrizes ora em vigor – no capítulo que estuda a implementação das Licenciaturas Interdisciplinares 

na UFMA de Bacabal. 
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certa visão de que a formação do professor se faz na prática, as atividades relacionadas aos 

núcleos I e II28 aumentaram substancialmente. 

Uma outra característica a ser observada é que as novas DCNs para formação de 

professores mantém, com poucas mudanças, um velho dilema no tocante à formação de 

professores no Brasil, que constava na Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 

(Artigo 11, Parágrafo Único), ao reproduzir, no seu Artigo 13 § 5º, que: 

 

Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental a serem desenvolvidas em projetos de cursos articulados, deverão 

preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento 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 (BRASIL. MEC. 2015). 

 

Ao criticar a Resolução CNE/CP nº 1/2002, Saviani (2011, p. 14) alertava para o fato 

de que a concepção de formação de professores em voga naquela diretriz poderia acentuar a 

dicotomia entre o modelo pedagógico-didático e o cultural-cognitivo, com uma perda para a 

formação dos professores da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Assim sendo, o desequilíbrio resulta ainda maior do que no esquema 3+1, o que é 

reforçado pela diretriz que determina a preponderância do modelo cultural-cognitivo 

para as licenciaturas em Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, 

exatamente as áreas em que tinha vez o modelo pedagógico-didático. 

 

A concepção pedagógica que norteia a formação de professores das DCNs não traz o 

ensino baseado em competências como referência, nem faz qualquer menção a esse enfoque 

pedagógico, embora continue a enfatizar a articulação entre trabalho e educação como uma de 

suas bases. As novas DCNs pautam a formação de professores “pela concepção de educação 

como processo emancipatório e permanente” (DOURADO, 2015, p. 307), orientando a 

                                                           
28 “O núcleo I corresponde aos estudos de formação geral das áreas específicas e interdisciplinares e do campo 

educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades educacionais. O núcleo II corresponde 

ao aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, incluindo os conteúdos 

específicos e pedagógicos e a pesquisa priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os 

sistemas de ensino. O núcleo III corresponde aos de estudos integrados para o enriquecimento curricular” 

(DOURADO, 2015, 309). 

 



88 
 

 
 

construção dos currículos no sentido de que abordem, além dos temas e conteúdos das áreas 

específicas e interdisciplinares das licenciaturas e dos conteúdos relacionados aos fundamentos 

da educação: 

 

[...] formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira dos Sinais (Libras) e direitos 

educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 

(DOURADO, 2015, p. 309). 

 

Resta refletirmos o alcance das determinações emanadas das novas DCNs com o novo 

contexto político, econômico e social que se apresenta na atualidade. A própria aprovação da 

Lei n. 13.415/2017, que alterou a LDB e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino 

médio, mais conhecida como reforma do ensino médio, parece não se articular ao disposto nas 

determinações das DCNs para a formação dos professores da educação básica. A reflexão que 

fazemos é se tal reforma não terá o efeito de produzir novas mudanças nas orientações emanadas 

pelas DCNs, no sentido de fazê-las se submeterem ao disposto na Lei n. 13.415/2017, e à 

Resolução CNE/CP n. 02/2017 que instituiu a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

a educação básica, restringindo seu conteúdo progressista, como se percebe no Artigo 5º, § 1º 

da Resolução CNE/CP n. 02/2017, que afirma que: 

 

A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e 

revisão dos currículos, e consequentemente das propostas pedagógicas das 

instituições escolares, contribuindo, desse modo, para a articulação e coordenação de 

políticas e ações educacionais desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e 

municipal, especialmente em relação à formação de professores, à avaliação da 

aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos critérios definidores de 

infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de 

qualidade (BRASIL, MEC, 2017, p. 05. Grifo nosso). 

 

A BNCC mantém a noção de competências como fundamento da concepção pedagógica 

a nortear as iniciativas educacionais na educação básica. Para o documento, no seu Artigo 3º, 

competência deve ser entendida como “a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para 
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resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho” (BRASIL, MEC, 2017, p. 04). 

Tal concepção resgata a racionalidade instrumental, imposta agora para a educação 

básica, que perpassava a noção de formação de professores da Resolução CNE/CP nº. 

01/200229, que estabelecia, no seu Artigo 3º, inciso I, que a formação de professores teria como 

princípio a “competência como orientação nuclear do curso” (BRASIL, MEC, 2002, p. 02), e 

pode levantar a necessidade, como disposto na lei, que as DCNs para formação inicial e 

continuada dos professores da educação básica sejam adaptadas a BNCC, o que, no nosso 

entendimento, seria um enorme retrocesso. 

 

                                                           
29 Analisaremos, mais detalhadamente, essa Resolução quando estivermos refletindo sobre o processo de 

implantação das Licenciaturas Interdisciplinares da UFMA de Bacabal. 
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4 AS PEDAGOGIAS DO APRENDER A APRENDER NO CONTEXTO DA 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

A década de 1990 é exemplar quando o assunto é reforma educacional no Brasil 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007). Esse período marca uma fase em que o 

nosso país passava por profundas mudanças na sua estrutura produtiva, o que requisitou, pari 

passu, amplas reformas nos mais amplos setores da vida pública, determinantemente, na 

educação. 

As mudanças na base produtiva material, com o incremento vertiginoso de máquinas 

inteligentes no processo produtivo, aliado ao um novo tipo de organização da produção, 

substituindo a rigidez das linhas produtivas (fordismo-taylorismo) pela flexibilidade das células 

de produção (toyotismo), aliados a uma nova forma de intervenção do Estado na manutenção e 

garantia dos interesses do capital, que deixa de assumir o papel de mediador dos conflitos entre 

capital e trabalho e passa a encarnar o papel de “desregulamentador do compromisso social  dos 

entraves ao crescimento econômico” (IMBRIZI, 2005, p. 111), dão novo éthos a esse período30. 

O aprofundamento das formas de exploração do trabalho e dominação dos 

trabalhadores, refinados pela nova maquinaria empregada na produção de mercadorias, as 

novas formas de controle e gestão do trabalho, a destruição de direitos sociais duramente 

conquistados pelos trabalhadores em épocas anteriores, fazem crer que “as tendências 

apontadas pelos teóricos da Teoria Crítica foram ampliadas e aprofundadas” e a racionalidade 

tecnológica ainda é a marca mais perene do capitalismo nesse fim de século, “Portanto, o 

vínculo entre progresso, destruição e regressão da consciência continua ileso” (IMBRIZI, 2005, 

p. 107). 

A educação surge como um fator determinante na implementação e consolidação das 

condições exigidas pelo capital neste novo cenário, denominado por alguns estudiosos de 

Terceira Revolução Industrial (MATTOSO, 1995). Exige-se que ela possa preparar o “novo” 

trabalhador para atuar em um mundo em constantes mudanças, pois a reestruturação produtiva 

demanda “novos” tipos de conhecimentos, competências e habilidades, direcionadas ao 

desenvolvimento de “capacidades de comunicação, de raciocínio lógico-formal, de 

                                                           
30 É necessário observar, porém, que tais mudanças não ensejaram uma substituição, pura e simples, de um padrão 

produtivo por outro, mas sua incorporação para a potencialização da exploração capitalista sobre o trabalho. Dessa 

forma, conviveram os modelos fordista/taylorista com o toytismo, no Brasil, combinando arcaísmo e modernidade, 

marca do desenvolvimento desigual e dependente do nosso capitalismo. 
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criatividade, de articulação de conhecimentos múltiplos e diferenciados de modo a capacitar o 

educando a enfrentar sempre novos e desafiantes problemas” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007, p. 11), que, diga-se de passagem, não teriam surgido não fosse o 

próprio processo de desenvolvimento pautado na lógica do lucro. 

Fraseologias como as que afirmam a necessidade de ser aprender por toda vida (lifelong 

learning)31 em uma sociedade que se auto intitulou “sociedade do conhecimento” ou “da 

informação”, proliferam-se nos discursos como uma vulgata, que esconde o verdadeiro sentido 

que subjaz ao lema: estar sempre pronto para as instabilidades do sistema, para as mudanças no 

mundo produtivo, para o desemprego – que se tornou estrutural –, para a exploração sem 

limites. Aliado a essa ideologia uma outra, a do empreendedorismo, completa o cenário de uma 

realidade que tem se reproduzido, uma fórmula sui generis de desenvolvimento econômico que 

combina crescimento e desemprego. 

Para Antônio Ermírio de Moraes (2006, p. 27), grande empresário e industrial brasileiro, 

a justificativa para tudo isso é clara: “o mercado de trabalho tornou-se extremamente exigente”. 

E bem pudera, pois agora conta com um poder também extremo de influenciar governos em 

qualquer parte do mundo. O processo de financeirização do capital – que coloca em fuga soma 

bilionárias de dinheiro ao menor dissabor dos investidores – tem agudizado a violência do 

sistema, ou eufemisticamente falando, aumentado suas “exigências”. 

 

Ocorre que o mercado de trabalho tornou-se extremamente exigente. A indústria, o 

comércio, os serviços e até mesmo a agricultura passam por uma colossal revolução. 

A importância da força do físico ficou para trás, fazendo aumentar a cada dia a 

importância da força da mente. 

O Brasil já faz parte das sociedades do conhecimento. Para conseguir trabalho e nele 

progredir, já não basta ter um diploma. É essencial ser capaz. As atividades modernas 

exigem raciocínio, conhecimento adequado daquilo que tem de ser feito, boa 

comunicação (oral e escrita) e, sobretudo, uma grande capacidade de aprender 

continuamente. 

A aprendizagem contínua só pode ser praticada por quem é educado – e bem educado 

(MORAES, A. E. de, 2006, p. 27-28). 

 

                                                           
31 É sobre esse lema que se tem realizado a consecução do sistema europeu de educação superior, mais conhecido 

como Processo de Bolonha, que uniformiza, sob o modelo gerencial e tecnocrático, a estrutura acadêmico-

curricular das universidades europeias, mesmo daquelas que não fazem parte da União Europeia (LIMA; 

AZEVEDO; CATANI, 2008).  
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Para fazer frente a esse processo, vaticina Antônio Ermírio de Moraes (2006), 

“Educação, pelo amor de Deus!”32. Mas não qualquer educação, pois indivíduos “bem 

educados”, necessitam de um sistema educacional que fuja do tradicional, moribundo sobre o 

qual recaí toda a culpa pela nossa falta de eficácia e eficiência. Assim, “trata-se então de pensar 

outro mais adequado, um ensino flexível em que a ordem é reduzir o insucesso para alcançar 

menor desperdício de recursos humanos e materiais” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007, p. 12). Nesse sentido, a educação assume, para a racionalidade 

tecnológica neste fim de século, uma importância estratégica. 

 

4.1 A reforma universitária da década de 1990 e as novas exigências à formação docente 

A reforma universitária da década de 1990, que ensejará mudanças nas políticas 

curriculares e de formação de professores, tem como marco a criação do Ministério de 

Administração Federal e Reforma de Estado (MARE), chefiado pelo ministro Luís Carlos 

Bresser-Pereira (SGUISSARDI, 2009), no primeiro governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998). 

Alguns pressupostos para tal reforma “traduziram (ou coincidiram com) orientações 

fundadas em teses disseminadas mundialmente por instituições e organismos multilaterais 

(Banco Mundial, BID, OMC e Consenso de Washington) e por órgãos e institutos universitários 

no país [...]” (SGUISSARD, 2009, p. 197), que foram seguidas à risca pelo governo brasileiro, 

numa demonstração de nossa “inserção subalterna [...] à economia global” (SGUISSARD, 

2009, p. 199), característica de um “capitalismo dependente” (FERNANDES, 2009) no mais 

alto grau. A reforma gerencial do governo Fernando Henrique Cardoso traduziu um conjunto 

de mudanças para o estado brasileiro caracterizando uma modernização conservadora. 

Nessa reforma as universidades – e a educação pública no geral – foram entendidas, 

dentro da composição do aparelho de Estado, como um serviço não-exclusivo ou competitivo 

do Estado (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2003), o que simbolizou o prenúncio do 

desmonte que as universidades públicas federais atravessariam nesse período, fazendo com que 

as autoras classificassem esse período como de “penosa agonia” para as universidades públicas 

federais. 

                                                           
32 Esse é o título da obra a que fazemos referência. 
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Várias foram as perdas, mas talvez uma das mais importantes, como vimos, seja a 

relativa ao conceito “universidade”, que cedeu passagem ao conceito de “ensino 

superior”, de acordo com as propostas defendidas pelo Banco Mundial. Em seus 

documentos, o ensino superior designa todos os níveis de educação posteriores ao 

secundário, tornando-se equivalente a um nível terciário. A ideia “universidade”, 

nesse caso, deixou de ser modelo para se tornar mais uma das opções de ensino 

superior (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2003, P. 136). 

 

O que a mudança de terminologia trouxe consigo foi a possibilidade de desconstrução 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão a partir de uma série de iniciativas do 

governo33: 

 

[...] reestruturação do sistema de financiamento das instituições de ensino superior 

(IES), exigências de ampliação do número de matrículas, de graduados e de cursos 

sem proporcional aumento de recursos nem contratação de professores, sistema de 

avaliação e de gratificação pautada em critérios quantitativos que orientam os 

docentes a priorizar atividades individuais que lhe possibilitariam maior retorno 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2003, p. 136-137). 

 

Tais mecanismos, reforçados pelo discurso de uma suposta crise no ensino superior, 

que, segundo o Banco Mundial, toma da educação básica consideráveis somas de recursos sem 

a correspondente prova de eficiência e eficácia, contribuiu para o “fomento à diversificação de 

instituições” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2003, p. 137), o que acabou criando 

dois tipos de instituições: as universitárias e não-universitárias, ou seja, uma instituição de 

ensino superior onde não se necessita fazer pesquisa, também denominadas de universidades 

de ensino. 

Foram justamente nestas instituições que se pensou a formação dos professores, por 

meio dos Institutos Superiores de Educação ou, o que ainda é mais preocupante, das instituições 

                                                           
33 Por exemplo, o Decreto 2.306, de 19 de agosto de 1997, que regulamentou o sistema federal de ensino, além de 

estabelecer distinções entre as IES públicas, IES privadas sem fins lucrativos e IES privadas com fins lucrativos, 

ainda introduziu uma nova classificação das instituições de ensino superior: as universidades, os centros 

universitários, as faculdades integradas, as faculdades, os institutos ou escolas superiores. Para Sguissardi (2015, 

p. 99) esse decreto representou o início do que ele denominou de “surto privado/mercantil da expansão da educação 

superior no país e de crescente e acelerada oligopolização”, com predominância das IES isoladas ou faculdades, 

menos onerosas para iniciativa privada. Em 2011 esse tipo de instituição representava aproximadamente 85% do 

total de instituições de ensino superior no Brasil, ou seja, 2.004 instituições de um total de 2.365 IES - fora os 131 

Centros Universitários, “que reúnem várias IES isoladas ou faculdades” (SGUISSARDI, 2015, p. 99), a maioria 

delas privadas (1.869 instituições). 
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de ensino superior privadas, que foram regulamentadas pelo Decreto 3.860/2001, fazendo com 

que o setor educacional, especialmente de formação dos professores, fossem um nicho rentável 

a se explorar (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2003). 

O modelo humboltiano de universidade, que aqui não passou de uma “vontade 

registrada em lei do que em fato real”, visto que das Instituições de Ensino Superior (IES) do 

país apenas 5% desenvolvem ensino e pesquisa (SGUISSARD, 2009, p. 31), foi duramente 

criticado pela reforma de Estado, que acatou as recomendações do Banco Mundial34, 

implementando, no seu lugar, uma diversificação na estrutura das IES, que privilegiou o 

crescimento exponencial da iniciativa privada no setor educacional, pois barateou os 

investimentos nesse segmento, dando vazão ao surgimento de uma universidade de segunda 

classe “que não necessita desenvolver pesquisa, enquanto alternativa para viabilizar a expansão, 

e, por consequência, a ‘democratização’ da universidade a um baixo custo” (SAVIANI, 2010, 

p. 11), como o exposto anteriormente. 

A reforma universitária efetivada nessa época direcionou-se aos supostos problemas 

que, segundo os diagnósticos do Banco Mundial, seriam os responsáveis pela crise da 

universidade brasileira. Dentre esses problemas destacam-se os relacionados aos altos salários 

dos servidores públicos das universidades; as concessões indiscriminadas do regime de 

dedicação exclusiva; a equiparação salarial entre servidores da ativa e inativos; o 

financiamento, predominantemente, público das IES; a má gestão do dinheiro pelas IES; o 

crescimento lento das vagas em comparação com a demanda na educação superior; a baixa 

relação aluno/professor (RAP); o alto custo do aluno no setor público e a falta de qualidade e 

equidade (SGUISSARD, 2009). 

A saída, portanto, foi a tentativa de transformar as Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) em Organizações Sociais (OS), uma espécie de entidade não estatal, ou nas 

palavras de Bresser-Pereira (apud SGUISSARD, 2009, p. 33): 

 

[...] organizações públicas não estatais – mais especificamente fundações de direito 

privado – que têm autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com o poder 

executivo correspondente, fazer parte do orçamento público federal, estadual ou 

municipal. 

                                                           
34 Sobre isso ver Sguissard (2009). 
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Uma manobra explícita na tentativa de privatização das universidades públicas federais 

(SGUISSARD, 2009), dirigida pela União. Além desta, outras propostas, para a saída da 

suposta crise da universidade, foram sugeridas e, algumas, implementadas. A diversificação das 

fontes de financiamento das IFES35, a polêmica proposta que visa dividir os custos da 

manutenção do ensino superior com os alunos que podem pagar por ele, a distinção entre 

universidades de ensino e de pesquisa, a adoção dos contratos de desenvolvimento 

institucional36, são alguns desses exemplos. 

Tais inciativas fragilizaram a autonomia da universidade, demonstrando a mais cruel 

faceta do Estado sob a égide do capitalismo tardio na atualidade: o aumento da sua força 

reguladora, aliada à diminuição da sua atuação na promoção de políticas de corte social. 

 

Por meio de um discurso de suposta flexibilidade administrativa, buscaria legitimar 

“a centralização absoluta de todos os processos decisórios em mão do Estado”, 

reforçada pela adoção de “mecanismos fiscalizadores e punitivos que recuperam e vão 

além das práticas da ditadura militar” (SHUISSARD, 2009, p. 46). 

 

Aliado a isso, o governo FHC ainda impôs, aos funcionários públicos em geral e, em 

específico, aos servidores das IFES, um congelamento em seus salários, fragilizando a ação 

sindical e a resistência dos professores a esse conjunto de reformas. Também reduziu 

drasticamente as receitas da união para o financiamento das atividades desenvolvidas nestas 

instituições, além de aumentar, significativamente, a relação professor-aluno, com o aumento 

em 37% nas matrículas e redução do número de professores em 5%. 

 

Os recursos destinados às IFES no ano de 1989 corresponderam a 0,97% do PIB. Em 

1994, eles correspondiam a 0,91%. Oito anos passados, eles correspondiam a 0,64% 

e, no ano anterior, tinham correspondido a 0,61%, numa relação de cerca de 33% em 

relação ao início do octênio governamental. Caso fosse tomado como referência o 

                                                           
35 Proposta que contrapõe o preceito constitucional de autonomia de gestão financeira das IFES ao de autonomia 

financeira. 
36 Esses contratos surgiram de uma proposta de um novo Projeto de Lei, elaborado em 29 de julho de 1999, pelo 

Ministério de Educação e Cultura (MEC). Intitulado: “Projeto de Lei que dispõe sobre a autonomia das 

universidades federais e dá outras providências”, seria a celebração temporária, pelo período de 2 anos, de um 

contrato de gestão entre as IFES e o MEC, onde se garantiria um aporte de recursos às IFES, pelo governo federal, 

vinculado ao cumprimento de metas estabelecidas pelo ministério (SGUISSARD, 2009). 
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total das despesas correntes do fundo público federal, a que no índice se revelaria 

ainda mais acentuada: 44% (SGUISSARD, 2009, p. 204). 

 

Deste modo, deixou-se livre o terreno para outras reformas, essas de cunho mais 

pedagógico-curricular, que tão danosas como as anteriores, vincularam-se aos interesses dos 

organismos multilaterais com relação à formação do indivíduo para o trabalho e, em especial, 

à dos professores. 

É nesse contexto, que alguns caracterizam como de uma “verdadeira contra-revolução 

nas esferas social, política e ideológica” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 

45), que emergem as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, regulamentadas 

pelas Resoluções CNE/CP nº. 1/2002 e CNE/CP nº. 2/2002. 

Tais resoluções trazem em seu bojo a matriz do pensamento pragmático e da ideologia 

da racionalidade tecnológica, que passaram a orientar a formação de professores em todo o país. 

Com a justificativa da necessidade de atualizar a formação dos indivíduos para as novas 

exigências do mundo globalizado, da transformação produtiva e do “novo” mundo do trabalho, 

foi necessário articular uma educação que pusesse nas mãos dos trabalhadores a possibilidade 

de “dominar os códigos da modernidade”, sem os quais estes estariam fadados a viver como 

outsiders, na periferia do sistema. 

O discurso ideológico de formação por competências, que embasou as diretrizes 

nacionais para formação de professores da educação básica, especificamente a Resolução 

CNE/CP nº. 1/2002, resgata a Teoria do Capital Humano da década de 1950-70, fortalecendo 

os vínculos entre educação e desenvolvimento econômico. 

 

Mecanicamente – e repetindo uma velha máxima salvacionista –, atribuiu-se à 

educação o condão de sustentação da competitividade nos anos de 1990. Vasta 

documentação internacional, emanada de importantes organismos multilaterais, 

propalou esse ideário mediante diagnósticos, análises e propostas de soluções 

considerados cabíveis a todos os países da América Latina e Caribe, no que toca tanto 

à educação quanto à economia. Essa documentação exerceu importante papel na 

definição das políticas públicas para educação no país (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007, p. 47). 
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Seguindo as orientações emanadas de acordos celebrados entre o Brasil e os mais 

diversos organismos multilaterais, dentre eles o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), dentre outros37, 

promoveu-se uma reforma na educação brasileira de modo a garantir uma adequação das 

“diretrizes curriculares, pautadas na formação de valores, atitudes e comportamentos” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 82), visando o treinamento de professores 

e alunos nas “competências que assegurariam a empregabilidade”, ou seja, nos conteúdos 

radicados na prática, no significativo, útil e aplicável. Segundo Gentili (1998) isso traduziu o 

Consenso de Washington na Educação brasileira – uma reforma antidemocrática, pragmática e 

privatista, que nem de longe levou os interesses nacionais e populares em conta na sua 

consecução. 

 

4.2 Formação por competências e outros modismos educacionais de nossa época: a 

formação do professor sob o viés da racionalidade tecnológica 

 

Em todos os momentos históricos que se experimentam 

mudanças profundas na materialidade das relações 

sociais nos âmbitos econômico, cultural e político entram 

em efervescência os embates teóricos e ideológicos e 

reformam-se os processos de formação humana e 

concepções educativas (FRIGOTTO, 2001, p. 13). 

 

A formação humana corresponde, mesmo que com relativa autonomia, à estrutura 

objetiva que compõe a realidade, sua base material, que condiciona as transformações operadas 

na superestrutura política, ideológica, cultural. Desta maneira, para falarmos sobre os novos 

modismos educacionais que influenciam as estratégias pedagógicas de nosso tempo devemos 

nos remeter ao contexto histórico que os produziram, ou seja, as transformações materiais no 

mundo produtivo introduzidas pelo sistema capitalista a partir do final do século XX e início 

do século XXI. 

                                                           
37 Para um aprofundamento sobre essa questão ver Shiroma, Moraes e Evangelista (2007); Sguissard (2009); 

Gentili (1998). 
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Quando falamos de modismos educacionais, tomamos a expressão utilizada por Newton 

Duarte, em vários dos seus estudos, para caracterizar as pedagogias que ele denomina de 

pedagogias do aprender a aprender. Para ele o construtivismo, a pedagogia das competências, 

pedagogia dos projetos, pedagogia do professor reflexivo, o Escolanovismo, dentre outras, 

guardam, entre si, características que as aproximam de um ideário educacional consoante a 

lógica de formação instrumental, direcionada ao mundo do trabalho na atualidade. 

Uma formação para adaptação e para competição por postos de trabalho em uma 

realidade cada vez mais desigual e injusta. Para Duarte (2001a, p. 38), “O ‘aprender a aprender’ 

aparece assim na sua forma mais crua, mostra assim seu verdadeiro núcleo fundamental: trata-

se de um lema que sintetiza uma concepção educacional voltada para formação da capacidade 

adaptativa dos indivíduos”. 

Segundo Frigotto (2001), as reformas educacionais iniciadas na década de 1990, no 

Brasil, consoante com as mudanças no mundo produtivo em curso a partir desse período, 

traduziram e reforçaram o individualismo do sistema capitalista. Para este autor a pedagogia 

das competências e habilidades, bem como a ideologia da competitividade, empregabilidade e 

da qualidade total, são a manifestação dessa ética individualista no campo pedagógico. 

Ramos (2001), mostra como a noção de competências promove o que ela denomina de 

“deslocamento conceitual” da qualificação para a competência, enfatizando que agora são os 

indivíduos, e não mais o Estado e a sociedade, os próprios responsáveis por sua formação. Dessa 

maneira, o conceito de competências traria uma contradição, pois, ao mesmo tempo, reafirmaria 

e negaria o conceito de qualificação. 

 

Ao mesmo tempo, colocamos também a noção de empregabilidade em foco, com o 

objetivo de demonstrar que, em conjunto, essas noções contribuem para uma 

elaboração ideológica que explica a questão social do ponto de vista do sujeito 

individual (RAMOS, 2001, p. 19). 

 

Ainda para a autora o significado assumido pela noção de competência fundamenta-se, 

no geral, em uma matriz “natural-funcionalista de homem e subjetivo-relativista de 

conhecimento” (RAMOS, 2001, p. 22), o que corrobora para acentuar os aspectos da 

subjetividade do trabalhador em plena consonância com as demandas requisitadas pelo novo 
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cenário do mercado de trabalho. Os aspectos mais objetivos da qualificação ficam subsumidos 

pelas questões de ordem mais subjetiva e comportamental. 

 

As mudanças tecnológicas e de organização do trabalho por que passam os países de 

capitalismo avançado a partir dos meados da década de 80 configuram o mundo 

produtivo com algumas características tendenciais: flexibilização da produção e 

reestruturação das ocupações; integração de setores da produção; multifuncionalidade 

e polivalência dos trabalhadores; valorização dos saberes dos trabalhadores não 

ligados ao trabalho prescrito ou ao conhecimento formalizado (RAMOS, 2001, p. 38). 

 

Tais transformações se, em uma análise mais apressada, poderiam sugerir, para os 

trabalhadores, uma maior valorização do seu trabalho e uma ressignificação da sua qualificação, 

ao contrário, tem promovido uma desqualificação destes, pois “aprisionam a subjetividade do 

trabalhador às necessidades de reprodução do capital, diante de relações de trabalho renovadas 

em sua forma, mas conservadas em seu conteúdo” (RAMOS, 2001, p. 38-39). 

Uma lógica contraditória entre qualificação x desqualificação do trabalhador e a 

valorização x desvalorização do trabalho surge como indicadora de relações sociais em que não 

há nem valorização, nem desvalorização do trabalho, bem como não há qualificação, nem 

desqualificação do trabalhador, mas sim uma “hipostasia do trabalho” (PEDROSA, 2007, p. 

12) e, concomitantemente, hipostasia da formação, ou seja, um “progresso sem progresso ou 

paralisia da vida reduzida a produção destrutiva”. 

A consequência disto é a reprodução, sine die, do sacrifício e da dominação impostos 

pelo capitalismo tardio, que obsta a possibilidade da nossa reconciliação com a natureza, como 

também da construção de nossa subjetividade. O que sobra para esta sociedade são os processos 

cada vez mais vorazes de adaptação, a formação do eu idêntico (identidade38) e de uma 

consciência imatura (ROGGERO, 2007). 

Neste cenário, uma educação norteada pela noção de competência é bastante eficaz, pois 

que: 

 

[...] parece ter se tornado muito mais fácil ao desenvolvimento da lógica capitalista 

manter o princípio da dominação que buscar superá-lo. Assim, ao tornar-se princípio 

                                                           
38 Para os teóricos da Teoria Crítica a identidade pode ser formativa, caso busque criticar a realidade que impede 

uma autorreflexão, ou pseudoformativa, se o que ela busca é tornar as pessoas idênticas, como faz por meio da 

cultura afirmativa e da sociedade administrada. 
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da sociedade capitalista, a dominação espraia-se por todas as áreas da vida social e, 

certamente, impregna a formação [...] (ROGGERO, 2007, p. 87). 

 

É importante nos perguntarmos por que a formação/educação por competências se 

tornou uma vulgata dos nossos tempos, lugar-comum entre os educadores e profissionais da 

área, referência para reformas educacionais que norteiam currículos e práticas escolares nos 

mais diversos países, além de ser um termo que tem centralizado as discussões sobre formação 

de trabalhadores na época atual. 

Apesar dos diversos sentidos e das várias abordagens que pode adquirir a noção de 

competências (SILVA, 2008), o fato é que, para a formação do indivíduo, tal enfoque tem se 

orientado por um viés “[...] instrumental da formação humana” (SILVA, 2008), além de ser a-

histórica, pois entende o processo formativo como uma aquisição individual, desconsiderando, 

dessa maneira, que “[...] a interação entre indivíduo e a sociedade é sempre uma interação 

histórico-cultural” (SILVA, 2008, p. 17), ou seja, os intercâmbios culturais entre os indivíduos 

estão inseridos em relações atravessadas pelo modo de ser de cada sociedade específica e 

dependem de condições objetivas para se consolidarem. 

Isto posto, a discussão sobre um currículo baseado em competências que desconsidere 

tais relações, que no nosso mundo são de caráter expropriador, excludente e desigual, manifesta 

o seu “caráter marcadamente ideológico” (SILVA, 2008, p. 19) e prescritivo, que reforça a 

adaptação e instrumentaliza os sujeitos para a ação eficaz, de acordo com a lógica social do 

capitalismo tardio, produzindo a sua integração. 

 

Ignora-se o trabalho como uma prática humana que assume, nessa formação 

econômica, a condição de trabalho alienado, de mercadoria. Nesse sentido, a 

adaptação da escola far-se-ia muito mais com o fim de atender aos imperativos postos 

por alguns setores da economia [...] (SILVA, 2018, p. 19). 

 

A formação cultural no capitalismo tardio restringiu-se à pseudoformação, o que 

equivale a dizer que “a perda da faculdade de fazer experiências não é uma imposição exterior 

à sociedade, mas corresponde à sua configuração nuclear: ao próprio modo de produzir e 

reproduzir da mesma” (MAAR, 1995, p. 65). 

Logo, existiria, para Maar (1995, p. 65), uma identificação entre a “alienação e a 

objetivação no processo de trabalho capitalista industrial, pela qual se produziria o fenômeno 
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da reificação, travando a constituição da experiência formativa”. A pedagogia das competências 

seria o corolário do travamento da experiência formativa, que obsta a constituição da reflexão 

crítica, pois ao ignorar o caráter histórico da formação humana, reforça a ideia de que o ser 

competente depende muito mais do esforço individual do que de relações que estão dadas, 

mesmo antes do nosso nascimento. 

Para Silva (2008) o modelo de competências que hoje adotamos nas escolas para balizar 

as práticas pedagógicas advém de três matrizes teóricas específicas. A primeira delas se 

originou com os estudos do biólogo suíço Jean Piaget, a partir da obra A epistemologia genética, 

de 1970. Não é nosso intuito, neste trabalho, analisar pormenorizadamente a obra do autor em 

tela, dada sua grande complexidade e a multiplicidade de interpretações que se tem dado a ela. 

Para nossos propósitos o mais significativo é como Piaget encara seu objeto de pesquisa, 

o conhecimento. Segundo ele todo conhecimento parte da ação exercida pelo sujeito sobre o 

objeto. Tal ação está circunscrita pelas estruturas do pensar, que se desenvolvem e 

“amadurecem” seguindo alguns estágios “evolutivos”: sensório-motor, pré-operacional, 

operacional. Cada novo estágio delimita formas de pensar, qualitativamente diferentes, que 

determinam a nossa aprendizagem e o nosso desenvolvimento.  

 

Aprendizagem e desenvolvimento, em Piaget, estão interligados por meio do “nível 

de competência” que se estabelece no indivíduo ao reagir ao meio, processo este que 

requisita uma resposta desencadeada com base nos esquemas adquiridos ao longo das 

aprendizagens já consolidadas. Se a competência for compreendida como capacidade 

de fornecer certas respostas, a aprendizagem não poderá dar-se da mesma forma nos 

diferentes níveis do desenvolvimento, pois este dependeria de como as competências 

estariam evoluindo (SILVA, 2008, p. 43). 

 

Silva (2008, p. 44) afirma que é possível tratar a obra de Piaget como uma teoria da 

competência a partir da análise do conceito piagetiano de esquemas de regulação. O que seriam 

esses esquemas? Para a psicologia genética nenhum conhecimento se dá como ruptura, mas sim 

de modo processual, como adaptação de estruturas anteriormente construídas para outras, mais 

complexas, traduzindo o que se denomina de processo de equilibração. Os esquemas de 

regulação são tudo “aquilo que pode ser transferido, diferenciado ou generalizável de uma 

situação para outra; aquilo que é incorporado em uma nova ação, advindo de uma situação 

passada”. 
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Nesse sentido, a competência seria a capacidade de os sujeitos se utilizarem desses 

esquemas da forma mais eficaz possível de acordo com o que a situação em que se encontrassem 

lhes demandasse. Para Piaget tais mecanismos funcionais de regulação dos organismos, à 

exemplo das competências, seriam responsáveis pelos processos de equilibração, que envolvem 

tanto a assimilação, quanto a acomodação. A importância de tais mecanismos está no fato de 

que os sujeitos agem, mas não sem propósitos, sua ação visa “satisfazer uma necessidade, [...] 

superar um desequilíbrio, [...] adaptar-se às novas situações do mundo” (PILETTI; ROSSATO; 

ROSSATO, 2014, p. 128). 

Assim, a aprendizagem, resultado de um desenvolvimento biológico anterior, é sempre 

marcada por uma necessidade, que demanda um reajustamento de conduta do indivíduo, onde 

“cada nova conduta vai funcionar não só para restabelecer o equilíbrio, como também para 

tender a um equilíbrio mais estável que o do estágio anterior a esta perturbação” (PIAGET apud 

PILETTI; ROSSATO; ROSSATO, 2014, p. 129). A aprendizagem e o desenvolvimento, deste 

modo, visam à uma adaptação das funções psicológicas internas do indivíduo com a realidade 

tangível: “A essência da acomodação está nessa adaptação às exigências que o mundo real 

impõe” (SILVA, 2008, p. 44). 

O problema nessa teoria está no fato que, apesar de reconhecer que os processos de 

equilibração sejam uma função ativa dos sujeitos e resultado de vários fatores, dentre eles: “[...] 

a maturação do sistema nervoso, a experiência adquirida, a linguagem, a transmissão social” 

(SILVA, 2008, p. 45), tende a secundarizar o caráter histórico-social da produção/transmissão 

da cultura. 

 

As operações mentais, definidas fundamentalmente como operações lógico-

matemáticas, se sobrepõem nos processos de aprendizagem. Menospreza-se, assim, o 

fato de que, ao interagir com o mundo, o indivíduo dá respostas de natureza simbólica 

que necessitam da mediação da linguagem e de outros sistemas de representação 

(SILVA, 2008, p. 46). 

 

Marcuse (2015, p. 167), acusa a epistemologia genética de Jean Piaget de ser uma 

análise “mais psicológica e biológica” da razão e do conhecimento, derivada de “uma estrutura 

geral da ação que, em última análise, é uma estrutura hereditária, biológica”. Se o conhecimento 

e o desenvolvimento da razão dependem, predominantemente, dos esquemas internos de 

regulação dos indivíduos – baseados em estruturas de abstração pautadas na lógica matemática 
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e da física –, a dimensão histórico-social da construção do conhecimento e do desenvolvimento, 

que está pautada na relação indivíduo-sociedade, é negligenciada. 

 

O modo como a noção de competências está enunciada em muitas das prescrições da 

reforma curricular em análise comporta exatamente o sentido enunciado por Piaget, 

por exemplo, quando negligenciam a importância da memória e concentram na 

atividade prática do sujeito a condição de aprendizagem. O menosprezo pela memória 

contraria a possibilidade de uma formação voltada para a reflexão, para a crítica, para 

a autodeterminação. Como afirma Adorno em O que significa elaborar o passado 

(1995), se a humanidade se aliena da memória, esgota-se, sem fôlego, na adaptação 

ao existente (SILVA, 2008, p. 48-49). 

 

Nesse sentido, também para Duarte (2001), analisando a teoria piagetiana no tocante à 

tese da linguagem egocêntrica da criança, que para o teórico suíço seria uma comprovação da 

existência de uma linguagem onírica, fantasiosa, egoísta, sem conexão com a função de 

comunicação, logo, muito mais subjetiva e individual que social, comprovar-se-ia aquilo que 

Vigotski, em seus estudos, buscou desconstruir. Se para Piaget a linguagem egocêntrica parte 

do pensamento autista, que é a base do nosso pensamento – de origem biológica e que independe 

de fatores sociais –, para Vigostki, esse tipo de linguagem não é nada além de um instrumento 

para pensar, planificador na resolução das tarefas. 

 

Ao que parece, à parte de sua função puramente expressiva e de descarga, à parte de 

limitar-se a acompanhar a atividade infantil, a linguagem egocêntrica se converte em 

um instrumento para pensar em sentido estrito, isto é, começa a exercer a função de 

planificar a resolução da tarefa surgida no curso de sua atividade (VIGOTSKI apud 

DUARTE, 2001, p. 231). 

 

Além disso, para Vigotski a linguagem egocêntrica “seria não apenas uma manifestação 

verbal de um pensamento não realista, mas sim uma etapa transitória no processo de 

interiorização da linguagem social”, ou seja, é uma forma embrionária da linguagem interior ou 

“linguagem social interiorizada” (DUARTE, 2001, p. 232). Ao criticar que a linguagem 

egocêntrica na criança seja reflexo do pensamento egocêntrico, Vigotski está atacando, na 

verdade, as bases da própria teoria piagetiana sobre o desenvolvimento intelectual. Se para 

Piaget o desenvolvimento intelectual parte do individual para o social, ou seja, é um processo 

antes intrapsíquico que interpsíquico, para Vigotski é justamente o contrário, pois que para ele: 
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[...] a concepção piagetiana representa de uma modo incorreto o processo básico de 

desenvolvimento do pensamento infantil e sua direção. A verdadeira direção do 

processo de desenvolvimento do pensamento da criança não vai do individual ao 

socializado, mas sim do social ao individual. Essa é a conclusão fundamental da 

investigação tanto teórica como experimental do problema que nos interessa 

(VIGOTSKI apud DUARTE, 2001, p. 235). 

 

Desse modo, Vigotski busca desconstruir o que na teoria piagetiana seria um “equívoco 

idealista” (DUARTE, 2001, p. 235), pois elegeria o fator subjetivo como fator primeiro, ou seja, 

o pensamento humano partiria, primeiramente, do pensamento autista, egocêntrico, que 

independe do mundo objetivo-material e social, para o desenvolvimento do pensamento 

realista. 

É importante destacar, porém, que não endossamos a crítica de que Piaget tenha 

desprezado o papel dos fatores sociais sobre o desenvolvimento humano, nem que Vigotski 

tenha corroborado com tal crítica à teoria psicogenética, pois “A crítica de Vigotski dirige-se 

não à ausência do social, mas sim ao fato de que esse social aparece como algo que não está na 

origem da formação da individualidade [...] mas algo externo a ela” (DUARTE, 2001, p. 242-

243). Concordamos com La Taille (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 11), quando 

diz que “O máximo que se pode dizer é que, de fato, Piaget não se deteve longamente sobre a 

questão, contentando-se em situar as influências e determinações da interação social sobre o 

desenvolvimento da inteligência”. 

Além disso, ao oferecer uma explicação naturalizante das diferenças no 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, que depende mais de construções particulares 

internas e da maturação biológica, do que das mediações sociais e culturais (DAVIS; 

OLIVEIRA, 2010), tais análises acabam reforçando os mecanismos de adaptação a uma 

realidade dada, pois se ignora a análise das lutas políticas que envolvem a apropriação da cultura 

em uma sociedade classista. 

A história da luta de classes, que não se resume a luta pela sobrevivência, mas também 

pela socialização dos meios de produção, dentre eles a cultura produzida coletivamente pela 

humanidade, fica subsumida a uma história natural e a explicações psicologizantes sobre o 

desenvolvimento dos indivíduos tomados isoladamente. É como se os problemas que envolvem 

a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo ficassem restritos a questões de ordem 

metodológica e não tivessem relação significativa com a questões sociais mais amplas que 

permeiam a vida dos indivíduos e condicionam seu próprio desenvolvimento. 
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Uma outra vertente teórica a influenciar a noção de competências e a marcar, 

determinantemente, o quadro das discussões sobre educação no Brasil, na década de 1970, foi 

o enfoque condutista no ensino. Influenciada pelas discussões no campo da sociologia 

funcionalista norte-americana e, em especial, as da Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwing von 

Bertalanffy. 

Para esta teoria a eficiência de qualquer organização deve ser perseguida a partir do 

controle das variáveis internas e externas que compõe os “sistemas abertos” e “subsistemas”, 

que devem ser “equilibrados”, por meio das “trocas de energia”, ou seja, da harmonia entre os 

inputs e outputs, para o bem das organizações. Para que isto ocorra é necessário que todas as 

variáveis de cada processo dos sistemas e subsistemas sejam criteriosamente controladas, o que 

favorece a criação e aperfeiçoamento de “mecanismos de controle” (SILVA, 2008). 

Segundo Silva (2008, p. 56) a pedagogia tecnicista que se desenvolveu no país, nessa 

época, foi influenciada pela Teoria Geral dos Sistemas. 

 

A teoria curricular pautada nos escritos de Ralph Tyler, a prática do planejamento de 

ensino como instrução programada, tal qual proposta por B. F. Skinner, e a avaliação 

organizada a partir da taxionomia dos objetivos educacionais de B. S. Bloom, 

consolidaram a Pedagogia por Objetivos e marcaram fortemente o pensamento e a 

ação pedagógica das escolas brasileiras do período. 

 

Aqui os conteúdos também são secundarizados em detrimento da técnica, do 

planejamento e controle das variáveis que permeiam as práticas educativas. Defende-se uma 

pretensa neutralidade nos processos de ensino e de formação, pois estes são pautados por uma 

instrumentalização da razão, que ignora os condicionantes históricos e sociais do conhecimento, 

dos indivíduos e da sociedade, e que se efetiva mediante o emprego dos melhores processos, 

técnicas e tecnologias de ensino, à exemplo da instrução programada de Skinner. 

Com um forte matiz psicológico behaviorista, a instrução programada “desenha um 

modelo de aprendizagem de tipo associativista” (SILVA, 2008, p. 57), que afirma serem os 

comportamentos humanos fruto de em uma relação mecânica proveniente dos estímulos 

externos que geram uma resposta nos indivíduos (E→ R). Associada a essa crença a pedagogia 

tecnicista desenvolveu a ideia de que a aprendizagem nada mais é que “uma sequência de 

condicionamentos” (SILVA, 2008, p. 57), que se bem administrados – por meio de reforços 

positivos (recompensas) e negativos (punição) – gerariam o comportamento esperado. 
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O planejamento de ensino, segundo o modelo da instrução programada, deveria ser 

traçado definindo-se, primeiramente, o objetivo geral da matéria a ser ensinada em 

tempo previamente estipulado. Em seguida, demarcam-se os objetivos específicos, os 

conteúdos, as estratégias, os recursos e os critérios de avaliação, todos enunciados de 

forma objetiva (SILVA, 2008, p. 58). 

 

No Brasil, esse modelo pedagógico teve forte penetração nas práticas educativas 

escolares, a partir da década de 1970. Em 1972, a tradução e publicação do livro de Thomas S. 

Nagel e Paul T. Richiman, com o título: Ensino para competência: uma estratégia para 

eliminar o fracasso, demonstra a grande aceitação no país das orientações pedagógicas 

baseadas na teoria dos sistemas e na psicologia behaviorista. É importante a reflexão feita por 

Silva (2008, p. 60), sobre ser a pedagogia das competências, nos dias atuais, principalmente 

aquela defendida por Perrenoud, uma extensão da pedagogia por objetivos. É válida a pergunta: 

“Quais os distanciamentos e proximidades entre a pedagogia por objetivos e pedagogia por 

competências?”. 

O modelo de formação por competências, hegemônico no tocante à formação dos 

indivíduos na nossa sociedade, atualmente, tem como base as principais teorias da competência, 

que são ressignificadas para atender as demandas próprias do mercado de trabalho no contexto 

da reestruturação produtiva e das novas relações de produção. Dessa maneira, “As propostas de 

mudanças curriculares, de modo geral, incorporam o espírito do ‘novo capitalismo’ e 

impregnam todos os espaços de formação” (SILVA, 2008, p. 64). 

 

[...] a reforma curricular pela qual vêm passando os professores, desde os anos de 

1990, tem reforçado uma ideia de profissionalização centrada no desenvolvimento de 

competências que, no entendimento de Dias (2002), consiste em um processo de 

formação constante, cuja responsabilidade é do professor, no qual as competências se 

fundamentam como mecanismos curriculares para mobilização do saber prático – 

imprescindível para formação profissional (FACCI, 2004, p. 40). 

 

No Brasil, o processo de institucionalização do modelo de competências seguiu a lógica 

que subsidiam as relações sociais e políticas no capitalismo dependente. Aqui as ações do 

Estado, em termos de leis, decretos, resoluções e pareceres, tanto do Ministério da Educação, 
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quanto do Conselho Nacional de Educação39, foram decisivas para instituir as competências 

como política oficial de formação no país à revelia de qualquer debate mais amplo com os 

setores da população interessados no tema (MACHADO, 2002). Na verdade, o que pautou a 

decisão da institucionalização do modelo de competências como lógica para formação da classe 

trabalhadora e como paradigma de formação dos próprios docentes no país foi muito mais a 

ingerência dos organismos internacionais. 

 

Essas ações governamentais, contudo, não são isoladas; elas têm recebido da parte das 

instituições supra-nacionais (especialmente do Banco Mundial, Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, Organização Internacional do Trabalho e Unesco) referências 

conceituais e normativas, orientação técnica e metodológica, e financiamento para 

programas, planos e projetos (MACHADO, 2002, p. 101). 

 

Tais “recomendações” seguem a lógica de que estaríamos vivendo em uma suposta 

sociedade pós-industrial, onde os novos postos de trabalho, que ainda resistem às 

transformações operadas no mundo produtivo pela reestruturação produtiva e pela inserção 

cada vez mais acentuada de máquinas com alto grau de autonomia na operacionalização da 

produção, requisitariam do “novo” trabalhador outros tipos de aquisições intelectuais, mais 

relacionados com certas habilidades e competências do que com conhecimentos solidamente 

aprendidos. 

 

As novas modalidades de trabalho acarretaram níveis mais elevados de desemprego, 

especialmente entre os mais jovens – incluindo aqueles que só concluíram o ensino 

fundamental. No outro extremo da escala educacional, os empregadores dizem, hoje, 

que um diploma já não é suficiente e que muitos dos diplomados pela universidade 

não têm as qualidades por eles desejadas, isto é, a capacidade de se comunicar, de 

trabalhar em equipe, de adaptar-se às inovações, de ser renovador e criativo, de 

ter familiaridade com as novas tecnologias (UNESCO, 2003, p. 22. Grifos nossos). 

 

É essa lógica que tem pautado as reformulações curriculares e as reformas da educação 

nos mais diversos países do globo e, principalmente, na América Latina e no Brasil. Para Ramos 

(2001, p. 130), por exemplo, é “um certo determinismo tecnológico” reforçado por um caráter 

                                                           
39 Como exemplo citamos a Lei n. 9.131 de 24 de novembro de 1995, a Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

o Decreto n. 2.208 de 17 de abril de 1997, o Decreto n. 2.494 de 1998, a Resolução n. 03 de 26 de junho de 1998, 

a Resolução n. 02 de 19 de abril de 1999, a Resolução n. 01 de 29 de janeiro de 2001, o Parecer n. 01/99. 



108 
 

 
 

apologético das novas tecnologias, que tem subsidiado as reformas no ensino médio no Brasil40. 

O que se procura implementar com tais reformas é um grau de adaptação à tal realidade, onde 

o trabalhador possa estar mais afeito à “instabilidade da vida, à individualização do trabalho e 

das formas de sobrevivência, características da sociedade pós-industrial” (RAMOS, 2001, p. 

131). 

Interessante observar que tais princípios, norteadores das reformas do ensino no Brasil, 

convergem com as orientações contidas nos documentos oficiais produzidos pela UNESCO. 

No caso emblemático do ensino médio, a UNESCO, em 2001, na Reunião Internacional de 

Especialista sobre o Ensino Médio do Século XXI, realizada em Beijing, na China, produziu o 

documento “O Ensino Médio no Século XXI: desafios, tendências e prioridades” (UNESCO, 

2003, p. 07), que reafirma as orientações prescritas pelo Relatório Jacques Delors, preconizando 

que “não são mais apropriadas as respostas tradicionais à demanda de educação, por serem 

essencialmente quantitativas e baseadas na aquisição de conhecimentos”, e enfatiza o ensino 

por competências como essencial para o enfrentamento de um mundo “de rápidas 

transformações econômicas, sociais e culturais”. Também defende a centralidade dos discentes 

no processo ensino-aprendizagem e a figura do docente como um facilitador. 

Para a UNESCO (2003), os investimentos em formação de professores são 

fundamentais para que se consiga lograr os objetivos de uma educação para o novo século: um 

tempo de instabilidade, incerteza, complexidade e diversidade, que requisita das pessoas um 

aprendizado constante. Como entender, por exemplo, o processo que levou o Conselho 

Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CP nº. 1, de 18 de fevereiro de 2002, no 

seu Art. 3º, no tocante a formação de professores, a eleger a competência como concepção 

nuclear na orientação dos cursos de formação de professores da educação básica, senão como 

manifestação da demanda que o “novo capitalismo” impõe aos trabalhadores, para que estes, 

em um cenário extremamente desalentador, possam se incluir, embora precariamente, em uma 

realidade que cada vez mais os exclui dos processos formais de trabalho e educação? 

Esse fenômeno, denominado de exclusão includente e inclusão excludente 

(KUENZER, 2005) demarca, na atualidade, o processo de exclusão dos trabalhadores dos 

cargos formais de trabalho, reinserindo-os de forma precarizada no sistema, sob a forma de 

                                                           
40 A autora se refere, mais especificamente, ao Parecer n. 15/98 do CNE, embora possamos ampliar tal análise aos 

dias atuais. 
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contratações terceirizadas e/ou com vínculo precário41 (temporário, intermitente, etc.). Para 

essa inclusão exige-se deste trabalhador novas habilidades e competências, além de uma nova 

maneira de relacionar-se com seu emprego, que mais parece uma forma de integração total 

daqueles ao capital. 

 

Ao mesmo tempo que as mudanças tecnológicas provocam índices alarmantes de 

desemprego, dissemina-se a ideia de que estariam impondo novas demandas em 

termos de formação do trabalhador. São apresentadas como exigências para o ingresso 

e permanência no mercado de trabalho habilidades, tais como: capacidade de 

pensamento autônomo, uso do raciocínio lógico, criatividade, responsabilidade e 

compromisso, capacidade de aprender constantemente, facilidade de adaptar-se às 

mudanças, domínio das diferentes formas de comunicação, etc. (SILVA, 2008, p. 65). 

 

Concomitantemente, os processos formais de educação são solapados pelos discursos 

da competência, que promovem a precarização da formação cultural dos indivíduos, 

favorecendo o que Kuenzer (2005, p. 92) denominou de inclusão excludente42. Uma formação 

geral que não correspondem aos “necessários padrões de qualidade que permitem a formação 

de identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as demandas 

do capitalismo”, o que consagra a forma de educar da “empurroterapia” ou da “certificação 

vazia”. 

 

[...] que decorrem de uma distorcida apropriação de processos desenvolvidos pelo 

campo da esquerda com intuito de minimizar os efeitos da precarização cultural 

decorrente da precarização econômica, com a única preocupação de melhorar as 

estatísticas educacionais: ciclagem, aceleração de fluxo, progressão automática, 

classes de aceleração, são exemplos (KUENZER, 2005, p. 93). 

 

Com base em um viés pragmático, onde figura como fim máximo não o processo de 

ensino-aprendizagem, mas a obtenção de números para corresponder às exigências impostas 

pelos organismos internacionais, estrutura-se uma lógica de competição entre as escolas, que, 

inclusive, poderá servir de parâmetro para um aporte extra de recursos por parte do governo nas 

                                                           
41 A nova lei que altera a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, aprovada no governo do Presidente Michel 

Temer, Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, e denominada de lei de “Modernização” Trabalhista, é exemplar 

neste aspecto 
42 Para Ramos (2001, p. 75), o discurso que vincula diretamente formação e emprego é ideológico na medida que 

“tem-se comprovado que os esforços em capacitação não se traduzem, necessariamente, em mais empregos, de 

modo que a defesa desse tema acaba convertendo-se em retórica neoconservadora. 
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melhores classificadas. Esse fato poderá exacerbar o fenômeno da certificação vazia ou mesmo 

contribuirá para que as escolas continuem reproduzindo uma forma de ensino voltada para a 

memorização mecânica de conteúdos mortos. 

Uma análise convergente (no que tange a questão da inclusão-excludente) é realizada 

por Giordano e Crochík (2015, p. 617), quando analisam o fenômeno da educação inclusiva. 

Para eles uma das hipóteses que justificaria a adesão de governos e organismos internacionais 

ao tema da democratização da escola por meio da educação inclusiva parece ser a de que: 

 

[...] o desemprego estrutural, que diminuindo significativamente o número de 

empregos necessários para a produção social pode desvincular a escola do trabalho, 

reduzindo sua função de formar para o trabalho; os que anteriormente causariam 

prejuízos na esfera da produção, desse modo, poderiam ser incorporados na esfera da 

cultura. 

 

Dessa forma estaríamos diante de uma inclusão (esfera da cultura) excludente (esfera 

do trabalho), e não só por referência à educação inclusiva, mas à formação geral. Neste fim de 

século, o desemprego estrutural foi a fórmula encontrada para que o capitalismo pudesse 

continuar a se desenvolver. Como os postos na produção de bens de consumo diminuíram 

drasticamente a formação para o trabalho se tornou anacrônica. Reduzida em sua importância 

foi possível a inserção cada vez maior das pessoas no mundo da cultura, porém, sem a garantia 

de sua inclusão na economia. 

Dessa maneira, erigem-se ideologias para que a falta dessa correspondência possa ser 

entendida não como um problema do próprio sistema, mas como uma questão de ordem 

individual, referente a falta de formação. Não é por acaso que o discurso do empreendedorismo 

ganhou tanta importância na atualidade, pois esta ideologia se coaduna, perfeitamente, com a 

lógica do desemprego estrutural. 
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5 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOB A ORIENTAÇÃO DAS PEDAGOGIAS DO 

APRENDER A APRENDER: AS LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES DA 

UFMA EM BACABAL 

O Maranhão é um estado localizado no oeste da região Nordeste, que possui 

329.642,170 km² de extensão territorial e faz limite com os estados do Piauí, Tocantins e Pará. 

Tem uma população de 7.035.055 pessoas (estimativa para 2018 segundo IBGE). Seu Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,639 e, no ranking nacional, fica em penúltimo lugar, 

ganhando apenas do estado de Alagoas (0,631)43. Seu Produto Interno Bruto (PIB) figura na 

ordem de R$ 78,4 bilhões, e é o 16º maior PIB brasileiro (segundo dados do IBGE de 2015). 

As atividades econômicas concentram-se na produção agropecuária, com destaque para criação 

de gado bovino e o cultivo da soja. Também é um importante polo na produção e no escoamento 

de minério de ferro (Projeto Carajás), possuindo um dos mais importantes portos do país – o 

Porto do Itaqui. 

Apenas 33,8% da população maranhense (14 anos ou mais de idade) está empregada 

formalmente, possuindo um rendimento médio de R$ 1.894,00 (IBGE). A taxa de desocupação 

é de 13,4% da população. Entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, 33,9% nem estuda, nem 

trabalha. Entre as pessoas maiores de 25 anos, 17,8% não receberam qualquer tipo de instrução 

formal, 36,3% dos maranhenses nessa faixa etária só possuem o ensino fundamental incompleto 

e apenas 7,4% terminaram o ensino superior. 

Bacabal é uma cidade do interior do Maranhão, que dista, aproximadamente, 240 km da 

capital, São Luís, e compõe a Região de Planejamento do Mearim. Tem uma população 

estimada em 104.633 pessoas, segundo o último senso realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, e uma área de 1.683,073 km². 

 A economia do lugar gira em torno da produção de bens e serviços, além da criação de 

gado bovino. Segundo dados do IBGE, a população ocupada do lugar não passava dos 9,1%, 

sendo a média salarial de apenas 1,7 salário mínimo. Quase metade da população (45,3%) vive 

com até a metade de um salário mínimo. O município possui um Produto Interno Bruto (PIB) 

per capita de R$ 9.928,92 e depende, quase exclusivamente, dos repasses governamentais para 

se manter (92,8% das suas receitas são de fontes externas). 

                                                           
43 Dados de 2010 coletados do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/pesquisa/37/30255?tipo=ranking). 
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Na educação apresenta uma taxa de escolarização (6-14 anos) de 97,2% (dados do IBGE 

de 2010) e um IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para as séries iniciais 

do Ensino Fundamental de 4,8 e de 4 para as séries finais. As matrículas, que totalizam 82.232, 

concentram-se no Ensino Fundamental (63.634 matrículas), na rede pública (76.761 

matrículas), segundo a Secretaria de Estado de Educação do Maranhão (MARANHÃO, 2017). 

Percebe-se, assim, o grande desafio referente a promoção do acesso ao ensino superior 

público no estado, visto que o mesmo figura entre os piores indicadores socioeconômicos do 

país, onde, aproximadamente, 95% dos jovens maranhenses (18 a 24 anos) são excluídos desse 

nível de ensino (IBGE, 2010) e a taxa líquida de matrícula no ensino superior do estado é quase 

a metade da média nacional, que é de 18,1%, segundo Observatório do PNE44. 

Para fazer face às carências com relação a oferta de ensino superior público, urgia a 

necessidade de políticas que se direcionassem no sentido da ampliação das vagas e de 

democratização do ensino superior no estado, o que começou a acontecer a partir de 1990. 

Segundo artigo de Nascimento e Melo (2011), intitulado: “A expansão da educação superior no 

Maranhão: cenário atual e tendências”, sobre o crescimento do ensino superior no estado do 

Maranhão, essa expansão se deu, determinantemente, a partir das inciativas do setor privado. 

Ainda que tenha sido um processo caracterizado como “intenso”, tal aumento correspondeu a 

uma cobertura de apenas 5% dos jovens em idade escolar para esse nível de ensino 

(NASCIMENTO; MELO, 2011). 

Quando falamos de IES públicas, o estado conta apenas com três instituições: uma 

federal, a Universidades Federal do Maranhão (UFMA); um Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFMA) e uma estadual, a Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA)45, todas com sede em São Luís e com uma configuração multicampi, abrangendo, 

juntas, 33 municípios do interior do estado, o que representa um percentual de apenas 15% dos 

217 municípios maranhenses (SOUSA; COIMBRA, 2017). 

 

Com relação ao quantitativo de matrículas na graduação presencial, observa-se que o 

Maranhão experimentou um crescimento expressivo de 1.015% no setor privado e 

113% no setor público, entre 2000 e 2013. Em 2013, o Maranhão concentrava 1,8% 

das matrículas do país, totalizando 109.409 matriculados neste nível de ensino, sendo 

que, dentre as cinco mesorregiões do estado, a Região Norte maranhense, que abrange 

                                                           
44 http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior/dossie-localidades, acesso em 10 de 

fevereiro de 2017.   
45 Em 2018 foi criada a UEMASUL. 
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a capital do estado, concentrou mais de 66% das matrículas, enquanto que regiões 

mais distantes da capital e menos desenvolvidas economicamente, como o sul e o 

centro maranhenses, dispõe apenas de 2,17% e 4,82% das matrículas, respectivamente 

(SOUSA; COIMBRA, 2017, p. 04). 

 

A expansão do ensino superior público para as demais regiões do estado se deu por meio 

do processo de interiorização das IES existentes, com a criação de unidades fora da sede, 

processo que se iniciou timidamente, por volta de 1980, mas que ganhou vulto a partir da 

expansão do ensino superior público federal, nos anos 2000. Foi com a implantação do 

Programa de Expansão da Educação Superior Pública SESu/MEC (2003-2006) – Programa 

Expandir – que a UFMA consolidou a expansão de projetos existentes em Imperatriz e 

Chapadinha, cidades do interior do estado, diversificando a oferta de cursos e ampliando as 

vagas. 

Com o Reuni46, em 2007, o processo de interiorização da UFMA se intensifica, embora 

sem resguardar a mesma proposta e qualidade do Programa Expandir. É isso que demonstra 

Prazeres (2015, p. 03) ao afirmar que: 

 

Caso a expansão da UFMA seguisse por esse caminho, mais próximo de uma proposta 

articulada às “vocações regionais” de acordo com as orientações do Programa 

Expandir, talvez concretizaria uma política mais condizente com uma das funções 

precípuas da universidade, qual seja, propiciar o acesso, a produção e a difusão do 

conhecimento e tecnologia, por meio de atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, de modo a contribuir com o desenvolvimento local e regional. 

 

Com a implementação do Reuni o que se verificou na UFMA foi um processo “onde se 

ampliam as contradições evidenciadas no bojo da expansão desordenada das IFES, orientada 

pela racionalização dos custos e otimização da utilização dos recursos humanos e materiais, por 

meio de contratos de gestão firmado com o poder público [...]” (SOUSA; COIMBRA, 2017, p. 

06), pois, além de não ter ampliado os recursos de forma a atender o crescimento quantitativo 

exigido em suas metas globais, também não garantiu a continuidade dos repasses desses 

                                                           
46 O Reuni – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – foi instituído 

pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, pelo Ministério da Educação (MEC), e é uma das ações que integram 

o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Dentre suas principais metas estão: o aumento de vagas nos 

cursos de graduação, principalmente em cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas, o combate à 

evasão, dentre outras. 
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recursos extras, visto que tais aportes orçamentários ficaram sujeitos a dotação orçamentária do 

MEC. No entanto, a expansão por meio do Reuni surtiu efeitos imediatos na UFMA: 

 

Com a adesão da UFMA ao REUNI, do ponto de vista quantitativo, houve uma 

expressiva expansão. Entre 2007 e 2013, o número de vagas na graduação presencial 

cresceu em 63,8% e na pós-graduação stricto senso, 145%; o quantitativo de alunos 

matriculados em programas especiais aumentou em aproximadamente cinco vezes; o 

número de cursos de graduação presencial obteve uma expansão de 40,25%; as 

matrículas em cursos a distância (graduação, extensão e especialização) cresceram de 

712 para 13.725 (1900%); em relação ao número de docentes, o incremento foi de 

43,3% e o de técnicos-administrativos, 6,9% (SOUSA; COIMBRA, 2017, p. 08). 

 

Foi um crescimento importante na direção da democratização do ensino superior para 

regiões do interior do estado do Maranhão, no que se refere a participação da União quanto à 

oferta desse nível de ensino, principalmente se pensarmos que uma grande parte dessas vagas 

foi ofertada no turno da noite, possibilitando o acesso de trabalhadores aos cursos. Para a 

UFMA foi um fato inédito, visto que desde sua criação, em 1961, até o momento da implantação 

do Reuni, a universidade possuía apenas três campi, em efetivo funcionamento, no interior do 

estado (Imperatriz, Chapadinha e Codó), e passou a contar com oito (Imperatriz, Chapadinha, 

Pinheiro, Bacabal, Codó, São Bernardo, Grajaú e Balsas), após a expansão por meio do 

Programa. 

É necessário, contudo, que se analise as vicissitudes desse processo de expansão, a fim 

de verificar se o aumento da quantidade se fez acompanhar da qualidade – socialmente 

referenciada – esperada para cursos oferecidos em uma universidade pública. Por mais que não 

seja objeto de nossa investigação avaliar o processo de expansão da UFMA por meio do Reuni, 

é inegável que a criação dos cursos de licenciaturas interdisciplinares nos campi do interior do 

estado tanto foi proporcionada por essa expansão, como, também, acabou sendo um fator que 

garantiu o cumprimento das exigências postas pelo MEC, com relação às metas globais do 

Programa, o que possibilitou, do mesmo modo, a manutenção dos repasses orçamentários do 

Ministério da Educação. Isso demonstra como uma certa racionalidade instrumental determinou 

a escolha desses cursos e orientou sua proposta pedagógica baseada em modelos autointitulados 

de inovadores, que seguiram o formato acadêmico-curricular flexível. 

A expansão do ensino superior público, possibilitando a ampliação da formação de 

professores nesse nível de ensino, converge com antigas reivindicações de educadores 

progressistas nesse campo. O processo de interiorização das IES e o aumento de vagas no turno 
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da noite, aliada à sua articulação ao PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil, 

instituído pelo Decreto nº. 7.234/2010) também representaram um avanço no sentido da 

democratização do acesso ao ensino superior às camadas mais carentes da população47. O 

problema é que a expansão quantitativa, na UFMA, não se fez acompanhar da qualidade 

esperada, principalmente na área da formação de professores48. 

A criação destas licenciaturas está intimamente relacionada ao processo de adesão da 

UFMA ao Reuni. Na verdade, como dissemos anteriormente, entendemos que a opção por 

cursos de licenciaturas interdisciplinares no campus de Bacabal (e não a criação dos cursos na 

área de administração, conforme previsto no Plano de Reestruturação aprovado quando da 

adesão ao Reuni) foi uma estratégia da administração superior da universidade para a garantia 

do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas celebradas com o Ministério da 

Educação para liberação e manutenção dos recursos do Reuni. Corrobora com essa análise o 

estudo de Carvalho (2016, p. 112. Negrito nosso), que afirma que: 

 

A UFMA deu início as atividades do Reuni nos campi do interior no ano de 2010 e 

redefiniu os cursos de graduação previamente selecionados no plano encaminhado ao 

MEC, dando maior atenção às diretrizes do Decreto nº 6.096/2007 e ao alcance das 

metas estabelecidas no plano institucional de expansão. O atendimento das 

diretrizes do Reuni, bem como o alcance das metas pactuadas com o governo 

eram requisitos para o recebimento do aporte extra de recursos. Deste modo, o 

fomento da expansão/interiorização era influenciado pela reforma institucional. 

 

Nesse sentido também está a fala de um dos professores do campus de Bacabal, ao 

analisar a constituição dessas licenciaturas: 

 

O curso, em si, [...] precisa passar por algumas adequações. Tenho a nítida impressão 

que, por vezes, assim como a criação desses campi do continente, eles foram 

motivados não por um diagnóstico prévio que estabelecesse uma intervenção 

planejada, orientada, com relação, inclusive, às demandas da sociedade local, mas elas 

foram orientadas por questões eminentemente políticas [...] (SUJEITO 4). 

 

                                                           
47 Segundo estudo de Carvalho (2016), no âmbito da graduação presencial a UFMA registrou aumento em suas 

matrículas que passaram de 11.189 estudantes, em 2007, para 19.997, em 2012, um crescimento na ordem de 79%. 
48 Sobre isso ver análises realizadas sobre o processo de implantação do Reuni nos campi de Codó-MA (SOUSA; 

NASCIMENTO, 2018) e Pinheiro-MA (CARVALHO, 2016). 
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As metas globais do projeto de expansão do Reuni eram ambiciosas e pretendiam 

alcançar, até o final de cinco anos contados da adesão das IES ao programa, em 2007, uma taxa 

de conclusão média de noventa por cento nos cursos de graduação presenciais e o aumento da 

relação professor-aluno (RAP) de 1-18. Para isso estabelecia, entre suas diretrizes, que as 

universidades deveriam reduzir as taxas de evasão, ocupar as vagas ociosas, aumentar as vagas 

ofertadas, principalmente no turno da noite. 

A flexibilização acadêmica e curricular foi, dentre tais estratégias, a que mais 

eficazmente pode dar conta de metas globais tão amplas, e a que mais rigorosamente foi 

seguida, visto que o projeto das licenciaturas interdisciplinares se pauta na pedagogia das 

competências, que se integra e reforça a perspectiva da flexibilização acadêmico-curricular. O 

próprio Relatório de Gestão do Exercício de 2013 da universidade (UFMA, 2014, p. 306), 

admite que a TSG (Taxa de Sucesso na Graduação) “aumentou perto de 60% em relação ao ano 

anterior”, e considera esse resultado como fruto dos esforços da universidade no sentido de 

“otimizar o percurso acadêmico de cada aluno, bem como agilizar o processo de reinserção 

discente”. 

Compreendemos, desse modo, por que a UFMA foi uma das poucas IFES a conseguirem 

elevar o percentual da RAP, que passou de 8,56 alunos por professor, em 2008, para 13,01 

alunos por professor, em 2013, e, do mesmo modo, a elevar a TSG, que em 2008 era de 62,06%, 

para 81,61%, em 2013 – o melhor resultado do Reuni entre as universidades que aderiram ao 

programa (PASSOS; QUARESMA; DIAS, 2017) – enquanto as demais instituições do país 

tiveram uma diminuição na RAP e na TSG (2008-2013), o que evidencia que: 

 

O Reuni, então, ao invés de tornar as IFES eficientes, aprofundou suas ineficiências, 

reduzindo o número de alunos por professor e a taxa de sucesso na graduação. Por 

conseguinte, os efeitos do Reuni tanto na relação aluno por professor quanto na TSG 

foram negativos para as instituições tomadas em conjunto e para a maioria delas em 

particular, vez que ambos sofreram redução no período analisado (PASSOS; 

QUARESMA; DIAS, 2017, p. 10). 

 

A nossa hipótese para que esse fenômeno não tenha acontecido na UFMA envolve a 

adoção, pela administração superior e seus órgãos colegiados, de uma série de medidas, dentre 

elas, podemos elencar, no sentido do objeto de estudo aqui analisado, a criação das 

Licenciaturas Interdisciplinares, com um PPP orientado para responder às metas globais do 
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Reuni49. Pois, como entender a mudança do projeto na escolha dos cursos, inicialmente 

pensados para a área da administração, senão como parte das ações “preparatórias para a 

proposta do REUNI/UFMA” (UFMA, 2010, p. 07), de modo a contemplar muito mais 

prontamente às suas metas?50 

 

Este Projeto Político-Pedagógico é o resultado de uma lenta e complexa maturação, 

iniciada ainda por ocasião das discussões preparatórias para a proposta do 

REUNI/UFMA. Na ocasião, não foi possível incluí-lo formalmente na versão final 

apresentada ao MEC, na medida em que a discussão sobre sua formatação estava ainda 

muito incipiente. Com o tempo e a continuidade dessa discussão, verificou-se que a 

oportunidade histórica não poderia ser perdida, e que a Universidade deveria 

aproveitar o compromisso assumido com as metas qualitativas do REUNI para 

avançar firmemente no sentido de uma ruptura com modelos pedagógicos e de 

formação que já não atendem mais às necessidades educacionais de nosso tempo. 

Nesse sentido, em vez dos cursos inicialmente pensados (a maioria de Administração, 

em campi do continente), a comissão de governança do REUNI/UFMA decidiu 

retificar a proposta original e definir um modelo muito mais coerente e, sobretudo, 

muito mais apropriado para o desenvolvimento institucional, para a consolidação 

da presença da Universidade no continente e, enfim, capaz de dar respostas – em 

quantidade e qualidade – às grandes demandas nacionais e regionais de formação de 

professores (UFMA, 2010, p. 07-08. Grifos nossos). 

 

Outro dado importante a ser destacado, com relação a implantação das Licenciaturas 

Interdisciplinares na UFMA, é que elas foram implementadas, exclusivamente, nos campi do 

interior. No campus do Bacanga (campus sede), não existe nenhuma experiência de cursos de 

licenciatura interdisciplinar baseado no modelo de competências. Os idealizadores da proposta 

justificam essa opção, afirmando que existiam alguns entraves na própria estrutura acadêmica 

da universidade como, por exemplo, a departamentalização, e o “caráter disciplinar e sub-

disciplinar” (UFMA, 2010, p. 09), que poderiam dificultar a implementação desse projeto. 

Haveria, para eles, uma espécie de “tradição” disciplinar nos cursos de graduação no campus 

sede, difícil de se romper, e propõem que tais cursos “inovadores”, baseados na 

interdisciplinaridade e no modelo de competências e habilidades, sejam implementados nos 

campi do interior. 

                                                           
49 Uma outra medida foi a criação das Normas Regulamentadoras dos Cursos de Graduação da UFMA, dada pela 

Resolução 1.175 – CONSEPE, de 21 de julho de 2014, que, entre outras coisas, flexibilizou as regras para ingresso 

e permanência dos discentes na instituição, além de flexibilizar a realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), que pela norma anterior, dada pela Resolução N. 90/99 – CONSEPE, exigia que o TCC fosse a defesa de 

monografia. Com a nova resolução (UFMA. CONSEPE, 2014, p. 22), o TCC pôde ser apresentado “na forma de 

monografia, artigo científico ou outras formas definidas pelo Colegiado de Curso”, além de poder ser realizado 

“de forma individual ou coletiva” (UFMA. CONSEPE, 2014, p. 23). 
50 Pelo plano de reestruturação inicial, eram previstas, para Bacabal, uma oferta de 60 vagas anuais, número que 

dobrou com a criação das Licenciaturas Interdisciplinares. 
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O documento, por mais que apresente como justificativa o fato de a estrutura acadêmica 

do campus do Bacanga ser organizada em departamentos, com suas “especificidades” e 

“tradições”, que concorreriam com os novos cursos interdisciplinares, esconde o fato de que no 

interior, com professores recém-concursados, com uma organização acadêmica atípica (visto 

que tal organização não segue o próprio Regimento Interno da instituição – Resolução nº. 28/99 

do Conselho Universitário, de 17 de dezembro de 1999), seria mais fácil minar qualquer 

resistência a implementação de tais cursos: 

 

No entanto, no nível de graduação, a dimensão disciplinarizante tem-se manifestado 

com muito mais força que na pós-graduação, e até o momento não existia em nossa 

Universidade um curso de graduação – licenciatura ou bacharelado – que fosse 

estritamente interdisciplinar. Portanto, temos que verificar que o campus-sede do 

Bacanga, na ilha de São Luís, que é o que abriga departamentos acadêmicos, já possui 

especificidades, história, cursos disciplinares e características de funcionamento que 

concorrem fortemente contra o estabelecimento de um curso de licenciatura 

interdisciplinar em sua área de abrangência. Não seria, portanto, o caso de 

desenvolver esta nova proposta na sede. 

Todavia, utilizando as experiências já desenvolvidas nos campi de Chapadinha e 

Imperatriz – os quais estão organizados em coordenações de cursos e não em 

departamentos acadêmicos, e onde os professores são lotados nos respectivos Centros 

–, caberia perfeitamente implantar esse novo curso de licenciatura interdisciplinar (LI) 

nos novos campi, propostos por meio do Programa de Apoio a Planos de Expansão e 

Reestruturação – REUNI: Bacabal, Codó, Grajaú, Pinheiro e São Bernardo. Além 

disso, para completar a estratégia de consolidação da presença da UFMA em todo o 

Estado, seria conveniente implantá-lo também em Imperatriz, cidade estrategicamente 

importante para toda a região sul do Maranhão.  (UFMA, 2010, p. 10-11). 

 

Além da implementação de cursos que não seguiam a estrutura departamental do 

campus sede, os novos campi do interior também não foram inseridos na estrutura acadêmico-

administrativa da universidade como Centros (não sendo consideradas unidades acadêmicas), 

o que dava brecha para que seus diretores fossem escolhidos diretamente pelo Reitor, por um 

tempo indeterminado51, além de não permitir sua participação nos assentos dos conselhos da 

administração superior (CONSUN, CONSEPE, etc.).  

Outro problema é que com uma estrutura híbrida, que não se encaixava em nenhuma 

resolução da própria universidade, tais cursos acabavam ficando em uma espécie de limbo 

institucional, pois se podia aplicar a eles, de acordo com as conveniências, tanto as regras para 

os departamentos, como as regras para as coordenações de curso. 

                                                           
51 Existem diretores que estão no cargo há quase seis anos consecutivos. 
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5.1 O projeto original das Licenciaturas Interdisciplinares 

Antes de analisarmos mais detalhadamente a visão pedagógica que subjaz ao PPP das 

licenciaturas interdisciplinares da UFMA em Bacabal – MA, faz-se necessária uma explicação 

sobre o processo de elaboração e reelaboração dos projetos dessas licenciaturas, que já passaram 

por alterações significativas desde sua primeira versão, porém, que não rompem com a visão 

de formação expressa incialmente, ao contrário, reforçam e complementam tal visão. 

Desta maneira, entendemos que tanto o projeto inicial, quanto o projeto que ora vigora 

oficialmente, a par de suas diferenças, cumprem a uma visão definida de educação que segue a 

lógica de formação da sociedade burguesa na atualidade – uma pseudoformação. Na verdade, 

acreditamos que a segunda proposta reforça os elementos que se relacionam à adaptação e 

reificação dos futuros docentes, tão presentes hoje em dia quando se fala em formação do 

indivíduo. 

A par desta situação, faremos referência, em nossas análises, tanto à primeira versão do 

PPP, elaborado em 2010, por uma comissão específica da Pró-reitoria de Ensino (PROEN), 

com a colaboração de alguns professores das áreas afins (Ciências Humanas e Naturais), quanto 

a que passou a vigorar em 2013, que contou com a participação dos professores dos diversos 

campi do interior e da capital no processo de sua elaboração. 

O Projeto Político Pedagógico das Licenciaturas Interdisciplinares da Universidade 

Federal do Maranhão – UFMA, foi elaborado em 2010, contando com a participação de uma 

comissão de trabalho composta por professores das mais diversas áreas do conhecimento, 

técnicos da administração e do então Pró-Reitor de Ensino. Tal proposta está dividida em nove 

itens e estrutura-se da seguinte forma: 1. Identificação do curso; 2. Apresentação e contexto 

histórico; 3. Bases Legais; 4. Princípios norteadores e Fundamentos teórico-práticos; 5. Perfil 

do Egresso, sendo que este item se subdivide em outros três (5.1. Atitudes Esperadas, 5.2. 

Matriz de competências e 5.3. Temas e conteúdos básicos); 6. Planejamento, Desenvolvimento 

e Organização, que trata do Regime Acadêmico (item 6.1.), dos Espaços e Tempos-Curriculares 

(item 6.2.), da Orientação Acadêmica (item 6.3.), Do Planejamento Curricular e Pedagógico 

(item 6.4.), do Desenvolvimento das Situações Didáticas (item 6.5.) e dos Componentes e 

Elementos da Organização Curricular Geral (item 6.6.); 7. Avaliação, que se divide em 7.1. 

Orientação e Regulação, 7.2. Acreditação, 7.3. Certificação e 7.4. Avaliação do Curso; e, por 

fim, as Considerações Finais (item 8) e as Referências Bibliográficas (item 9). 
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As Licenciaturas Interdisciplinares em Ciências Humanas e Naturais são cursos 

presenciais, com uma entrada única anual de 60 alunos, via Sisu (Sistema de Seleção 

Unificada), que acontecem no turno noturno, que tem por objetivo formar docentes para o 

ensino fundamental nas áreas de ciências humanas, sociais e filosofia, além de ciências naturais 

(Física, Química e Biologia). O regime letivo compreende um ciclo trienal de estudos, com um 

período mínimo de integralização de 03 anos e de no máximo 04 anos. A carga horária prevista 

para estes cursos divide-se da seguinte forma: 

 

1. Carga horária de estágio obrigatório: 400 h 

2. Carga horária dos outros componentes curriculares: 2.480h 

3. Carga horária total: 2.880h 

 

Com relação às suas bases legais, referendam-na, principalmente, os princípios que 

trazem em seu bojo os novos padrões de formação consoante com as demandas da atualidade 

exigidas para a formação dos indivíduos a partir da reestruturação produtiva vivenciada desde 

o fim de século XX: flexibilidade, inovação (criatividade), competências e habilidades. 

Não por acaso os dispositivos legais citados, que embasam as práticas pedagógicas da 

referida proposta, são, além do trecho genérico da Constituição Federal de 1988, no seu Art. 

207, que trata da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial das universidades, e da LDBEN, no seu Art. 62, que preconiza que a formação de 

professores para atuação na educação básica far-se-á em nível superior, curso de licenciatura, 

graduação plena, em universidades e institutos superiores, os seguintes: 

 

A) A Lei 10.172, de janeiro de 2001 (Plano Nacional de Educação), definindo os 

objetivos e metas para definição dos currículos das instituições de ensino 

superior, mormente no que diz respeito “a necessária flexibilidade e diversidade 

nos programas oferecidos” (UFMA, 2010, p. 13) por tais instituições. 

B) Os Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº. 776/97 e nº. 

583/2001, que asseguram maior flexibilidade na organização dos cursos e 

elencam, como princípios: “Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, 

habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as 
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que se referiram à experiência profissional julgada relevante para a área de 

formação considerada” (UFMA, 2010, p. 14). 

C) O Parecer CNE/CP nº. 09/2001 e a Resolução CNE/CP nº.1, de 18 de fevereiro 

de 2002, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação 

de Professores da Educação Básica. Dentre os princípios norteadores desta 

formação a proposta cita, especificamente, o Art. 14, que enfatiza a 

“flexibilidade necessária, de modo que cada instituição formadora construa 

projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores nelas 

mencionados” (UFMA, 2010, p. 15). Também por meio dessas diretrizes se 

institui, na UFMA, o princípio norteador da formação de professores em 

consonância com o dispositivo legal: 

 

[...] o princípio norteador dessa formação é a competência como concepção 

nuclear na orientação do curso, ou seja, como orientadora tanto da proposta 

pedagógica, especialmente do currículo e da avaliação, quanto da organização 

institucional e da gestão da escola de formação e a coerência entre a formação 

oferecida e a prática esperada do professor, tendo em vista a simetria invertida, a 

aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores, 

os conteúdos como meio e suporte para a constituição de competências, a 

avaliação como parte integrante do processo de formação e a pesquisa com foco no 

processo de ensino e de aprendizagem (UFMA, 2010, p. 15). 

 

Além desses, outros mecanismos, como os referenciais curriculares para as áreas 

específicas da formação em Ciências Humanas e Naturais, o Decreto nº. 6.096, de 24 de abril 

de 2007, que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – Reuni, e a própria Resolução do Conselho Universitário da UFMA 

(Resolução nº. 104-CONSUN, de 30 de novembro de 2007), que aprova a adesão da instituição 

ao Reuni, também são tomados como referência para a implementação das licenciaturas 

interdisciplinares. 

As bases legais para criação dos cursos deixam claro a opção político-ideológica e 

didático-pedagógica que serviria de norte para a formação de professores nos campi do interior: 

flexibilização curricular e acadêmica tendo a pedagogia das competências e habilidades como 

sua “concepção nuclear”. Amparados pela legislação vigente e tentando dar conta das diretrizes 

do Reuni, estipuladas pelo Art. 2º do Decreto nº. 6.096/200752, que instituiu a reestruturação, a 

                                                           
52 O Art. 2º do Decreto elenca as seguintes diretrizes a serem seguidas pelas instituições superiores que aderirem 

ao programa: I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 
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UFMA lançou mão de todos os mecanismos legais e pedagógicos possíveis na tentativa de 

captar os recursos do Programa e da sua manutenção. 

Logo no início da apresentação dos cursos interdisciplinares de licenciatura em Ciências 

Humanas e Naturais o documento declara que se trata de “uma proposta inovadora de 

formação interdisciplinar”53 (UFMA, 2010, p. 07. Grifo nosso), que ocorrerá presencialmente54, 

em um ciclo trienal, para formação de professores nas áreas de Filosofia, História, Sociologia 

e Geografia (Ciências Humanas), e Matemática, Física, Biologia e Química (Ciências Naturais), 

que atuarão, “especialmente”, nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Nesse ponto destacamos um imbróglio que se colocava aos futuros docentes: apesar do 

PPP restringir a atuação destes ao Ensino Fundamental maior (6º ao 9º ano), nada os impedia 

de atuarem, também, no Ensino Médio, pois consoante com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394/96, em seu Art. 62: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 

Ao final do curso os alunos formados nestas licenciaturas teriam todos os pré-requisitos 

indispensáveis para atuação na educação básica: teriam diploma de nível superior, em um curso 

de licenciatura, graduação plena. Para o projeto, a habilitação para a atuação no Ensino Médio 

viria com uma formação complementar, de mais 01 ano, que seria oferecida na modalidade a 

distância (uma segunda licenciatura), em uma das disciplinas específicas, dentro da área de 

formação interdisciplinar escolhida. Ainda que o documento fizesse referência a essa 

                                                           
especialmente no período noturno; II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o 

aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação 

superior; III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de 

metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; IV - diversificação das 

modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializada; 

V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e VI - articulação da graduação com a pós-

graduação e da educação superior com a educação básica (BRASIL, MEC, 2007). 
53 A referida inovação não está na interdisciplinaridade, mas, propriamente, na adoção da noção de competência 

como concepção pedagógica nuclear dessas licenciaturas. 
54 Ou pelo menos em parte – os três anos de formação do ciclo trienal –, já que está previsto no PPP um quarto 

ano de uma habilitação específica, na modalidade a distância. 
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possibilidade, nada estava materializado, e essa formação complementar não foi além das 

intenções dos idealizadores da proposta. 

Nos chama atenção que a organização acadêmico-curricular dessas licenciaturas 

interdisciplinares tenha certa similitude à proposta de reestruturação acadêmica da educação 

superior brasileira realizada pela assim denominada Universidade Nova55. Tal proposta, criada 

em 200756, a partir da iniciativa de algumas universidades federais, dentre elas a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do ABC (UFABC) e da Universidade de 

Brasília (UnB), propunha a implementação de uma estrutura acadêmico-curricular dividida em 

três ciclos de formação. Como nos mostra o documento norteador dessa proposta, a principal 

alteração na sua estrutura seria a implantação de um regime de três ciclos na educação superior, 

assim organizados: 

 

- Primeiro ciclo: Bacharelado Interdisciplinar (BI), propiciando a formação 

universitária geral, como pré-requisito para progressão aos demais ciclos seguintes; 

- Segundo ciclo: Formação profissional em licenciaturas ou carreiras específicas; 

- Terceiro ciclo: Formação acadêmica científica, artística e profissional na pós-

graduação (UFBA, 2007, p. 09). 

 

O primeiro ciclo formativo (Bacharelado Interdisciplinar), a exemplo das licenciaturas 

interdisciplinares da UFMA, teria uma duração de três anos, com carga horária total mínima de 

2.412 horas, com possibilidade de, em apenas dois anos, se obter um Diploma de Curso 

Sequencial (UFBA, 2007). Devemos ressaltar, porém, que a proposta de formação de 

professores da UFMA é muito mais reduzida, pois visa formar um educador para todas as 

disciplinas da área de conhecimento das ciências naturais ou humanas, em apenas três anos, em 

nível de licenciatura plena. Na proposta da “Universidade Nova” esse tempo seria apenas o do 

primeiro ciclo formativo – o de formação geral e propedêutico – denominado de Bacharelado 

Interdisciplinar, que habilitaria para a progressão, em um segundo ciclo, e formação em cursos 

de licenciaturas. 

                                                           
55 Não é objeto desse trabalho analisar de forma mais minuciosa a criação e implementação desse novo modelo 

acadêmico-curricular denominado de “Universidade Nova”. Para isso ver Lima; Azevedo; Catani (2008). 
56 Para Lima; Azevedo; Catani (2008), o projeto da “Universidade Nova” foi viabilizado pelo Decreto n. 6.096, de 

24 de abril de 2007, que instituiu o Reuni. Para os autores o Reuni consagrou um modelo de expansão universitária 

que, a exemplo do Processo de Bolonha, na Europa, instituiu um modelo de universidade tecnocrático e 

gerencialista, por meio de contratos de gestão. 
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Ainda na apresentação se delimita a concepção pedagógica que fundamentará a 

formação de professores destas licenciaturas: “o paradigma educacional do currículo por 

competências” (UFMA, 2010, p. 07. Grifo nosso), em consonância com a legislação em vigor 

à época: 

 

Atende, portanto, ao que dispõem clara e explicitamente as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores – a Resolução no. 1 – CNE/CP, de 18 de 

fevereiro de 2002. A proposta está estruturada de modo a se constituir numa formação 

independente, possibilitando diplomação plena. Mas também pode ser tomada como 

primeiro ciclo de segundas licenciaturas, estas de caráter disciplinar, em História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia, visando às dimensões da formação continuada, da 

complementação de estudos e para uma atuação mais qualificada no Ensino Médio 

(UFMA, 2010, p. 07). 

 

Os idealizadores do PPP assumem que se trata de uma experiência ímpar, sendo “a 

primeira proposta de um curso de licenciatura – interdisciplinar ou não – por competências, 

considerando o âmbito das IES públicas (desconhecemos se na rede privada há ocorrência desse 

tipo de curso)” (UFMA, 2010, p. 08), e justificam que, para que a proposta pudesse se efetivar 

de maneira correta, seria necessário que “divergências de posição teórica talvez [precisassem] 

ser postas de lado” (UFMA, 2010, p. 08), numa demonstração de pragmatismo, que colocava 

os professores e alunos, a quem se destinava tal proposta, em uma posição heterônoma de meros 

executores do que foi pensado e planejado pela administração superior e uma equipe técnica 

dessa mesma administração. 

O documento reconhece a grande carência nacional de professores, nas mais diversas 

áreas do conhecimento, para atuarem na educação básica. Também elenca como um grande 

problema da educação brasileira a precária formação destes professores e a atuação de 

professores leigos no ensino. É essa a realidade “impressionante” (UFMA, 2010, p. 08), que a 

proposta visa solucionar. Resguardadas as devidas diferenças nas políticas, lembramos que a 

partir dos anos 1970, o problema da carência de professores para atuarem no ensino 

fundamental de 5ª a 8ª série, que nessa época experimentou um crescimento exponencial nas 

suas taxas de matrículas, foi o que motivou as universidades a criarem as “Licenciaturas 

Curtas”. 

Concordamos com Adorno (2011, p. 52), quando afirma que: “A mera falta de 

professores não deveria favorecer aqueles que pela sua própria formação provavelmente 

acabarão prejudicando a própria demanda por docentes”. Por mais que as questões pragmáticas 
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sejam relevantes na definição das políticas para formação de professores, não devemos colocar 

a realidade à frente e acima de um projeto de formação de professores que vise não apenas dar 

conta das carências com a falta de mão-de-obra qualificada nessa área, mas também responder 

a outras questões mais importantes, que se referem ao tipo de educador que se pretender formar 

e para quê, sob pena de estarmos reproduzindo a pseudocultura e a pseudoformação, marca 

característica da sociedade do capitalismo tardio. 

A questão que nos colocamos é se tais licenciaturas, em vez de se colocarem como a 

solução para o problema, não acabariam aprofundando-o, na medida que inaugurariam um novo 

tipo de professor: um professor “semileigo”, legalmente habilitado para ensinar em todas as 

áreas das Ciências Humanas e das Ciências Naturais, mas sem a devida formação para isto – já 

que entendemos que a proposta de formação em três anos, com 2.880h (só 80h a mais que o 

mínimo exigido pelo CNE/CP, na Resolução nº. 02/2002 para licenciaturas tradicionais), em 

quatro áreas do saber nas Ciências Humanas (Filosofia, Sociologia, Geografia e História), e em 

três, nas Naturais (Física, Biologia e Química), não consegue contemplar a formação de 

qualidade que defendemos para os docentes da educação básica. 

O modelo de formação de professores adotado pela universidade, por meio das 

Licenciaturas Interdisciplinares, se preocupou com uma política de expansão que focou na 

quantidade e na ampliação da sua estrutura física e material, criando cinco novos campi no 

interior do Maranhão – Bacabal, Pinheiro, Grajaú, Codó e São Bernardo57 – além dos dois 

existentes (Chapadinha e Imperatriz), a partir da adesão ao Reuni, dada pela Resolução do 

CONSUN nº. 104/07 (UFMA, 2007). Se, por um lado, no tocante a sua estrutura física e 

material, o plano de reestruturação e ampliação da UFMA foi um tanto generoso58, por outro, 

a escolha dos cursos oferecidos nesses novos campi foi determinada pela limitação 

orçamentária da universidade, como o próprio documento admite: “os recursos da Universidade 

são limitados para ofertar licenciaturas específicas presenciais de todas as áreas de 

conhecimento em todos os novos campi” (UFMA, 2010, p. 09)59. 

O que chama atenção no documento, porém, não é aquilo que está expresso, mas o que 

fica subentendido nesta citação. Fica claro que para os idealizadores da proposta o ideal seria 

uma formação baseada no modelo presencial em licenciaturas específicas (modelo tradicional). 

                                                           
57 Posteriormente mais um campus foi criado em Balsas. 
58 Na realidade conseguiu ir além, pois a expansão quantitativa da UFMA, superou em muitos aspectos, o que 

havia sido inicialmente projetado. 
59 Isso também justifica, a nosso ver, a escolha desse formato de curso. 
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A opção pelas licenciaturas interdisciplinares foi determinada pela falta de recursos financeiros 

para se fazer o ideal60. Mais uma vez o que permeia a opção por tais licenciaturas é uma visão 

pragmática e utilitarista de formação, perpassada pela lógica de racionalização de custos, 

delineada por um projeto de expansão construído unilateralmente e de forma antidemocrática. 

A questão que nos colocamos é se essa orientação, expressa pelo PPP das licenciaturas 

interdisciplinares, não estaria contribuindo para a desprofissionalização docente, para 

desqualificar a atuação dos professores em sala de aula e na sociedade (desqualificação 

pedagógico-política), reforçando neles a pseudoformação e a sua integração a sociedade do 

capitalismo tardio. Corrobora com essa análise a fala de uma professora do curso de Ciências 

Humanas do campus de Bacabal: 

 

É o contrário do que eu penso sobre o que seja a formação de professores com 

qualidade. Primeiro porque é um currículo extremamente empobrecido, do ponto de 

vista teórico. É um currículo que, apesar de enaltecer a prática como um dos elementos 

formadores do professor, entende essa prática de uma forma muito vazia. De uma 

forma que se aproxima mesmo dessa visão de cotidianidade, de imediaticidade, de 

pragmatismo, ou seja, é como se o professor tivesse ali para resolver os problemas da 

educação, da escola, da sala de aula, naquele nível imediato, né? Traz uma noção de 

interdisciplinaridade, também, muito empobrecida, né? E isso não apenas por conta 

do currículo em si, mas por conta mesmo da própria forma do desenvolvimento da 

ciência na sociedade capitalista [...]. Porque eu vejo que o que se faz dentro das 

licenciaturas interdisciplinares na UFMA é uma simples justaposição de diferentes 

áreas e de diferentes disciplinas de uma mesma área, sem que haja um diálogo efetivo 

entre elas a partir de uma questão norteadora, de um eixo articulador [...]. Nessa 

perspectiva seria muito mais um currículo multidisciplinar do que interdisciplinar. E 

o que, na verdade, essa interdisciplinaridade esconde, que eu penso que é o ponto mais 

crítico desse projeto pedagógico, é o aligeiramento e o esvaziamento da formação 

desse professor sobre o argumento de que se está fazendo uma formação 

interdisciplinar (SUJEITO 1). 

 

Para Dias-da-Silva (2005), é isso que tem delineado as políticas de formação de 

professores na atualidade. Sob o manto da formação e professores reflexivos, da formação 

baseada em competências e para vivências pessoais e cotidianas, tem-se privilegiado uma 

prática e uma reflexão dessa prática que se volta a si mesma. Os conteúdos disciplinares das 

áreas específicas e os pedagógicos, fundamentais para entendimento da realidade educacional 

                                                           
60 Em artigo intitulado “Aldous Huxley e a utopia”, Adorno (2001, p. 116) afirma que: “A ficção do futuro se curva 

diante da onipotência do presente; aquilo que ainda não existe é feito cômico por sua semelhança com o que é, 

como os deuses das operetas de Offenbach. A imagem do mais remoto é substituída por uma visão do que é mais 

próximo da mão, visto através de binóculos invertidos”. Não seria a rendição fatídica à essa “realidade”, expressa 

pelo PPP, uma forma de enxerga-la sob o prisma do binóculo invertido, em que se sacrifica o ideal em detrimento 

da onipotência do presente? 
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para além do cotidiano reificado, têm sido negligenciados. Um outro aspecto desse tipo de 

formação é que os desenhos curriculares da atualidade, que se auto intitulam inovadores, 

passam a encarar a formação pedagógica do docente como uma atividade extracurricular. 

É o que se verifica quando analisamos a grade curricular das Licenciaturas 

Interdisciplinares61 no seu mais novo projeto (UFMA, 2013). No curso de Ciências Humanas, 

por exemplo, na parte destinadas as disciplinas do Núcleo Livre (Optativas), temos: Educação 

do Campo, Teorias e Práticas Curriculares na Educação Básica, Gestão Educacional e Escolar, 

Tópicos Especiais de Fundamentos da Educação, Política e Organização da Educação, 

Sociologia da Educação, Fundamentos da História da Educação, Avaliação do Ensino e da 

Aprendizagem, Literatura e Educação, Educação Inclusiva e Educação Especial. 

Para nós esse dado reforça a análise de que os conteúdos específicos da formação dos 

professores estariam sendo encarados como conteúdos extracurriculares. Poderíamos acreditar 

que esses conteúdos estivessem sendo secundarizados frente as matérias e disciplinas que 

compõem as áreas de formação específica das licenciaturas: Física, Biologia, Química, 

Matemática, no caso das Ciências Naturais, e Geografia, História, Sociologia e Filosofia, no 

caso das Ciências Humanas. Mesmo que isso seja verdade, os conteúdos específicos da área de 

formação das licenciaturas já foram reduzidos ao máximo no intuito de seu ordenamento na 

carga horária que cada um dispõe. 

A própria pesquisa de campo, realizada com alguns professores destes cursos, confirma 

tal constatação. Ao ser perguntado sobre o que seria um curso de formação de professores de 

qualidade, um professor do curso de Ciências Naturais, responde: 

 

Primeiro, tem que ter os professores que saibam do conteúdo, que conheçam muito 

bem o conteúdo; e tem que ter os alunos com vocação para docência. Isso que tá 

faltando! Eu não acredito que o professor se faz em um curso. O professor não vira 

bom professor porque estudou Psicologia da Educação I, Psicologia da Educação II, 

ou qualquer coisa pedagógica. Isso não tem nada a ver com ser um bom professor 

[...]” (SUJEITO 2) 

 

A visão do docente, que é reforçada pelo PPP, reproduz a ideia, comum em cursos de 

licenciaturas, que, para formar o futuro docente é necessário apenas a vocação para o exercício 

                                                           
61 Aqui antecipamos, brevemente, uma análise sobre o segundo PPP das Licenciaturas Interdisciplinares, que 

sofreu alterações em sua estrutura, passando por um processo de reelaboração, no ano de 2012-2013, que será 

aprofundada a diante. 
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da docência (aperfeiçoada na prática por meio da “reflexão na ação”) e o conhecimento dos 

conteúdos específicos da área para a qual o futuro professor está sendo formado. 

 

5.1.1 Princípios norteadores e fundamentos teórico-práticos 

Com relação a concepção político-pedagógica adotada pelo PPP das Licenciaturas 

Interdisciplinares, há um empobrecimento da práxis pedagógica nas suas três dimensões 

específicas: na dimensão teórica, com a adoção do modelo de competências; na prática docente, 

que se resume a Teoria do Professor Reflexivo; e na dimensão da pesquisa, encarada a partir da 

Pedagogia dos Projetos. Assim, também se opera uma redução do ambiente acadêmico-

universitário e das ações formativas desenvolvidas neste espaço, que se transforma em um mero 

prolongamento do espaço escolar62. 

O modelo de competências, que sustenta a concepção pedagógica dos cursos, centraliza 

seus esforços no desenvolvimento de um saber tácito que, a rigor, tem dispensado a transmissão 

do conhecimento científico e da cultura, a não ser aqueles mais básicos e genéricos, ainda 

necessários para a inserção dos indivíduos em um mundo em constante transformação: 

 

Muitas dessas habilidades, para serem desenvolvidas, pressupõem o domínio de 

conhecimentos científicos básicos, que, em nossa sociedade, encontram-se sob 

responsabilidade da escola. Além disso, a formação para o trabalho deveria ser capaz 

de produzir uma nova relação entre “saber” e “fazer” no processo de produção, o que 

implicaria a capacidade de elaboração do saber tácito por parte do trabalhador 

(SILVA, 2008, p. 65. Grifo nosso). 

 

Tais mudanças na relação entre “saber” e “fazer”, e a importância do desenvolvimento 

do saber tácito, desenvolvido na prática, pelos trabalhadores, para atendimento das novas 

demandas formativas do capitalismo nesse fim de século, nos dariam as bases para entendermos 

por que os professores estão perdendo a sua centralidade no processo de ensino-aprendizagem 

para os alunos, construtores ativos da sua própria aprendizagem, como referido pelo PPP das 

licenciaturas interdisciplinares. 

                                                           
62 Não estamos afirmando, com isso, que a universidade deve se fechar às problemáticas pertinentes ao espaço 

escolar. Pelo contrário, o que defendemos é que o espaço escolar não deve se impor à universidade com uma 

realidade dada, a ponto de se retirar desta sua autonomia frente ao cotidiano escolar, muitas vezes, reificado. 
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No item I, dos Princípios Norteadores e Fundamentos Teórico-Práticos, a proposta 

define a competência como “concepção nuclear do curso” (UFMA, 2010, p. 22), e aponta 

Philippe Perrenoud como referência teórica para se pensar a noção de competência do projeto 

das licenciaturas interdisciplinares. 

 

Pensamos que a referência é elucidativa quando colocada no início de um projeto que 

se pretende desenvolver por competências. Ela indica que não imaginamos que todos 

os problemas escolares sejam solucionados a partir desse paradigma. Mas que 

acreditamos que esse modelo é mais útil para resolver problemas de aprendizagem 

escolar e acadêmica do que os tradicionais, baseados na transmissão simples e direta 

de conteúdos. Assim, a abordagem curricular de uma formação profissional docente 

por competências é a opção feita neste Projeto Pedagógico para levar a sério a antiga 

problemática da “transferência de conhecimentos”, que hoje nos desafia como 

problemática de orientar para a construção e ressignificação dos conhecimentos. É 

a escolha por um fazer educacional que integra as pedagogias da autonomia, os 

princípios do construtivismo e do sociointeracionismo, da avaliação dialógico-

formativa, e o viés da formação crítica e reflexiva para o trabalho e a cidadania. 

É um esforço de abandonar e superar o paradigma de formação centrado na 

transmissão de conhecimentos a partir do professor, para concentrar-se em 

desenvolver as capacidades superiores dos estudantes. E a opção mais sensata para, 

reiterando a constatação de Perrenoud, realizar desde agora a formação inicial de 

docentes para a Educação Básica (UFMA, 2010, p. 23. Grifos nossos). 

 

Nesta citação podemos vislumbrar, em síntese, o significado atribuído pela proposta à 

noção de competência de Perrenoud: um modelo pragmático-utilitarista, que critica a 

transmissão de conteúdos pelo professor, e concede aos alunos a centralidade do processo 

pedagógico. Outrossim, destacamos que a proposta reproduz os “posicionamentos valorativos” 

(DUARTE, 2001) contidos no ideário pedagógico do “aprender a aprender”, do qual fazem 

parte o Escolanovismo, o construtivismo em educação, a pedagogia das competências, dos 

projetos e do professor reflexivo. 

 

Na formação por competências, o foco é, claramente, o desenvolvimento das 

capacidades dos estudantes. Ou seja, o professor não deve se preocupar 

prioritariamente com os conteúdos que deve ministrar, mas em proporcionar 

“condições de aprendizagem” satisfatórias – de acordo com um treinamento graduado, 

regulado e sem a pressa equivocada de ministrar logo “todo o conteúdo” –, isto é, ele 

deve se preocupar em saber como fazer chegar ao estudante o que ele tem a ensinar: 

principalmente a capacidade de construir conhecimentos a partir de investigações 

próprias (UFMA, 2010, p. 24). 
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O primeiro deles está na defesa de que “as aprendizagens que o indivíduo realiza por si 

mesmo, nas quais está ausente a transmissão, por outros indivíduos, de conhecimentos e 

experiências, é tida como mais desejável” (DUARTE, 2001, p. 34). Para os adeptos dessas 

correntes pedagógicas “aprender sozinho seria algo que contribuiria para o aumento da 

autonomia”, enquanto que a transmissão, pelo professor, desses conhecimentos impediria o 

desenvolvimento da mesma.  

O segundo posicionamento valorativo afirma ser muito mais importante que os alunos 

desenvolvam seu próprio método de aquisição de conhecimento, em vez de aprenderem algum 

conhecimento científico produzido. O método de aquisição de conhecimentos e experiências 

ganha proeminência frente ao conhecimento produzido. 

O terceiro posicionamento valorativo defende a ideia de que a atividade do aluno, 

movida por seus próprios interesses e necessidades, é qualitativamente superior às impostas a 

eles por alguém, como no caso, um professor. O que caracterizaria a educação nova seria, 

justamente, o fato de que nela a atividade dos alunos é “movida por seus próprios interesses e 

necessidades” (DUARTE, 2001, p.  40). 

O quarto posicionamento valorativo, que a proposta também se refere com grande 

ênfase na sua apresentação, se remete ao fato de que a educação deve “preparar os indivíduos 

para acompanharem a sociedade em acelerado processo de mudança”, caso contrário, os 

indivíduos estarão fadados ao “eterno anacronismo, à eterna defasagem de seus conhecimentos” 

(DUARTE, 2001, p. 41). 

O problema desses posicionamentos valorativos das pedagogias do aprender a aprender, 

especificamente no que tange ao desenvolvimento, pelos alunos, de um método próprio para 

aquisição de conhecimento, é que essa ideia se baseia em uma visão dicotômica “entre conteúdo 

e forma e entre processo e produto”, o que corrobora para “esvaziar o processo educativo, 

descaracterizando-o totalmente” (DUARTE, 2001, p. 37). 

Ao valorizar o método de aquisição de conhecimento, em detrimento do produto desse 

processo, empobrecemos o conhecimento, podendo, desta maneira, dar margem à uma visão 

positivista e pragmática da realidade. Vale aqui a advertência de Adorno (1995), em Notas 

Marginais sobre Teoria e Prática, com relação à hipostasia do método na sociedade do 

capitalismo tardio, que, segundo ele, se autonomiza do seu produto e se torna fim em si mesmo. 
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Para fugir dessa visão dicotômica de conhecimento, expressão das relações sociais capitalistas, 

seria necessário encontrar um ponto “arquimédico” entre teoria e método: 

 

[...] como é possível uma práxis não-repressiva, como navegar entre as alternativas 

espontaneidade e organização; isso só pode ser descoberto, se é que é possível, através 

da teoria, e não por outra via. Quando se descarta o conceito, aparecem traços como 

a solidariedade unilateral, que degenera em terror. Diretamente, impõe-se a 

supremacia burguesa dos meios sobre os fins, cujo espírito, segundo o programa, se 

pretendia combater (ADORNO, 1995, p. 223). 

 

Segundo Perrenoud (2000, p. 15), a noção de competência se refere a “uma capacidade 

de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. Para o autor, as 

competências não são “saberes, savoir-faire ou atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram 

tais recursos”, e que, em situações específicas, operam uma ação mais eficaz e rápida, 

dependendo dos esquemas mentais prontamente desenvolvidos. Tais competências podem ser 

desenvolvidas por meio da formação, mas não somente, pois “constroem-se [...] ao sabor da 

navegação diária de um professor, de uma situação de trabalho à outra”. 

Tais características demonstram o caráter pragmático da noção de competências, tanto 

no que diz respeito à sua finalidade, como do processo do seu desenvolvimento ou construção. 

O caráter adaptativo a que se propõe a construção e desenvolvimento de competências destina-

se a habilitar os trabalhadores (e professores nesse caso) a operar com maior desempenho e 

eficácia, a partir de situações e experiências do cotidiano, sem que este cotidiano seja posto em 

suspensão. 

 

Na formação tradicional, os estudantes acumulam saberes e passam nos exames, mas, 

em geral, não conseguem mobilizar adequadamente o que aprenderam em situações 

complexas reais, no trabalho e fora dele (família, cidade, lazer, etc.). Fato que explica 

porque apenas um número razoavelmente pequeno de profissionais alcança um 

excelente desempenho logo após sua graduação. Com sorte, um grupo um pouco 

maior irá necessitar de muitos anos de vivência prática para alcançar, na melhor das 

hipóteses, um desempenho apenas satisfatório (UFMA, 2010, p. 25). 

 

É uma maneira eficaz de solucionar problemas para casos específicos do dia-a-dia do 

professor, que não vislumbra – por mais que o Perrenoud (2000, p. 24) suscite o contrário 

quando defende a ideia que o professor deve organizar e dirigir “situações de aprendizagem” (e 
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não de ensino) – a autonomia do professor frente uma realidade cada vez mais heterônoma. Ao 

contrário, trata-se de propor uma “remodelagem” das práticas de ensino, com foco nos 

aprendizes e nas “pedagogias da atividade”, tendo como eixo norteador um conjunto de 

competências e habilidades adequadas a cada situação de aprendizagem. 

 

Evitamos, também, a formulação de competências que mais expressam atitudes 

complexas do que uma capacidade de atuar em situações complexas, bem como 

formulações que sugerem o domínio de um conteúdo cognitivo específico, maquiado 

como competência[...]. O mais importante foi formular capacidades que 

coloquem em sinergia várias habilidades, as que são requeridas para enfrentar 

bem, e com condições de resposta adequada, os desafios postos pela vida e pelo 

exercício profissional (UFMA, 2010, p. 27. Negrito nosso). 

 

Para Perrenoud (2000) o foco da ação docente não deve recair sobre o ensino, mas sobre 

a aprendizagem, deve ter os aprendizes e os métodos de aprendizagem como centro dos 

investimentos didático-pedagógicos. Dessa maneira, os docentes perdem a centralidade no 

processo ensino-aprendizagem e a autonomia do processo de formação, pois agora os conteúdos 

não são considerados centrais para o desenvolvimento dos alunos e das “situações de 

aprendizagem”, portanto “a meta é antes fazer aprender do que ensinar” (PERRENOUD, 1999, 

p. 57) e, com isso, passam a agir de forma cada vez mais heterônoma no ambiente escolar. 

Ao criticar a noção de competências de Perrenoud (1999;2000) não estamos 

(re)afirmando o suposto “dilema” da educação escolar (PERRENOUD, 1999), entre “cabeças 

bem-cheias” e “cabeças bem-feitas” (PERRENOUD, 1999, p. 07); o que criticamos é que ante 

a impossibilidade da escola em “percorrer o campo mais amplo do conhecimento”, seja por 

restrições temporais ou de outra monta, se dê maior importância ou se estabeleça uma 

hierarquização entre a transmissão sólida de conteúdo (a aquisição de conhecimentos) e o 

desenvolvimento de competências. 

Superar esse dilema não se limita a simplesmente afirmar o engano dos que acham que 

“ao desenvolverem-se competências, desiste-se de transmitir conhecimentos” (PERRENOUD, 

1999, p. 03), e que “formar em competências não pode levar a dar as costas à assimilação de 

conhecimentos, pois a apropriação de numerosos conhecimentos não permite ipso facto, sua 

mobilização em situação de ação” (PERRENOUD, 1999, p. 05). É preciso ir além e entender 

que a produção e a efetivação dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida são, antes de 

tudo, um ato político e não meramente uma ação instrumentalizadora. E que a própria dicotomia 
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entre “cabeça-cheia” e “cabeça-feita” só pode ser pensada em uma sociedade dicotômica, ou de 

outro modo não teria sentido a reflexão do autor: 

 

A pergunta: “Conhecimentos profundos ou perícia na implementação?”, gostaríamos 

de responder: ambos! O dilema educativo é, sobretudo, uma questão de prioridade: 

sendo impossível fazer tudo, no tempo e no espaço de uma formação 

profissionalizante inicial ou de uma escolaridade básica, o que fazer de mais útil? 

(PERRENOUD, 1999, p. 08). 

 

Tal dilema não é um dilema educacional a rigor, mas um falso dilema, que se nos 

apresenta por uma sociedade “mutante e complexa” (PERRENOUD, 1999, p. 08), que interdita 

a socialização do conhecimento e da cultura, coletivamente produzidos, a todos os indivíduos 

indistintamente. A impossibilidade da união do aprofundamento teórico e a “perícia na 

implementação” é um fato social e histórico, relacionado ao próprio modo como o sistema 

capitalista opera, e não um dado a priori. Diante disso, assumir o falso dilema como verdadeiro 

é assumir essa realidade como a única possível e contra a qual não se pode ou se deve lutar. Aí 

está a visão pragmática de Perrenoud, que sustenta toda sua noção de competências63. 

A principal deficiência da educação, para o autor, se restringe à incapacidade de 

“mobilização de recursos” (PERRENOUD, 1999) pelos estudantes para fazerem frente aos 

problemas que se lhes interpelam o cotidiano, a ponto de que para isso seja necessário “um 

treinamento tão intensivo como a comunicação em uma língua estrangeira” (PERREUNOUD, 

1999, p. 22. Grifo nosso). Se desenvolver uma competência se limita a “identificar e a encontrar 

os conhecimentos pertinentes” (PERRENOUD, 1999, p. 23) para cada situação específica que 

se impõe ao estudante como um problema a ser resolvido, destarte a educação, para a noção de 

competência de Philippe Perrenoud assume a forma de treinamento e instrumentalização. 

A crítica de Perrenoud (1999; 2000) aos conteúdos escolares e à sua transmissão pelos 

professores reforça uma visão de educação que retira dos alunos a oportunidade do contato com 

a cultura que poderia lhes possibilitar a autonomia, a criatividade. Se é verdade que “o indivíduo 

efetivamente criativo não é alguém a quem algo foi acrescentado, mas alguém de quem nada 

(ou o mínimo!) foi retirado!” (SACCOMANI, 2016, p. XII), ou seja, alguém que não foi 

expropriado do legado cultural coletivamente elaborado, então a noção de competências opera 

                                                           
63 E para Adorno (1951, p. 29): “Não pode haver nenhuma vida correta na falsa”. 
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o contrário do que propõe. Desta forma, não é de se espantar que ainda hoje, depois de mais de 

18 anos da emergência da pedagogia das competências (e muito mais ainda das pedagogias 

ativas64), ainda se requisite que os sujeitos tenham criatividade, autonomia, criticidade. Se 

requisita o que foi e continua a ser obstado pela sociedade: a construção de indivíduos 

conscientes e autônomos. 

Para que a proposta de competências seja efetivada, o PPP também afirma que é 

necessário um currículo interdisciplinar que busque uma “interação com a realidade” (UFMA, 

2010, p. 30), e condiciona esse currículo à pedagogia dos projetos: “Por um lado, o emprego 

adequado da metodologia de projetos de pesquisa/solução de problemas é um poderoso aliado 

nessa direção” (UFMA, 2010, p. 30). Aqui notamos uma preocupação também pragmática com 

a pesquisa, que deve responder as demandas do cotidiano dos alunos e solução de problemas. 

É essa a concepção pedagógica que embasa a prática de alguns educadores das 

licenciaturas interdisciplinares da UFMA de Bacabal. Quando perguntado sobre o que seria 

formar um professor, um dos professores responde que seria uma forma de habilitá-los para sua 

adaptação nesta sociedade por meio do “manejo de conhecimentos”, citando o Escolanovismo 

como a concepção pedagógica que, efetivamente, pode responder aos anseios da formação de 

professores na atualidade: 

 

Na minha opinião formar um professor é contribuir para capacitação teórica, metódica 

e critico reflexiva deste profissional responsável pelo manejo de conhecimentos e 

sobretudo é de grande responsabilidade conduzir o seu  processo de adaptação no 

ambiente educacional, de modo que o mesmo possa desenvolver a percepção da 

necessidade de adequação de saberes e de desenvolver a consciência do papel do 

educador, sobre assumir o lugar de agente de transformação social, sempre atento ao 

novo, as mudanças  e ao cenário político decisório e seus impactos na educação. A 

perspectiva da escola nova, de transformação, ou seja, de uma abordagem adequada a 

uma nova realidade é uma concepção pedagógica que apresenta respostas aos anseios 

em termos da atual formação do professor (SUJEITO 3). 

 

A avaliação da aprendizagem é outro tema controverso no PPP das licenciaturas 

interdisciplinares. Em consonância com as pedagogias do aprender a aprender, retira do 

professor a responsabilidade em avaliar e coloca no aluno a responsabilidade sobre sua própria 

                                                           
64 Perrenoud (1999, p. 67) chega a vincular a abordagem por competências às pedagogias ativas ao afirmar que a 

“abordagem por competências não é totalmente nova; os movimentos da escola ativa têm proposto atividades 

complexas, por exemplo, em freinet (sic.), a elaboração de um jornal ou a prática de uma correspondência; os 

exercícios mais interessantes e abertos dos manuais clássicos podem ser utilizados, desviados até, no sentido de 

uma abordagem por competências. 
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auto-avaliação. O professor, que é encarado pela proposta como um orientador das 

aprendizagens dos alunos, apenas estimula os discentes a avaliarem as rotas que estes tomaram 

e a corrigirem, por si mesmos, os possíveis desvios nos percursos. 

 

Em todas essas etapas, o desenvolvimento da auto-avaliação é elemento central no 

processo da simetria invertida, do aprender a aprender e ensinar, em que o 

estudante-docente precisa reconhecer – com segurança e solidez – o que sabe, 

identificar o que não sabe, e aconselhar-se sobre como poderá buscar desenvolver o 

que precisa e o que precisam os que por ele estarão orientados. Portanto, o principal 

avaliador do estudante deve ser ele mesmo. O professor, na condição de principal 

orientador pedagógico e acadêmico, deve trabalhar de modo a estimular seus 

estudantes à condição de melhores avaliadores das próprias aprendizagens, 

estratégia essencial para uma formação docente de alta qualidade, oferecendo, entre 

outros fatores, critérios bastante claros para a acreditação do trabalho discente e para 

a integralização curricular, que no Projeto também tentamos tratar de modo inovador 

(UFMA, 2010, p. 34. Negritos nosso). 

 

Além da auto-avaliação a proposta ainda ressalta a importância de se formar 

“professores reflexivos” e aponta “O princípio da aprendizagem reflexiva, desenvolvida por 

Schön [...]”, como modelo formativo para os profissionais destas licenciaturas, de maneira que 

“venham a refletir sobre sua própria prática, na expectativa de que a reflexão seja um 

instrumento de desenvolvimento do pensamento e da ação” (UFMA, 2010, p. 36). 

Tal reflexão da experiência prática, ou reflexão-na-ação, refere-se aos conhecimentos 

adquiridos e compartilhados na vida cotidiana dos professores. São saberes que não estão 

disponibilizados em manuais, e por isso dispensam teorias, pois decorrem de “situações-

problemas” vividas no cotidiano escolar por professores e que pedem por uma solução 

“espontânea e imediata” (UFMA, 2010, p. 36), como enfatiza a proposta: 

 

[...] conhecimentos, valores, percepções, conceitos e pressupostos aprendidos e que 

acompanham o profissional no seu cotidiano. Este conhecer é implícito, chamado por 

Schön de “tácito”, ou seja, nem sempre pode ser descrito verbalmente para que seja 

compreendido. A dificuldade em descrever este conhecimento está no fato das ações 

serem dinâmicas, diferentemente das teorias, que são estáticas (UFMA, 2010, p. 36. 

Negrito nosso). 

 

Tal visão coaduna-se, integralmente, com a proposta de Schön (1992), para a formação 

de professores. Não é objetivo dessa pesquisa analisar de forma detalhada a concepção 

pedagógica de Schön, nem sua epistemologia, expressa na Teoria do Professor Reflexivo. 
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Basta, para o intento do trabalho, uma análise crítica que subjaz tal concepção e que, de certa 

forma, tem corroborado para a desvalorização do conhecimento escolar e do conhecimento 

científico, teórico, acadêmico (DUARTE, 2003). 

A tese defendida por Schön e por outros profissionais adeptos da Teoria do Professor 

Reflexivo65, é que existiria um “paradoxo” na formação de professores em tempos atuais. Tal 

paradoxo se expressaria, de um lado, no sentido de uma busca por maior profissionalização dos 

docentes e, por outro, numa crise da formação profissional, que assumiria quatro aspectos: 

 

[...] crise da perícia profissional; crise de confiança na capacidade da universidade em 

formar bons profissionais; crise do poder profissional ou da confiança do público em 

relação aos profissionais e, por fim, crise da ética profissional. Nesse contexto de 

pressão por profissionalização do trabalho docente e, ao mesmo tempo, de crise das 

profissões, sobressai a questão da “epistemologia da prática” (DUARTE, 2003, p. 

603). 

 

Dessa maneira, a formação dos trabalhadores e, no nosso caso específico, dos docentes, 

na atualidade, em via de regra, suscitaria um outro tipo de profissional, mais atento aos “saberes 

que os professores utilizariam em seu cotidiano [...]” (DUARTE, 2003, p. 603), sem, no entanto, 

confundir tais saberes profissionais cotidianos com os “[...] conhecimentos transmitidos no 

âmbito da formação universitária” (TARDIF, 2000, apud DUARTE, 2003, p. 603). Na verdade, 

para Tardif (2000, apud DUARTE, 2003, p. 604), seria melhor que os profissionais 

mantivessem um “[...] distanciamento etnográfico em relação aos conhecimentos 

universitários”. E acrescenta: 

 

Dizendo de maneira polêmica, se os pesquisadores universitários querem estudar os 

saberes profissionais da área de ensino, devem sair de seus laboratórios, sair de seus 

gabinetes na universidade, largar seus computadores, largar seus livros escritos por 

seus colegas que definem a natureza do ensino, os grandes valores educativos ou as 

leis da aprendizagem, e ir diretamente aos lugares onde os profissionais do ensino 

trabalham, para ver como eles pensam e falam, como trabalham na sala de aula, como 

                                                           
65 A formação de professores a partir de uma abordagem reflexiva remonta à Inglaterra (1960) e aos Estados 

Unidos (1980), e “emergiu, inicialmente, como reação à concepção tecnocrática do professor” (FACCI, 2004, p. 

41), ao tecnicismo em educação. Essa teoria guarda algumas dificuldades na sua apreensão, pois não existe um 

consenso sobre o que seja um “professor reflexivo”, sendo bastante difícil delimitar seu significado (FACCI, 

2004).  A Teoria do Professor Reflexivo, de Donald Schön, surgiu na década de 1980 e foi inspirada nas teorias 

do pedagogo norte-americano John Dewey. Duarte (2003) afirma que foi a partir da década de 1990 que se deu a 

disseminação das teorias da “epistemologia da prática” e do “professor reflexivo” no nosso país. No Brasil, uma 

coletânea de textos organizados por António Nóvoa, publicada em 1992, intitulada: Os professores e a sua 

formação, teve grande penetração no meio pedagógico. 
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transformam programas escolares para torna-los efetivos, como interagem com os pais 

dos alunos, com seus colegas etc. (TARDIF, 2000, apud DUARTE, 2003, p. 604). 

 

O autor deixa claro, por esta citação, que os conhecimentos emanados da academia, dos 

livros e das teorias clássicas, seriam hierarquicamente inferiores, aos saberes oriundos da 

própria prática docente. Há nele uma supervalorização da prática e um desprezo, irracional e 

preconcebido, pelos saberes e conhecimentos acadêmicos, teóricos, científicos. É como se toda 

a pesquisa em educação, realizado até agora, não tivesse nenhum vínculo efetivo com a 

realidade em que essas pesquisas se ancoram. Percebemos, assim, a visão dicotômica e 

empobrecedora do autor, que reproduz a visão dicotômica entre teoria e prática, 

supervalorizando um de seus polos, no caso, os saberes e conhecimentos do cotidiano, os 

saberes tácitos. 

Para Tardif (2000, apud DUARTE, 2003, p. 604), seria preciso colocar tais saberes 

profissionais em lugar central nos cursos de formação de professores a fim de “quebrar a lógica 

disciplinar universitária nos cursos de formação profissional”. Não por acaso são as mesmas 

intenções que encontramos no PPP das licenciaturas interdisciplinares, quando expressa que: 

 

Para que este Curso pudesse se afirmar como efetivamente inovador, por 

competências, não seria suficiente termos reformulado (sic.) os programas 

disciplinares em termos de desenvolvimento de competências verdadeiras, como 

pensamos ter feito a partir de nossa Matriz, mas, liberando-nos realmente da 

dimensão disciplinar (UFMA, 2010, p. 83. Grifo nosso). 

 

Cabe ressaltar que esse tipo de visão desqualifica a formação dos professores nas 

universidades, pois retira dela o foco no conhecimento científico, teórico, acadêmico e põe em 

seu lugar saberes relacionados à prática docente, ou seja, para este autor o conhecimento 

teórico-científico “não vale nada do ponto de vista da ação profissional” (TRADIF, 2000, apud 

DUARTE, 2003, p. 606). 

Para Maria Célia Marcondes de Moraes (2003, p. 154), tal defesa pragmática é 

expressão do recuo da teoria na formação dos professores e tem forte relação com a própria 

crise paradigmática do projeto moderno e iluminista de razão. Para a referida autora, “pode-se 

afirmar que no plano teorético as propostas que desqualificam a teoria têm origem na convicção 
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da falência de uma determinada concepção de razão: a chamada razão moderna de corte 

iluminista [...]”. 

As consequências dessa crise se manifestam, na atualidade, naquilo que a autora 

denomina de “sanitarização” da razão moderna, que joga fora a criança com a água do banho, 

ou seja, a crítica, muito apropriada, aos desvios do projeto iluminista de razão, verte fora “não 

só as impurezas detectadas [...], mas o próprio objeto de inspeção; não apenas os métodos 

empregados para validar o conhecimento sistemático e arrazoado, mas a verdade, o racional, a 

objetividade, enfim, a própria possibilidade de cognição do real” (MORAES, M. C. M. de, 

2003, p. 156). 

É exemplar, desta realidade retratada pela autora, a crítica de Perrenoud (2002, apud 

DUARTE, 2003, p. 606) ao que denomina de quatro ilusões sobre “o estado dos saberes teóricos 

e sua pertinência para fundar uma prática profissional”: “a ‘ilusão cientificista’, a ‘ilusão 

disciplinar’, a ‘ilusão da objetividade’ e a ‘ilusão metodológica’”. Perrenoud corrobora, a partir 

de tais pressupostos, com o esvaziamento e desqualificação da formação do professor, 

reforçando o recuo da teoria e a sua desvalorização. 

Outrossim, como destaca Facci (2004, p. 62), se essas teorias têm de positivo o foco no 

professor e na sua formação profissional e propõem uma valorização de ambos, por meio da 

crítica da racionalidade técnica, por outro lado, centram suas discussões nos “fenômenos 

psicossociais, focalizando o espaço intra-escolar” e restringindo suas análises ao cotidiano 

destes educadores, “relegando a segundo plano e até mesmo não levando em consideração as 

dimensões contextuais e político-ideológicas da profissão”. 

Converge com essa análise a crítica feita por Zeichner (2003, p. 43) sobre como a Teoria 

do Professor Reflexivo tem sido efetivada por educadores e gestores em todo mundo. Para ele 

essa teoria, em vez de contribuir para a construção de uma maior autonomia didático-

pedagógica e política do professor, tem reforçado sua “posição subserviente” às propostas de 

reforma educacional que se operam de forma verticalizada. 

Além disso, as propostas de ensino reflexivo tendem a centrar sua reflexão na prática 

cotidiana de professores e alunos, tendo a escola como o espaço privilegiado de tais análises, o 

que, para o autor em tela, reforçaria um tipo de racionalidade técnica relaciona a este tipo de 

ensino reflexivo, onde os meios imperam sobre quaisquer fins que se coloquem para além do 

espaço limite da sala de aula e do cotidiano de alunos e professores. 
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Uma consequência do isolamento dos professores individuais e da falta de atenção 

para o contexto social do ensino, no desenvolvimento do educador, é que este passa a 

ver seus problemas como exclusivamente seus, sem relação com os de outros 

professores ou com a estrutura e os sistemas escolares (ZEICHENER, 2003, p. 45). 

 

No item III, alínea “b”, dos princípios norteadores e fundamentos teórico-práticos, a 

proposta elenca, como forma de “articulação interna e constante entre teoria e prática”, a 

metodologia dos projetos. Essa metodologia, mais comumente conhecida no meio escolar como 

pedagogia dos projetos, “surgiu inicialmente com William Heard Kilpatrick, colega e 

colaborador de John Dewey” (MARTINS; DUARTE, 2010, p. 41). Concebe a aprendizagem 

de forma pragmática, ao defender que o desenvolvimento de um método de pesquisa próprio, 

pelos alunos, é muito mais útil que a transmissão pura e simples do conhecimento pelo 

professor. Ao lado das pedagogias da atividade, e do “aprender a aprender”, constitui-se como 

mais uma pedagogia onde o que vale é o desenvolvimento da atitude investigativa do aluno, a 

partir de suas próprias necessidades e interesses da sua vida cotidiana (MARTINS; DUARTE, 

2010). 

Não negamos a importância da pesquisa no processo de formação de alunos e 

professores, nem sua importância na constituição de indivíduos autônomos e críticos, nem 

muito menos a necessidade de reflexão crítica por parte de professores e alunos sobre sua 

própria prática, mas pensamos que a materialidade reificada pelo capitalismo, que se expressa 

de forma crua na vida cotidiana das pessoas, muito pouco pode acrescentar nesse ideal de 

humanização, de formação de pessoas críticas, reflexivas e autônomas, pois, ao contrário, a vida 

cotidiana, reificada, impede, cada vez com mais intensidade, os “homens desenvolverem seus 

plenos potenciais, isto é, desenvolverem-se socialmente, intelectualmente, afetiva e 

moralmente” (ROSSLER, 2006, p. 250), o que para Rossler (2006, p. 250), vem se constituindo 

“numa das marcas da história do capitalismo”: 

 

As ordenações práticas da vida, que se apresentam como algo benéfico para os 

homens, produzem na economia do lucro uma atrofia do humano, e quanto mais se 

estendem tanto mais cerceiam tudo que há de delicado. Pois a delicadeza entre os 

homens é apenas a consciência da possibilidade de relações desinteressadas; que 

inclusive acaricia consoladoramente os aferrados à utilidade [...] (ADORNO, 1951, p. 

30). 
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Nesse sentido, há um distanciamento inequívoco entre a necessidade de reflexão crítica 

de Adorno (2011, p. 121) e a teoria do professor reflexivo. Se, para este autor, a educação só 

teria sentido “como educação dirigida a autorreflexão crítica”, para que evitássemos a repetição 

da história de Auschwitz, tal autorreflexão não se faz pela valorização extrema dos assuntos 

cotidianos e da prática, e pela negação da teoria ou do conhecimento científico, pois, ao 

contrário, só se pode, efetivamente, diferenciar-se na indiferenciação produzida pelo sistema, 

por meio da teoria, por meio de um “pensamento insistente e rigoroso” (ADORNO, 2011, p. 

174), guia de uma “prática correta” (ADORNO, 2011, p. 174): 

 

Todas as iniciativas da chamada reforma educacional realista, por exemplo de 

Montessori, no fundo eram hostis em relação à imaginação. Elas conduzem a uma 

aridez e até mesmo a um emburrecimento a que precisamos nos opor sem que, por 

outro lado – tudo é complicado – caíamos nas mentirosas ficções de uma tia dos contos 

da carochinha (ADORNO, 2011, p. 151). 

 

Desta forma, só uma ação que se coloque para além da reprodução da vida cotidiana e 

represente o rompimento com a alienação perpetrada pelo capitalismo, no sentido da ruptura 

com a pseudoformação que se coloca como horizonte formativo para os indivíduos na 

atualidade, o que equivale a (re)afirmar o caráter positivo da transmissão da cultura e do 

conhecimento científico – nossos legados imateriais – no desenvolvimento da nossa 

humanidade, poderá refrear o “consumismo irracional e os modismo de época, o individualismo 

exacerbado, o imediatismo e o pragmatismo da vida atual”, bem como as “relações vazias, 

superficiais, egoístas, efêmeras, descartáveis e banais” (ROSSLER, 2006, p. 251). 

Além disso, a própria crítica à cultura e ao conhecimento científico, que ajudam a 

reproduzir a reificação em escala planetária, intensificando as relações alienantes do 

capitalismo tardio, no sentido de superação da pseudocultura, marca do consumo de massa, 

onde se (re)produzem os “estilos literários e musicais sem qualquer valor intelectual, artístico, 

político ou moral” (ROSSLER, 2006, p. 251), é condição sine qua non para superação da 

“situação degradante em que se encontra nossa cultura hoje”, e, outrossim, para superação das 

condições alienantes que reproduzem esse status quo, pois “ao empobrecimento da cultura 

corresponde o empobrecimento do homem que a aprova e consome” (ROSSLER, 2006, p. 251). 
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5.1.2 Currículo, regime acadêmico e avaliação 

O currículo das licenciaturas interdisciplinares foi estruturado com base em uma matriz 

de competências, dividida em três dimensões: as orientações gerais por eixo de competências, 

as denominadas (arqui)competências e as habilidades ou competências específicas relacionadas 

a cada dimensão anterior, como podemos observar na figura abaixo: 

 

Figura 1 – Eixo de competências: investigação e compreensão 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências humanas/ Sociologia, 

do Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2010, p. 51) 
 

Observamos pela análise desse eixo de competências que a proposta não cumpriu, 

integralmente, sua pretensão de fazer com que as competências específicas (também 

denominadas de habilidades) pudessem superar o caráter disciplinar dos objetivos de ensino 

das propostas “tradicionais”. Se nos itens 7.1 a 7.4 percebemos uma articulação entre teoria e 

prática, de modo que as competências específicas não se traduzem em mero objetivos de ensino, 

nos demais itens e, especificamente, nos itens 7.8 e 7.9, as habilidades referidas não passam de 

objetivos de ensino, escritos no infinitivo, que não se articulam de forma interdisciplinar com 

outras competências. 

Mais que inovar na forma precisamos ter em mente que disciplina, que tomaremos como 

sinônimo de “autoridade técnica” (ADORNO, 2011, p. 176), não é, a priori, ruim, ou seja, “o 
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fato de que um homem entende mais de algum assunto do que outro”, não pode ser, 

imediatamente, criticado. Adorno (2011, p. 176-177) nos alerta que: “O modo pelo qual – 

falando psicologicamente – nos convertemos em um ser humano autônomo, e, portanto, 

emancipado, não reside simplesmente no protesto contra qualquer tipo de autoridade” ou 

disciplina, seja ela moral ou técnica. 

Também percebemos (item 7.9) a falta de articulação interdisciplinar da competência 

específica denominada “determinar amostras”, que se restringe ao saber matemático. Talvez 

isso demonstre a própria dificuldade da equipe técnica que formulou o PPP com a formação 

interdisciplinar. Outrossim, analisamos que alguns temas e conhecimentos tendem a ser mais 

interdisciplinares que outros, e que a interdisciplinaridade não deve se impor como fórmula 

“mágica” para superação dos problemas com o ensino-aprendizagem de qualquer conteúdo. 

Além disso, percebemos que o conhecimento é tratado de forma asséptica na proposta. 

Não se questiona a que finalidade se presta o conhecimento científico em geral e como este tem 

se desenvolvido não apenas como forma de proporcionar nosso desenvolvimento, mas também 

como de obstá-lo, por meio de seu emprego alienado. Por mais que a competência específica, 

descrita no item 7.1, traga a necessidade de “Relacionar as características e propriedades de 

conceitos, fenômenos, processos e produtos aos seus usos em diferentes contextos e com 

distintas finalidades” não parece se referir a questão ideológica intrínseca ao próprio 

conhecimento científico, mas apenas saber identificar, mecanicamente, as inúmeras utilidades 

práticas e aplicações possíveis desses conhecimentos aos contextos específicos em que são 

requisitados. 

Também é importante notar que as habilidades se limitam a identificar, analisar, avaliar, 

interpretar, refletir, sem, contudo, tomar um posicionamento sobre o resultado do 

desenvolvimento de tais habilidades. Assim, tais competências específicas nos passam uma 

sensação de pretensa neutralidade científica, como no item 7.6, que procura “Diferenciar 

intervenções que resultem em degradação ou desenvolvimento social e humano”, mas não se 

coloca com que objetivos se procura essa diferenciação. 

Dessa maneira, o desenvolvimento das habilidades, por mais que resultem em 

desenvolvimento cognitivo e aprendizagem para os estudantes, não rompem com a “lógica” da 

racionalidade tecnológica, ao contrário, a reforça, pois, fora o item 7.7, que coteja essa 

possibilidade de crítica ao uso da tecnologia como reforço da sociedade administrada, os demais 
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itens tratam a ciência, o conhecimento e a tecnologia de forma a reforçar a concepção positivista 

de conhecimento e uma suposta neutralidade científica. 

No quadro abaixo (Figura 2), o que nos chama a atenção é a (arqui)competência quatro, 

que preconiza um autogerenciamento da formação pelo alunos. Tal (arqui)competência 

demonstra, principalmente o item 13, o caráter ideológico da noção de competência com 

referência ao mercado de trabalho na atualidade. É o trabalhador o responsável por sua própria 

“empregabilidade”, e seu sucesso ou fracasso dependerá unicamente do bom gerenciamento 

que este faz da sua formação. 

Em outras palavras, “A questão da ‘empregabilidade’ residiria, portanto, no indivíduo e 

não na sociedade, se esta é capaz ou não de gerar empregos” (SILVA, 2008, p. 67). O jargão, 

irrefletidamente produzido, é que “trabalhador qualificado é imune ao desemprego” 

(MORAES, apud SILVA, 2008, p. 71), e que resta a este “Identificar e refletir sobre sua própria 

condição de atualização profissional, em termos de conhecimento, motivação e técnica” 

(UFMA, 2010, p. 52), para que possa estar empregado. 

O item 7.10 apenas reproduz um objetivo de ensino e não uma competência em si. Os 

itens 7.11 e 7.12 traduzem competências específicas que envolvem, interdisciplinarmente, três 

áreas do conhecimento: a química, a física e a biologia, para compreensão da necessidade de 

reciclagem de materiais e de endemias. É, sem dúvida, um objetivo importante. A questão que 

fazemos é como os estudantes, a par de competências tão abrangentes e que envolvem várias 

áreas do conhecimento, poderão desenvolver essas habilidades, com o formato proposto pelo 

curso? É, no mínimo, contraditório, e se choca com o formato geral do curso, o 

desenvolvimento de competências tão abrangentes, que demandariam um longo tempo de 

formação e amadurecimento científico, serem desenvolvidas em apenas três anos, com um 

tempo de integralização tão curto. 

Nos itens 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 percebemos como a Teoria do Professor Reflexivo 

se articula à pedagogia das competências e à lógica da racionalidade tecnológica, mais 

especificamente no que tange a questão da empregabilidade. O documento parece relacionar de 

forma mecânica, e sem uma verdadeira reflexão crítica, empregabilidade e esforço pessoal, 

como se dependesse unicamente do indivíduo, e não de uma série de questões de âmbito 

estrutural, o sucesso ou o fracasso deste. Aprofunda, desta maneira, o caráter alienante da 

sociedade administrada, acentuando a pseudoformação, pois ignora o peso das relações sociais 

capitalista sobre os indivíduos, reforçando uma visão idealista de mundo. 
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Figura 2 – Eixo de competências: investigação e compreensão 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências humanas/ Sociologia, 

do Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2010, p. 51) 
 

Educar para a imprevisibilidade e para o empreendedorismo, este é o objetivo da noção 

de competência caracterizada pelo autogerenciamento da formação em tempos de desemprego 

estrutural. Não à toa, também encontramos o mesmo direcionamento nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Profissional: 

 

Finalmente, um exercício profissional competente implica em um efetivo preparo para 

enfrentar situações esperadas e inesperadas, previsíveis e imprevisíveis, rotineiras e 

inusitadas, em condições de responder aos novos desafios profissionais, propostos 

diariamente ao cidadão trabalhador, de modo original e criativo, de forma inovadora, 

imaginativa, empreendedora, eficiente no processo e eficaz nos resultados, que 

demonstre senso de responsabilidade, espírito crítico, auto-estima compatível, 

autoconfiança, sociabilidade, firmeza e segurança nas decisões e ações, capacidade 

de autogerenciamento com autonomia e disposição empreendedora, honestidade 

e integridade ética (BRASIL, 1999, p. 47. Grifo nosso). 

 

A proposta ainda define alguns “temas e conteúdos básicos” para serem trabalhados ao 

longo do processo formativo, mas estabelece que tais conteúdos devem se resumir ao mínimo 

possível, “no sentido de privilegiar principalmente a solidez e a segurança na formação” 

(UFMA, 2010, p. 55), naquilo que a proposta denomina de “formação de alto rendimento” 

(UFMA, 2010, p. 56). Justifica-se esse currículo mínimo para que ao final do curso não se 

certifique “apenas uma meia dúzia de estudantes, deixando a grande maioria em uma situação 

de retenção desnecessária, ou mesmo de abandono de curso” (UFMA, 2010, p. 56), e arremata: 

“trata-se de privilegiar a qualidade da formação, em vez da quantidade da informação 

ministrada” (UFMA, 2010, p. 56). 
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No item que dispõe sobre os temas e conteúdos básicos (UFMA, 2010, p. 55), que serão 

eleitos para serem desenvolvidos no processo de formação dos futuros professores da educação 

básica, reedita-se uma série de dicotomias empobrecedoras, contrárias a uma formação que se 

quer, verdadeiramente, crítica e que possibilite o desenvolvimento de cidadãos conscientes. 

Dentre elas destacam-se a dicotomia entre ensino-pesquisa e entre a quantidade-

qualidade dos conteúdos no processo formativo: 

 

Os temas e conteúdos básicos incluirão tudo o que precisará ser aprendido pelos 

estudantes nos Anos Finais do Ensino Fundamental, incluindo aí boa parte dos 

conteúdos preparatórios para o Ensino Médio e, naturalmente, a porção indispensável 

de conhecimento científico adicional que será necessária para que o docente tenha 

uma base sólida para atuar nesse nível de ensino. Contudo, é preciso ter bastante claro 

que um docente habilitado a ministrar conhecimentos adequados de História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia, no nível do Ensino Fundamental, não é ele 

mesmo plenamente ainda um historiador, geógrafo, sociólogo ou filósofo [...] 

(UFMA, 2010, p. 55). 

 

Nesse caso, na defesa de uma currículo mais “seguro” e “sólido” – termos que servem 

de eufemismo para subsidiar o que se expressa objetivamente no PPP, ou seja, um currículo 

“mínimo”66 – reproduz-se uma visão pragmática e empobrecedora da formação do professor do 

Ensino Fundamental: um profissional que está, ainda, desqualificado para a pesquisa, e que, por 

isso, deve privilegiar a assimilação de algumas competências (a serem aprimoradas com o 

tempo), à dominar “[...] listas de conteúdos imensas e enciclopédicas, que, na maioria dos casos, 

não são incorporados nem tornados significativos pelos estudantes, em termos de aprendizagem 

profissional, e que roubam um tempo muito precioso para a consolidação das competências 

profissionais [...]” (UFMA, 2010, p. 55). 

Dessa forma, o intuito da proposta curricular por competências, expressa no PPP das 

licenciaturas interdisciplinares, parece ser o de privilegiar uma formação que, embora seja 

criticada pelo próprio documento em várias passagens, reproduz uma formação empobrecedora, 

superficial, básica, que entende o professor como mero transmissor, se não de conhecimentos, 

                                                           
66 Lê-se, expressamente, no PPP: “Então, a presente proposta parte de uma lista básica e indispensável para uma 

formação sólida, não aligeirada, mas, ao mesmo tempo, mínima, no sentido de privilegiar principalmente a solidez 

e a segurança na formação, e não um acúmulo desnecessário (tendo em vista a finalidade de formação no nível em 

que irão atuar) de conhecimentos que não podem, nem devem ser trabalhados obrigatoriamente na Educação 

Básica” (UFMA, 2010, p. 55-56). 
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de meras competências profissionais ao futuros docentes, postergando uma formação mais 

sólida e enriquecedora para uma outra licenciatura, que não é garantida pela instituição. 

 

Com isso, revela-se uma estratégia clara de formação: o foco nas competências serve 

ao propósito de formar na segurança e na solidez, de tal forma que a capacidade de 

continuar aprendendo seja efetivamente incorporada, e que conteúdos 

complementares possam, de acordo com cada percurso, ser incorporados na 

temporalidade adequada de cada estudante, inclusive no sentido de prepará-lo para 

uma segunda (e uma terceira, quarta e quinta) licenciatura. Nesse sentido, é muito 

mais importante usar os tempos-espaços do currículo para que os conhecimentos 

básicos sejam integralmente aprendidos por todos (formação de alto rendimento), do 

que, ao final, certificar apenas uma meia dúzia de estudantes, deixando a grande 

maioria em situação de retenção desnecessária, ou mesmo de abandono do curso. Em 

resumo, trata-se de privilegiar a qualidade da formação, em vez da quantidade da 

informação ministrada (UFMA, 2010, p. 56). 

 

Como característica de uma visão pragmática do processo de ensino-aprendizagem, o 

documento não se preocupa em entender o contexto histórico-social no qual se produzem a 

retenção, abandono e evasão de curso dos alunos nas universidades, pois, ao contrário, parece 

relacioná-los, determinantemente, a um fator pedagógico: o excesso de conteúdos curriculares 

na formulação dos currículos dos cursos de licenciatura. O PPP parece ter ignorado as pesquisas 

mais recentes sobre tais fenômenos, ao relacionar, mecanicamente, evasão ao excesso de 

conteúdo curricular, quando estas mostram que a principal causa da evasão – e que também 

pode explicar, em parte, o fenômeno da retenção e do abandono de curso – é “a falta de recursos 

financeiros do aluno” (BAGGI; LOPES, 2011, p. 356). 

As licenciaturas interdisciplinares adotaram um regime acadêmico com um “ciclo 

formativo trienal” (UFMA, 2010, p. 67), podendo haver o acréscimo de mais um quarto ano 

complementar para os alunos que, porventura, demonstrassem alguma deficiência no “alcance 

das competências previstas” (UFMA, 2010, p. 67). Dessa forma, visando diminuir os índices 

de evasão e retenção nestes cursos para dar resposta às metas globais do Reuni, a proposta 

vislumbra apenas uma avaliação final com o objetivo de certificar o aluno. 

 

Para que este Curso pudesse se afirmar como efetivamente inovador, por 

competências, não seria suficiente termos reformulado os programas disciplinares em 

termos de desenvolvimento de competências verdadeiras, como pensamos ter feito a 

partir de nossa Matriz, mas, liberando-nos realmente da dimensão disciplinar, 

decidimos introduzir um ciclo de aprendizagem plurianual – trienal –, que é a 

duração mínima do próprio Curso, como período indicado para os processos de 
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avaliação e para o momento da certificação. Trata-se, para nós, de uma aposta 

consciente na cooperação profissional e na potência do fazer educacional, feita em 

nome de uma pedagogia diferenciada e com vistas a uma alteração significativa em 

termos de representação, prática e formação docente.  

Os regimes acadêmicos convencionais pressupõem conjuntos de disciplinas com 

cargas horárias predeterminadas, que geram créditos e que, a cada semestre, 

constituem um patamar de progressão para os estudantes. No caso de um ciclo 

formativo, na medida em que todos os espaços-tempos curriculares são dedicados ao 

desenvolvimento de competências profissionais, não faz sentido realizar certificações 

semestrais, ou mesmo anuais, com a justificativa de “graduar” – isto é, de “reter” – os 

estudantes num determinado patamar, quando tudo o que é necessário é favorecer os 

processos de aprendizagem dos estudantes. O tempo das competências é mais longo. 

Ele exige um treinamento que frequentemente vai além de um período curto, semestral 

ou anual. De fato, acreditamos que só é necessária uma certificação: a final (UFMA, 

2010, p. 83). 

 

Dessa forma, todas as avaliações realizadas antes da certificação final figurariam apenas 

como mais uma forma de refletir sobre o processo formativo de alunos e professores, não tendo 

o caráter de conferir grau, nota ou conceito – avaliação formativa. Caso fossem observadas 

carências nesse percurso, pela avaliação formativa, o processo de regulação da aprendizagem 

promoveria os ajustes necessários. 

 

A função da regulação – correção – é a postura que precisa ser assumida com relação 

os erros identificados pela avaliação formativa. O próprio estudante, com o auxílio do 

professor, deve ser levado a analisar o erro visando a corrigi-lo. Essa prática também 

será de grande valia para o desenvolvimento das competências e habilidades de 

análise, de crítica e de autocrítica, pois a ênfase na correção e no aproveitamento do 

erro estimula a auto-aprendizagem e a atitude independente (UFMA, 2010, p. 86). 

 

A certificação final tomaria como forma de aferição dos resultados obtidos ao longo do 

curso uma escala baseada em conceitos, os mesmos usados para avaliar o estágio na UFMA 

(Resolução 684/2009 – CONSEPE). Tal certificação, “única oficial e final” (UFMA, 2010, p. 

90), elenca os conceitos que vão balizar a avaliação dos alunos: 1. Excelente (desempenho 

excepcional, com insuficiências menores); 2. Muito bom (resultados superiores à média, com 

poucas insuficiências); 3. Bom (trabalho em geral sólido, mas com algumas insuficiências; o 

desempenho satisfaz os critérios mínimos); 4. Insuficiente (é necessário trabalho suplementar 

para o alcance do desempenho mínimo); 5. Insatisfatório (é necessário um considerável trabalho 

suplementar). Caso os alunos fossem avaliados nos critérios Insuficiente ou Insatisfatório, 

ficariam no curso mais um ou dois semestres, respectivamente, para sanarem as deficiências 

observadas. 
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Os dois últimos critérios seriam indicativos de recondução do estudante a mais, pelo 

menos, um semestre (no caso de insuficiente) ou mais, obrigatoriamente, um ano de 

trabalho (no caso de insatisfatório). Em ambos os casos, a ideia é proporcionar até um 

ano de trabalho suplementar. No caso do desempenho insuficiente, esse tempo pode 

ser menor, de apenas um semestre. Assim, a critério da orientação acadêmica, ao final 

do primeiro semestre, estando em condições de alcançar um desempenho no mínimo 

“Bom”, o estudante poderá ser submetido a outro processo de certificação e colar grau. 

Já no caso do desempenho insatisfatório, é obrigatório que o estudante desenvolva 

mais um ano inteiro de trabalho suplementar (UFMA, 2010, p. 91). 

 

Outra inovação trazida pela proposta foi com relação ao trabalho de conclusão de curso 

(TCC). Para à época, a norma vigente (Resolução n. 90/99 – CONSEPE), estabelecia a 

monografia como trabalho de conclusão de curso: “Art. 76 – A apresentação da Monografia de 

conclusão de Curso (MCC) é obrigatória para todos os alunos dos Cursos de Graduação desta 

Universidade e para obtenção de grau”. O PPP das licenciaturas interdisciplinares, à revelia da 

determinação do CONSEPE e da resolução que disciplinava as normas regulamentadoras do 

sistema de registro e controle acadêmico dos cursos de graduação da UFMA, criou novas 

modalidades de trabalho de conclusão de curso, como: artigo científico ou filosófico, 

monografia filosófica, ensaio, relatório final de pesquisa, relatório final de projeto de extensão 

e monografia (UFMA, 2010). 

Analisamos que a tentativa da proposta foi de facilitar a aprovação dos alunos no TCC, 

grande obstáculo para conclusão do curso e fator de retenção e evasão nas universidades, 

antecipando as alterações que seriam realizadas nesse quesito por resolução específica. A 

resolução vigente (Resolução n. 1.175/14 – CONSEPE), por exemplo, além de deixar a cargo 

das coordenações de curso as normas complementares do TCC, ainda estabelece que esse 

trabalho pode ser realizado individual ou coletivamente. 

O projeto ainda atribuiu ao TCC uma carga horária de 120 horas como tempo de 

elaboração, “[...] mais do que normalmente lhe é atribuído em termos de tempo de preparação 

nos PPCs tradicionais” (UFMA, 2010, p. 81), contabilizadas junto com os componentes 

curriculares destinados às atividades teórico-práticas, ou seja, como componente da formação 

específica da área, como mostra a figura abaixo (FIGURA 3). 
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Figura 3 – Quadro com a estimativa da distribuição dos componentes curriculares do curso 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas/ Sociologia, 

do Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2010, p. 81) 

 

Deste modo, as licenciaturas interdisciplinares anteciparam as mudanças que ocorreriam 

futuramente, quando da reestruturação das normas acadêmicas, que substituíram a Resolução 

n. 90/99 do CONSEPE, pela Resolução n. 1.175/14 – CONSEPE, que deixa a cargo das 

coordenações de curso a elaboração das normas complementares que regulamentam o trabalho 

de conclusão de curso (TCC), inclusive no que tange as modalidades, prazos, procedimentos, 

critérios de avaliação, banca examinadora, orientador, etc. 

As licenciaturas interdisciplinares foram criadas tendo como base o princípio da 

“flexibilização curricular” (UFMA, 2010, p. 21). Flexibilidade, para a proposta, significa 

assumir: 

 

[...] uma concepção do processo ensino-aprendizagem não centrada na figura do 

professor, e sim em uma relação dialógico-formativa, que reconhece o estudante como 

construtor ativo de sua aprendizagem, num crescente de autonomia intelectual. Nessa 

relação, a orientação acadêmica, curricular e pedagógica assume papel central, 

demandando a efetiva atuação dos docentes e do Colegiado do Curso no 

planejamento contínuo da progressão e da regulação das aprendizagens (UFMA, 

2010, p. 21). 

 

É importante frisar, no entanto, que tal flexibilidade, ao mesmo tempo que permitiu, 

para estes cursos, a experiência com modelos curriculares diversos, inovadores, 

interdisciplinares, dando aos docentes uma liberdade maior no planejamento das ações didático-

pedagógicas, de outro modo, acabou criando um imbróglio para os discentes pois, a 

heterogeneidade na sua formação, erigia percursos formativos tão diversos, que se poderia criar 

discrepâncias sérias na formação, até entre os alunos de uma mesma turma. 
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Tomemos como exemplo o modelo de planejamento das atividades semanais do curso 

de Ciências Humanas, elaborado pelos professores do Campus de Bacabal (Figura 4): 

 

Figura 4 – Modelo de estruturação semanal curricular 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências humanas/ Sociologia, 

do Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2010, p. 69) 
 

Nesse modelo, tomamos como exemplo a atividade de Projeto, em que os alunos se 

dividiam em grupos, participando das atividades desenvolvidas pelos docentes orientadores dos 

mais variados projetos de ensino e/ou pesquisa, de acordo com sua área de interesse. Esses 

projetos poderiam mudar ao longo do curso ou mesmo após um semestre, diversificando a 

trajetória curricular dos discentes, produzindo, nestes, deficiências curriculares que 

inviabilizariam sua atuação futura como professores na educação básica. 

Outro aspecto a ser observado, no modelo acima, é que ele disponibiliza pouquíssimo 

espaço para as atividades disciplinares e teóricas, ou seja, para as aulas (apenas 2 horas 

semanais para todas as áreas do saber disciplinar). Tal modelo coaduna-se, integralmente, com 

a visão de educação que criticamos nesse trabalho, que retira das ações pedagógicas o foco nos 

conteúdos disciplinares e no ensino, elegendo a prática como ponto central das atividades, 

secundarizando, assim, o conhecimento científico, a teoria e a cultura na formação do indivíduo 

– lógica manifesta das pedagogias da atividade, do construtivismo, da pedagogia dos projetos 

e das competências, ou seja, das pedagogias do aprender a aprender. 

A compreensão dada pelo documento ao termo flexibilização parece aglutinar os 

principais dilemas67 vivenciados pelos trabalhadores no momento atual do capitalismo. A 

                                                           
67 O dilema é que o discurso da qualificação profissional tem sofrido um deslocamento conceitual para o da 

competência, que “não substitui ou supera o conceito de qualificação. Antes, ela o nega e o afirma 

simultaneamente, por negar algumas de suas dimensões e afirmar outras” (RAMOS, 2001, p. 41). Nesse sentido, 

não há ampliação da qualificação e da profissionalização dos professores, mas sua hipostasia, ou seja, uma 

pseudoformação que acelera as condições de heteronomia e adaptação ao sempre o mesmo. 
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mudança do padrão de produção fordista-taylorista para o toyotismo68, a que se tem 

denominado de reestruturação produtiva, tem exigido novas demandas à educação, no sentido 

da formação de trabalhadores que irão atuar nesse novo contexto. Tais demandas, agora, 

também se direcionam à própria formação dos docentes, que teria que absorver as 

características requeridas aos demais trabalhadores. 

 

A flexibilidade aparece na organização do trabalho nas empresas como necessária às 

novas formas de produção comandadas pelo mercado. Ao contrário do modelo 

fordista de produção em série, voltado para o consumo de massa, demandando 

grandes estoques, o momento atual sugere formas mais flexíveis de organização e 

gestão do trabalho. A rígida divisão das tarefas, característica marcante do fordismo, 

vem cedendo lugar a formas mais horizontais e autônomas de organização do trabalho, 

permitindo maior adaptabilidade dos trabalhadores às situações novas, possibilitando 

a intensificação da exploração do trabalho (OLIVEIRA, 2004, p. 1139). 

 

Essas novas características formativas apontam para flexibilização curricular como 

resposta às demandas dos empresários por trabalhadores mais criativos e inovadores, de forma 

a aumentar a competitividade das empresas. Para Ramos (2001, p. 73-74), “Os empresários 

denunciam a existência de obstáculos organizacionais a esse tipo de formação”. Com relação 

aos obstáculos externos à empresa a esse tipo de formação, que se situam no âmbito da política 

educacional, estariam os “[...] currículos rígidos e os conteúdos ultrapassados (RAMOS, 2001, 

p. 74). 

Como afirma Silva (2008, p. 64): “As propostas de mudanças curriculares, de modo 

geral, incorporam o espírito do ‘novo capitalismo’ e impregnam todos os espaços de formação”, 

inclusive o da formação de professores. E é isso que vem balizando as reformas curriculares na 

educação brasileira, seja no âmbito da educação básica, seja para o ensino superior – inclusive 

na formação dos professores – como expresso no PPP das licenciaturas interdisciplinares. 

 

 

 

                                                           
68 Importante observar que na produção atual, que conjuga o velho com o novo, não há, propriamente, uma 

substituição, mas, em determinados contextos, uma primazia de um sobre o outro. 
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5.2 O segundo Projeto Político Pedagógico das Licenciaturas Interdisciplinares: a emenda 

do soneto 

 

Toda reforma importante é em última instância uma 

reforma de terceiro tipo (Perrenoud, 1990) que se dirije 

(sic.) aberta e institucionalmente para o cotidiano dos 

alunos e professores nas classes e nas escolas. As 

reformas do primeiro tipo referem-se às estruturas 

escolares em sentido restrito: etapas, organização do 

curso. As reformas de segundo tipo transformam os 

currículos. Hoje, isso não é suficiente, é preciso atingir 

as práticas, a relação pedagógica, o contrato didático, 

as culturas profissionais, a colaboração entre 

professores (PERRENOUD, 1999, p. 11). 

 

Contrariando o próprio autor da concepção de competências que embasa as discussões 

teórico-pedagógicas do PPP das licenciaturas interdisciplinares, optou-se, na sua implantação, 

por uma reforma de segundo tipo, que para Perrenoud (1999), não surte efeito esperado nas 

práticas pedagógicas dos decentes em sala. Talvez por isso os próprios professores, após dois 

anos de iniciadas as experiências formativas com as LI’s, trataram de organizar um coletivo – 

o chamado Fórum das Licenciaturas – que objetivou mudanças na própria estrutura do PPP, o 

que culminou, em 2013, com uma nova proposta de projeto e currículo. 

Não é nosso propósito analisar como se deu a organização desse coletivo e seu papel 

político na tessitura de uma nova proposta pedagógica que veio a se materializar em 2013, com 

um novo PPP (UFMA, 2013). O fato é que tal coletivo, composto inicialmente por uma ampla 

gama de professores de todos os campi do continente – onde a expansão via Reuni foi mais 

significativa – no final do processo de construção do novo PPP foi substituído por pequenas 

comissões que representavam as mais diversas áreas do saber, limitando o espaço de críticas a 

essas licenciaturas e realizando o trabalho mais pragmático, que foi dar forma institucional à 

expansão consagrada pelo Reuni na UFMA por meio das LI’s. 

Antes de analisarmos mais detalhadamente a perspectiva pedagógica que embasa o novo 

PPP das licenciaturas interdisciplinares da UFMA em Bacabal – MA, faz-se necessária uma 

análise sobre o processo de elaboração e reelaboração dos projetos dessas licenciaturas, que 

passaram por alterações significativas desde sua primeira versão, porém, que não rompem com 

a visão de formação expressa incialmente, ao contrário, reforçam e complementam tal visão. 
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Desta maneira, entendemos que tanto o projeto inicial, quanto o projeto que ora vigora 

oficialmente, a par de suas diferenças, compreendem uma perspectiva de educação que segue a 

lógica de formação da sociedade burguesa – uma pseudoformação. A partir das análises 

realizadas sobre a concepção pedagógica da proposta de formação de professores da UFMA de 

Bacabal-MA, constatamos que a segunda proposta reforça os elementos que se relacionam à 

adaptação e reificação dos futuros docentes, tão presentes hoje em dia quando se fala em 

formação do indivíduo. 

Esse reforço se faz a partir da adoção de uma grade curricular fechada, disposta em 

disciplinas fixas, com conteúdos pré-definidos. Com a reelaboração do PPP o que se intentou 

foi transformar as licenciaturas interdisciplinares em licenciaturas disciplinares que habilitam 

em quatro áreas69 em apenas quatro anos. Se o PPP passado dava uma maior autonomia aos 

docentes no tocante à elaboração e organização do currículo, a nova redação anula tal 

possibilidade, pois define uma “grade curricular” à exemplo das licenciaturas tradicionais. 

Corrobora com nossa argumentação a análise de um professor do curso de Ciências 

Humanas do campus de Bacabal, que afirma que: 

 

Então houve uma grande discussão coletiva, basicamente em 2013, esse curso 

passaram por uma modificação, que resultou no atual formato. Ele é um formato, que 

absolutamente, não tem nada de interdisciplinar. Poucos pontos de fricção. A 

constituição desses cursos não se deu por um trabalho pedagógico capaz de articular 

organicamente cada um dos eixos, cada uma das etapas. O que feito foi uma 

subdivisão de organização em áreas. E dentro dessas áreas um privilégio às disciplinas 

de acordo com as preferências individuais. Foi que fez com que o curso perdesse 

muito em organicidade ou no trabalho coletivo de planejamento pedagógico que 

tínhamos como referência, anteriormente, no projeto que não apresentava essa mesma 

estrutura. Assim, só para termos um exemplo, basicamente as áreas tentaram 

reproduzir em miniatura o formato das demais graduações, outras fizeram algumas 

escolhas problemáticas (SUJEITO 4). 

 

O novo projeto, que alterou o anterior por meio da Resolução nº. 177- CONSUN, de 24 

de abril de 2013, foi escrito por uma “Comissão de Reformulação dos Projetos das 

Licenciaturas Interdisciplinares”, coordenada pela Pró-reitoria de Ensino (PROEN), tendo a 

consultoria do Prof. Valdir Heitor Barzotto, da USP, e uma “Comissão de Organização 

                                                           
69 No caso das Ciências Naturais em apenas três: Física, Biologia e Química. 
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Curricular”, composta por vários docentes dos campi do interior do Maranhão, onde estas 

licenciaturas funcionavam. 

Com a elaboração do novo projeto, agora, as licenciaturas interdisciplinares formariam 

para o Ensino Fundamental, nas áreas de Ciências Humanas e Naturais, e para o Ensino Médio, 

por meio de uma habilitação específica que poderia ser em Sociologia, História, Geografia e 

Filosofia (Ciências Humanas), Física, Química e Biologia (Ciências Naturais), a critério da 

escolha dos alunos, feita por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do MEC, respeitando 

a disponibilidade de oferta de cada campus70. 

O período mínimo para integralização curricular foi acrescido em 1 ano, espaço de 

tempo em que aconteceria a formação específica, que habilitaria os alunos a ensinar no Ensino 

Médio, em uma das áreas específicas das Ciência Naturais ou Humanas. A carga horária dos 

cursos aumentou, passando para 3.315 horas, divididas entre Estágio Obrigatório (405 horas) e 

a carga horária dos componentes curriculares (2.910 horas). 

O novo PPP (UFMA, 2013), não rompeu com a concepção de competência do projeto 

anterior, mesmo porque uma das exigências da expansão universitária subsidiada pelo Decreto 

Presidencial n. 6.096 de 24 de abril de 2007, que instituiu o Plano de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni), era de que os novos cursos criados por meio da expansão 

possuíssem uma “nova arquitetura curricular”. Logo, o tom da inovação foi dado pela 

manutenção da pedagogia das competências como norte orientador das práticas pedagógicas 

dos professores do curso, só que com um caráter mais tradicional.   

No lugar de um rol de temas e conteúdos básicos do primeiro projeto (UFMA, 2010), 

surgiu uma matriz curricular rígida, nos moldes dos cursos tradicionais de graduação. Os 

processos de avaliação foram ajustados à Resolução n. 1.175 do Conselho de Pesquisa, Ensino 

e Extensão – CONSEPE, que vinha sendo debatida internamente pela universidade e teria sua 

aprovação realizada em 21 de julho de 2014, instituindo as normas regulamentadoras dos cursos 

de graduação da UFMA. 

Além disso, os cursos agora seriam de quatro anos, sendo que três anos seriam para a 

formação interdisciplinar e um ano para a formação específica. Decorridos os quatro anos de 

formação e conseguidos todos os créditos necessários para a conclusão do curso e obtenção do 

                                                           
70 A maioria dos campi só ofereciam uma das habilitações específicas de cada grande área das Ciências Humanas 

e Naturais. 
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diploma de licenciatura na área geral e na habilitação específica escolhida, os egressos poderiam 

lecionar em qualquer nível da educação básica, ou seja, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental 

– nas áreas de ciências humanas/naturais –, e no ensino médio – na habilitação específica. 

Fora isso, pouca coisa mudou, o que nos faz entender que tanto o projeto de 2010, quanto 

o de 2013, são continuidades – não expressando qualquer ruptura significativa – em uma 

concepção de educação que elege as pedagogias do aprender a aprender, a partir da lógica 

pragmática de formação para o mercado de trabalho, como referencial orientador para as 

práticas docentes nestas licenciaturas. 

Também foi mantida a quantidade de vagas de ingresso (60 alunos), considerada elevada 

para o ensino superior, corroborando a ideia de ingresso massificado subjacente ao Reuni, bem 

como o funcionamento do curso em um único turno – noturno – de acordo com as diretrizes do 

Programa, o que evidencia que os professores tiveram pouca autonomia, de fato, para alterar as 

bases do processo de expansão e reestruturação da universidade, tendo como referência o Reuni.  

O que houve, na realidade, foi a tentativa de um grupo de professores que atuavam 

diretamente nas LI’s, reunidos naquilo que se auto intitulou Fórum das Licenciaturas 

Interdisciplinares, de tornarem mais formais e familiares as práticas pedagógicas inauguradas 

pelo primeiro projeto, aproximando da sua própria experiência formativa, nas denominadas 

licenciaturas tradicionais, uma “proposta inovadora de formação interdisciplinar” (UFMA, 

2010, p. 07), que era lacunar em vários aspectos na formação do futuro docente daqueles cursos. 

Isso fica claro na apresentação da nova proposta: 

 

A presente proposta foi elaborada ponderando: que a matriz de competências criava 

grandes dificuldades para sua efetivação, tendo em vista não haver conteúdo ou 

componente curricular, apenas indicativo de competências e temas, bem como, uma 

sistemática de avaliação que não previa aprovação/reprovação; que a previsão de 

segunda licenciatura existe apenas em caráter emergencial, nos termos da Resolução 

CNE/CP Nº 1, de 11 de fevereiro de 2009; que instituir um regime acadêmico 

específico acresceria em complexidade os procedimentos de matrícula, trancamento, 

avaliação e outras situações acadêmicas destes estudantes (UFMA, 2013, p. 07. 

Negrito nosso). 

 

Apesar do currículo por temas/conteúdos ter sido substituído por uma matriz curricular 

específica (uma grade curricular tradicional) a concepção pedagógica do novo PPP da UFMA 

para as LI’s não se alterou, pois seguiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
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Graduação estabelecida pelo Parecer CNE/CES n. 67, de 11 de março de 2003, que elegeu como 

uma de suas recomendações: 

 

1. conferir maior autonomia às instituições de ensino superior na definição dos 

currículos de seus cursos, a partir da explicitação das competências e das 

habilidades que se deseja desenvolver, através da organização de um modelo 

pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da sociedade, em que 

a graduação passa a constituir-se numa etapa de formação inicial no processo 

contínuo da educação permanente (BRASIL; MEC apud UFMA, 2013, p. 17, 

grifo nosso). 

 

O novo projeto também seguiu o disposto na Resolução CNE/CP nº. 1, de 18 de 

fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena, 

fundamentada nos Pareceres Nº CNE/CP nº. 9/2001 e CNE/CP nº. 27/2001, alterada pelas 

Resoluções CNE/CP nº. 2/2004 e CNE/CP nº. 1/2005 e na Resolução CNE/CP nº. 2, de 19 de 

fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior, 

fundamentada no Parecer CNE/CP nº. 21/2001. 

Dessa maneira, o novo projeto (UFMA, 2013), a par das alterações pontuais na estrutura 

curricular e acadêmica destes cursos, manteve a concepção de competências como norte 

orientador da formação das LI’s. No item 7.6 (Eixos Articuladores), onde se define os critérios 

para a organização da matriz curricular, afirma-se, expressamente, a disciplinaridade e a 

interdisciplinaridade como articuladores da construção de competências profissionais que se 

espera dos egressos. 

 

[...] a disciplinaridade e interdisciplinaridade, visto que a formação do professor 

solicita estudos que possibilitem a sistematização e aprofundamentos de conceitos e 

relações para a construção e desenvolvimento de competências profissionais cuja 

atuação esteja centrada no ensino e promoção da aprendizagem de crianças, jovens e 

adultos. A interdisciplinaridade permite que sejam atravessadas as fronteiras das 

disciplinas a partir de um trabalho integrado e solidário entre diferentes professores e 

áreas na formulação e realização de projetos de pesquisa, principalmente aplicados ao 

ensino (UFMA, 2013, p. 28, grifo nosso). 
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Mesmo que o projeto destaque a importância da disciplinaridade e da 

interdisciplinaridade na formação do professor e na compreensão da realidade, o segundo 

projeto descaracterizou as experiências interdisciplinares que ainda podiam ser realizadas no 

primeiro projeto: 

 

Mas para mim ficou claro que as escolhas realizadas – escolhas sem terem como pré-

requisito eixos estruturadores, estruturantes; sem uma preocupação efetiva com a 

criação de uma organicidade para o curso – criou um conjunto multidisciplinar 

desarticulado e que torna ainda mais complicada a vida e o processo de assimilação 

pelos estudantes. Parece que o PPP tem esse problema. Por isso a necessidade, 

urgente, de ele ser redimensionado [...] (SUJEITO 5). 

 

No item 7.7, que trata do Estágio Obrigatório, a noção de competência também passa a 

balizar sua concepção, definindo-o como “um conjunto de competências e habilidades com fins 

de aprendizagem profissional, cultural e social em situações reais de trabalho e de vida, sob a 

supervisão do coordenador do estágio [...]” (UFMA, 2013, p. 29). 

Isto posto, não se trata do abandono da noção de competência, mas da sua manutenção, 

o que consagra nossa tese que afirma que, na verdade, não existem dois projetos de licenciatura, 

mas um projeto que se manteve fiel – do ponto de vista teórico, pedagógico, filosófico e político 

– às pedagogias do aprender a aprender, paradigma de formação de professores adotado pela 

universidade desde seu projeto de 2010. 

Mesmo que no novo PPP (UFMA, 2013) a palavra competência só pareça 11 vezes, 

contra 120 vezes em que aparece no primeiro projeto (UFMA, 2010), isso não descarta o fato 

de que se manteve a noção de competência como o paradigma de formação da UFMA para as 

LI’s. A grande questão é que no primeiro PPP houve uma preocupação com a discussão teórica, 

filosófica e pedagógica consagrada pela concepção de competência adotada para formar os 

professores destas licenciaturas. No segundo projeto não houve tal preocupação. Na verdade, 

as discussões filosóficas, pedagógicas e teóricas realizadas no segundo projeto são muito 

contraditórias, com pouca fundamentação teórica, reduzidas e misturam diversas concepções 

teórico-filosóficas, por vezes, opostas, sem o mínimo critério científico. 

O segundo projeto preocupa-se, predominantemente, em tornar a proposta inicial 

exequível do ponto de vista das normas acadêmicas dadas pela resolução n. 1.175 do 

CONSEPE. As discussões teóricas sobre a proposta, os Fundamentos do Projeto Político-
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Pedagógico (item 3), ficaram restritas a poucas páginas (seis no total), o que demonstra o 

desinteresse ou mesmo a falta de conhecimento técnico dos responsáveis pelo debate sobre os 

fundamentos teóricos, filosóficos, pedagógicos e políticos que embasam as práticas formativas 

na segunda proposta, se compararmos com as vinte e sete páginas que faziam essa discussão 

nos Princípios Norteadores e Fundamentos Teórico-Práticos (item 4) do primeiro PPP 

(UFMA, 2010). 

Nesse sentido, o PPP atual (UFMA, 2013) parece ter liofilizado qualquer discussão mais 

rigorosa sobre os fundamentos da educação, encerrando uma visão positivista e pragmática do 

processo educativo, uma visão técnico-instrumental das práticas pedagógicas e uma teoria 

tradicional de formação, reforçando os processos de heteronomia e reificação na formação dos 

professores. Não só no corpo do seu projeto, mas também no próprio currículo desses cursos, 

onde a discussão sobre os fundamentos da educação realizadas pelas disciplinas teóricas que 

compõe o currículo das licenciaturas tradicionais foram aglutinadas e reduzidas para que a parte 

específica e interdisciplinar pudesse ser realizada em quatro anos (3+1), reeditando o Decreto-

Lei nº. 1.190, de 4 de abril de 1939. Os “projetos inovadores” das licenciaturas 

interdisciplinares potencializam ainda mais a precarização na formação dos professores, pois 

visam instrumentalizar os alunos para quatro áreas de conhecimento (no caso específico das 

licenciaturas em ciências humanas) no mesmo tempo de formação que os cursos de 1939. 

Outra questão que remonta o período imperial, mais precisamente o ano de 1827, em 

que o país se encontrava sob a vigência do método Lancaster de educação, é que tais 

licenciaturas contam com apenas dois professores de cada área, que se revezam para ministrar 

todo o curso. Com exceção da habilitação específica, em que o número de professores é o dobro, 

todas as demais áreas dispõem apenas de dois docentes por área de conhecimento. Na área 

pedagógica também dois profissionais se revezam para cobrir todos os fundamentos da 

educação, mais a parte da didática e dos estágios. 

Nesse aspecto tanto os professores das licenciaturas, como os formados nelas, 

enquadram-se na categoria de multitarefeiros e/ou polivalentes, pois precisam dominar um 

amplo espectro de conhecimentos das mais variadas áreas para atenderem as exigências do 

projeto, já que cada curso conta com um número reduzido de professores, em que cada 

coordenação (Naturais, Humanas, Linguagens e Códigos, etc.), possui, no máximo, doze 

docentes. Para título de exemplo, temos o Curso de Ciências Humanas, que conta com 2 

professores da área de geografia, 2 de História, 2 de Filosofia, 2 de Sociologia e dois de 
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Fundamentos, totalizando 10 docentes. Para a habilitação específica mais 2 professores são 

disponibilizados, totalizando 12 docentes. 

Apesar do processo de elaboração do segundo projeto ter sido, sob o ponto de vista 

político, mais democrático71, do ponto de vista pedagógico e da própria finalidade da formação 

– socialização da cultura produzida pelo conjunto da humanidade – o segundo projeto é ainda 

mais antidemocrático que o primeiro. 

Tal interpretação é corroborada por alguns elementos, como: 1. A nova estrutura 

curricular das licenciaturas, que aglutinou as disciplinas teóricas do campo pedagógico-

didático, reduzindo sua carga horária, em detrimento das disciplinas específicas da área de saber 

da licenciatura; 2. Seu tempo de formação, que apesar de ter sido acrescido em 1 ano, aumentou 

significativamente o número de disciplinas ministradas e o tempo destinado às práticas de 

ensino; e, 3. A falta de uma teoria pedagógica clara que norteasse as práticas docentes –   

substituída por uma diversidade teórica que mistura Edgar Morin (Teoria da Complexidade), 

Luckás, Lacan, dentre outros (UFMA, 2013), sem escopo teórico-pedagógico de qualquer matiz 

ideológica. 

 

No âmbito filosófico, a sustentação do conceito de interdisciplinaridade se dá pelo 

pensamento complexo que possibilita repensar a prática pedagógica a partir da 

seguinte questão posta pela teoria da complexidade: quais são as possibilidades ainda 

não exploradas de complexidade? (MORIN, 1999, p.309). Para o mesmo autor (1999, 

p. 176), a complexidade não é receita, nem resposta. É um desafio e uma motivação 

para pensar. Não é completude, mas a incompletude do conhecimento (UFMA, 2013, 

p. 11). 

 

O segundo projeto parece ter se preocupado muito mais com as questões formais 

pertinentes à criação do curso que, propriamente, com todas as discussões teóricas que 

subjazem a práxis dos futuros docentes egressos deste. Ainda que o primeiro projeto 

reproduzisse uma visão heteronômica de educação, baseada nas pedagogias do aprender a 

aprender, adotando como norte a pedagogia das competências, o fazia com uma certa coerência 

ideológica que não se vê no segundo projeto, que mais parece uma colcha de retalho de várias 

teorias, tanto críticas como não-críticas. 

                                                           
71 Pois ouviu (apesar de em muitos casos não implementá-las) as mais diversas sugestões e colaborações dos 

docentes que estavam, verdadeiramente, materializando, em suas práticas cotidianas, a formação pensada pela 

universidade para os futuros profissionais da educação básica 
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Em função do argumento que a matriz curricular do PPP anterior (UFMA, 2010) criaria 

“grandes dificuldades para sua efetivação, tendo em vista não haver conteúdo ou componente 

curricular, apenas indicativo de competências e temas, bem como, uma sistemática de avaliação 

que não previa aprovação/reprovação” (UFMA, 2013, p. 07), implementou-se uma matriz 

curricular que aglutinou disciplinas de um mesmo núcleo de formação, como veremos adiante, 

reduzindo o tempo das disciplinas teóricas destinadas à reflexão crítica do fazer técnico-

didático-pedagógico docente. Ainda se suprimiu qualquer disciplina, no caso do Curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais, relacionada à formação geral do futuro educador, como: 

Filosofia, Sociologia, Psicologia, etc. 

Em função do argumento que o projeto inicial (UFMA, 2010) apenas previa a existência 

de uma segunda licenciatura em uma área específica do saber, na modalidade a distância, que 

habilitaria para a docência no ensino médio, optou-se por criar um curso com mais um ano 

apenas, onde concluídos os créditos específicos da área de saber para a qual os alunos serão 

formados, estariam estes habilitados a ensinarem em qualquer nível da educação básica72. 

Nesse intuito construiu-se um currículo generalista em todos os aspectos, mas ainda 

mais com relação à parte da formação que não se volta diretamente para a habilitação específica 

que o futuro docente “opta”73 por seguir. Na Figura 5, que traz o conjunto das disciplinas 

obrigatórias a serem ministradas no Núcleo de Formação Básica da Licenciatura 

Interdisciplinar com habilitação em Sociologia (habilitação ofertada no campus de Bacabal), 

ou seja, a parte interdisciplinar da formação, ministrada nos três primeiros anos do curso, as 

áreas de História, Filosofia e Geografia limitam-se a cinco disciplinas, para a área de Geografia 

e Filosofia, e seis para a de História. 

Além disso grande parte dessas disciplinas são denominadas de noções ou 

fundamentos, como por exemplo: Noções de Cartografia, Fundamentos de Geologia e 

Geomorfologia, o que denota a superficialidade no tratamento dos conteúdos específicos de tais 

disciplinas. Caso não fosse assim, de fato, ficaria muito difícil trabalhar os conhecimentos de 

Geologia e Geomorfologia, com a complexidade e profundidade exigidas para um curso de 

licenciatura, em um espaço tão exíguo de apenas 60h de carga horária. 

                                                           
72 Todas as disciplinas que compõe as Ciências Humanas/Naturais no ensino fundamental e a área da habilitação 

específica no ensino médio. 
73 Colocamos o vocábulo “opta” entre aspas, pois nenhum campus do interior oferece as quatro habilitações na 

área de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia) ou ciências naturais (matemática, física, 

química e biologia). Inicialmente os cursos ofereciam apenas uma destas habilitações para cada área mais geral. 
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O artifício criado, nesse caso, para tentar minimizar à ausência de disciplinas (tanto no 

núcleo de formação básica, pedagógica, específico) no currículo, foi no sentido de sua 

aglutinação, generalização e redução de carga horária. Tal processo pode ser observado em 

todas as disciplinas das mais diversas áreas. Nas de História (História do Brasil e do Maranhão 

Colonial), por exemplo, com a aglutinação, uma única disciplina, com carga horária de 45 

horas, tenta analisar mais de três séculos de História no Brasil e no Maranhão. Assim, procurou-

se aglutinar, em uma única disciplina, os conteúdos daquilo que, em uma licenciatura 

“tradicional”, seria ministrado em, no mínimo, duas disciplinas de 60 horas74. 

Se compararmos o PPP da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 

Humanas/Sociologia de Bacabal (UFMA, 2013) com a Licenciatura em Ciências Sociais do 

campus sede, a carga horária total das disciplinas do Núcleo Específico deste último, totalizam 

20 disciplinas, com uma carga horária de 1.200 horas (UFMA, 2014b), quase a mesma 

quantidade destinada à carga horária teórica do Núcleo de Formação Básica das Licenciaturas 

Interdisciplinares para todas as quatro áreas do saber desse curso: Geografia, Sociologia, 

Filosofia e História. 

A carga horária do Núcleo de Formação Específico das LI’s totaliza 540 horas, ou seja, 

menos da metade daquela destinada à Formação Específica da licenciatura tradicional em 

Ciências Sociais da UFMA, no campus sede. Mesmo a parte denominada específica do 

currículo ganha traços generalista e difuso, pois possui disciplinas como: Educação, cultura e 

sociedade; Sociedade e ambiente; Sociologia urbana, etc., que ou poderiam figurar como 

disciplinas do núcleo complementar ou mesmo do núcleo básico de formação. Não à toa o 

documento é enfático em afirmar que: 

 

Esclarecemos a princípio que se trata aqui de um projeto que vem procurando 

caminhos inovadores em sua prática para resultados que produzam concepções que 

não se limitem à transmissão de conhecimento, mas que na transmissão possam gerar 

a transferência de valores por meio do ensino, próprios da articulação de princípios 

inerentes às diferentes áreas. O que se considera inovador não é o referencial, mas o 

perfil de um professor que se pretende formar, o qual deverá se apropriar de um olhar 

que desafie um pensamento complexo que, para isso, precise estar desviado de um 

foco convencional: o conteúdo das diferentes áreas (UFMA, 2013, p. 10, negrito 

nosso). 

 

                                                           
74 Fazemos referência ao PPP do Curso de História - Licenciatura do campus sede (UFMA, 2014a). 
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Tal fato embasa a análise de que tais cursos cumprem a função de uma inclusão 

excludente, pois, mesmo na habilitação específica75, reduz-se, acentuadamente, os conteúdos 

e disciplinas que fazem parte do processo de formação de professores em sua área de 

conhecimento. 

 

 

Figura 5 – Grade Curricular do Núcleo de Formação Básica 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências humanas/ Sociologia, 

do Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2013, p. 32) 

 

É difícil imaginar como um professor possa corresponder às expectativas – postas como 

desafios a esse profissional pelo PPP do curso das licenciaturas interdisciplinares (UFMA, 

2013, p. 10) – se a condição para que estas possam, efetivamente, ter materialidade, é negada 

pelo próprio formato do curso. 

 

O que se considera inovador não é o referencial, mas o perfil de um professor que se 

pretende formar, o qual deverá se apropriar de um olhar que desafie um pensamento 

complexo que, para isso, precise estar desviado de um foco convencional: o conteúdo 

das diferentes áreas. Um olhar que transfira o desejo de um professor, por exemplo, 

de leitura capaz de invadir os efeitos de sentido com base nas questões da 

musicalidade; que seja capaz de transferir a ousadia de sair do particular para o 

                                                           
75 O espaço que a área específica ocupa neste núcleo é o mesmo que as disciplinas de Geografia e Filosofia, ou 

seja, apenas cinco disciplinas ao longo de todo currículo, são elas (Introdução à Sociologia; Cultura, Identidade e 

Diversidade; Sociologia Clássica; Sociologia Contemporânea e Estado e Sociedade). 
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universal e de fazer uma situação sair da categoria de fato até galgar o patamar da 

condição do gênero humano. 

 

Como formar um professor que possa romper com o pragmatismo do mercado, atuando 

de forma refletida em um mundo reificado e de profunda alienação dos indivíduos, como 

requisitado abaixo pelo projeto (UFMA, 2013, p. 10-11), se as condições objetivas para isto são 

obstadas pela própria universidade? 

 

Por mais que o professor que a Universidade Federal do Maranhão pretenda formar 

por meio do projeto das Licenciaturas Interdisciplinares atenda ainda às 

especificidades do mercado, ou seja, esteja habilitado para ministrar aulas de História, 

por exemplo, a Filosofia dará sustentação para que a História projete, na ideia de 

totalidade, o lugar que, em grande parte, é determinante dos fatos que se articulam no 

cotidiano dos espaços e é determinado por eles. Fatos que envolvem todas as relações 

que podem estar em âmbitos os mais diferentes e diversificados possíveis e que 

interferem e sofrem interferências nas condições de cidadania exercidas com maior 

ou menor êxito, dependendo dos conhecimentos que o cidadão possa dispor de todas 

as áreas até os que possam lhe elevar do âmbito da necessidade à esfera da liberdade. 

 

O que percebemos nestas LI’s é, ao contrário do que se pretende denotar nos 

documentos oficiais que as instituem, a materialização de cursos de licenciatura de segunda 

classe. Com o mote de que estes professores deverão atuar, predominantemente, no ensino 

fundamental do 6º ao 9º ano, aceita-se a premissa que tais profissionais não necessitam de um 

conhecimento mais elaborado e/ou aprofundado – que para a proposta parece sinônimo de 

quantidade – mas um foco minimalista no sentido de formar “na segurança e na solidez” 

(UFMA, 2010, p. 56). Em detrimento da qualidade acabe-se por reduzir, aglutinar, generalizar 

e apressar a formação dos futuros educadores dessas LI’s, corroborando para sua 

pseudoformação. 

Quando analisamos as disciplinas do Núcleo de Formação Pedagógica destas LI’s fica 

ainda mais patente o caráter pragmático da formação, pois os conteúdos desse eixo, destinados 

à parte dos Fundamentos da Educação76, que historicamente, nas licenciaturas “tradicionais”, 

já aparecem de forma episódica e fragmentada, ressaltando o caráter secundário que tais 

                                                           
76 Aqui tomamos apenas as disciplinas que compõe os Fundamentos da Educação (Filosofia da Educação, História 

da Educação, Psicologia da Educação, Política Educacional e Sociologia da Educação). As outras disciplinas, 

como: Tecnologia da Informação Aplicadas ao Ensino, Educação para Diversidade e Didática, mesmo não 

pertencendo aos Fundamentos da Educação são ministradas pelos mesmo professores da área de Fundamentos. 
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conteúdos assumem nas universidades e, mais especificamente, nos cursos destinados à 

formação de professores, são reduzidos a apenas três disciplinas. 

 

Figura 6 – Grade Curricular do Núcleo de Formação Pedagógica 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências humanas/ Sociologia, 

do Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2013, p. 33) 

 

Todas elas foram aglutinadas e reduzidas na sua carga horária, fato que demonstra que 

para os que colaboraram com a construção do PPP das LI’s a questão da formação do professor 

faz-se mesmo à revelia dos conteúdos pedagógicos e dos fundamentos da educação. Permanece 

a visão bem demarcada no seio da academia, entre os cursos de bacharelado, que para formar o 

professor basta apenas o domínio de conhecimentos específicos da sua área de atuação. 

Não negamos a importância das discussões levantadas pelas disciplinas da matriz 

curricular do curso, mas o fato de terem sofrido um processo de aglutinação e redução retirou 

delas não só um tempo importante para amadurecimento e reflexão dos temas propostos, como 

acabou descaracterizando-as. Tanto a Filosofia da Educação, quanto a Sociologia da Educação, 

tem um método próprio e discussões específicas que deveriam ser tratadas por um professor 

com formação para tal. As discussões próprias da Didática dividem espaço com Organização 

do Trabalho Escolar e, no curso de Ciências Naturais, essa disciplina dispõe apenas de uma 

carga horária teórica de 30 horas, sendo outras 30 horas destinadas à PECC (Prática de Ensino 
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como Componente Curricular). Aglutinadas pode-se perder de vista tal especificidade, dando 

margem a que se trabalhe de forma genérica assuntos diferentes. 

A exemplo, apresentamos a ementa da disciplina de História e Política Educacional 

(Figura 7): 

 

Figura 7 – Ementa da disciplina de História e Política Educacional 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais/ Física, do 

Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2013, p. 59) 

 

Com uma carga horária de 60 horas nenhum tema específico que envolva a História da 

Educação, ou da História da Educação Brasileira, é abordado. O que se propõe é uma discussão 

que fica atrelada às questões políticas. A política ocupa a centralidade das reflexões e análises 

e a História da Educação apenas, secundariamente, aparece, subsidiando as relações entre o 

Estado e as políticas desenvolvidas por este em cada contexto específico. 

É clara a importância dessa discussão para a educação e para a compreensão de que as 

políticas para esta área são fruto de conflitos que expressam as tensões de classes de cada 

momento histórico concreto, mas, no nosso entendimento, apenas essa discussão descaracteriza 

o debate específico proposto pela disciplina de História da Educação, no geral, e a História da 

Educação Brasileira, particularmente. 

O que nos parece é que simplesmente as discussões específicas que envolviam as 

disciplinas de História da Educação e História da Educação Brasileira foram negligenciadas, 

restando apenas, na ementa, a parte que trata sobre a Política Educacional, e ainda de forma 

muito abrangente e genérica. Esse generalismo e superficialidade na abordagem dos conteúdos 

desta e de outras disciplinas acabam reforçando, ao nosso ver, a pseudoformação e contribuindo 
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para o aprofundamento do processo de heteronomia dos alunos. É a expressão da racionalidade 

tecnológica que as disciplinas que, potencialmente, trabalham com a nossa memória sobre o 

que tem representado a luta pelos processos educativos formais, no sentido de uma maior 

democratização da cultura, tenha sido esquecida e/ou negligenciada. 

Um outro exemplo é a disciplina de Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação 

(Figura 8). Nesse caso também se privilegiou as discussões em torno da área da sociologia, de 

forma muito genérica, e negligenciou-se as discussões específicas da área da Filosofia da 

Educação. Não há uma referência entre a Filosofia e as Teorias da Educação, nem suas relações 

com as Ideias Pedagógicas de cada época e lugar. Não há, também, nenhuma discussão que 

aborde as relações entre a Filosofia, as Ideias Pedagógicas e a Educação no Brasil. 

 

Figura 8 – Ementa da disciplina de Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais/ Física, do 

Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2013, p. 57) 

 

Muito mais grave, porém, é o caso da disciplina de Tópicos Especiais de Fundamentos 

da Educação (Figura 9). Nessa disciplina se mistura, sem qualquer critério inteligível, questões 

próprias das discussões que envolvem a área de Fundamentos da Educação com discussões da 

área de Letras. Nas referências elenca-se autores com visões político-ideológicas opostas, sem 

qualquer critério que embase tal fato. Há também referências há autores que discutem a 

Filosofia da Educação, a História da Educação, a Sociologia da Educação e a Política 

Educacional. Como esta disciplina é uma eletiva, parece que ela entrou como um grande trunfo 

em que se trabalharia todos os grandes temas da área de Fundamentos da Educação em uma 

única disciplina de 60 horas. 
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Figura 9 – Ementa da disciplina de Tópicos Especiais de Fundamentos da Educação 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais/ Física, do 

Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2013, p. 80) 

 

Para nós o argumento em prol da interdisciplinaridade não justifica tal aglutinação – 

mesmo porque as ementas destas disciplinas demonstram o contrário, ou seja, a perda da 

especificidade de cada análise e a consequente generalidade que estas disciplinas assumiram – 

pois o que parece ter preocupado a comissão, que organizou e estruturou tal currículo, foi mais 

o espaço de cada disciplina na grade, que acabou privilegiando as disciplinas do núcleo de 

formação geral e específica, secundarizando, assim, as disciplinas de formação pedagógica. 

Outrossim, não entendemos que aglutinar duas disciplinas, com suas especificidades e 

características próprias, em uma única, seja fator que contribua com a interdisciplinaridade. 

Permanece a velha dualidade entre os modelos de formação de professores no país 

apontada por Saviani (2009, p. 149): para um primeiro modelo, aquele que se materializou nas 

universidades, formar professores significa dispor a estes apenas os conteúdos específicos de 

sua área de saber. A formação pedagógico-didática viria “em decorrência do domínio dos 

conteúdos do conhecimento logicamente organizado, sendo adquirida na própria prática 

docente ou mediante mecanismos do tipo ‘treinamento em serviço’”. O segundo modelo, aquele 

praticado nas escolas normais, defende a ideia que a “formação do professor propriamente dita 

só se completa com o efetivo preparo pedagógico/didático”. 

Para o referido autor, a “universidade não tem interesse pelo problema da formação de 

professores”, ou seja, as universidades não têm se preocupado com a parte específica da 

formação docente, justamente aquela que trata das questões dos fundamentos da educação; do 

seu preparo pedagógico-didático. Podemos afirmar que o caráter quase amador no preparo dos 

futuros docentes se dá nas universidades como um fator estrutural. Enquanto nestas instituições 

se defende uma maior formação dos bacharéis, aqueles que se dedicarão à pesquisa, como 
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“premissa para uma graduação de qualidade” (SILVA; BRIZOLL; SILVA, 2013, p. 528), para 

os cursos de licenciatura, a visão predominante é que basta ao futuro professor uma formação 

específica na sua área de atuação. 

A licenciatura perde sua especificidade com relação ao bacharelado e se transforma em 

adendo deste com a inserção de algumas disciplinas pedagógicas. Essa espécie de “improviso” 

na formação do educador fez Menezes (1986, p. 120) afirmar que: “a Universidade tem aceitado 

formar professores como espécie de tarifa que ela paga para poder fazer ciência em paz. A 

Universidade tem que assumir a formação do professor como tarefa, como uma de suas tarefas 

centrais”. 

No lugar das disciplinas teóricas da área pedagógico-didática – endossando a lógica que 

a formação do professor se faz mediante a prática ou treinamento em serviço – temos um 

conjunto de disciplinas práticas, como o Estágio, que corresponde a 405 horas de atividades 

desenvolvidas a partir do quarto período do curso. Além deste, integralizando outras 405 horas, 

há ainda a Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC), que compõe parte 

importante das várias disciplinas do currículo, no intuito de promover um “diálogo entre as 

áreas de conhecimento da Licenciatura em Ciências Humanas/Sociologia. Os conteúdos estão 

distribuídos tanto em disciplinas específicas quanto organizadas dentro de componentes 

teórico-práticos” (UFMA, 2013, p. 28). 

 

 

Figura 10 – Resumo da Estrutura da Matriz Curricular 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências humanas/ Sociologia, 

do Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2013, p. 34) 

 

Tomando como referência o quadro com o resumo da estrutura curricular do curso de 

Ciências Humanas/Sociologia (Figura 10), verificamos que a carga horária destinada às 
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atividades práticas, englobando tanto o Estágio como as PECC’s, que totalizam 810h, é maior 

que a destinada ao núcleo de formação específica (540h) e mais que o dobro da carga horária 

direcionada ao Núcleo de Formação Pedagógica (390h). Consagra-se, desta forma, não só a 

visão predominante na atualidade, que a formação dos professores se faz na prática, mas um 

pragmatismo que chega mesmo a considerar que a prática dispensa os conteúdos teóricos da 

formação. 

Não estamos negando a prática como um aspecto importante da formação do professor, 

o que temos que ter em mente é que: 

 

Enquanto o pensamento se restringe à razão subjetiva, suscetível de aplicação prática, 

o outro, aquilo que lhe escapa, vem a ser correlativamente remetido a uma práxis cada 

vez mais vazia de conceito, e que não conhece outra medida que não ela própria. O 

espírito burguês reúne a autonomia e a aversão pragmatista pela teoria tão 

antinomicamente quanto a sociedade que o sustenta. O mundo, que a razão subjetiva 

tendencialmente só se limita ainda a reconstruir, na verdade deve ser continuamente 

transformado conforme sua tendência à expansão econômica e, contudo, sempre 

permanecendo o que é. O que mexe com isso é amputado do pensar: sobretudo, a 

teoria que quer algo mais que reconstrução. Dever-se-ia formar uma consciência de 

teoria e práxis que não separasse ambas de modo que a teoria fosse impotente e a 

práxis arbitrária, nem destruísse a teoria mediante o primado da razão prática [...] 

(ADORNO, 1995, p. 204). 

 

A primazia do objeto e a anulação do sujeito, tão característica da relação subalternizada 

da teoria frente a prática, remete-nos sempre a relações de poder em que os sujeitos precisam 

se render frente a um mundo que parece independer de suas ações. Tal caráter pragmático pouco 

contribuiria para uma formação autônoma, pois, ao contrário, exige o seu inverso, um sujeito 

cada vez mais pseudoformado. Se a teoria pode promover o pensar; é por medo do pensar que 

a sociedade burguesa erige a prática como seu fundamento. 

O caráter pragmático do currículo é reforçado quando analisamos os conteúdos do 

Núcleo de Formação Pedagógica (Figura 10). Dentre as disciplinas de formação teórica 

podemos destacar: Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação; Psicologia da 

Educação; História e Política Educacional e Educação para Diversidade. As disciplinas de 

Tecnologias da Informação Aplicadas ao Ensino; Didática e Organização do Trabalho Escolar; 

Libras (que inusitadamente compõe o núcleo pedagógico), mesmo tendo um caráter mais 

prático ainda dispõe de uma parte da carga horária (15h) voltadas à PECC – a prática da prática. 
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Consagra-se, dessa maneira, a visão pragmática de currículo e educação, que é reforçada 

pelo PPP quando descreve o que seria o Núcleo de Formação Pedagógica: “O Núcleo de 

Formação Pedagógica constitui-se de componentes curriculares obrigatórios e indispensáveis, 

que devem ser cumpridos pelo estudante para a integralização curricular, correspondendo a 

disciplinas pedagógicas e atividades de práticas pedagógicas” (UFMA, 2013, p. 27). Não há 

uma análise ou discussão teórico-filosófica mínima sobre o porquê desses componentes serem 

obrigatórios e indispensáveis, ou mesmo da sua escolha para a necessária integralização 

curricular. O PPP reproduz o modelo de formação oficial para as licenciaturas de forma 

pragmática e irrefletida. Cede, em nome do modelo de expansão universitária que se deu com 

o Reuni, a sua autonomia para se colocar como simples executora das diretrizes nacionais de 

formação docente. 

Um aspecto, que se ressalta, quando comparamos as duas propostas de currículo 

(Figuras 10 e 11), é que por mais que a segunda proposta tenha aumentado em um ano o seu 

tempo mínimo de integralização, totalizando 8 semestres letivos, e que a carga horária total 

tenha acrescido, concomitantemente, em 435 horas, percebemos, de outro modo, que desse total 

apenas 235 horas foram acrescidas ao que se denominou de Núcleo de Formação Básica, 

Núcleo de Formação Específica e Formação Pedagógica. As outras 200 horas foram para o 

denominado Núcleo Livre (180 horas), para a Prática de Ensino como Componente Curricular 

(PECC), que teve um acréscimo de 5 horas na sua carga horária total, assim como também as 

atividades de Estágio e para as Atividades Acadêmico-Culturais (acréscimo de 10 horas). 

 

Figura 11 – Quando referencial da distribuição dos componentes curriculares 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências humanas/ Sociologia, 

do Campus de Bacabal – MA (UFMA, 2010, p. 81) 

 

Dessa maneira, por mais que o tempo de integralização tenha aumentado, isso não se 

traduziu em um aumento da qualidade das discussões teóricas do curso, manifesta no 
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aprofundamento de tais discussões. Na verdade, no nosso entendimento, a segunda proposta 

traduziu-se em um mecanismo de pseudoformação muito mais intenso do que a primeira, pois 

objetiva formar professores para atuarem no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) nas quatro áreas 

das Ciências Humanas (Sociologia, Filosofia, Geografia e História), ou nas três de Ciências 

Naturais (Química, Biologia e Física), e no Ensino Médio em uma área específica das Ciências 

Humanas ou Naturais, acrescendo apenas 235 horas totais às discussões teóricas que envolvem 

tais disciplinas77. Pensando uma disciplina que, normalmente, se constitui de uma carga horária 

de 60 horas; é como se com o aumento de mais quatro disciplinas78 o aluno estivesse habilitado 

para a docência no Ensino Médio. 

O que podemos concluir desse processo de democratização do ensino superior, por meio 

da política de expansão das suas instituições via Reuni, e da opção da UFMA em adotar, nesse 

processo, uma política que colocou as licenciaturas interdisciplinares como orientadoras e 

potencializadoras dessa expansão – pois era muito mais barato instituí-las que a outros cursos 

– é que, ao contrário do que se propunha, tais cursos acabaram por significar a reprodução da 

pseudoformação, corolário da decadência cultural e reforço da barbárie perpetrados por uma 

sociedade sucumbida pela Indústria Cultural. 

Interdita-se o potencial revolucionário da razão e do entendimento, manifesto na 

ilegítima negação dos conteúdos escolares na formação dos indivíduos, com o claro objetivo de 

refrear o pensar autônomo, pois a “teoria representa o não-limitado” (PUCCI, 1994, p. 33), a 

superação do sempre-o-mesmo, do repetitivo e da heteronomia, e o “pensar não é uma atividade 

inocente, mas perigosa”, que, de outro modo, “influencia a prática dos indivíduos, leva-os a 

duvidar das formas tradicionais de cultura, a subverte-las” (PUCCI, 1994, p. 33). 

É a adaptação a marca mais manifesta desses currículos articulados às pedagogias do 

aprender a aprender, e mais especificamente aqueles vinculados ideologicamente à pedagogia 

das competências e do professor reflexivo. Essas pedagogias reforçam uma razão de tipo 

instrumental, onde nada, ou quase nada, escapa ao seu controle. Obsta-se a possibilidade de 

                                                           
77 Como na proposta anterior (UFMA, 2010) não se dividia a carga horária total entre o “Núcleo de Formação 

Básica”, “Núcleo de Formação Específica” e “Núcleo de Formação Pedagógica”, mas apenas em “Atividades 

teórico-práticas”, com 1.880 horas, os professores, em tese, teriam maior liberdade para modelar a carga horária 

das disciplinas e atividades de acordo com os seus próprios interesses acadêmicos e de seus alunos. Essa maior 

liberdade poderia configurar um arranjo curricular em que, em determinado período, se dispusesse de um tempo 

maior no currículo para qualquer um dos núcleos de formação. 
78 Em qualquer um dos três núcleos: Formação Básica, Específica ou Pedagógica. 
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construção de uma visão crítica do mundo e da realidade, uma “rearticulação da práxis 

transformadora” (PUCCI, 1994, p. 39). 

  



173 
 

 
 

6 AVALIAÇÃO DISCENTE DOS CURSOS 

Dos alunos que integraram a pesquisa79 a maioria (0,87) mora na zona urbana da cidade 

de Bacabal – MA, e apenas 0,12 disseram morar na zona rural. Dos que moram em Bacabal, 

0,51 afirmaram morar próximo ao campus ou nas suas imediações. Um percentual de 0,15 

afirmou ter que se deslocar até 50km por dia para chegar ao campus; 0,24 afirmou que precisa 

se deslocar entre 50 a 100km para chegar ao campus e apenas uma pessoa disse que tem que se 

deslocar em mais de 200km por dia para chegar ao campus. 

O público que integra as licenciaturas, em relação ao gênero, é composto de 0,51 de 

pessoas do sexo feminino e de 0,48 do sexo masculino. Não há predominância de mulheres 

nestas licenciaturas como o que acontece nos anos iniciais da educação básica. A maioria dos 

alunos se identificou como tendo a cor parda (0,57), outros 0,30 se identificou como tendo cor 

preta e 0,12 como brancos. 

A maioria dos alunos destas licenciaturas estudou toda sua vida em escola pública (0,97) 

e cursou o ensino médio na modalidade científico ou de formação geral (0,78). Outros 0,12 

cursaram o ensino técnico-profissionalizante e 0,9 fizeram supletivo. É importante frisar que 

esses alunos, em sua maioria, fazem parte da primeira geração das suas famílias a ingressarem 

no ensino superior. Para ampla parcela desses alunos os pais e/ou responsáveis só chegaram a 

cursar até o ensino fundamental incompleto (0,42). Uma pequena parte dos pais e/ou 

responsáveis conseguiu terminar o ensino superior (0,9). 

As dificuldades encontradas por essas famílias no sentido de sua escolarização podem 

ser melhor compreendidas quando analisamos a sua renda bruta. A maioria das famílias 

sobrevive com até 2 salários mínimos (0,81), sendo que muitos alunos que cursam estas 

licenciaturas (0,3) têm que trabalhar para ajudar no sustento familiar. O alto índice de 

desemprego na região faz com que os alunos, ao serem perguntados sobre o que esperam obter 

com um curso superior, tenham, na formação oferecida nestas licenciaturas, uma maneira de se 

colocarem no mundo trabalho e aumentarem sua renda (0,48). 

                                                           
79 A pesquisa foi realizada com os alunos dos cursos de Ciências Naturais e Humanas, do primeiro e do último ano 

do curso. Responderam ao questionário 28 alunos, de um total de 162 das licenciaturas em ciências naturais e 

humanas. As perguntas que iniciaram o questionário procuravam entender a realidade socioeconômica dos alunos 

e de seus pais e/ou responsáveis, na tentativa de traçar um perfil do público que constitui as licenciaturas 

interdisciplinares da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 
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Apenas 0,24 disse que o objetivo maior com a formação nestes cursos se direcionava ao 

desenvolvimento de uma consciência crítica para maior interação social. Isso também reflete a 

pouca afinidade dos alunos com o curso e a profissão docente. Quando perguntados pelas razões 

que lhes fizeram escolher esses cursos, a minoria (0,39) disse ser por afinidade pessoal, vocação 

ou realização pessoal. A maioria escolheu os cursos por falta de opção (0,27), pela questão do 

emprego (0,15) ou pela dificuldade em ser aprovado no ENEM para o curso que deseja (0,18). 

Esse quadro demonstra alguns dos problemas relacionadas ao processo de formação de 

professores no Brasil. Geralmente os discentes desses cursos fazem parte de famílias com baixa 

renda e escolaridade, oriundos da escola pública, que, por não conseguirem acessar os cursos 

com mais prestígio social – devido à grande concorrência do Sisu80 –, acabam indo para as 

licenciaturas. Como ainda há uma demanda reprimida de professores na rede de educação 

básica, essa é uma alternativa mais imediata para a questão do desemprego nessas localidades. 

Nesse sentido é necessário, para que se melhore a qualidade da formação de professores no 

país, investimentos tanto nos cursos de licenciaturas, como na própria carreira do magistério, 

no sentido de propiciar uma maior atratividade, dessa profissão, para os jovens. 

Os alunos entram nessas licenciaturas sem saber o que elas são e o que esperar delas. 

Quando perguntamos aos alunos do último ano (2014) sobre o grau de conhecimento do PPP 

do curso do qual faziam parte, a maioria afirmou não saber nada ou saber muito pouco do 

projeto destas licenciaturas (0,6), uma parte (0,3) afirmou conhecer a proposta razoavelmente 

e apenas 1 aluno disse conhecer bem o projeto do seu curso. No caso dos alunos do primeiro 

ano (2018), a maioria respondeu não conhecer nada ou conhecer muito pouco sobre a proposta 

(0,76) e o restante (0,24) afirmou conhecer a proposta de forma razoável. 

Aqui percebemos que há pouca ou mesmo nenhuma participação do seguimento 

discente na escolha, elaboração e participação nas diretrizes que permeiam PPP que orienta a 

formação destes futuros professores, reforçando seu elevado grau de heteronomia nas questões 

pertinentes a sua própria formação. Para aproximadamente 0,57 dos alunos destas licenciaturas 

a formação baseada em competências é algo que eles nunca ouviram falar ou que conhecem 

                                                           
80 Esse fato pode corroborar para a compreensão da grande taxa de evasão desses cursos. Em 2018, segundo o 

edital para seleção de alunos às vagas ociosas do campus de Bacabal (Edital PROEN n. 167/2018), para as 

licenciaturas interdisciplinares, haviam 103 vagas existentes (37 para Ciências Humanas/Sociologia e 38 para 

Ciências Naturais/Física). Disponível em www.ufma.br (Acessado em abril de 2019). 

http://www.ufma.br/
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muito pouco. Apenas 0,23 afirma conhecer razoavelmente a proposta de formação de 

professores orientada por essa concepção pedagógica. 

Perguntamos tanto aos alunos do primeiro quanto do último ano: Você, alguma vez, 

durante as aulas, já ouviu falar em Philippe Perreoud ou Donald Schön? Apenas um aluno, da 

turma de 2018, afirmou ter ouvido falar deles algumas vezes. Esse dado também nos revela, 

talvez devido ao pouco espaço que as disciplinas de fundamentos da educação recebem nos 

cursos de formação de professores, a ausência de discussões sobre certas concepções 

pedagógicas (inclusive muito em voga na atualidade), a ponto de serem completamente 

desconhecidas dos discentes. 

Apesar disso os alunos avaliam bem seus cursos, afirmando que eles proporcionam as 

condições para que atuem tanto no Ensino Fundamental maior, como no ensino médio. Para 

0,23 dos alunos os cursos garantem estrutura curricular que proporciona, razoavelmente, as 

condições para sua atuação na docência do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), para 0,33 a 

estrutura curricular do curso garante muito as condições para essa atuação e para 0,3 dos 

entrevistados isso ocorre plenamente. No Ensino Médio o grau de satisfação com a estrutura 

curricular dessas licenciaturas se repete. Para 0,9 dos alunos pesquisados a estrutura curricular 

das licenciaturas oferece as condições para a sua atuação no ensino médio. 

Esses dados podem refletir a concepção de que para os discentes das licenciaturas 

interdisciplinares o mais importante na estrutura curricular dos cursos é a formação específica 

na área de conhecimento da habilitação e não a formação pedagógica. Isso é ainda mais 

enfatizado quando perguntamos especificamente sobre as disciplinas do núcleo pedagógico. 

Mesmo afirmando sua importância (0,97 acham que são importantes em algum grau), os alunos 

(0,9) responderam que elas são suficientes para proporcionar uma boa atuação na docência da 

educação básica para o qual estão sendo formados. 

Também avaliam muito bem as estratégias de ensino dos professores, que, para os 

discentes, procuram sempre articular teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem e 

se preocupam com uma formação integral que propicie o amadurecimento de uma consciência 

crítica nestes jovens, pois 0,8 dos entrevistados afirmou que isso é verdadeiro em algum grau e 

todos eles afirmaram que o curso proporcionou um olhar mais crítico sobre a realidade. 

Percebemos, com a avaliação realizada com os discentes, que a concepção pedagógica 

baseada em competências foi algo que se materializou nas práticas pedagógicas dos docentes 



176 
 

 
 

das licenciaturas interdisciplinares. Isso pode ter acontecido em alguma medida, haja visto que 

para, aproximadamente, 0,7 dos entrevistados os professores acham que é mais importante que 

os alunos aprendam um método próprio de aquisição de conhecimento do que conteúdo. Ainda 

assim, analisamos que esse dado, por si só, não configure que a concepção pedagógica por 

competências tenha superado a pedagogia tradicional nas práticas pedagógicas desses cursos. 

Discordamos, também, que a opção por uma delas exclua, totalmente, o emprego de técnicas e 

metodologias de outras concepções pedagógicas, dado o nível sincrético de apropriação por 

parte dos docentes destas teorias. 
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7 CONCLUSÃO 

A pesquisa que concluímos foi motivada tanto pela nossa inserção como educadores na 

educação básica e superior, como pelo interesse em apreender as contradições que marcam, 

historicamente, o processo de formação de professores no Brasil. Tais contradições se ligam às 

disputas e conflitos sociais que se estabelecem no interior da sociedade como manifestação das 

tensões da própria base produtiva material. 

O interesse em analisarmos como se configurou a formação de professores na UFMA 

nas licenciaturas interdisciplinares na cidade de Bacabal –MA advém da nossa prática educativa 

nessas licenciaturas, como professor da área dos Fundamentos da Educação, ministrando todas 

as disciplinas desse campo. Foi, justamente, no seu processo de expansão mais intenso e de 

interiorização que se deu nossa inserção nestas licenciaturas. 

Chamou-nos atenção a forma como o projeto das licenciaturas interdisciplinares foi 

implementado. Se no discurso propugnava-se, como objetivo da criação daqueles cursos, por 

uma formação de professores que rompesse com as velhas dicotomias do seu processo 

formativo, que punha em relevo apenas um dos polos da relação dialética entre teoria e prática, 

forma e conteúdo, o que se revelou, no próprio PPP (muito mais no segundo que no primeiro), 

foi a manutenção dessas dicotomias empobrecedoras da formação dos professores. A forma 

tomou lugar dos conteúdos, expressão da Pedagogia das Competências, e a prática encerrou 

todo conteúdo em si mesma. 

Sob aparente pioneirismo e novidade o que se implementou na UFMA, por meio destas 

licenciaturas interdisciplinares, foi a reedição do sempre o mesmo, a partir de um processo de 

expansão da universidade pública brasileira impulsionada por uma política que, se teve como 

ponto positivo pretender aumentar o acesso ao nível superior às camadas mais pobres da 

população, o fez com um forte conteúdo autoritário, por meio dos contratos de gestão, 

relacionando à adesão ao programa de expansão (Reuni) e o acesso do aporte extra de recursos 

às IES ao cumprimento de metas globais que não levou em conta a particularidade de cada 

instituição e de cada região do país. O cálculo frio, no sentido da administração eficiente de 

recursos, foi o que balizou tais contratos de gestão. 

Para dar conta de metas tão ambiciosas a UFMA reestruturou o projeto inicial do Reuni, 

trocando os cursos, inicialmente pensados na área da administração, para as licenciaturas 

interdisciplinares. Cursos com uma implementação menos dispendiosa e que poderiam ser 
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estruturados de forma a dar cumprimento as metas globais do Reuni. O formato dos cursos 

seguiu o modelo instituído pelo Processo de Bolonha, na Europa, e que no Brasil foi 

materializado no projeto da Universidade Nova. 

Semelhanças à parte, as licenciaturas interdisciplinares inauguram um modelo 

formativo que “inova” no tocante ao tempo destinado à formação de professores. Se pelo 

modelo curricular sugerido pela Universidade Nova a formação de professores se faria entre 4 

e 5 anos, contando a duração dos dois ciclos correspondentes aos núcleos de Formação Geral e 

Formação Profissional, o modelo inicial da UFMA intentava formar professores em apenas três 

anos, de maneira interdisciplinar, nas quatro áreas das Ciências Humanas e em três áreas das 

Ciências Naturais, o que ampliou a precarização da formação desses futuros educadores. 

Democratizar o ensino superior público não se resume a aumentar o ingresso de pessoas 

nas IES. O aumento quantitativo de vagas nessa modalidade é, com certeza, um dos pré-

requisitos para a sua democratização. Tal aumento, porém, deve ser acompanhado da qualidade 

necessária para que a universalização não possa comprometer o próprio funcionamento dos 

cursos, fragilizando o tripé em que se assenta o modelo de universidade brasileira, baseado no 

ensino, pesquisa e extensão. 

Isso se faz ainda mais relevante quando se trata de formar professores. A realidade 

educacional brasileira comporta muitos desafios, como, por exemplo, a própria carência de 

educadores para atuarem na educação básica com a formação exigida em lei. O número de 

professores leigos é enorme no país e ainda maior nas zonas rurais e nas periferias dos grandes 

centros urbanos. Políticas públicas, na área da educação, na tentativa de dirimir tais problemas, 

se direcionam no sentido da democratização da sociedade. Analisar tais políticas também se 

perfaz importante, pois nos permite refletir sobre as vicissitudes de tais processos. 

Foi esse o objetivo do presente trabalho ao analisar o processo de criação e 

implementação das licenciaturas interdisciplinares em Ciências Humanas e Naturais – modelo 

de formação de professores proposto pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, a partir 

do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Intentamos 

apreender as contradições desse processo, marcado por rupturas e continuidades, avanços e 

retrocessos no tocante aos desafios de formar professores no Brasil. 

Salientamos que desde o início o modelo de formação de professores da UFMA, 

estruturado a partir das licenciaturas interdisciplinares e materializado no seu Projeto Político 
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Pedagógico (PPP), trazia a marca da ideologia racionalidade tecnológica e dos modismos 

educacionais em voga na atualidade. Uma formação hipostasiada, que tinha como mote a 

preparação (treinamento) dos indivíduos para o mundo do trabalho. A concepção pedagógica 

que fundamentou o projeto foi o da pedagogia das competências, com o aporte teórico-

metodológico de outras concepções pedagógicas, como o da Teoria do Professor Reflexivo, 

todas modismos educacionais da sociedade do capitalismo tardio. 

Analisamos as contradições desse processo, salientando que, apesar de se registrar o 

importante fato da expansão da UFMA para as camadas mais pobres da população, em cursos 

de formação de professores em nível superior, com a maior parte das vagas destinadas ao turno 

da noite, no interior do Maranhão, esse fenômeno foi acompanhado de uma formação 

administrada, pois encurtou o tempo de duração destinado a formação de professores em 

licenciaturas tradicionais – que geralmente é de quatro anos – para três, seguindo a prescrição 

mínima81 da Resolução CNE/CP nº. 02/2002, que, no seu Artigo 1º estipulava que os cursos de 

formação de professores teriam uma carga horária mínima de 2.800 horas. 

Além disso, seguiu o modelo de formação baseado em competências, com forte apelo 

para a empregabilidade dos futuros docentes em uma realidade em que a falta de professores 

com habilitação específica para atuarem na educação básica teve significativa influência na 

construção de um currículo interdisciplinar, que em vez de ampliar os conhecimentos dos 

profissionais da educação, permitindo uma visão da totalidade a partir das interfaces de sua área 

específica com outras áreas, restringiu o tempo destinado tanto as disciplinas específicas 

(habilitação específica), como das áreas de fundamentos da educação. 

O objetivo de tal formação foi o de instrumentalizar os futuros profissionais da 

educação, a partir de uma formação geral, para que pudessem se inserir, como docentes 

multitarefeiros, nas mais diversas áreas do conhecimento, remediando o problema da carência 

de professores na educação básica. 

Concepção pedagógica por competências, forte entendimento que a formação do 

professor se faz na prática (Teoria do Professor Reflexivo), redução das disciplinas do núcleo 

geral (disciplinas que não fazem parte da habilitação específica), aglutinação de disciplinas do 

núcleo de formação pedagógica, curta duração dos cursos; tais características marcam o Projeto 

                                                           
81 O primeiro projeto ultrapassa o mínimo estipulado pela resolução em 80 horas. 
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Político Pedagógico das licenciaturas interdisciplinares da UFMA, e, no nosso entendimento, 

reforçam os aspectos da pseudoformação. 

Tais licenciaturas operam com base em uma grande contradição: afirmam que a 

formação disponibilizada na universidade permitirá a construção do cidadão crítico e reflexivo, 

mas, ao mesmo tempo, negam tal possibilidade, ao restringirem o aprofundamento das 

discussões pertinentes aos saberes disciplinares, pois o modelo curricular força a criação de 

disciplinas com discussões generalistas, breves e superficiais, como ficou demonstrado por 

meio das ementas de algumas disciplinas desses cursos. 

Mesmo com todos esses problemas de ordem pedagógico-curricular, os professores dos 

cursos (Naturais e Humanas) avaliam que tais licenciaturas têm oferecido uma boa formação 

para seus alunos. Se para estes docentes o processo de expansão da UFMA, por meio do Reuni, 

levantou problemáticas em várias áreas (estruturais, pedagógicas, curriculares, dentre outras), 

também propiciou uma formação de qualidade para os discentes que ingressam nesses cursos. 

Por mais que, após as análises aqui realizadas, isso possa parecer contraditório, os professores 

compartilham dessa visão por tomarem a constituição do corpo docente desses cursos 

(formados em sua maioria por mestres e doutores) como o elemento mais importante na aferição 

da qualidade dos mesmos. É o que podemos perceber da fala de vários dos docentes, tanto do 

curso de Ciências Humanas, quanto de Ciências Naturais: 

 

Talvez o principal gargalo desses cursos seja a questão, talvez não, com certeza a 

questão estrutural. A qualidade do corpo docente tem mostrado que apesar das 

dificuldades muito tem sido feito com relação a bolsas de pesquisa, bolsas de estudo, 

projetos de pesquisa, ensino e extensão. Elaboração de projetos de residência 

pedagógicas, do Pibid. Não falta empenho dos professores em condições que não são 

ideais, de baixa institucionalização, não falta esforço para tentar fazer com que o curso 

funcione. Mas a questão estrutural é um gargalo, que perpassa todas essas unidades. 

Não há espaço adequado para o desenvolvimento dessas atividades. As de ensino sim, 

mas ainda assim precisamos de salas. Houve um crescimento do número de cursos 

aqui em Bacabal e os cursos estão se acotovelando nos corredores à procura de salas 

e não há recurso para isso. Adequada instalação com projetos, salas para reunião, salas 

para projetos de pesquisa, laboratórios para cada uma das áreas, está se tornando cada 

vez mais escasso. Então, isso é um problema que se apresenta e cujo horizonte de 

resolução é bastante; parece que bastante limitado no atual contexto, dado os 

problemas que temos acompanhado no noticiário político. Mas, a despeito de todos 

os problemas, a UFMA de Bacabal oportuniza sim uma boa formação Uma formação 

de qualidade aos estudantes (SUJEITO 4). 

 

Podemos dizer que, apesar das melhorias importantes em termos estruturais que 

ocorreram ao longo de quase uma década de existência do campus de Bacabal, 
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precisamos atender uma nova realidade, precisamos de mais salas, recursos, livros, 

computadores, restaurante, espaços de vivência. O campus precisa se transformar para 

atender adequadamente ao maior número de discentes. [...] a UFMA possui um quadro 

composto por um percentual bem elevado de professores mestre e doutores, 

pesquisadores engajados em desenvolver um bom trabalho, com qualidade e 

excelência de suas ações educativas, bem como um quadro de servidores técnicos 

administrativo com grande capacidade de apoio a gestão (SUJEITO 3). 

 

Agora o que eu acho que é um grande incentivo aos estudantes dos cursos de 

Licenciaturas Interdisciplinares, especificamente no campus de Bacabal, é, 

justamente, o corpo docente que tem nesse campus. Você vê que, praticamente, a 

maioria dos professores têm formação em nível de doutorado; os que não tem estão 

se qualificando no nível e doutorado, e isso traz muitas oportunidades para os alunos 

[...] (SUJEITO 2). 

 

Os alunos também partilham dessa visão, visto que a maioria avaliou bem seus cursos, 

mesmo com certas ressalvas no tocante a infraestrutura precária que o campus possui, a 

insuficiência de políticas de assistência estudantil, da precariedade dos laboratórios, biblioteca, 

restaurante universitário82, de um PPP que empobrece a formação dos futuros docentes, dentre 

outros. Em uma localidade onde a extrema pobreza e a desigualdade se impõe como regra, não 

é de se espantar que a instituição das licenciaturas interdisciplinares, na UFMA de Bacabal, 

tenha representado, para estes alunos, uma significativa oportunidade de ampliarem as 

possibilidades do seu desenvolvimento cognitivo-cultural. Também representou um salto no 

tocante a qualidade da educação que esses alunos vinham recebendo nas escolas públicas 

municipais e estaduais. 

Um dos grandes dilemas no tocante a formação e professores no Brasil (SAVIANI, 

2011) é mantido e reforçado por essas licenciaturas: o modelo cognitivo-cultural de formação 

docente ganha ênfase no segundo PPP, relegando as discussões referentes ao modelo 

pedagógico-didático a algumas poucas disciplinas da área de fundamentos da educação, que 

foram aglutinadas para “caberem” na “grade” curricular elaborada para tais cursos. 

Dessa forma, reproduz-se a visão de que a formação do professor se faz a partir dos 

conteúdos específicos da área do conhecimento para o qual está se habilitando e que a parte 

didático-pedagógica se adquire na prática. Se isso parece sugerir que há um grande investimento 

na instrumentalização técnica na área específica do saber dos futuros professores nesses cursos, 

ao contrário, a sua constituição curricular acaba reforçando o exposto anteriormente, fazendo 

                                                           
82 Em Bacabal o restaurante universitário só começou a funcionar a partir do final do primeiro semestre de 2019. 
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com que, mesmo as disciplinas do núcleo de formação específica, precisem ser reduzidas, 

aglutinas e aligeiradas. 

Constatamos ainda que essas licenciaturas reproduzem uma concepção de formação do 

indivíduo em consonância com a lógica da ideologia da racionalidade tecnológica. As 

mudanças no mundo produtivo, no sentido de sua reestruturação produtiva, o incremento das 

“máquinas inteligentes” na produção industrial, as mudanças nas formas de organização da 

produção, têm produzido transformações para o trabalho em nível internacional. 

Tais mudanças, principalmente o desemprego estrutural e as relativas aos conteúdos da 

formação exigidas para o trabalhador nesse fim de século, em que pese seu caráter ideológico, 

têm ocasionado reformas nos sistemas educacionais dos países, principalmente daqueles mais 

suscetíveis as influências dos organismos internacionais, no sentido de sua adaptação e 

integração a base produtiva material e ideológica. Nesse sentido, ideologias como a Teoria do 

Capital Humano, Pedagogia das Competências, Empreendedorismo, etc., são produzidas e 

reforçadas pela Indústria Cultural, fazendo com que se coloque nos indivíduos a 

responsabilidade por sua inserção social (privatização do sucesso e do fracasso). 

Neste cenário em que o medo e a necessidade de autopreservação mantêm-se como uma 

fórmula eficazmente administrada para o controle dos indivíduos, personalidades 

heteronômicas, narcísicas e sadomasoquistas são construídas, obstando as possibilidades de 

formação do sujeito autônomo, emancipado. A integração ao coletivo se dá de forma irrefletida 

e o indivíduo se submete ao social de maneira irracional. 

Reemergem todo tipo de pré-conceitos e de visões místicas e totalitárias sobre a 

realidade. A tradição e a autoridade (cultura, ciência, conceito, verdade) foram desentronizadas 

fazendo com que um relativismo niilista opere em seu lugar. Quando não se pode afirmar 

mesmo nada sobre a realidade é a realidade mesma que se afirma, sem questionamentos. 

Uma formação para o esclarecimento e para a emancipação nunca foi um projeto tão 

próximo e, ao mesmo tempo, tão longínquo de ser conquistado. A ciência, a cultura, a 

tecnologia, desenvolvidas sem precedentes nesse contexto, voltam-se contra seus produtores, 

privando-os daquilo mesmo que poderia ser uma realidade: a libertação do sacrifício, o gozo 

do tempo livre para a construção das coisas humanas. 
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A cultura e a formação do indivíduo sob o capitalismo tardio se transformam em 

pseudocultura e pseudoformação. Uma cultura e uma formação administrada aos liames do 

capital, onde se interdita qualquer tentativa de superação do sempre o mesmo. A formação de 

professores, nesse contexto, é reduzida e se transforma, como todo o resto, em mais uma 

mercadoria que se pode inclusive negociar no mercado de ações. A expansão da inciativa 

privada no ensino superior brasileiro, principalmente nos cursos destinados a fazerem a 

formação docente, é um fato que levanta algumas reflexões: educar para quê? Para quem? 

 Acreditamos que essa pesquisa possa provocar reflexões nesse sentido e, assim sendo, 

balizar as discussões no sentido da construção de um projeto de formação de professores que 

possa, efetivamente, principiar a formação de educadores críticos, reflexivos, autônomos. Uma 

formação que supere dicotomias e que rompa dilemas educacionais no tocante à formação de 

professores no Brasil. Uma formação baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão, que conceba 

a universidade pública, com qualidade socialmente referenciada, como espaço privilegiado para 

sua consecução. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS 

DISCENTES83 

 

 

1. Sobre o perfil do ingressante 

 

1.1. Onde mora? (  ) Zona Urbana   (  ) Zona Rural 

 

1.2. Sexo: (  )Masculino  (  )Feminino 

 

1.3. Estado civil: (  )casado(a)  (  )solteiro(a)  (  )viúvo(a)  (  )separado(a)  (  )divorciado(a)   (  

)união estável 

 

1.4. Qual é a sua cor ou etnia? (  ) Preta  (  ) Parda  ( ) Branca (  ) Amarela (  ) Indígena 

 

1.5. Distância de sua residência ao campus da UFMA: (  ) moro na cidade onde está a UFMA (  

) até 50 km  ( ) de 51 até 100 km  (  ) de 101 até 200 km  (  ) de 201 até 300 km   (  ) mais de 

300 km 

 

1.6. Em que tipo de estabelecimento você cursou o Ensino Médio?  (  ) Todo na escola pública  

(  ) Todo na escola particular  (  ) Maior parte na escola pública  (  ) Maior parte na escola 

particular 

 

1.7. Que modalidade de Ensino Médio (segundo grau) você concluiu?   (  ) Científico ou  

Formação Geral     (  ) Técnico ou profissionalizante   (  ) Magistério   (  ) Supletivo 

 

1.8. Assinale uma única alternativa com o principal motivo que o(a) levou a escolher o curso 

de Licenciatura em Ciências Naturais/Humanas?  ( ) Mercado de trabalho garantido ( ) Pouca 

exigência e fácil conclusão ( ) Afinidade pessoal, vocação, realização pessoal ( ) O curso que 

eu queria não está disponível onde moro ( ) Boa remuneração da profissão ( ) Dificuldade de 

                                                           
83 O item 1 do questionário foi adaptado do questionário Sócio-Cultural da UESC/UAB, disponível em: 

http://www.uesc.br/ead/questionariofinal.pdf . 

http://www.uesc.br/ead/questionariofinal.pdf
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aprovação no vestibular para o curso que gostaria, de fato, realizar ( ) Já atuo na profissão e 

necessito do diploma ( ) Importante para o desenvolvimento do país ( ) Outro 

 

1.9. O que você espera obter em um curso superior? (  ) Aumento de conhecimento e cultura 

geral  (  ) Diploma de nível superior  (  ) Consciência crítica que possibilite a interação na 

sociedade  (  ) Formação profissional teórica voltada para o futuro emprego (  ) Nível superior 

para melhorar a atividade que já desenvolvo  (   ) Formação teórica voltada para o ensino e a 

pesquisa   (  ) Melhorar o salário   (  ) Outro motivo 

 

1.10. Grau de escolaridade do pai ou responsável por sua criação ( ) Não alfabetizado ( ) 

Alfabetizado ( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino fundamental completo ( ) Ensino 

médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo 

 

1.11. Grau de escolaridade da mãe ou responsável por sua criação ( ) Não alfabetizada ( ) 

Alfabetizada  ( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino fundamental completo ( ) Ensino 

médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo 

 

1.12. Qual a renda familiar bruta? (   ) Até meio salário mínimo  (  ) De meio a um salário 

mínimo  (  ) Mais de um até dois salários mínimos (   ) Mais de dois até três salários mínimos  

(  ) Mais de três até cinco salários mínimos  (  ) Mais de cinco até dez salários mínimos (  ) Mais 

de dez até vinte salários mínimos (  ) Mais de vinte salários mínimos 

 

1.13. Você está trabalhando atualmente?  (  ) Não  (  ) Sim, trabalho eventualmente  (  ) Sim, 

trabalho em tempo parcial (até 30h semanais) (  ) Sim, trabalho em tempo integral (mais de 30h 

semanais) 

 

2. Sobre o Projeto Político Pedagógico do Curso (PPP) 

 

VARIÁVEL Plenamente Muito Pouco Nada 

A) Conheço o PPP do curso     

B) Conheço os objetivos do 

curso 
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C) Conheço a proposta de 

formação de professores do 

curso 

    

D) Sei o significado de uma 

proposta pedagógica 

baseada em competências e 

habilidades 

    

E) Sei o que significa um 

curso interdisciplinar 

    

F) Sei o que significa um 

currículo flexível 

    

 

3. Sobre a proposta pedagógica no curso 

 

VARIÁVEL Plenamente Muito Pouco Nada 

A) A estrutura curricular do 

curso oferece as condições 

para o exercício do 

magistério, no Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano), 

nas áreas de atuação para as 

quais estou me preparando? 

    

B) A estrutura curricular do 

curso oferece as condições 

para que desempenhe 

minhas funções no Ensino 

Médio? 

    

C) Os professores elaboram 

suas atividades e avaliações 

a partir do roll de 

competências e habilidades 

exigidas para o curso? 

    

D) Os professores articulam 

teoria e prática de algum 

modo nas suas aulas? 
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E) Os professores 

trabalham de forma 

interdisciplinar? 

    

F) As disciplinas de 

fundamentos da educação 

são importantes para a 

formação dos discentes no 

curso 

    

G) As disciplinas do núcleo 

pedagógico são suficientes 

para habilitarem os alunos 

nas discussões e 

problemáticas referentes a 

essa área do conhecimento? 

    

H) Minha formação nesse 

curso também possibilitou 

um olhar mais crítico sobre 

a realidade? 

    

 

4. Metodologias adotadas pelos docentes no curso 

 

VARIÁVEL Plenamente Muito Pouco Nada 

A) Os docentes adotam 

metodologias específicas visando 

aprimorar o desenvolvimento de 

suas aulas/disciplinas? 

    

B) Os estágios de docência foram 

uma forma de articular teoria e 

prática de maneira a dar sustentação 

à uma ação pedagógica mais ampla e 

crítica? 

    

C) As aulas são estimulantes, 

relacionam teoria e prática com 

profundidade e promovem o meu 

desenvolvimento integral, tanto 

como profissional como quanto 

pessoa? 
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D) Os professores acreditam que 

mais importante que ensinar 

conteúdo é desenvolver, nos alunos, 

um método próprio para sua 

aquisição. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DOCENTES 

 

 

1. Dados da Identificação: a) Como gostaria de ser denominado na tese? b) Qual sua 

formação acadêmica? c) Qual sua experiência com cursos de formação de 

professores? d) Qual sua participação no processo de elaboração do PPP do curso 

das licenciaturas interdisciplinares? 

 

2. O que é formar um professor? Você possui alguma concepção pedagógica específica 

sobre isso? 

 

3. O que você pensa sobre formação de professores por meio das licenciaturas 

interdisciplinares da UFMA em Bacabal – MA? 

 

 

4. Você conhece o PPP das licenciaturas interdisciplinares? O que pensa sobre ele? 

 

5. A UFMA de Bacabal oportuniza aos seus discentes, em termos de estrutura física, 

materiais, laboratórios, biblioteca, bolsas de auxílio permanência, PIBID, etc., uma 

formação de qualidade? 

 

 

6. A UFMA oportuniza aos seus discentes, em termos de professores e auxiliares 

(técnicos em assuntos educacionais), uma formação de qualidade? 

 

7. Para você, o que seria um curso de formação de professores com qualidade? 

 


