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Aprendi na Cartilha do ABC
Que um L e um A é Lê-a-Lá
Ele fez Lê-U-LU e Tê-A-TA
E este grito de luta hoje se vê
Nas cartilhas da história onde se lê
As bonitas lições da liberdade
Que compõem todos livros da verdade
Dando luz pra quem era analfabeto
PAULO FREIRE, O PROFETA DO ALFABETO
O MESSIAS DO MUNDO DA IGUALDADE!
[...]
Paulo Freire queria simplesmente
Que esse povo aprendesse a aprender
E aprendendo a leitura fosse ler
O que está por detrás da dor da gente;
Na leitura ficasse consciente
De que a vida não pode ser metade;
Que prisão não existe só na grade
E que muro não tem só de concreto
PAULO FREIRE, O PROFETA DO ALFABETO
O MESSIAS DO MUNDO DA IGUALDADE!
[...]
O seu método testado em Angicos
Se expandiu pela pátria como teia
As cartilhas pararam na cadeia
E o mestre nas grades dos milicos;
Que o saber para o povo, espanta os ricos
Que se assombram com a força da verdade,
Pois com lápis, saber, força e vontade
Quem produz não quer mais ser objeto
PAULO FREIRE, O PROFETA DO ALFABETO
O MESSIAS DO MUNDO DA IGUALDADE!
[...]
Sem ter medo jamais de ser feliz
Paulo Freire, sem força, foi poder
Nos mostrando a beleza do que é ser
Sempre mestre e eterno aprendiz;
Seu saber foi pra nós, risco de giz
Que riscou na lousa da eternidade
Um destino de luz pra humanidade
Projetar o AMOR foi seu projeto
PAULO FREIRE, O PROFETA DO ALFABETO
O MESSIAS DO MUNDO DA IGUALDADE!

Homenagem a Paulo Freire
(Crispiniano Neto)
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RESUMO

O presente trabalho discute a Educação para a Cidadania no Ensino Superior,
destacando os desafios e as potencialidades da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), de pautar sua ação política e pedagógica conforme as
exigências da atual política educacional para esse nível de ensino. Analisa a
relação desta com a Educação Básica a partir do estudo do Projeto Pedagógico
do Curso de Ciências Sociais, discutindo a educação para a cidadania e a
formação cidadã dos futuros professores da educação básica em consonância
com a LDB 9.394/96, com as Diretrizes Curriculares Nacionais, para os cursos de
licenciatura e ainda programas e políticas de orientação para a educação superior
que resultaram de conquistas dos movimentos sociais e são propostas por meio
das secretarias: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD) e Secretaria de Educação Superior (SESu). A reflexão insere o estudo
de tais temáticas no eixo de temas emergentes que pautam o debate educacional,
sobretudo na América Latina, e os desafios das universidades que atuam em
contexto de periferia na desconstrução da dominação simbólica do colonialismo
cultural e construção da globalização alternativa e contra-hegemônica à
globalização neoliberal. O estudo evidencia que a ideia de cidadania na
sociabilidade contemporânea apresenta uma dubiedade política consequente dos
processos de globalização crescente, sendo necessário que a perspectiva de
educação para a cidadania adotada na formação dos profissionais do ensino e da
educação básica seja repolitizada a partir da noção de cidadania coletiva e
multicultural apoiada nos princípios de democracia e justiça social, construída nas
interfaces da educação escolar e práticas educativas no entorno social e nos
espaços políticos de organização e mobilização coletiva em torno das conquistas
pelos direitos civis, sociais, políticos e culturais, e a inclusão de temas e valores
emergentes na educação que, interligados e interdependentes, garantem sua
efetivação.

PALAVRAS-CHAVE:
Movimentos Sociais.

Universidade.

Formação

de

Professores.

Cidadania.

10

RESUMEN

El presente trabajo discute la Educación para la Ciudadanía en la Educación
Superior, destacando los desafíos y las potencialidades de la Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN); que organiza su acción política y
pedagógica conforme a las exigencias de la actual política educacional para este
nivel de educación. Analiza la relación de ésta con la Educación Básica a partir del
estudio del Proyecto Pedagógico del Curso de Ciencias Sociales discutiendo la
educación para la ciudadanía y la formación ciudadana de los futuros profesores
de la educación básica en consonancia con la LDB 9.394/96, con las Directrices
Curriculares Nacionales para los cursos de Docencia y además para programas y
políticas de orientación para la educación superior que resultaron de la conquistas
de los movimientos sociales y que son propuestos por medio de las siguientes
secretarías: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD) y Secretaria de Educação Superior (SESu). La reflexión incluye el
estudio de tales temáticas en el eje de temas emergentes que organizan el debate
educacional, sobretodo en América Latina, y los desafíos de las universidades
que actúan en el contexto de la periferia en la desconstrucción del dominio
simbólico del colonialismo cultural y la construcción de la globalización alternativa
y contra hegemónica a la globalización neoliberal. El estudio evidencia que la idea
de ciudadanía en la sociabilización contemporánea presenta una ambigüedad
política consecuente de los procesos de globalización creciente siendo necesario
que la perspectiva de la educación para la ciudadanía adoptada en la formación
de los profesionales de a educación sea re politizada a partir de la noción de
ciudadanía colectiva y multicultural apoyada en los principios de democracia y
justicia social, construida en las interfaces de la educación escolar y prácticas
educativas en lo entorno social, y en los espacios políticos de organización y
movilización colectiva en torno de las conquistas por los derechos civiles,
sociales, políticos y culturales, y la inclusión de temas y valores emergentes en la
educación que interligados e interdependientes, garanticen su efectividad.

PALABRAS-LLAVE: Universidad.
Movimientos Sociales.

Formación

de

Profesores.

Ciudadanía.
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Viver nas fronteiras
significa que você1
não é nem hispana
índia negra española ni gabacha,
eres mestiza, mulata, meia-raça
apanhada no fogo cruzado entre os campos
enquanto carrega todas as cinco raças na suas costas
sem saber para qual lado voltar-se, correr;
Viver nas fronteiras significa saber que a índia em você,
traída por 500 anos, não está mais falando com você,
que mexicanas chamam você de rajetas,
que negar a Anglo dentro de você é tão ruim
quanto ter negado a Índia ou a Negra;
Cuando vives en la frontera
as pessoas andam através de você, o
vento rouba sua voz,
você é uma burra, buey, bode expiatório,
precursora de uma nova raça,meio a meio
– tanto mulher como homem, nenhum –
um novo gênero; [...]
Para sobreviver às fronteiras
você deve viver sin fronteras
ser uma encruzilhada.
(Gloria Anzaldúa)

1

Tradução da poesia “To live in Borderlands means you” em Borderlands/La Frontera – The
New Mestiza, São Francisco, Aunt Lute, 2007, p.216-217. Mantivemos o espanhol para
caracterizar a mestiçagem da própria língua na poesia.
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INTRODUÇÃO

A sociabilidade contemporânea, em suas diversas formas de vivências e
espaços de participação, apresenta um componente indispensável: o exercício
efetivo da cidadania. No contexto da globalização hegemônica torna-se ainda
mais perceptível a presença da noção de cidadania e o seu status de categoria
universal, com valor comum aos grupos sociais, independente de classe, gênero
e etnia e de posições teóricas, políticas, culturais e ideológicas. Em tal contexto,
verifica-se a presença da noção de cidadania nos diferentes discursos sobre o
social, o econômico, o político, o cultural, orientando as mais diversas atividades
políticas e organizativas de grupos sociais que pensam a sociedade de diferentes
formas, tornando-se, portanto, mais acentuado.
Desse modo, pode-se afirmar que a ideia de cidadania assumida e
disseminada nos processos de globalização hegemônica tem por base uma
universalidade abstrata, o que lhe permite um confuso trânsito nos vários
discursos: dos grupos políticos (de qualquer agremiação e setor social); dos
empresários; dos grupos populares; nas pautas de reivindicações dos
movimentos sociais; nos meios de comunicação de massa; nas elaborações dos
planejamentos e projetos políticos e pedagógicos; nas diretrizes do Banco
Mundial e da Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a
Cultura (UNESCO); mas também nos debates do Fórum Social Mundial, que, no
dizer de B. S. Santos (2005), constitui-se como um dos pilares do movimento
global de questionamento e de representação da globalização contra-hegemônica
emergente, “baseada na articulação entre lutas sociais locais, nacionais e globais,
conduzidas por movimentos sociais e organizações não governamentais, unidos
pela convicção de que um outro mundo é possível” (B. S. SANTOS, 2005, p. 9).
A utilização do termo universalidade abstrata não condensa uma direção
de questionar a abstração inerente ao conceito de cidadania, formulado numa
perspectiva de delineamento de direitos e condições indispensáveis à dignidade
humana em qualquer período histórico, contexto social e espaço territorial do
planeta, ou como categoria universal pautada pelas conquistas das necessidades
universalizadas. Refere-se a uma ambiguidade muito comum em nossos dias e à
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convivência retórica dessa ambiguidade, que fundamenta uma noção de
cidadania associada à defesa da exclusividade dos direitos universais do ser
humano, opondo-se às práticas sociais com vistas a interferir incisivamente em
dados da dinâmica social de promoção da justiça social, redução das
desigualdades e superação das formas de dominação social, econômica, política
e cultural. Portanto, numa concepção de cidadania contra-hegemônica ao modelo
de globalização neoliberal, que utiliza o termo, muitas vezes, para justificar as
causas das economias de livre mercado. Ademais:
Na base do problema da desigualdade, está o da dominação. Entende-se
por ela o fenômeno de comando que um grupo (geralmente minoritário)
exerce sobre outro (geralmente majoritário). É um fenômeno
necessariamente social, porque supõe relacionamento e condicionamento
de dois lados, mas é, sobretudo social porque supõe desigualdade [...]. O
que faz com que um fenômeno seja social, uma política seja social, uma
concepção seja social, não pode ser somente o fato difuso e geral de se
encontrar um quadro de condicionamentos sociais, de relacionamentos
etc, mas principalmente o fato de que o fenômeno manifesta vinculação
direta ou indireta com o problema da desigualdade, (DEMO, 1989; p. 2729, grifos no original).

A perspectiva de cidadania construída como possibilidade contrahegemônica representa um movimento do vir a ser. Uma noção de cidadania
apoiada em práticas sociais que desafiam a si mesmas, na busca de alternativas
viáveis e capazes de superar a dominação social, econômica, política e cultural da
imensa maioria da população do Brasil e do mundo. E, ainda, a desagregação
política, opondo-se à ideia de cidadania presa às fronteiras do Estado-Nação que,
muitas vezes, fortalece ideias antidemocráticas com relação a outras nações. É
uma perspectiva que abre caminhos para práticas sociais que possibilitam
espaços de encontros onde as diferentes culturas, subjetividades e identidades
particulares possam exprimir-se para encontrar formas de se articular. Pode-se
dizer, portanto, que há uma prática educativa em todos os processos contra a
globalização hegemônica em curso no planeta. A compreensão de Germano
(2007, p. 45), sobre esse entendimento ratifica a nossa ao afirmar que:
Convém ressaltar que, se por um lado, predomina uma globalização
hegemônica, organizada do topo para a base e regressiva do ponto de
vista dos direitos sociais, por outro lado, cabe assinalar a emergência de
outra globalização, contra-hegemônica, alternativa, organizada
inversamente da base para o topo. Tal globalização é constituída por
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redes e alianças transfronteiriças de movimentos sociais que lutam
contra os efeitos da globalização neoliberal e em defesa da emancipação
social (GERMANO, 2007, p. 45).

Todavia, o exercício da cidadania no Brasil (e talvez em outros lugares) é

fortemente marcado pela ambiguidade (COSTA, 2010, p. 29-43). Assim, quando
tomada como temática de análise relacionada à noção de participação na esfera
política, observam-se registros de aspectos de uma crise desvelada no
desencanto com as instituições políticas e seus integrantes. Tal crise manifesta-se
pela insatisfação e denúncia de corrupção e pelo esvaziamento dos movimentos
sociais. Pode-se perceber assim que, ao mesmo tempo, coexistem a ausência e a
exaltação de cidadania, paradoxalmente, de forma concreta e nos meandros
discursivos. Isto mostra a frágil e incompleta cidadania do povo brasileiro, e
também das diversas instâncias de decisões, de mecanismos e canais de
participação, numa estranha combinação de espaços políticos formais ocupados
por representantes da população que, estranhamente, concorrem para o
esvaziamento político da noção de cidadania pautado nos valores sociais e
culturais a ela inerentes.
Tais contradições, no dizer de Costa e S.C.M. dos Santos (2008, pp. 4551), têm provocado um debate no âmbito educacional, identificando o
esvaziamento político da noção de cidadania como uma questão educativa
fundamental na educação escolarizada, cuja ausência desse tipo de formação
tem resultado no frágil exercício da cidadania. Este é materializado no
desinteresse pela participação política, na dificuldade de convivência democrática
e de respeito às diversidades e diferenças culturais. E também na falta da
construção de uma cultura de direitos humanos e de compromisso social com a
redução das desigualdades e injustiças sociais.
Como elemento fundamental na formação integral da pessoa humana, o
debate sobre a educação para a cidadania como dispositivo legal na educação
escolar é ainda recente no Brasil (COSTA, 2010). Pode-se dizer que surgiu com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, que institui o Estado de Direito e
apresenta um conjunto de garantias para o seu fortalecimento e para a
consolidação da democracia. No dizer de Gohn (1994), o novo cenário da
cidadania no Brasil, que tem início nos anos 1990, é delineado pelo aprendizado
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da organização e reivindicação, auxiliado pela nova base jurídica-institucional,
construída a partir de 1988 com a nova Carta Magna do Brasil, tendo os direitos
civis, sociais e políticos como conteúdo.
Neste sentido, Crove (2001, p. 18) também chama a atenção para a
importância da Constituição de 1988 para as reflexões sobre cidadania ao
pontuar:
É um documento que limita o poder dos governantes e condensa a idéia
dos direitos de cidadania, único instrumento não-violento para a
segurança dos cidadãos, que não podem ser tratados arbitrariamente.
Os homens de uma sociedade mantêm-se como cidadãos à medida que
partilham as mesmas normas e podem lançar mãos delas para se
defender. Constituição Violada significa cair na tirania e no arbítrio dos
que têm o poder econômico e/ ou político. (COUVRE, 2001, p.18).

Situar a Constituição Federal de 1988 como um marco nesta discussão
significa assumir que uma Lei não estabelece as condições de cidadania, por
mais justa que ela seja, mas é necessário reconhecer a sua importância como
ponto de partida para a efetivação das conquistas cidadãs; como resultado de
processos de organização e mobilização reivindicatórias.
A Constituição Brasileira de 1988 é, portanto, uma referência obrigatória
nos estudos da nova concepção de cidadania, da transição democrática e da
nacionalização

dos

direitos

humanos,

fundamentada

em

instrumentos

internacionais de proteção dos direitos humanos, ratificados pelo Estado
Brasileiro. Em seu preâmbulo, institui o Estado Democrático de Direito, fundado
na necessidade de construção da harmonia social, destinado, portanto, a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
Vale salientar que o cenário que antecede a elaboração e promulgação da
Constituição Brasileira de 1988 é marcado por amplas mobilizações e debates
políticos organizados pelos movimentos sociais (COSTA, 2010, pp; 27-8). Essas
mobilizações, fortemente influenciadas pelo clima democrático em construção,
num país pós Ditadura Militar, garantiram uma participação ativa na elaboração do
texto constitucional e na ampliação dos direitos de diversos segmentos sociais,
gestando, desse modo, um novo conceito de cidadania, pautado pelas
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transformações das necessidades sociais e reconhecimento das identidades
políticas e culturais em bandeiras de luta, convergindo para a construção da
cidadania enquanto processo na prática social de novos sujeitos coletivos.
Conforme Durhan (1984, p. 28) “a transformação de necessidades e carências em
direito que se opera dentro dos movimentos sociais pode ser vista como amplo
processo de revisão e redefinição do espaço da cidadania”.
Decisivamente, esse processo influenciou fortemente a Nova Carta
Magna do Brasil. O texto constitucional institui um conjunto de Direitos e
Garantias Fundamentais que consubstanciam diversas Leis Complementares de
regulamentação dos processos de consolidação do Estado Democrático de
Direito, constituindo-se, desse modo, um novo paradigma no arcabouço jurídico e
democrático brasileiro.
Apoiada na Constituição Federal, a nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, LDB 9.394/96, apresenta o princípio da educação para a
cidadania, reafirmando o preceito constitucional da obrigatoriedade da formação
cidadã na educação básica, respondendo, dessa forma, às demandas da
sociedade de, por meio da educação escolar, contribuir para a consolidação da
democracia e do Estado de Direito no Brasil.
É oportuno salientar que as demandas da educação para a cidadania na
formação escolar estiveram presentes como bandeira de luta em diversos
movimentos educativos, sociais e culturais no Brasil, dentre os quais se destacam
o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que interferiu diretamente
na Constituição de 1934, sendo a primeira Carta Magna brasileira a intitular como
dever do Estado a organização da educação em âmbito nacional, dedicando um
capítulo à educação e cultura e fixando o Plano Nacional de Educação, O
Movimento em defesa da Escola Pública, nos anos de 1950 e 1960, com o
surgimento de diversos Movimentos de Educação Popular que desenvolveram
atividades de educação e cultura, como: os Centros Populares de Cultura (CPCs)
da União Nacional dos Estudantes (UNE), que levavam peças políticas a portas
de fábricas, o Movimento de Cultura Popular (MCP) em Recife, a Campanha de
Pé no Chão também se Aprende a Ler, em Natal e em alguns Estados, o
Movimento de Educação de Base (MEB), e diversos outros movimentos de base,
que tomavam por inspiração as concepções pedagógicas e pressupostos
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metodológicos de Paulo Freire. Movimentos discutidos por: Brandão (1982);
Freire (1987, 1992, 1997, 2003, 2006); Germano (1989, 1995, 2005); Paiva (1987)
Gohn (2000), Vale (2000).
Nas últimas décadas do Século XX, e principalmente, na primeira década
do Século XXI, tais demandas incorporaram também os elementos do
pertencimento e da diversidade cultural, por meio de ações de reconhecimento e
reparação frente à construção histórica da desigualdade social no Brasil e aos
preconceitos étnicos e raciais presentes na educação e no ambiente escolar.
Essas demandas apresentadas, sobretudo pelo Movimento Negro, resultaram na
promulgação da Lei 10.639/2003.
A Lei 10.639/2003 foi promulgada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, em janeiro de 2003, e regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação,
em junho de 2004. Ela altera a LDB 9394/96 nos artigos 26 e 79, que passaram a
ter na sua composição os acréscimos 26-A e 79-B, passando a ter a redação
apresentada no quadro abaixo:
Quadro 01 – LDB 9394/96 – Redação dos artigos 26º e 79º, com os acréscimos da Lei 10.639/2003

Art. 26º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e da clientela.
[...]
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro
nas áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileira
Art. 79º. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento
da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados
de ensino e pesquisa.
§ 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de
Educação, terão os seguintes objetivos:
I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade
indígena;
II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar
nas comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais
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correspondentes às respectivas comunidades;
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da
Consciência Negra.
Fonte: Lei nº 10639/2003.

Fundamenta o Parecer do Conselho Nacional da Educação na proposição
da Lei 10639/2003 (CNE/CP 003/2004) a compreensão de que cabe ao Estado
promover e incentivar políticas de reparações, no que cumpre ao disposto na
Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do Estado de garantir
indistintamente,

por

meio

da

educação,

iguais

direitos

para

o

pleno

desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou
profissional. Nesse sentido, argumenta a importância da intervenção do Estado,
para que as pessoas que estão postas à margem da sociedade, entre elas as
afro-brasileiras,

possam

romper

o

sistema

meritocrático

que

agrava

desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão, fundados em
preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre privilegiados,
argumenta ainda o referido parecer:
Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e
econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue
os negros dos outros grupos que compõem a população brasileira. E isto
requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas,
modo de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheça a
sua história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se
especificamente desconstruir o mito da democracia racial na sociedade
brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros não
atingem os mesmos patamares que os não negros, é por falta de
competência ou de interesse, desconsiderando as desigualdades
seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos para os
negros. Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de
estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar
a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira,
nos diferentes níveis de ensino. (CNE/CP 003/2004).

A nosso ver, a Lei 10639/2003 constitui-se em um importante dispositivo
legal para a implementação da educação para a cidadania nos cursos de
licenciatura, contribuindo efetivamente para o repúdio ao preconceito de origem,
raça1, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como
1

O parecer (CNE/CP 003/2004) destaca que entende por raça a construção social forjada nas
tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a
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preceitua a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, inciso IV. E, ainda, é
fundamentada no reconhecimento de que todas as pessoas são portadoras de
singularidade irredutível e de que a formação escolar tem de estar atenta para o
desenvolvimento de suas potencialidades (CF. 1988, Art. 208, IV). Porém,
paradoxalmente, representa uma dificuldade para as Instituições de Ensino
Superior que, no dizer de B. S. Santos (2008), origina-se no impasse provocado
pelas contradições no papel da universidade, marcado por exigências entre as
funções tradicionais da universidade e as novas funções que, ao longo do Século
XX, foram sendo construídas, as quais demandavam da universidade, como parte
constituinte da sua missão de instituição pública, respostas positivas às
demandas sociais pela democratização radical da universidade, pondo fim a uma
história de exclusão de grupos sociais e seus saberes, a qual a universidade
protagoniza ao longo do tempo.
Outro importante dispositivo legal fundamentado na LDB 9.394/96 que
orienta a implantação da Educação para a Cidadania nos cursos de Licenciatura é
o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), construído a partir
dos dados sobre a organização da cidadania no Brasil, que revela que: embora o
país tenha avanços importantes na conquista e ampliação da democracia e na
promoção de políticas públicas com fins sociais, há ainda a constatação de que
muitas práticas sociais, culturais e educacionais são permeadas por atitudes
discriminatórias e violações dos direitos humanos, produzidas e reproduzidas por
culturas institucionais e mentalidades autoritárias e conservadoras dos seus
agentes. Portanto, não condizentes com a educação para a cidadania.
Somam-se a estes dispositivos legais diversas iniciativas que respondem
a conquistas cujos resultados no campo educacional são identificados num
conjunto de propostas organizadas pelo Ministério da Educação (MEC), em

ver com o conceito biológico de raça que é utilizado com frequência nas relações sociais
brasileiras, para informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de
cabelo, entre outras influências, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos
sujeitos no interior da sociedade brasileira. Contudo, o termo foi ressignificado pelo Movimento
Negro que, em várias situações, utiliza-o com um sentido político e de valorização do legado
deixado pelos africanos. É importante também explicar que o emprego do termo étnico, na
expressão étnico-racial, serve para marcar que essas relações tensas devidas a diferenças na cor
da pele e traços fisionômicos ocorrem também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade
africana, que difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e
asiática.
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especial pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD), que apresenta, dentre outras, as seguintes áreas: Educação
Quilombola, Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão Educacional, Gênero,
Orientação Sexual, Educação do Campo, Educação Indígena, Educação
Ambiental, Educação Especial. Cada área apresenta diretriz e/ou parâmetros
curriculares e conteúdos programáticos para inserção na educação básica
(BRASIL, 2010, p. 131-145).
São diretrizes políticas que se estruturam a partir de valores emergentes
que se apresentam como desafios para o professor e para a professora da
educação básica, num heróico esforço para que o sistema de ensino assuma seu
papel de formar cidadãos plenos, plurais, democráticos, iguais e livres.
A partir destes dispositivos e preceitos legais, emanados da LDB nº
9.394/96, como a Lei nº 10639/03 e o Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos, que orientam a educação no Brasil, delineia-se a temática do nosso
estudo: Educação para a Cidadania e Ensino Superior, conduzida por uma
questão guia: O princípio da educação para a cidadania, da educação étnica e
racial e de uma cultura de direitos humanos, chegará ao estudante da educação
básica, sem antes se fazer presente na formação do seu professor e da sua
professora no ensino superior?
Com base nessa problemática foi estruturada a seguinte hipótese: é a
formação dos professores e das professoras da educação básica que possibilita
ou não pensar na perspectiva da educação para a cidadania no espaço escolar e
nas práticas educativas?
Alguns estudos preliminares durante o processo de construção do nosso
projeto de pesquisa, como B. S. Santos (1995, 1996, 2002, 2003); Toscano (2006)
Gohn, (1995, 1997, 1998,) levaram-nos à compreensão de que uma perspectiva
de educação para a cidadania na educação básica deveria fortalecer os
processos e políticas educacionais que se organizaram a partir dos temas
emergentes e, ao mesmo tempo, estabelecer diálogos com os movimentos sociais
e redes de mobilização que protagonizam a vivência e o exercício da cidadania
coletiva, construída a partir dos grupos organizados da sociedade civil e tendo
como foco central os interesses da coletividade de diversas naturezas.
Desse modo, a educação para a cidadania como princípio fundamental a
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ser efetivado na educação básica deveria ser construída a partir de uma ruptura
com a concepção de cidadania que, com base numa universalidade abstrata,
converte-se em slogans retóricos, favorecendo o modelo da globalização
hegemônica.
Neste sentido, a perspectiva da noção de cidadania para a educação
básica poderia fundamentar-se na noção de cidadania coletiva, apoiada nos
princípios de democracia e da justiça social e desenvolvida como uma ação sócioeducativa, como um processo social perpassado por uma visão de mundo, de
sociedade e de uma época, constituindo-se como prática educativa no âmbito do
projeto de globalização contra-hegemônica e alternativa.
Com base nessa compreensão, algumas questões pontuais orientaram o
nosso estudo, como meio de consubstanciar a compreensão da problemática, tais
como: Qual o espaço para a perspectiva da educação para a cidadania apoiada
nos princípios de justiça social e democracia nas Diretrizes Curriculares Nacionais
e no Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Sociais da UERN?
Que inter-relações estabelecem a noção de cidadania coletiva apoiada nos
princípios de justiça social e democracia com a Educação em Direitos Humanos e
a Educação para as Relações Étnicas e Raciais?
Na tentativa de respondê-las, neste trabalho dissertativo, empreendemos
reflexões sobre a Educação para a Cidadania e Universidade, locus do Ensino
Superior, e situamos o estudo empírico, destacando os desafios e as
potencialidades da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), uma
universidade pública cravada no semi-árido nordestino, no interior do Rio Grande
do Norte. Observamos, nesta, as iniciativas de pautar sua ação política e
pedagógica nas exigências da atual política educacional para o nível de ensino
superior. Para isso, analisamos a relação desta com a Educação Básica,
refletindo sobre a sua história, com foco no Projeto Pedagógico do Curso de
Ciências Sociais, para discutir a formação cidadã dos futuros profissionais da
Educação Básica.
O interesse pelo estudo da temática advém de dois pertencimentos: O
primeiro, do exercício da docência no Ensino Superior e militância no movimento
sindical docente, e o segundo, da participação enquanto docente de diversas
discussões envolvendo os movimentos sociais e a construção e conquista da
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cidadania no Brasil – por meio da vivência da oferta da disciplina Movimentos
Sociais, que compunha a organização curricular do curso de Ciências Sociais da
UERN como crédito obrigatório, e também, pelo desenvolvimento de projetos de
extensão e participação nos Conselhos Superiores da UERN – CONSEPE e
CONSUNI, no período de 2005 a 2009.
A perspectiva de discussão da temática em tela com o olhar voltado para
o Projeto Pedagógico (PP) do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da
UERN

um

espaço

universitário

de

formação

de

professores

resulta,

principalmente, do nosso pertencimento profissional e institucional.
Soma-se a esse fato a ausência de estudos que apresentem uma análise
do Curso de (licenciatura) em Ciências Sociais da UERN, tendo por base o
Projeto Pedagógico deste. É neste sentido que enfrentamos o desafio frente às
exigências da atual política educacional para este nível de ensino, dos desafios
da formação do docente na área e das possibilidades da implantação da
perspectiva da educação para a cidadania, como uma das condições que
possibilitarão que esta formação chegue ao estudante da educação básica por
meio de práticas educativas no espaço escolar. Assim, realizar o presente estudo
corrobora o dizer de Apple (1997, p. 235), quando afirma:
Acredito que é importante que situemos nossas teorias em meio a
experiências vividas e, especialmente, que o autor (a) tente planejar os
espaços – tanto políticos como pessoais – para as afirmações que ele
faz ou para as histórias que ele conta sobre o que está acontecendo
nesta sociedade (APPLE, 1997, p. 235).

A pesquisa que fundamenta este estudo, que envolve a educação para a
cidadania no ensino superior, foi realizada durante o período do curso de
Mestrado em Ciências Sociais no Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGCS-UFRN), no
período de 2009 a 2010. No percurso da pesquisa, o objeto de estudo foi
delimitando-se, pois a orientação inicial proposta, como é comum nos estudos
preliminares, apresentava-se de forma ampla e buscava avaliar as iniciativas
políticas e pedagógicas da UERN de inserção, nos projetos pedagógicos dos
cursos de licenciatura, de um conjunto de ações voltadas para a efetivação da
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educação para a cidadania, por meio de disciplinas obrigatórias, optativas,
projetos de pesquisa, de ensino e de extensão e atividades complementares.
A aproximação com o campo empírico de estudo e a complexidade e
amplitude das ementas dos Projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da
UERN impossibilitavam o cumprimento desta no tempo (24 meses) para o
mestrado, o que demandou redimensionar a pesquisa, tendo como objeto
empírico apenas o curso de licenciatura em Ciências Sociais da UERN. Assim,
optamos por discutir os limites e possibilidades do Projeto Pedagógico deste
Curso e os desafios da citada universidade de implantação das exigências da
atual política educacional.
A pesquisa adotou como pressuposto analítico uma abordagem
eminentemente reflexiva, procedimento que nos pareceu mais adequado para a
análise dos documentos que se constituíram como base do estudo. Neles
identificamos os elos necessários para uma fundamentação histórico-contextual,
para uma melhor elucidação dos fatos em investigação da temática. Para
Chizzotti (1995, p. 98-9), a análise documental é relevante para a pesquisa
qualitativa, uma vez que esta permite “compreender criticamente o sentido das
comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou
ocultas”. Já Lüdke e André (1986, p. 38), assumem que o conteúdo de
documentos pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem, seja como
complemento às informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando
aspectos novos de um tema ou problema.
Neste sentido, a metodologia qualitativa adotada privilegiou a reflexão
interpretativa desde os fundamentos teóricos até a leitura dos documentos que
orientam a ação política e educativa da UERN e, de modo mais específico, do
curso de Licenciatura em Ciências Sociais, quais sejam: o Plano Nacional de
Educação (Lei Federal 10.172/2002); O Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos (Decreto 1904/1996); As Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação das Relações Étnicas e Raciais e para o Ensino da História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana (Lei Federal 10.639/2003); as Diretrizes
Curriculares

Nacionais

para

os

Cursos

de

Licenciatura,

O

Plano

de

Desenvolvimento Institucional da UERN; o Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Ciências Sociais, ofertado pela UERN no Campus de Mossoró; o
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quadro de disciplinas e ações de pesquisa e extensão, semestralmente
aprovadas pelo Departamento de Ciências Sociais e Política (DCS/UERN).
Em diversos momentos lançamos mão de um olhar para o passado,
especialmente sobre a história da UERN e os contextos políticos e sociais que lhe
deram origem e os processos e sujeitos emergentes que marcaram a história da
sua estruturação e consolidação como universidade pública. Para isso,
recorremos a teses, dissertações, artigos acadêmicos e jornalísticos que trazem
estudos e informações sobre a UERN: ADUERN - Revista Comemorativa 25 anos
(2005); A.C. Souza (2008); A. M. S. Medeiros (2007); Filgueira (2006); L. N. Souza
e G. Sousa (2000); M. B. J. Santos (2005); M. M. Medeiros (2009); Vingt-un
Rosado (2000).
Como base teórica formativa de uma perspectiva de educação para a
cidadania, a pesquisa em apreço averiguou inicialmente a ambiguidade da noção
de cidadania, presente na sua origem burguesa, alimentada em disputas pelos
significados do seu conceito, os quais historicamente estão presentes nas lutas e
mobilizações sociais pelas conquistas de direitos. Foi assim que buscamos
encontrar a noção de cidadania coletiva como uma distinção conceitual construída
no interior das lutas dos movimentos sociais e dos temas emergentes. Temas que
resultaram das conquistas de grupos e segmentos sociais com histórico de
desvantagens cumulativas e processos de exclusão social, econômica, política e
cultural, e que, por meio de experiências coletivas, elaboram propostas
alternativas capazes de recriar práticas sociais e políticas e uma nova cultura de
democracia multicultural, solidária e participativa, presentes nos estudos de:
Covre (2001); Dagnino (1994, 2006); Gohn (1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2007,
2008, 2009, 2010); Honneth (2001); Pinsky (2003); B. S. Santos (1996, 2002,
2003, 2006); Scherer-Warren (1993); Torres (2003) e Toscano (2006).
Como apoio teórico na reflexão da educação para a cidadania, o estudo
realizado construiu como possibilidade de orientação as categorias políticas de
justiça social e democracia, identificadas como princípios fundamentais de uma
noção de cidadania coletiva. Neste sentido, teve um significativo apoio dos
estudos organizados pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos.
Dialogando ainda com trabalhos elaborados por diversos autores que pensam a
educação na perspectiva da emancipação humana e a perspectiva de educação
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para a cidadania na Universidade: Apple (1982, 1997, 2000, 2003); Catani (1986);
Chauí (1999), Germano (1997, 2006); Gohn (1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2007,
2008, 2009, 2010); Honneth (2001); Laniado (2008); Melo Neto (2004); Morin
(2005); Velloso (1991) e Torres (2003). Vimos, nessa direção, uma necessária
interdependência com os movimentos sociais, num processo educativo em que,
ao mesmo tempo em que alimenta a ação política e educativa dos grupos sociais,
é retroalimentada por eles.
Na análise do Projeto Político e Pedagógico do curso de licenciatura em
Ciências Sociais ofertado pela UERN – Campus de Mossoró foram consideradas
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior e para os cursos de
licenciatura e, especificamente, as DCNs para o curso de licenciatura em Ciências
Sociais e demais propostas de conteúdos curriculares organizadas pelo MEC, em
especial, pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD) e Secretaria de Educação Superior (SESu) e ainda Resoluções dos
Conselhos Superiores da UERN como: o Conselho Universitário (CONSUNI), e o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), orientações e /ou
homologações do Conselho Estadual da Educação (CEE).
O estudo realizado no Projeto Pedagógico considerou: objetivo do curso,
perfil do formando, campo de atuação, formação geral, formação específica e
formação livre, disciplinas ofertadas, política de pesquisa e de extensão;
atribuições do profissional formado e matriz curricular, compreendendo disciplinas
obrigatórias, disciplinas optativas, atividades de formação complementar e estágio
curricular. Como apoio teórico trabalhamos com a concepção de ensino, currículo
e flexibilização curricular presente nos estudos de: Freire (1975, 1980); Frigotto
(1994); Giroux (2005); Libâneo (2003); Saviani (2004); Velloso (1991); Veiga
(1998, 2001).
O primeiro capítulo apresenta uma discussão sobre Universidade,
educação cidadã e temas emergentes, numa argumentação de que os mesmos
são temas que se complementam na materialização da missão de uma
universidade pública como bem social. Situa o referencial teórico adotado na
pesquisa,

a

partir

da

discussão

conceitual

da

noção

de

cidadania,

problematizando a dubiedade do seu conteúdo político, presente desde a sua
origem burguesa aos dias atuais. Defende que o confuso trânsito da noção de
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cidadania

nos

espaços

de

vivências

e

construção

das

sociabilidades

contemporâneas e nos discursos dos diferentes grupos políticos e setores sociais
tornam-se mais acentuados na sociabilidade contemporânea pelo modelo de
globalização hegemônica. Destaca, porém, a potencialidade da repolitização do
conceito, considerando que, ao lado da globalização hegemônica, emergem
experiências no campo da globalização alternativa.
A partir do compromisso da Universidade com a Educação Básica discute
a educação para a cidadania na formação dos professores e das professoras da
educação básica, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9.394/96. Situa a discussão no conjunto de programas e políticas
educacionais organizadas pelo MEC por meio da SECAD e SESu. Considera que
a abrangência política e pedagógica dos conteúdos e ações propostas possibilita
condições para a efetivação de uma educação global e crítica, capaz de
proporcionar uma formação para a vida, o que exige o conhecimento e a prática
interdependente e complementar das diversas proposições apresentadas.
O segundo capítulo contextualiza a criação da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), os processos políticos e sociais que resultaram na
estadualização

e

reconhecimento,

a

relevância

dos

segmentos

sociais,

notadamente o movimento de organização e participação dos docentes por meio
da Associação dos docentes da UERN (ADUERN). Neste, foi importante
reconhecer a diversidade de enfoques que poderia adotar na reconstrução do
processo de criação da instituição citada, no entanto, o resgate desse momento
tomou

como

referência

o

reconhecimento

do

caráter

histórico

dessas

experiências, alicerçadas em estruturas de dominação e subordinação política e
social, e, a emergência dos fatos que protagonizaram as significativas mudanças
que possibilitam, hoje, a perspectiva da sua consolidação.
Discute, também, o compromisso da UERN com a Educação Básica, por
meio da identificação de diversas iniciativas de aproximação, mas, principalmente,
pela oferta majoritária de cursos de licenciatura e pela sensibilidade com que tem
buscado responder às demandas apresentadas pela atual política nacional
referente às atividades e condições do ensino superior em relação à educação
básica. Como palco da experiência profissional, empreendemos um cuidadoso
rastreamento da produção teórica, envolvendo o estudo dos aspectos políticos e
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sociais que possibilitaram o emergir da UERN como universidade pública, o que
nos levou ao encontro de uma rica produção de docentes e egressos da UERN,
confirmando o legado de Paulo Freire da necessidade do conhecimento do “chão
da história”.
O terceiro capítulo apresenta a perspectiva da educação para a cidadania
no contexto dos cursos de licenciatura e no Projeto Pedagógico do curso de
licenciatura em Ciências Sociais ofertado pela UERN no Campus de Mossoró.
Apresenta a contextualização do surgimento do curso e seu projeto pedagógico,
considerando os objetivos do curso, o perfil do profissional, às habilidades e
competências, o modelo de organização curricular, a adequação às Diretrizes
Curriculares Nacionais e os desafios e possibilidades da educação para a
cidadania no ensino superior.
Por fim, nas conclusões, retomamos a discussão sobre a relevância da
educação para a cidadania no Ensino Superior, especialmente nos cursos de
licenciatura; a necessária aproximação da Universidade com a Educação Básica
e os desafios da UERN na sua consolidação como Universidade Pública e as
perspectivas da educação para a cidadania na formação dos professores da
educação básica. Com relação ao curso de licenciatura em Ciências Sociais,
destacamos que o atual projeto pedagógico apresenta condições formais
favoráveis à implantação de uma perspectiva de educação para a cidadania a
partir de diversas potencialidades. Porém, a ausência de temas emergentes que
substancia as temáticas de formação cidadã nas políticas de pesquisa e extensão
implica numa ausência, também, nas atividades educativas em sala de aula, de
projetos de ensino, iniciação científica e eventos acadêmicos. Considera como
potencialidades diversas atividades promissoras para a efetivação do pressuposto
da educação para a cidadania, como projetos de extensão, núcleo de estudos,
laboratórios de prática de ensino e eventos realizados. Porém, o caráter pontual
da maioria delas obstaculiza o processo de gestação de uma cultura de educar
para e pela cidadania, sendo necessário que, a exemplo dos laboratórios de
ensino, tais projetos assumam o caráter de projetos estruturantes com
funcionamento permanente no curso de licenciatura em Ciências Sociais da
UERN.
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1 EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO

Não há espaço numa sociedade hierarquizada que não seja
hierarquizado e que não exprima as hierarquias e as
distâncias sociais sob uma forma (mais ou menos)
deformada e, sobretudo dissimulada pelo efeito da
naturalização que a inscrição durável das realidades sociais
no mundo natural acarreta: diferenças produzidas pela
lógica histórica podem, assim, parecer surgidas da natureza
das coisas.
Pierre Bourdieu,

Este capítulo apresenta uma discussão sobre Educação e Cidadania no
Espaço Universitário, o que a nosso ver implica abordar, preliminarmente,
algumas questões que envolvem o debate contemporâneo sobre a universidade
pública como bem social e as crises que se instalam a partir do impasse
provocado pelas contradições no papel da universidade, marcado por exigências
entre as suas funções tradicionais e as novas funções que ao longo do Século XX
foram sendo construídas. Estas demandavam da universidade, como parte
constituinte da sua missão de instituição pública, respostas positivas às
demandas sociais pela democratização radical da universidade, pondo fim a uma
história de exclusão de grupos sociais e seus saberes que a universidade
protagoniza ao longo do tempo.
A elucidação das questões que perpassam o referido debate busca, neste
estudo, articular as demandas apresentadas com os temas emergentes que
pautam o debate educacional, sobretudo na América Latina, como condicionante
da crise, mas também, como condição para a superação desta, a partir do
aprofundamento do debate e da construção de travessias, de possibilidades, ou
com diz B. S. Santos (2006, p. 230): do “re-encantamento da vida colectiva sem o
qual o futuro não é apetecível, mesmo se viável”.
A discussão sobre Universidade, Educação Cidadã e Temas Emergentes,
como ponto de partida, fundamenta-se na compreensão de que esses são temas
que se complementam na materialização da missão de uma universidade pública
como bem social. Dessa maneira, apresentamos o referencial teórico adotado na
pesquisa,

a

partir

da

discussão

conceitual

da

noção

de

cidadania,

problematizando a dubiedade do seu conteúdo político presente desde a sua
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origem burguesa aos dias atuais, apontando a necessidade da superação desta
dubiedade por meio da adoção da noção de cidadania coletiva, apoiada nos
princípios da democracia e da justiça social como fundamental aos processos
contra-hegemônicos. A partir do compromisso da Universidade com a Educação
Básica discute a educação para a cidadania na formação dos professores e das
professoras da educação básica, em consonância com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96.
As reflexões aqui apresentadas foram construídas em diálogo com
diversos autores que, representando diferentes áreas e tendências, têm sido
interlocutores importantes no debate sobre a universidade, educação, cidadania e
sujeitos emergentes em diferentes países, e mais especificamente nos países
periféricos: Apple (1992, 1997a, 1997b, 2000, 2003); Bernstein (1996) Catani
(1986); Chauí (1999), Covre (2001); Dagnino (1994, 2006); Gohn (1994, 1995,
1997, 1998, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010); Germano (1997, 2006, 2008);
Honneth (2001); Laniado (2008); Melo Neto (2004); Morin (2005); Pinsky (2003);
B. S. Santos (1996, 2002, 2003, 2006, 2008); Scherer-Warren (1993); Torres
(2003); Toscano (2006); Velloso (1991) e Vieira (2001).

1.1 UNIVERSIDADE, EDUCAÇÃO CIDADÃ E VALORES EMERGENTES

A ideia de um conhecimento guiado por sua própria lógica, em oposição à
religião e ao Estado, marcou a legitimidade da Universidade no contexto da
modernidade. O reconhecimento público de sua legitimidade e de suas
atribuições lhe permite autonomia perante outras instituições sociais, passando,
assim, a funcionar com base em ordenamentos, regras, normas e valores internos
a ela (CHAUÍ, 1999). Embora o termo autonomia possa imprimir uma ideia de
soberania ilimitada, face à faculdade de reger-se por suas próprias leis, a
condução do processo decisório na Universidade é limitada conforme os objetivos
para os quais foi concebida, tanto do ponto de vista didático-científico, quanto
administrativo-financeiro. Para a Universidade, o desafio do Século XXI é marcar
o seu lugar social no mundo, aumentando, dessa maneira, sua capacidade de dar
respostas à sociedade, em um contexto que, historicamente, é de profundas
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desigualdades sociais (TOSCANO, 2006).
Em tempos de globalização econômica na sociedade contemporânea, o
saber assume o papel de força produtiva. Há uma nova divisão social de classes:
de um lado, os que possuem e os que não possuem informação. Nesses moldes,
o papel da educação universitária é o de assumir uma dimensão meramente
instrumental, qual seja, a de preparar força de trabalho para o mercado, menos
por escolha própria e mais por imposição histórica das novas formas de
sociabilidade do capital. Gohn (2001) assevera que:
No debate contemporâneo sobre a globalização da econômica, fica cada
vez mais claro que não se trata apenas de uma nova forma de divisão
internacional do trabalho, ou de uma simples ampliação do mundo das
trocas comerciais. A globalização é um sistema de poder, que exclui e
inclui, segundo as conveniências do lucro; que destrói a cultura e cria
continuamente novas formas de desejo no setor do consumo. Com isto
gera novas formas de dominação, principalmente de ordem cultural. Ao
destruir, por meio do mercado, os sistemas de controle da economia, os
direitos sociais dos trabalhadores etc., cria-se um novo modo de
desenvolvimento. A globalização desintegra a sociedade ao desmontar o
modelo assentado sobre um projeto político, com instituições e agências
de socialização locais. Torna-se uma sociedade de risco onde imperam
as incertezas. Ignoram-se a diversidade de culturas e a realidade das
comunidades, que passam a se fechar ao redor delas mesmas, como
forma de se protegerem da invasão da cultura hegemonizadora. Com a
globalização da economia, a cultura se transformou no mais importante
espaço de resistência e luta social (GOHN, 2001, p. 08 grifo no original).

Esse modelo político e econômico hegemônico do capitalismo é resultado
do processo de globalização do capital, que determina padrões para a economia,
a política e a cultura dos países ditos periféricos, ancorado “mediante relações de
trocas desiguais entre centro e periferia do sistema” (GERMANO, 2006, p. 16).
Refletindo com este autor, dizemos que ele se refere à relação desigual entre os
países,

causada

pela

globalização

hegemônica,

fortalecida

pela

visão

reprodutivista e determinista, a qual não vê qualquer alternativa de mudança da
ordem estabelecida, apenas de manutenção do ordenamento vigente.
Para alguns autores, os países situados na periferia do mundo seriam
resultado de uma reorganização do capitalismo e da estruturação de um novo
regime de acumulação capitalista. Para eles, existe uma esfera econômica distinta
das demais organizações capitalistas, e esta se insere nessa mudança geral da
sociedade, sob os efeitos da nova forma de capital, com seu próprio sistema de
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compulsão e coerção, suas próprias formas de dominação, suas próprias
hierarquias (WOOD, 1997). No dizer de Marilena Chauí,
A forma atual do capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas
as esferas da vida social, partindo da fragmentação da produção, da
dispersão espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais
que balizavam a identidade de classe e as formas da luta de classes. A
sociedade aparece como uma rede móvel, instável, efêmera de
organizações particulares definidas por estratégias particulares e
programas particulares, competindo entre si (1999, p. 04).

Isto nos conduz a refletir sobre as consequências dessa formatação do
capital, por esta trazer as necessidades imanentes à Universidade, do ponto de
vista de sua capacidade de invenção, descoberta, transmissão e transformação
do saber, tornando-se, assim, real a fragmentação, condição de sua sobrevida,
ancoradas nas propostas de especialização do conhecimento como um campo de
intervenção e controle. Soma-se a isto, “os efeitos cada vez mais graves da
compartimentação dos saberes e da incapacidade de articulá-los, uns aos outros”
(MORIN, 2005, p. 16). Incapaz de perceber a totalidade do contexto globalizante,
separam-se saberes, isolam-se objetos, dissociam-se problemas, em vez de
reunir e integrar.
Desse modo, uma das questões que emerge para pensarmos o atual
papel da Universidade diz respeito, conforme Chauí (2001), à passagem da
Universidade da condição de instituição à de organização social, em outras
palavras, respectivamente, antes, um espaço de conquistas e acesso a direitos,
agora, de prestação de serviços. Numa primeira fase, tornou-se Universidade
Funcional; na segunda, Universidade Operacional.
A nosso ver, com base em Chauí (1999), a Universidade Funcional estava
voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão-de-obra
altamente qualificada para o mercado de trabalho, com o mínimo de desperdício e
máximo de ajustamento entre crescimento do sistema educacional e as
necessidades do mercado de trabalho. Nesse momento, recorrem-se ao
planejamento educacional baseado no modelo de investimento (recurso
disponível) e ao modelo da demanda (equilíbrio entre a oferta e a procura). Essa
era uma forma de manipular o exército de reserva, fornecendo, a cada momento,
a força de trabalho necessária à expansão ou contenção da produção, mesmo
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que, para isso, fosse preciso degradar os salários.
Por sua vez, a partir da década de 1990, a nova Universidade, agora
Operacional, por ser uma organização, está voltada para si mesma enquanto
estrutura de gestão e de arbitragem de contratos. Regida pelas ideias de gestão,
avaliada

por

índices

de

produtividade,

calculada

para

ser

flexível,

operacionalmente. Segundo Chauí (1999, p. 04), sendo operacional, “está
estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto,
pela particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos”. A formação, em
particular a docência, é substituída pelo adestramento, sob a ameaça do retorno à
tecnocracia. Ações articuladas às ideias de reconhecimento e legitimidade interna
e externa da Universidade dão lugar aos mecanismos de instrumentalização,
definida e caracterizada por padrões alheios ao conhecimento e à formação
cidadã, contrapondo-se a um modo de pensar pautado na existência de espaços
de partilha para além das fronteiras puramente formais de educação, embasado
numa perspectiva capaz de relacionar o específico e o geral, o concreto e o
abstrato, o imediato e o mediato, o conjuntural e o estrutural, o micro e o macro, o
regional e o nacional, o local e o global.
B. S. Santos (1995, 2004, 2008), ao estudar as Universidades na última
década do Século XX, identifica que a universidade no limiar do Século XXI
vivencia três crises, quais sejam: crise de hegemonia, crise de legitimidade, crise
institucional.
No dizer de B. S. Santos (2008) a crise de hegemonia ocorre como
resultado das contradições entre as funções tradicionais da Universidade e as
novas funções que, ao longo do Século XX, foram sendo construídas, as quais
demandavam da Universidade respostas como parte constituinte da sua missão
como instituição pública. Essas novas atribuições geraram um impasse provocado
pelas contradições no papel da universidade, marcado por exigências e grupos
sociais distintos. Desse modo, o impasse instala-se na seguinte condição:
De um lado, a produção de alta cultura, pensamento crítico e
conhecimentos exemplares, científicos e humanísticos, necessários à
formação das elites de que a universidade se tinha vindo a ocupar desde
a Idade Média européia. Do outro, a produção de padrões culturais
médios e de conhecimentos instrumentais, úteis na formação da mão de
obra qualificada exigida pelo desenvolvimento capitalista (B. S. SANTOS,
2008, p. 13 -14).
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Embora tais exigências tenham se aprofundado na primeira década do
Século XXI com as conquistas de diversos segmentos sociais com relação às
políticas de ação afirmativa, elas surgem inicialmente no final dos anos 1980,
conforme registrado por B. S. Santos:
Em 1987, o relatório da OCDE (1987: 16 e ss) sobre as Universidades
atribuía a estas dez funções principais: educação geral pós-secundária;
investigação; fornecimento de mão-de-obra qualificada; educação e
treinamento altamente especializados; fortalecimento da competitividade
da economia; mecanismo de seleção para empregos de alto nível
através da credencialização; mobilidade social para os filhos e filhas das
famílias operárias; prestação de serviços à região e à comunidade local;
paradigmas de aplicação de políticas nacionais (ex. igualdade de
oportunidades par mulheres e minorias raciais); preparação para os
papeia de liderança social (B. S. SANTOS,1996, p. 189).

As exigências postas para a Universidade lhe colocam desafios cujo
significado exige uma redefinição do seu papel de Universidade como instituição
social. São exigências que apontam para profundas transformações numa
instituição cuja perenidade “está associada à rigidez funcional e organizacional, e
a relativa impermeabilidade às pressões externas, enfim, à aversão à mudança”
(B. S. SANTOS, 1996, p. 187).
Por sua vez, a ausência de mudanças, nas duas últimas décadas, que
sinalizasse o enfrentamento dos desafios, na análise de B. S. Santos (1995, 2004,
2008) aprofundaria o impasse e levaria o Estado e os agentes econômicos a
procurar fora da universidade formas alternativas de respostas às demandas
apresentadas. “Ao deixar de ser a única instituição no domínio do ensino superior
e na produção da pesquisa, a universidade entrará numa crise de hegemonia”, (B.
S. SANTOS, 2008, p.14).
Já a segunda crise, a crise de legitimidade, ocorre em decorrência da
contradição entre a hierarquização dos saberes especializados, materializada em
diversas formas de restrições do acesso e da credenciação das competências,
por um lado, e por outro as exigências sociais e políticas da democratização da
universidade e da reivindicação da igualdade de oportunidades para os filhos das
classes populares.
Por sua vez, a crise institucional seria o resultado da contradição entre a
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reivindicação da autonomia na definição de valores e objetivos da universidade e
a pressão crescente para submissão aos critérios de eficácia e de produtividade
de natureza empresarial ou de responsabilidade social (B. S. SANTOS, 2008).
O que podemos entender é que as três crises identificadas por B. S.
Santos, com as quais se defronta a universidade pública no limiar do Século XXI,
estão intrinsecamente relacionadas, como três aspectos de um mesmo problema
que se estrutura a partir da contradição dos desafios apresentados para a
Universidade e a sua dificuldade de dar respostas à sociedade no crivo de sua
longa memória institucional e de seu perfil administrativo.
Diante da dificuldade de encontrar uma solução para as crises
vivenciadas, a Universidade procurou evitar que elas se aprofundassem. Nesse
sentido, B. S. Santos (2008) destaca que, apesar de as três crises estarem
estritamente ligadas e a sua resolução não poder ocorrer com o tratamento de
cada problema de forma isolada, dada a interdependência dos fatores e a
exigência de um enfrentamento conjunto através de vastos programas de ação
gerados dentro e fora da universidade, houve uma concentração da crise
institucional. Esta pode ser observada na manipulação dos propósitos reformistas
a partir da resolução pela negativa das outras duas crises: “a crise de hegemonia,
pela crescente descaracterização intelectual da universidade; a crise da
legitimidade, pela crescente segmentação do sistema universitário e pela
crescente desvalorização dos diplomas universitários, em geral” (B. S. SANTOS,
2008, p. 15).
A concentração na crise institucional foi fatal para a universidade e
deveu-se a uma pluralidade de factores, alguns já evidentes no início da
década de noventa, outros que ganharam um peso enorme no decorrer
da década. A crise institucional era e é, desde a pelo menos dois
séculos, o elo mais fraco da universidade pública porque a autonomia
científica e pedagógica da universidade assenta na dependência
financeira do Estado. Enquanto a universidade e seus serviços foram um
inequívoco bem público que competia ao Estado assegurar, esta
dependência não foi problemática, à semelhança do que se passa, por
exemplo, com o sistema judicial, em que a interdependência dos
tribunais não é afectada pelo facto de serem financiadas pelo Estado. No
momento, porém em que o Estado, ao contrário do que se passou com a
justiça, decidiu reduzir o seu compromisso político com as universidades
e com a educação em geral, convertendo esta num bem que, sendo
público, não tem que ser exclusivamente assegurado pelo Estado, a
universidade pública entrou automaticamente em crise institucional (B. S.
SANTOS, 2008, p. 15-16).
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Evidentemente, a manipulação da crise de hegemonia e de legitimidade
da Universidade e os desastrosos reflexos no aprofundamento da crise
institucional estão relacionados ao contexto de dominação econômica e ao
paradigma hegemônico de organização da vida social em que está ancorado, que
foi incorporado pelas denominadas estruturas mundiais de poder, como o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) (GERMANO, 2000).
Assim, a ideia de que a Universidade enquanto bem público e social não
necessariamente precisa do financiamento exclusivamente público (B. S.
SANTOS, 2008) fortalece a adoção do mercado como modelo para as instituições
e esferas da sociedade. A crise de hegemonia e de legitimidade fragiliza os
principais pilares da universidade como bem público “um bem público sem aliados
fortes” (B. S. SANTOS, 2008, p. 101).
É esse aspecto da crise que mais se revela nos espaços extramuros das
Universidades, gerando e alimentando polêmicas sobre o papel da Universidade
Pública na Sociedade Brasileira. Pelo caráter espontâneo como ocorrem diversos
debates, podemos afirmar que estes têm sido anacrônicos por diversas razões, e
uma delas é a ignorância dos fundamentos da crise. Outra, por exemplo, é a
acentuação na Reforma Universitária proposta pelo Governo Federal2, marcada
fortemente pelo debate maniqueísta: contra ou a favor, sendo incapaz de
construir aliados fortes para a sua defesa como bem público.
No Brasil, ocorrem também férteis debates na comunidade universitária,
provocados pelos docentes por meio das organizações sindicais e eventos
acadêmicos promovidos para este fim, nos quais se tornam mais evidentes as
disputas das forças políticas e ideológicas que se apresentam por meio de
propostas no âmbito das políticas direcionadas à Universidade, que afirmam ou
negam o modelo hegemônico de desenvolvimento econômico, político e social.
No dizer de Melo Neto (2004), trata-se de uma luta ideológica, que se apresenta
2

O Projeto de Lei 4.212/04 de autoria do MEC foi elaborado ainda no início do Governo Lula e
submetido à discussão com a Sociedade. No segundo semestre de 2010 foi encaminhado ao
Congresso Nacional, após diversas alterações sugeridas por diversos setores da Sociedade.
Durante esse período, diversos projetos que fazem parte da Reforma Universitária foram
implementados por meio de Portarias e Resoluções como, por exemplo, a reserva de 50% das
vagas das Universidades Federais para estudantes das escolas públicas, o Programa
Universidade para Todos (PROUNI); o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI); o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE), dentre outros.
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no confronto de projetos de Universidades, que precisa ser exposta, discutida e
socializada. Desse debate poderá resultar uma maior integração com propostas e
com diversos atores sociais dispostos a somarem-se, na direção das mudanças
para a sociedade brasileira no que tange ao papel das Universidades.
Ora, a luta pela hegemonia no campo universitário continua sendo fruto
do conjunto das práticas que já vêm sendo desenvolvidas no âmbito
desse aparelho de hegemonia. Continuará com os novos
direcionamentos da práxis universitária dos setores empenhados na
busca de mudanças, também no campo institucional. Pensar assim é
buscar uma nova formação social, sendo indispensável a visão
ideológica desse novo contexto, considerando-se que ela se insere nas
novas relações de classes estabelecidas com o atual momento político.
Essas relações servirão como guia para uma melhor compreensão da
própria ideologia em jogo, de sua influência na formação, manutenção da
sociedade em geral. Presente estará em todas as suas dimensões o
debate de reformas, que, no conjunto, poderão expressar uma reforma
intelectual e moral (MELO NETO, 2004, p. 36).

Para Almeida Filho (2008, p. 107), a superação da crise da universidade
brasileira, velha e debilitada, deverá ocorrer mediante uma reforma universitária
que de fato implique profunda reestruturação das instituições, visando torná-las
instrumentos de emancipação de sujeitos e promotoras de equidade, sendo
condição necessária para a construção de um projeto viável de nação.
A necessidade da reforma na universidade também é apontada por B. S.
Santos (2008), porém, na compreensão do autor, a reforma precisa ser construída
como processo emancipatório de enfrentamento à globalização neoliberal, o que
incorreria, portanto, numa contraposição de uma globalização alternativa, uma
globalização contra-hegemônica pautada num projeto nacional, porém concebido
de modo não nacionalista, o que significa dizer que o projeto de nação deve
considerar a necessidade de inserção na sociedade global, pois no Século XXI só
há nações na medida em que há projetos nacionais, de qualificação na sociedade
global. Para os países periféricos e semiperiféricos, não há qualificação sem que
a resistência à globalização neoliberal se traduza em estratégias de globalização
alternativa.
A Globalização contra-hegemônica da universidade enquanto bem
público significa especificamente o seguinte: as reformas nacionais da
universidade pública devem reflectir um projecto de país centrado em
escolhas políticas que qualifiquem a inserção do país em contextos de
produção e de distribuição de conhecimentos cada vez mais
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transnacionalizados e cada vez mais polarizados entre processos
contraditórios de transnacionalização, a globalização neoliberal e a
globalização contra-hegemônica. Este projecto de país tem de resultar
de um amplo contrato político e social desdobrado em vários contratos
sectoriais, sendo um deles o contrato educacional e, dentro dele, o
contrato da universidade como bem público (B. S. SANTOS, 2008, p.
51).

A relevância dessa proposição, no nosso entendimento, é enfatizada por
B. S. Santos (2008, pp. 51-2) na necessidade de essa reforma responder
positivamente às demandas sociais pela democratização radical da Universidade,
pondo fim a uma história de exclusão de grupos sociais e de seus saberes, os
quais a universidade vem protagonizando ao longo do tempo. Para este autor, a
universidade pública é socialmente ostracizada pelo seu elitismo e corporativismo
e paralisada pela incapacidade de se auto-interrogar na mesma medida em que
interroga a sociedade.
B. S. Santos (2008) reafirma que a consolidação da universidade como
bem público é um projeto exigente que, para ter credibilidade, tem que definir
claramente as forças sociais protagonistas e o sentido político das respostas
necessárias aos seus desafios. Porém, necessita antes resolver dois preconceitos
contraditórios e enraizados nas suas concepções: o primeiro é o de que a reforma
universitária será realizada pela comunidade universitária, compreendida,
claramente, apenas como os segmentos que a compõem; o segundo é o de que a
universidade nunca se auto reformará. Para esclarecer suas afirmações, B. S.
Santos (2008, p. 52-54), cita três forças sociais – protagonistas:

a)

A

sociedade

politicamente

organizada:

grupos

sociais

e

profissionais, sindicatos, movimentos sociais, organizações não governamentais e
suas redes, governos locais progressistas interessados em fomentar articulações
cooperativas entre a universidade e os interesses sociais que representam.
Adverte que este protagonista tem historicamente uma relação distante, e até
mesmo hostil, com a Universidade, em consequência do elitismo e da distância
cultivada durante muito tempo em relação aos setores ditos não cultos da
sociedade. Portanto, trata-se de um protagonista que precisa ser conquistado por
via da resposta à questão da crise de legitimidade, ou seja, por via do acesso não
classista, não racista, não sexista e não etnocêntrico à universidade e por todo
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um conjunto de iniciativas que aprofundem o compromisso social desta, na linha
do conhecimento pluriversitário solidário;
b)

O segundo protagonista: a própria Universidade pública, ou seja,

quem nela está interessado numa globalização alternativa. Se o primeiro
protagonista é problemático, este não é menos, o que à primeira vista pode
surpreender. A Universidade pública é hoje um campo social muito fraturado, pois
em seu seio reúne setores e interesses contraditórios;
c)

Finalmente, como terceiro protagonista da resposta aos desafios, o

Estado Nacional, sempre e quando ele optar politicamente pela globalização
solidária da Universidade. Sem esta opção, o Estado Nacional acaba por adotar,
de forma incondicional ou mesmo relutante, as pressões da globalização
neoliberal e, em qualquer caso, transformar-se-á no inimigo da Universidade
pública, por mais proclamações que faça em contrário.

Desse modo, percebemos que do enfrentamento das crises vivenciadas
pela Universidade, aprofundadas pelas tensões entre os apelos das demandas da
realidade social num contexto de profundas desigualdades sociais e a sua
histórica construção de produtora de saberes gerais, muitas vezes abstratos,
poderá gestar uma Universidade pública, socialmente comprometida, mais
democrática, mais plural e mais porosa às demandas sociais como expressão de
“uma reforma intelectual e moral” (MELO NETO, 2004, p. 36).
Compreendemos que, para tanto, é necessário considerar as forças
políticas e os princípios orientadores sugeridos por B. S. Santos (2008):
a) Enfrentar o novo com o novo considerando que as profundas
transformações da última década não se reduziram à mercantilização da
educação superior e que estas envolveram transformações nos processos de
conhecimento e na contextualização do conhecimento, a resistência passa
também pelo envolvimento e promoção de alternativas de pesquisa, de formação,
de extensão e de organização que apontem para a democratização do bem
público universitário, ou seja, para o contributo específico da Universidade na
definição e solução coletiva dos problemas sociais, nacionais e globais;
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b) Lutar pela definição de crise: a ideia de contrato educacional é aqui
crucial, porque não há contrato quando há imposições ou resistências
inegociáveis;
c) Lutar pela definição de Universidade: embora pareça residual, não o
é, dessa definição dependerá o modo como a universidade poderá lutar pela sua
hegemonia. A base será a distinção do que seja Universidade e o que seja ensino
superior, partindo do pressuposto de que no Século XXI só há Universidade
quando há formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão. A definição
do que é Universidade é crucial para que a universidade possa conduzir com
eficácia a luta pela legitimidade;
d) Reconquistar a legitimidade: afetada a hegemonia, a luta pela
legitimidade é cada vez mais exigente e compreende cinco áreas de ação:
acesso; extensão; pesquisa-ação; ecologia dos saberes; universidade e escola
pública. Embora o acesso e a extensão sejam áreas convencionais, necessitam
ser profundamente revistas; a terceira tem sido praticada na linha do
aprofundamento da responsabilidade e do compromisso social da universidade, a
quarta constitui uma decisiva inovação na construção de uma Universidade póscolonial; a quinta é uma área de ação que tem no passado uma grande presença,
mas que tem de ser totalmente reinventada hoje.

Dito isso, compreendemos que o desafio para a Universidade não é
apenas informar, mas, sobretudo, formar, transmitir convicções, esperanças,
afetos, desenganos e compromissos. Valores emergentes que nos ajudam a
explicar e entender a realidade concreta e a sentirmo-nos motivados, aceitos e
partícipes de um ambiente de confiança, base para o aprendizado e a
incorporação de valores, tal qual, a de educar em direitos humanos, formar
personalidades democráticas e comprometidas com a construção da cidadania
coletiva, dimensões com as quais tecemos a trama da temática condutora desta
dissertação.
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1.2 NA TEIA DO CONHECIMENTO: UNIVERSIDADE PÚBLICA E EDUCAÇÃO
BÁSICA

Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações no mundo do
trabalho, o avanço tecnológico e os meios de informação e comunicação incidem
fortemente na Universidade, aumentando os desafios para torná-la um lugar de
conquistas democráticas, particularmente quanto à sua universalização. O
equacionamento do problema quanto ao seu acesso passa necessariamente pela
ampliação das oportunidades educacionais, concebidas como um projeto
pedagógico próprio, que considere, em seus parâmetros de universalização, as
especificidades dos sujeitos, atreladas ao seu trabalho de formação profissional,
da produção de conhecimento e do retorno social à população.
Caberia, pois, à Universidade comprometida com a construção de uma
sociedade mais justa, responder às demandas da sociedade, que espera desta
Instituição ações e referências em diferentes campos de atuação, a criação e a
fomentação de espaços de reflexão sobre desafios e possibilidades da realidade
social que se constitui, portanto, como alicerce para sua legitimidade. Em
particular, falamos das ações que envolvem o campo de ação pedagógica lócus
deste estudo. Dentre os aspectos que se evidenciam nas reformas educacionais
universitárias está a política de formação docente e o retorno quase imediato das
ações sociais desse processo de formação, por meio do trabalho crítico-reflexivo
sobre a prática profissional e a reconstrução da identidade pessoal.
Em um processo de expansão do campo de possibilidades para a
Universidade, capacitar professores da rede básica de ensino é um ponto crucial,
já que estes estão em uma posição de multiplicadores do conhecimento e
mobilizadores de processos pessoais e grupais de natureza social, política,
econômica e cultural. Segundo Libâneo (2003), o desenvolvimento profissional
dos educadores é objetivo de propostas educacionais que valorizam a sua
formação não mais baseada na racionalidade técnica, que os considera meros
executores de decisões alheias, mas em uma perspectiva que reconhece sua
capacidade de decidir. De fato,
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A formação continuada é a garantia do desenvolvimento profissional
permanente. Ela se faz por meio do estudo, da reflexão, da discussão e
da confrontação das experiências dos educadores. É responsabilidade
da instituição, mas também do próprio educador (LIBÂNEO, 2003, p.
289).

Sendo essencial na formação inicial e continuada na Universidade, a
valorização docente contribui para elevar o nível de qualidade da escola básica,
bem como para a qualificação dos seus profissionais. A mobilização para um
maior envolvimento dos professores com sua formação não só depende de uma
exigência de qualificação institucional, mas é também, reconhecemos, motivada
pelo seu investimento pessoal.
Para assegurar as necessidades formativas de professores em relação às
exigências estabelecidas pela sociedade, o sistema educacional universitário temse limitado à ação dos sujeitos envolvidos com a educação escolar, à simples
reprodução do status quo. Na contramão, e assumindo um entendimento contrário
e de oposição, não deveria a Universidade pensar alternativas contrahegemônicas de formação dos sujeitos envolvidos com a educação, tanto
professores como alunos? A questão seria: formar profissionais para quê? Educar
para quê?
Para dar conta dessa tarefa transformadora, o conhecimento pedagógico
produzido na Universidade não se esgota no conhecimento de técnicas para implementar
um ideal de ensino. Há particularidades intrínsecas ao contexto educacional, num
movimento relacional de suas práticas, experiências, conteúdos e aprendizagens próprias.
A Universidade precisaria, assim, assumir diferentes e múltiplas formas para
reafirmar seu comprometimento com as demandas sociais. Isso pressuporia uma
formação em processos educativos coletivos, participativos e democráticos,
construída numa dinâmica de interatividade social e dialogicidade, pautada na
ética do reconhecimento do outro, da inclusão e da igualdade, com valorização da
diferença.
Na prática, temos visto uma base sobre a qual se acha solidamente
instalada a ordem hierárquica nas academias universitárias. A atual cultura
universitária atribui apenas à pesquisa o desenvolvimento acadêmico e social,
através da produção do conhecimento especializado, secundarizando a função de
garantir uma formação acadêmica pertinente, alicerçada numa formação cultural,
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científica e humanística, bem como a de realizar o diálogo e a troca de
experiências entre os saberes científicos e não científicos, ampliando a dimensão
da extensão como um conjunto de práticas universitárias que resignifica a
pesquisa e o ensino como uma produção cultural em diálogo com o mundo.
Porém, se no interior da Universidade há uma superposição hierárquica
entre pesquisa, ensino e extensão, não nos causa estranheza o abismo que há
entre ela (Universidade) e os sistemas de ensino da Educação Básica, para os
quais ela se encarrega de formar seus profissionais. Os professores, formadores
de futuros educadores para a educação básica, estabelecem pouco diálogo com a
realidade das escolas, seu cotidiano, suas vivências e suas práticas.
O sentido da formação acadêmica para a educação básica extrapola o
âmbito formal para alcançar todo e qualquer espaço de socialização, de inclusão
social e de manifestação da realização democrática. A Constituição Federal de
1988 consolidou a educação como um direito universal de todos os brasileiros.
Este preceito tem fundamentado diversas iniciativas de superação da histórica
exclusão de uma grande parcela da população do sistema educacional. Ainda
assim, o Brasil encerra o Século XX com um contexto fortemente marcado pela
exclusão e incapacidade de atender à demanda por mais vagas e por qualidade
na educação (BRASIL, 2010, p. 131). Entretanto, é na primeira década do século
XXI que registra uma política educacional3 que assume a educação como
promoção da cidadania, o que pode ser verificado na atual política educacional,
elaborada a partir do confronto das “causas estruturais da exclusão por meio de
políticas redistribuitivas e afirmativas, tendo como alvo prioritário os grupos
sociais mais vulneráveis” (BRASIL, 2010, p. 131).
De acordo com a LDB nº 9.394/1996, a educação abrange todo e
qualquer processo formativo, em espaços formais e não-formais, com estreita
vinculação ao mundo do trabalho e à prática social. Conforme essa Lei, a
educação brasileira divide-se em dois níveis: a Educação Básica e a Educação
Superior. No Governo Lula (2003 – 2010), o ciclo da Educação Básica brasileira
foi redesenhado, ganhando nova configuração, que compreende três estágios:
Educação Infantil: subdividida em creche (0 a 3 anos) e Pré-Escola (4 a 5 anos);
Ensino Fundamental (6 a 14 anos) e Ensino Médio (15 a 17 anos); além de três
3

Disponível www balancodegoverno.presidencia.gov.br e https//i3gov.planejamento.gov.br/coi.

48

modalidades: Educação Especial, Educação de Jovens e adultos e Educação
Profissional. A Lei nº 11.274/2006 amplia o Ensino Fundamental para nove anos e
a emenda constitucional 59/2009 torna obrigatória a educação dos 04 aos 17
anos, compreendendo todo o ciclo da educação básica, assegurando uma
formação comum indispensável para o exercício da cidadania, acesso aos
códigos da vida social contemporânea e fornecendo meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 2010).
Compreendemos que a alteração no ciclo da Educação Básica consolida
o propósito de democratização da educação brasileira assumido pela LDB nº
9.394/1996 que, ao incorporar uma visão crítica e política da educação básica,
constitui-se em um potencial crítico e transformador da realidade pedagógica,
social e institucional, contribuindo para a formação de novos hábitos, valores e
atitudes. Nessa interpretação, observamos que é preciso superar uma tendência,
já habitual, de separação entre a formação pedagógica universitária e a vivência
pedagógica escolar, por meio de um novo processo de aprendizagem e de uma
nova dinâmica e práxis da vida universitária.
Esse desconserto entre a Lei e a prática universitária tem consequências
diretas nos resultados das avaliações realizadas bienalmente pelo próprio MEC,
por meio do Índice de Desenvolvimento Básico da Educação (IDEB), cujo
indicador avaliativo é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar
obtidos no Censo Escolar e nas médias de desempenho nas avaliações do
Instituto Nacional de Pesquisas Estatísticas (INEP), do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) e da Prova Brasil. Embora o IDEB tenha sido criado
pelo INEP em 2007, os seus resultados iniciam-se em 2005, a partir de onde
foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas
pelo Brasil, mas também pelos Estados, Municípios e Escolas.
No quadro abaixo, que construímos a partir dos dados da média nacional
do IDEB divulgados pelo INEP para as séries iniciais do Ensino Fundamental e
para o Ensino Médio, consta a projeção das metas para o período 2007, 2009,
2021 referente aos dois níveis de ensino, respectivamente. A perspectiva
governamental é progredir da média nacional 3,8, registrada em 2005 na primeira
fase do ensino fundamental, para um IDEB igual a 6,0 em 2022 (IDEBResultados e Metas, 2011).
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Quadro 02 - Resultados do IDEB –Brasil (2011)
Média Nacional
Níveis de Ensino
2005
2007
Séries iniciais do Ensino 3,8
4,2
Fundamental
Séries Finais do Ensino 3,5,
3,8
Fundamental
Ensino Médio
3,4,
3,5
Fonte: IDEB- Resultados e Metas, 2011

Nesse

contexto,

o

Estado

2009
4,6

Projeção/Meta
2007
2009
3,9
4,2

2021
6,0

4,0

3,5

3,7

5,5

3,6

3,4

3,5

5,2

Grande

do

do

Rio

Norte

disputa,

lamentavelmente, uma das piores posições nacionais no que se refere ao nível
qualitativo da educação básica, tanto nas séries iniciais como nas séries finais do
Ensino Fundamental. A mesma posição observamos também no nível médio,
enquanto o nosso vizinho, o Estado do Ceará, apresenta o melhor índice do IDEB
nos três níveis de ensino (IDEB- Resultados e Metas, 2011).
Quadro 03 - Resultados do IDEB –Rio Grande do Norte (2011)
Níveis de Ensino
2005
Séries iniciais do Ensino Fundamental
2,7
Séries Finais do Ensino Fundamental
2,8
Ensino Médio
2,9
Fonte: IDEB- Resultados e Metas, 2011

2007
3,4
3,1
2,9

2009
3,9
3,3
3,1

Reveladores da situação indesejável em que se encontra a educação
básica brasileira, particularmente a do estado potiguar, os números do IDEB
mostram a fragilidade do sistema de ensino quanto ao domínio de técnicas de
interpretação, lógica, raciocínio e usos de diferentes linguagens, emperrando as
possibilidades de democratizar saberes e aprendizagens na escola. Em sendo a
educação escolar básica de qualidade condição indispensável para a efetivação
de qualquer nível de profissionalização, e também para o exercício da cidadania e
acesso aos códigos da vida social contemporânea, caberá à Universidade exercer
seu papel social quanto às exigências de igualdade de condições de acesso e
permanência nas escolas, garantia de qualidade e valorização dos profissionais
do ensino.
Neste sentido, B. S. Santos (2008), ao tratar da relação da Universidade
com a Educação Básica, situa tal relação como fundamental na reconquista da
legitimidade da Universidade. Considera que o progressivo afastamento provocou
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um hiato que foi paulatinamente ocupado pelo mercado educacional e a
consequente perda da hegemonia da Universidade pública sobre este setor.
Este facto é hoje responsável pelo afastamento da universidade em
relação á escola pública – a separação entre o mundo acadêmico e o
mundo da escola – um afastamento que, a manter-se, minará qualquer
esforço sério no sentido de relegitimar socialmente a universidade. Sob a
égide da globalização neoliberal, organismos internacionais,
organizações não-governamentais e uma plêiade de fundações e
institutos privados têm vindo a assumir algumas das funções da
universidade pública, em especial no campo da pesquisa educacional
aplicada. Esta mudança na titularidade das funções repercute-se no
conteúdo do seu desempenho. [...] Excluída do debate e frequentemente
acusada de defender o status quo das corporações do ensino público e
de opor-se às reformas, a universidade recolheu-se ao papel de
questionar o discurso dominante sobre a crise da escola pública e não se
esforçou em formular alternativas. Daí que os educadores e gestores
escolares comprometidos com projectos progressistas e contrahegemônicos se queixam da falta de envolvimento e apoio da
universidade pública (B. S. SANTOS, 2008, p. 75-6).

No caso específico do Rio Grande do Norte, a UERN vive particularmente
o drama desta separação, que se reflete, sobretudo, na crise de legitimidade.
Mantida com recursos do tesouro estadual, diante de situações como o baixo
desempenho da Escola Pública revelado pelos dados do IDEB nos níveis
fundamental e médio, a UERN sofre uma dupla pressão: do governo do Estado,
com a diminuição de recursos orçamentares em função da necessária priorização
da Educação Básica, e de parte dos profissionais da educação Básica, que
acusam a UERN de tomar parte dos recursos que poderiam ser direcionados para
melhorar as condições de trabalho e de funcionamento da educação básica.
A relação com a educação básica constitui-se, portanto, em um dos
desafios da Universidade Pública, e da UERN em particular, no final da primeira
década do Século XXI. Soma-se, assim, a outros desafios relacionados aos
temas emergentes que se consolidaram como orientação para a educação e que
resultam das conquistas de segmentos sociais que lutam por uma universidade
pública democrática, plural e permeável às demandas da sociedade.
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1.2 UNIVERSIDADE PÚBLICA E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

Uma

das

temáticas

emergentes

no

campo

educacional

e,

consequentemente, no Ensino Superior, é a Educação para a Cidadania. Sua
presença como pauta no debate que envolve a educação e suas várias
dimensões e níveis de ensino tem estreita relação com os temas emergentes que,
nas últimas décadas do Século XX, ganharam maior visibilidade como resultado
de conquistas políticas e educacionais de grupos e segmentos sociais que, por
meio de mobilizações e reivindicações, demandam ações específicas para a
Educação e, de modo particular, para as Instituições de Ensino Superior (IES).
São temas que questionam desigualdades sociais, estereótipos e preconceitos
étnicos e raciais, regionais, de gênero e geracionais. São, portanto, temas
permeados pelas ideias de democracia, multiculturalismo, diferença e igualdade
e, consequentemente, de uma educação alicerçada em valores inerentes à
cidadania.
São, assim, temas que impõem a necessidade de revisitar as noções de
cidadania, democracia, direitos humanos e justiça, trazendo para a linha de frente
as contradições dos conceitos universais que escondem as desigualdades
historicamente construídas por meio de um complexo ordenamento social. No
dizer de Dagnino:
Esta é uma sociedade na qual a questão econômica, a miséria, a fome
são aspectos mais visíveis de um ordenamento social presidido pela
organização hierárquica e desigual do conjunto das relações sociais o
que podemos chamar de autoritarismo social. Profundamente enraizado
na cultura brasileira e baseado em critérios de classe, raça e gênero,
esse autoritarismo social se expressa num sistema de classificações que
estabelece diferentes categorias de pessoas, dispostas nos seus
respectivos lugares na sociedade. [...] Nesse sentido, sua eliminação
constitui um desafio fundamental para a efetiva democratização da
sociedade. [...] E, fundamentalmente significa uma ampliação e
aprofundamento da concepção de democracia, de modo a incluir o
conjunto das práticas sociais e culturais, uma concepção de democracia
que transcende o nível institucional formal e se debruça sobre o conjunto
das relações sociais permeadas pelo autoritarismo social e não apenas
pela exclusão política no sentido estrito. Nossa referência aqui, portanto,
é, mais do que um regime político democrático, uma sociedade
democrática (1994, p. 104-105).
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Com efeito, não podemos falar de uma perspectiva de educação para a
cidadania sem um caloroso debate sobre os temas que demarcam a noção de
cidadania de que estamos falando, uma vez que a cidadania liberal difere da
cidadania coletiva e multicultural, a democracia formal difere drasticamente da
democracia substantiva, e a justiça normativista da justiça social. São noções
envolvidas em diversos matizes, sendo necessário, portanto, pensá-las a partir
das realidades concretas do Brasil e da América Latina. Pensá-las numa
perspectiva de desvelamento do autoritarismo social como um dos elementos da
construção histórica das desigualdades sociais e de suas relações com o
colonialismo imposto pela cultura européia. Embora, neste momento histórico, os
processos de homogeneização cultural sejam construídos pela via do alinhamento
de mercado imposto pela globalização hegemônica.
Desse modo, no momento em que educadores, direta ou indiretamente,
são envolvidos no debate com a educação para a cidadania, faz-se necessário
revisitar sua construção conceitual. Para isso, é imprescindível observarmos a
dubiedade política presente desde a sua origem burguesa e os novos significados
pautados pelos temas e valores emergentes presentes no campo educacional,
como já enfatizamos.

1.2.1 Cidadania: discussões teóricas e distinções conceituais

A acentuada presença das contradições da noção de cidadania com foco
na sociabilidade contemporânea pode ser resultante da dubiedade política do
termo desde a sua origem burguesa como já referido. A cidadania relacionada ao
surgimento das cidades e a organização da vida social na pólis Grega, tendo por
base o exercício da liberdade e a capacidade dos homens livres4 exercerem seus
direitos e deveres de cidadão, é recuperada como categoria universal nos ideais
da burguesia. Com as revoluções burguesas, ela torna-se presente nas cartas
constitucionais. Estas dão origem ao Estado de Direito, no qual todos os homens
4

Não estavam incluídos na condição de homens livres: as mulheres, as crianças, os
camponeses pobres e os escravos.
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são iguais, perante a lei, princípio afirmado nas Constituições norte americana
(1776) e francesa (1791) e reorganizado e ratificado pela ONU em 1948, na
Declaração Universal dos Direitos do Homem. No dizer de Toscano (2006, p. 87):
Nesta perspectiva clássica da compreensão de cidadania, o direito
político representava a base fundamental e compreendia a dimensão
social. O viver político significava a vida em coletividade, em associação,
em comunhão pela prática da sociabilidade. Cidadania desse modo
refere-se ao viver na esfera pública, espaço do bem comum, da palavra
e da ação. A esfera pública era destinada aos homens livres, deixando
de fora as crianças, as mulheres e os escravos. No entanto, esse sentido
de cidadania, em sua dimensão política, sofreu transformações ao longo
da história da humanidade, principalmente, no momento em que os
homens adquirem a consciência histórica da desigualdade. Tal momento
coincide com a passagem do regime feudal (Séculos XIV e XV), no qual
o homem produz sua existência numa relação de servidão à emergência
do modo de produção capitalista (a partir do Século XVI), período em
que é configurada a idéia de um homem livre. A este era garantida a
liberdade, entretanto para sobreviver, esse homem teria que ter
condições para produzir a sua própria existência.

Embora o princípio de que todos os homens são iguais perante a lei
represente uma conquista importante para a cidadania universal, representa
também, de certa forma, a legitimidade da desigualdade social. Ao expressar que
os homens são iguais diante da lei, os burgueses revelam (pela omissão) que
eles não são iguais em capacidades e potencialidades de produção de bens
econômicos e culturais e, consequentemente, nas condições de acesso às
riquezas econômicas, políticas e culturais construídas historicamente. A visão de
mundo burguesa é expressa inicialmente nesse silêncio, quando institui a
definição da noção de cidadania como categoria universal. Se os homens não são
iguais socialmente, a conquista de bens econômicos e culturais pertence à esfera
da individualidade e depende da capacidade de concorrência e disputa das ideias
em torno das quais se organiza a noção de cidadania burguesa ou cidadania
liberal, atualizada de acordo com as exigências de cada sociedade e período
histórico e social, hoje fortemente contemporizada na globalização hegemônica e
no modelo de cidadania neoliberal.
Para Gohn (1994), a cidadania burguesa, associada à noção dos direitos
naturais e imprescritíveis do homem (liberdade, igualdade perante a lei e direito à
propriedade), é definida a partir da ideia de propriedade como bem supremo, que
garante a independência econômica, a liberdade e a cidadania, e só o proprietário
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tem plena liberdade e plena cidadania. “A igualdade natural entre os homens seria
desfeita no plano real pela desigualdade entre cidadão-proprietário e o nãocidadão e o não-proprietário” (GOHN, 1994, p. 12). Para esta autora, esse cenário
é modificado no Século XVIII. Neste, a ênfase na razão e na história constrói o
sonho de modificar a ordem social e política, os não proprietários passam a ser
concebidos como classes populares formadas por sujeitos de direitos que, através
da instrução e da consciência, conquistam o estágio de sujeitos políticos, capazes
de modificar a sua própria realidade. A conquista da cidadania para a autora está
aí intrinsecamente relacionada a uma questão educativa.
Pinsky (2003) considera que, embora não se possa imaginar uma
sequência evolutiva da construção da cidadania em todos os países, dado o seu
conceito histórico e as consequentes alterações que sofre ao longo dos últimos
duzentos ou trezentos anos, é possível situar a sua origem no processo de
evolução que marcha, da ausência de direitos, para a sua ampliação, ao longo da
história.
A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas que culminam na
Independência dos Estados Unidos da América do Norte e da Revolução
Francesa. Esses dois eventos romperam o princípio da legitimidade que
vigia até então, baseado nos deveres dos súditos, e passaram a
estruturá-lo a partir dos direitos do cidadão. Desse momento em diante
todos os tipos de luta foram travados para que ampliasse o conceito e a
prática de cidadania e o mundo ocidental o estendesse para mulheres,
crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais, etárias. Nesse sentido
pode-se afirmar que, na sua acepção mais ampla, cidadania é a
expressão concreta do exercício da democracia (PINSKY, 2003, p. 10).

Vieira (2001) também corrobora esta análise do sistema dos processos
evolutivos de conquista de direitos de cidadania em três gerações: os direitos
civis, correspondendo aos direitos necessários para o exercício das liberdades,
originados no Século XVIII; depois os direitos políticos, consagrados no Século
XIX, garantindo a participação (ativa e passiva) no processo político; e, por fim, no
Século XX, os direitos sociais de cidadania, correspondendo à aquisição de um
padrão mínimo de bem-estar e segurança social que deve prevalecer na
sociedade.

[...] a base territorial da cidadania transformou-se historicamente,
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passando, na Antiguidade, da polis grega ao império romano, deste à
cidade medieval e finalmente ao Estado moderno, após o Renascimento.
O processo de centralização do qual o Estado é produto corresponde
precisamente à expansão da forma local para a institucional de
cidadania. Deste ponto de vista, a expansão dos direitos é parte de um
processo de democratização, entendida como aquisição por parte das
classes inferiores dos direitos originalmente criados pela e para os
superiores (VIEIRA, 2001, p. 42).

Para Sen (2000), a cidadania é um dos aspectos constitutivos do
desenvolvimento social, este relacionado à condição de agente5 das pessoas,
construído e conquistado pela expansão da liberdade como elemento primordial
para o desenvolvimento social. Para o autor, os diversos tipos de liberdade
apresentam-se inter-relacionados e interdependentes. O exercício de um tipo de
liberdade promove outros tipos de liberdade. Desse modo, a condição da
cidadania se alicerça na conquista das liberdades substantivas, compreendidas
como capacidades de evitar todas as formas de privações, desde a condição da
escolha de viver ao modo de como se deseja à participação política e liberdade de
expressão.

[...] Por outro lado, a condição de agente de cada um é
inescapavelmente restrita e limitada pelas oportunidades sociais,
políticas e econômicas de que dispomos. Existe uma acentuada
complementaridade entre a condição de agente individual e as
disposições sociais: é importante o reconhecimento simultâneo da
centralidade da liberdade individual e da força das influências sociais
sobre o grau e o alcance da liberdade individual. Para combater os
problemas que enfrentamos, temos que considerar a liberdade individual
um comprometimento social. (SEN, 2000, p. 10).

Compreendemos, portanto, que a cidadania construída no processo de
ascensão do capitalismo e sua consequente dominação e exploração tem a sua
evolução inscrita nas lutas políticas e sociais. O seu conteúdo é resultado de
conquistas processadas em muitos embates, envolvendo diversos grupos sociais
e culturais. As infinidades de carências sofridas são transformadas em demandas
e reivindicações coletivas e direitos sociais de cidadania. A sua construção está
também presente em sistematizações teóricas envolvidas na compreensão do

5

SEN (2000) define agente como o indivíduo membro do público e participante de ações
econômicas, sociais e políticas. Alguém que age e ocasiona mudanças e cujas realizações
podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de
as avaliarmos ou não também segundo algum critério externo.
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papel do Estado e da Sociedade Civil, no dialético jogo do desenvolvimento
histórico, no qual, conforme Dagnino (1994), a expressão cidadania passa por um
permanente processo de disputa histórica pelo seu significado e, também, pelos
seus limites, “as apropriações e a crescente banalização desse termo não só
abrigam projetos diferentes no interior da sociedade, mas também certamente
tentativas de esvaziamento do seu sentido original e inovador”. (DAGNINO, 1994,
p. 103). Neste sentido, afirma Covre (2001, p. 10) que:
[...] Quem detém o poder cuida de encaminhar as coisas na direção que
atenda basicamente aos seus interesses, e não ao interesse de todos,
apesar da aparência contrária [...]. Só existe cidadania se houver a
prática da reivindicação, da apropriação de espaços, de pugna para fazer
valer os direitos de cidadão. Neste sentido, a prática de cidadania pode
ser a estratégia, por excelência, para a construção de uma sociedade
melhor. Mas o primeiro pressuposto dessa prática é que esteja
assegurado o direito de reivindicar, e que o conhecimento desses direitos
se estenda cada vez mais a toda a população.

Podemos entender, assim, que a noção de cidadania está envolvida em
contradições e, portanto, o seu status de categoria universal e seu conteúdo
político abstrato revelado na sociabilidade contemporânea são partes constituintes
dos processos ideológicos da globalização hegemônica, como bem enfatiza
Germano (2007, p. 43): “Na atualidade, a globalização hegemônica neoliberal não
se restringe à esfera econômica uma vez que também ocorrem globalizações no
campo social, político e cultural”. Neste sentido, a ideia de cidadania como
categoria universal esconde os mecanismos ideológicos de naturalização dos
processos de construção das desigualdades sociais e culturais e da exclusão,
nomeados por B. S. Santos (2008, p. 283) como “a gestão moderna e capitalista
da desigualdade e da exclusão”. Conforme este autor:
O dispositivo ideológico de gestão da desigualdade e da exclusão é o
universalismo, uma forma de caracterização essencialista que,
paradoxalmente, pode assumir duas formas na aparência contraditórias:
o universalismo antidiferencialista que opera pela negação das
diferenças e o universalismo diferencialista que opera pela absolutização
das diferenças. A negação das diferenças opera segundo a norma da
homogeneização que só permite comparações simples, unidimensionais
(por exemplo, entre cidadãos), impedindo comparações mais densas ou
contextuais (por exemplo, diferenças culturais), pela negação dos termos
de comparação. Pelo contrário, a absolutização das diferenças opera
segundo a norma do relativismo que torna incomparáveis as diferenças
pela ausência de critérios transculturais. Quer um, quer outro processo
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permitem a aplicação de critérios abstractos de normalização, sempre
baseado numa diferença que tem poder social para negar todas as
demais ou para as declarar incompatíveis e, portanto, inassimiláveis [...].
Se o primeiro universalismo permite a desigualdade e a exclusão pelo
excesso de semelhança, o segundo permite-as pelo excesso de
diferença (B. S. SANTOS, 2008, p. 283).

Como motivação e resultado da ação política, o conceito de cidadania é
passível de uma multiplicidade de significados políticos e ideológicos que
orientam as práticas educativas e sociais dos grupos envolvidos na ação
política/reinvidicativa, e também, os estudos, análises e ações educativas dos
intelectuais que, em cada momento histórico e cultural, buscam apreender o
significado da realidade social a partir de recortes teóricos e metodológicos
adotados. Cada abordagem apresenta uma concepção de homem e sociedade e
uma maneira de pensar o processo educativo, os espaços de coletividade, as
organizações políticas, as mudanças e transformações da sociedade.
A noção de cidadania representa sempre um referencial em disputa com
outros referenciais. Gohn (2000) identifica três acepções de cidadania:

a) Cidadania Liberal, aquela que é gestada nos processos políticos do
Século XIX, contrapõe-se à cidadania pensada nos séculos anteriores, dirige-se a
todos, principalmente às massas, porém, a perspectiva assumida é a de integrálas à vida coletiva. É regulamentada e promovida pelo Estado, sendo este
concebido como interlocutor oficial da sociedade. Nessa acepção, os direitos
sociais são outorgados pelo estado, em detrimento do processo de conquista pela
sociedade civil. A educação tem a tarefa de fortalecer os fios do tecido social por
meio de uma prática pedagógica que enfatiza esclarecimentos dos direitos do
cidadão como competência do Estado, estratégias de persuasão para a conquista
dos direitos e os deveres necessários para o convívio social harmonioso;
b) Cidadania Neoliberal Comunitária, pensada como um retorno à ideia
de comunidade. A educação exerce o papel de educar para a cooperação geral.
Enfatiza a solidariedade individual.
A escola tem o papel de fomentar a sensibilidade com o bem coletivo a
partir do fortalecimento dos elos presentes nas relações diretas,
primárias estendidas à comunidade. Trata-se de uma transfiguração do
real, pois as instituições da sociedade civil moderna: as empresas, os
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sistemas educacionais dentre outros, são representadas como uma
grande comunidade. O cidadão é o homem civilizado, participante de
uma comunidade de interesses, solidário com seus pares. (GOHN, 2000,
p. 15);

c) Cidadania Coletiva, construída a partir dos grupos organizados da
sociedade civil. Abrange várias formas, planos e dimensões que se articulam,
tendo como fundamento central os interesses da coletividade de diversas
naturezas. Tem um forte conteúdo social e assume que a cidadania se constrói no
processo de lutas, que é, em si, um movimento educativo.
A educação ocupa lugar central na acepção coletiva de cidadania. Isto
porque ela se constrói no processo de luta que é em si próprio, um
movimento educativo. A cidadania não se constrói por decretos ou
intervenções externas, programas ou agentes pré-figurados. Ela se
constrói como um processo interno, no interior da prática social em
curso, como fruto do acúmulo das experiências engendradas. A
cidadania coletiva é constituidora de novos sujeitos históricos: as massas
urbanas espoliadas e as camadas médias expropriadas. A cidadania
coletiva se constrói no cotidiano através do processo de identidade
político-cultural que as lutas cotidianas geram (GOHN, 2000, pp.16-7).

Compreendemos que essa concepção de cidadania coletiva, como
estratégia política dos mais variados tipos de movimentos sociais populares, é
construída no cotidiano político e cultural, contudo, insere-se nos marcos do
desenvolvimento do capitalismo, numa disputa desigual pela concretização dos
direitos civis, sociais, políticos e culturais e, também, pelo significado do seu
conteúdo. No debate atual que vem se organizando na primeira década do século
XXI, esta concepção poderia estar articulada, também, à perspectiva de uma
cidadania planetária presente na utopia do Fórum Social Mundial, que congrega
um conjunto de grupos sociais subalternos extremamente diversificados, e
sintetiza a aspiração de uma sociedade política e culturalmente mais justa, liberta
das formas de exclusão, de exploração, de opressão, de discriminação e de
destruição ambiental, que caracterizam o capitalismo em geral e que a
globalização neoliberal tem contribuído para agravar (B. S. SANTOS, 2005, p. 9).
“Nesse terreno, a luta por afirmação, o poder da identidade, de reconhecer para
libertar, são idéias-chave que impulsionam as lutas contra a exclusão e
desigualdades sociais e em favor do respeito às diferenças étnicas/culturais, bem
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como a constituição de uma sociedade civil global, uma cidadania planetária”
(GERMANO, 2007, p. 45).
Desse modo, compreendemos que a concepção de cidadania coletiva
pauta-se no reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano e de seus
direitos iguais e inalienáveis, que se constituem como fundamento para a
liberdade, a justiça e a paz e se materializam numa cultura de direitos humanos e
exercício da cidadania ativa, sendo, portanto, fundamental para uma perspectiva
de educação para a cidadania no Ensino superior e, principalmente, nos cursos
de licenciatura.

1.2.2 Cidadania coletiva, justiça social e democracia

A perspectiva da cidadania coletiva é também uma perspectiva
multicultural. Reconhece a necessidade de resgate das identidades culturais por
meio da valorização das diversidades e das identidades locais, contrapondo-se ao
efeito homogeneizante da globalização neoliberal. Sob condições específicas,
articula o discurso de identidade, comunidade, território e estado, para além do
Estado-Nação, numa mudança significativa da noção de cidadania presente no
Iluminismo, como técnica civilizatória e parte do processo da progressiva
mudança social.
No dizer de Marshall (1967), esse processo progressivo de mudança
social começou a se desenvolver propriamente no momento em que ocorreu a
emergência de três elementos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos
sociais. Ou seja, traz como marca original as conquistas da sociedade civil em
três momentos específicos: no Século XVIII, quando obtém os direitos civis; no
Século XIX, com a conquista dos direitos políticos, e no Século XX, com a
conquista dos direitos sociais. Neste sentido, a noção de cidadania hegemônica
presente na sociabilidade contemporânea é fortemente alimentada pela
compreensão que a associa ao Estado do Bem-Estar social e às redes de
serviços necessários ao cidadão pleno e à vivência da democracia civil. É uma
concepção que prende a pessoa cidadã ao seu estado Nação.

60

A noção de cidadania contra-hegemônica, embora se beneficie de
importantes contribuições que indubitavelmente estão presentes na evolução
histórica do conceito de cidadania e no legado de modernidade, construída pelo
Iluminismo, busca sua ampliação para além das fronteiras políticas e culturais normativas do Estado-Nação. Assume, assim, a contribuição do pensamento póscolonial que, no dizer de Torres (2003, p. 74), critica a noção de uma razão e de
uma universalidade que não sejam qualificadas no desenrolar progressivo da
história, e nas ideias de soberania nacional, ou na integridade do sujeito com uma
identidade própria, que tem interesses específicos e auto-refletidos.
A cidadania coletiva alimenta e é retro-alimentada pela cultura de direitos
humanos (COSTA e S.C.M. SANTOS, 2008, p.45-51) pautada na concepção dos
direitos universais, na indivisibilidade desses direitos e na consolidação de uma
nova percepção de mundo, em que o respeito à diversidade, a afirmação da
democracia e da liberdade sejam vistos como elementos indispensáveis para o
exercício da cidadania ativa e para uma sociedade de iguais na diferença.6
Porém, assume com cautela e crítica criativa a definição de direitos universais,
porque reconhece que os direitos de cidadania historicamente construídos não
estão assegurados com igual valor para todos os cidadãos. A propósito dessa
compreensão, diz B. S. Santos (2003, p. 439):
É sabido que os direitos humanos não são universais na sua aplicação.
Atualmente são consensualmente identificados quatro regimes
internacionais de aplicação de direitos humanos: o europeu, o
interamericano, o africano e o asiático. Mas serão os direitos humanos
universais como artefato cultural, um tipo de invariante cultural ou
transcultural, parte de uma cultura global? A minha resposta é não. Ainda
que todas as culturas tendam a definir os seus valores mais importantes
como os mais abrangentes, apenas a cultura ocidental tende a formulálos como universais. Por isso mesmo, a questão da universalidade dos
direitos humanos trai a universalidade do que questiona ao questioná-lo.
Em outras palavras, a questão da universalidade é uma questão
particular, uma questão específica da cultura ocidental.

Isso significa dizer que a adoção do termo universal necessita ser
qualificada no processo histórico das relações de dominação e subordinação.
Neste sentido, a perspectiva de educação para a cidadania no Ensino Superior,

6

“Iguais na Diferença” Slogan usado no selo comemorativo dos 60 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
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pautada numa cultura de direitos humanos, deve somar como prioridade a
superação das desigualdades sociais e culturais presente nas lutas e resistências
dos movimentos e organizações sociais, em qualquer período histórico do Brasil,
com os temas emergentes provocados pelos processos de articulação de espaços
de atuação cidadã e debates do pós-colonialismo como desafio à cidadania do
Século XXI (TORRES, 2003; B. S. SANTOS e NUNES, 2003; B. S. SANTOS e
AVRITZER, 2003; B. S. SANTOS e ALMEIDA FILHO, 2008). No dizer de Torres
(2003),
O colonialismo está ligado à expansão do controle principalmente pelas
sociedades metropolitanas européias sobre as sociedades do Terceiro
Mundo, processo histórico que Lenin definiu como imperialismo, uma
fase superior do capitalismo7. O colonialismo foi também uma tentativa
de forçar a modernização através da invasão territorial, política e
tecnológica das sociedades menos desenvolvidas tecnologicamente.
Este processo não foi um produto de uma filantropia autoritária que
levasse a modernidade a povos tradicionais, mas uma tentativa de
resolver alguns dos problemas sociais emergentes das próprias
potencias coloniais e de explorar os ainda intocados recursos materiais e
humanos dos países colonizados. [...] O pós-colonialismo, conectado aos
movimentos de libertação que lutavam contra o colonialismo, surgiu
como uma tentativa de criticar os fundamentos racionais do colonialismo
e para descolonizar a mente. (p. 73-4. Grifo no original).

Dessa maneira, reconhecemos que a desigualdade social no Brasil e nos
países de Terceiro Mundo assenta-se no colonialismo e nos processos históricos
de concentração da riqueza8, sustentados pela ausência de políticas de inclusão e
distribuição dessas riquezas na fase pós-colonial. Nesta direção, uma perspectiva
de educação para a cidadania apoiada na noção de cidadania coletiva buscaria
fortalecer as lutas que articulam políticas de reparação e reconhecimento, que
ganham visibilidade nos debates sociais e políticos como ação afirmativa,
resultando em conquistas que demandam do Estado a implementação de políticas
7

Com referência à definição de Lenin do imperialismo e sua relação com o colonialismo, o autor
apresenta a seguinte nota: “As discussões sobre o colonialismo devem incluir também os Estados
Unidos e as suas experiências nas Filipinas, em Cuba e em Porto Rico, a ex-União Soviética e o
seu relacionamento com o Leste Europeu e o Afeganistão. Para desalento de muitos analistas
conservadores, e dadas as peculiaridades históricas, a Cuba socialista continua sendo uma
exceção na doutrina colonialista” (TORRES, 2003, p. 73).
8
Para Benjamin et. al. (1998, p. 91): “A concentração da riqueza diz respeito a concentração do
estoque de bens, na forma de fábricas, habitação, terras, etc. Esta é maior do que a concentração
da renda. 1% da população brasileira detém cerca de 53% do estoque de riqueza do país. O que
significa que as questões da pobreza e da desigualdade não dizem respeito apenas à renda, ou
seja, ao fluxo monetário atual. Elas nos remetem também à criação da riqueza no passado, à
forma como ela se cristalizou e foi apropriada ao longo do tempo”.
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públicas9 e da Sociedade Civil organizada, e o compromisso com a construção de
espaços de reivindicações e mecanismos de controle democrático, na
implementação e execução de tais políticas.
Compreendemos, desse modo, que, assumindo a concepção da
cidadania coletiva como fundamentação para as práticas políticas, sociais,
culturais e educativas, os processos de transformação social em curso podem ser
repolitizados e o exercício da cidadania pautado pela vivência democrática da
participação política, do multiculturalismo10 e do compromisso com a justiça social.
A sua construção poderia, assim, assumir os contornos de um permanente
processo educativo.
É importante destacar que o compromisso com a justiça social como
princípio para a cidadania coletiva é o eixo central no debate da democratização
da

justiça

e,

consequentemente,

do

questionamento

à

visão

normativista/substantivista do Direito, ou, como diz B. S. Santos (1996), na
contraposição envolvendo o direito vivo e a criação judiciária do direito. Para este
autor, a justiça social emerge do exercício aprofundado do direito vivo construído
no interior das relações sociais, e se contrapõe ao direito oficialmente estatuído e
formalmente vigente, que carrega a “mesma visão fundante que dá sentido à
distinção entre a normatividade abstrata da lei e a normatividade concreta e
conformadora da decisão do juiz” (B. S. SANTOS, 1996, p. 163). Como breve
ilustração podemos considerar que, se numa atividade social de distribuição de
bens e encargos incide a justiça distributiva ou a justiça cumulativa, em se
tratando de relações intersubjetivas como atividade de troca de bens, a justiça
social volta-se para questões relacionadas ao reconhecimento. Assim, “a justiça
social é contributo para a definição de uma nova política judiciária atenta ao
imperativo político de democratização da justiça e do acesso ao direito” (B. S.
9

No período de 2003 a 2009 foram realizadas no Brasil 62 conferências (59 conferências
nacionais e 03 internacionais), o que significa um investimento político do governo no diálogo e na
participação da sociedade para a construção de políticas públicas para o país.
10
“A expressão multiculturalismo designa, originalmente, a coexistência de formas culturais ou
de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio de sociedades modernas. Rapidamente,
contudo, o termo se tornou um modo de descrever as diferenças culturais em um contexto
transnacional e global. Existem diferentes noções de multiculturalismo, nem todas de sentido
emancipatório. O termo apresenta as mesmas dificuldades e os mesmos potenciais do conceito de
cultura, um conceito central das humanidades e das ciências sociais e que, nas últimas décadas,
se tornou um terreno explícito de lutas políticas”. (B. S. SANTOS e NUNES, ano?, p.? Grifos no
original).
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SANTOS, 1996, p. 163).
Laniado (2008), a partir dos argumentos de Miller (2001) e de Douglas
(1995), define a justiça social como núcleo de integração social. A justiça social é
um princípio que ordena qualitativamente a vida em sociedade, orienta as práticas
e fortalece as instituições a partir do reconhecimento da centralidade da pessoa
humana, que é considerada como titular de direitos e deveres na ótica da justiça
social.
É uma noção que transcende a visão utilitarista de equidade distributiva
de bens e se espraia por inúmeras esferas da vida, estruturando a
percepção do sujeito sobre si próprio e sobre os outros, condicionando
as motivações e condutas e direcionando o entendimento (intelectual e
prático) das relações sociais e da política propriamente dita (LANIADO,
2008, p. 111).

A concepção de justiça social é também uma concepção em disputa pelo
significado político. Assumimos a compreensão de que no final da primeira
década do Século XXI delineia-se uma concepção de Justiça Social que congrega
termos prenhes de tensões como justiça multicultural, direitos coletivos,
cidadanias plurais. Termos que, no dizer de B. S. Santos e Nunes (2003, p. 25),
“procuram jogar com as tensões entre a diferença e a igualdade, entre a exigência
de reconhecimento da diferença e de redistribuição que permita a realização da
igualdade”. Neste sentido, a concepção de justiça social recupera temas como
solidariedade, fraternidade, reciprocidade, reconhecimento e pertencimento
cultural, produzindo novos sentidos para transformações democráticas e para a
superação dos obstáculos sociais e culturais ao efetivo acesso à justiça por parte
das classes populares.
Já Mendes, (2000, p. 77) destaca que: “O princípio homologador do que
convencionalmente chamamos justiça social é obrigação e dever do Estado
Democrático de Direito e reside na necessidade de tratar desigualmente os
desiguais, transformando esta desigualdade num princípio mais justo de
equidade” (grifo no original).
No dizer de B. S. Santos (1996), a perspectiva da justiça social
compreende também o esforço de uma ação combinada de extensão do
conhecimento dos direitos para a população com histórico de escassez
econômica e educacional e a criação de mecanismos de popularização do acesso
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à justiça:
Estudos revelam que a distância dos cidadãos em relação à
administração da justiça é tanto maior quanto mais baixo é o estrato
social a que pertencem e que essa distância tem como causas próximas
não apenas fatores econômicos, mas também fatores sociais e culturais,
ainda que uns e outros possam estar mais ou menos remotamente
relacionados com as desigualdades econômicas. Em primeiro lugar, os
cidadãos de menores recursos tendem a conhecer pior os seus direitos
e, portanto, a ter mais dificuldades em reconhecer um problema que os
afeta como sendo problema jurídico. Podem ignorar os direitos em jogo
ou ignorar as possibilidades de reparação jurídica. [...] Em segundo
lugar, mesmo reconhecendo o problema como jurídico, como violação de
um direito, é necessário que a pessoa se disponha a interpor a ação. Os
dados mostram que os indivíduos das classes baixas hesitam muito mais
que os outros em recorrer aos tribunais, mesmo quando reconhecem
estar presente um problema legal (B. S. SANTOS, 2006, p. 170).

Estabelecer a justiça social como um dos princípios que fundamentam a
concepção de cidadania coletiva é reconhecer que a construção da cidadania é
embasada pelo acesso aos direitos econômicos, políticos, sociais e culturais
necessários à dignidade humana. A conscientização das classes populares sobre
as desigualdades e violações de direitos como alicerce de diversas sequelas
sociais questiona a agenda da política econômica neoliberal e da supremacia do
mercado em detrimento do Estado, e do individual sobre o coletivo. Adotar essa
concepção para a Educação para a Cidadania no Ensino Superior, e de modo
mais específico na formação dos futuros profissionais do Ensino e da Educação, é
efetivamente contribuir com a formação do cidadão e da cidadã por meio da
educação, como preceitua a Carta Magna do Brasil e a LDB 9.394/96, é
possibilitar que a Universidade cumpra o seu papel de Instituição e se constitua
como Bem público.
Para B. S. Santos (2007), o estudo realizado no âmbito da sociologia
sobre os obstáculos ao acesso efetivo à justiça por parte das classes populares
tem revelado que a discriminação social no acesso à justiça é um fenômeno muito
mais complexo do que à primeira vista pode parecer, já que, além das
condicionantes econômicas, sempre mais óbvias, envolve condicionantes sociais
e culturais, resultantes de processos de socialização e de interiorização de
valores dominantes muito difíceis de transformar. Nos processos de globalização
hegemônica, o direito vigente tem se colocado como dispositivo legitimador
resultando na ausência de uma cultura jurídica democrática.
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Outro aspecto destacado por B. S. Santos (2007) com relação ao debate
sobre a justiça social diz respeito ao fato de que a injustiça social tem um forte
componente de injustiça histórica, como dois lados de uma mesma moeda são
inseparáveis, de modo que se torna ineficaz qualquer iniciativa no sentido de uma
política de justiça social que não inclua a justiça histórica. Neste sentido, percebe
este autor que há em curso, nos países da América Latina, e notadamente no
Brasil, esboço de um processo em construção de uma revolução democrática da
justiça, identificado em experiências exitosas como as promotorias legais
populares, as associações jurídicas universitárias, projetos de justiça comunitária
e advocacia popular. São iniciativas que, pautadas por uma nova cultura jurídica e
judiciária e mais próximas dos movimentos e organizações sociais, constroem
novos mecanismos de protagonismos no acesso ao direito e à justiça e à vivência
de uma cultura jurídica democrática, constituindo-se em caminhos contrahegemônicos, ponto de partida para a construção de uma concepção
emancipatória do acesso ao direito e à justiça.
Essa compreensão é demonstrada por B. S. Santos em artigo publicado
no Jornal Folha de São Paulo (26/08/2009), no qual aborda questões referentes à
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)11 de manter o programa de ações
afirmativas para negros e indígenas da Universidade de Brasília (UNB),
combinando justiça histórica e justiça social e legitimando uma instituição de
ensino superior que, na sua decisão, “recusa-se a reproduzir as desigualdades
que lhe são externas e mobiliza-se para construir alternativas de inclusão de
segmentos historicamente alijados das universidades em razão da cor da pele ou
identidade étnica” (26/08/2009). Para o autor, perpassa, neste debate, a
discussão de até que ponto o grau de miscigenação (bem maior no Brasil do que
em outros países) foi suficiente para evitar a persistência de desigualdades
estruturais associadas à cor da pele e à identidade étnica, ou seja, se o fim do
colonialismo político acarretou o fim do colonialismo social; e se, no Brasil, as
instituições serão capazes de enfrentar o desafio. Em caso positivo, o país
caminhará não só para a consolidação de uma nova ordem constitucional, no
plano jurídico, como também para a construção de uma nova ordem,
11

Para melhores informações ler: Justiça Social e Justiça Histórica, por Boaventura Santos.
Disponível em: www.andifes.org.br/index.php
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verdadeiramente pós-colonial, no plano sociopolítico.
Ao rejeitar o pedido de liminar em ação movida pelo DEM12 visando
suspender a matrícula dos alunos, o ministro Gilmar Mendes sugeriu que
a resposta fosse dada em razão do impacto das ações afirmativas sobre
um dos elementos centrais do constitucionalismo moderno: a
fraternidade [...] Situar o juízo de constitucionalidade no horizonte da
fraternidade é uma importante inovação no discurso do Supremo. Mas,
assim como o debate sobre a adoção de ações afirmativas baseadas na
cor da pele não pode ser dissociado do modo como a sociedade
brasileira se organizou racialmente, o debate sobre a concretização da
Constituição não pode desprezar as circunstâncias históricas nas quais
ela se insere. Como já escrevi nesta seção, o ideário da fraternidade nas
revoluções europeias caminhou de par com a negação da fraternidade
fora da Europa (As dores do pós-colonialismo, Folha de São Paulo,
21/8/06). No novo mundo, a prosperidade foi construída à base da
usurpação violenta de territórios originários dos povos indígenas e sobreexploração dos escravos para aqui trazidos. Por essa razão, no Brasil, a
injustiça social tem forte componente de injustiça histórica e, em última
instância, de racismo anti-índio e antinegro (Bifurcação na Justiça,
Folha de São Paulo,10/6/08). [...] Falar em fraternidade no Brasil significa
enfrentar o peso desse legado, grande desafio para um país em que
muitos tomam a idéia de democracia racial como dado, não como projeto
(B. S. SANTOS, Justiça histórica e justiça social – Folha de São Paulo:
26/08/2009. Grifos no original).

Deste

modo,

percebemos

que

o

princípio

da

justiça

social

é

intrinsecamente relacionado ao princípio da democracia multicultural. Os embates
que envolvem questões relacionadas às conquistas dos direitos sociais,
econômicos, políticos e culturais são perpassados pelo debate de ideias, que se
trava entre as diferentes forças sociais, sobre a noção de democracia, presente
em praticamente todas as correntes ideológicas, da direita à esquerda.
Consciente de que o termo democracia é também um conceito em
disputa, discutimos como princípio para a cidadania coletiva a democracia
relacionada à participação política, tendo como elemento fundamental os
processos de redução das desigualdades sociais e a luta pela afirmação de
espaços e identidades culturais que possibilitam a inovação cultural nas práticas
políticas e educativas e a construção de sociabilidades; na perspectiva da
instituição de uma nova soberania democrática, com a incorporação de
12

DEM - Sigla que identifica os Democratas. Partido político brasileiro de centro direita, fundado
em 28 de março de 2007 em substituição ao Partido da Frente Liberal (PFL), que por sua vez era
uma dissidência do extinto Partido Democrático Social (PDS) sucessor da Aliança renovadora
Nacional (ARENA). Assume o liberalismo como ideologia política. O partido é filiado à
internacional
democrática
de
centro
(antiga
Internacional
Democrática
Cristã).
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Democratas(Brasil). Consulta em 03/04/2011.
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reivindicações relacionadas ao pertencimento e à reparação das identidades
subalternas nas sociedades multiculturais.
A concepção de democracia como princípio da noção de cidadania
coletiva deve integrar a democracia como método e a democracia como conteúdo
(TORRES, 2003, p. 80) como partes indissociáveis e interdependentes de um
mesmo processo que, embora tenha sido tradicionalmente analisado pela ótica da
relação Estado e sociedade política, tem gradativamente assumido uma dimensão
qualitativa e quantitativa das associações da sociedade civil, constituindo-se num
processo de mudança na cultura política (VIEIRA, 2001, p. 77).
Desse modo, consideramos importante a articulação das dimensões da
democracia como método e a democracia como conteúdo, definida por Torres
(2003) nos seguintes termos:
A democracia parece ser primeiramente um método de representação
política, um conjunto de regras que incluem governos eleitos; eleições
livres e justas; o sufrágio universal; a liberdade de consciência, de
informação e de expressão; o direito de todos os adultos de se opor ao
governo e de candidatar a cargos eletivos; e o direito de formar
associações independentes. Como princípio, o governo democrático,
utilizando um sistema de controles e balanceamentos, procura
desenvolver sistemas parlamentares e judiciários livres do controle do
poder executivo. Finalmente, dada a dinâmica liberal, a democracia
liberal sustenta a crença na predominância dos direitos individuais acima
dos direitos coletivos, o que implica um sério reconhecimento da tirania
potencial das maiorias. A noção de democracia como conteúdo está
relacionada ao poder do povo sobre qualquer outra instituição reguladora
(tal como parentesco), à idéia de direitos iguais para todos os cidadãos
[...], uma noção de democracia radical vai além da tentativa de evitar
formas de exclusão que impeçam a participação política e social. A
democracia radical postula a igualdade radical nas interações
raciais/étnicas, de classe e de gênero, tanto na esfera pública como na
intimidade do lar (TORRES, 2003, p. 81).

Já B. S. Santos (2003) apresenta o exercício da democracia participativa
como processo estruturante na luta contra a trivialização da cidadania e na
construção de uma vida democrática de alta intensidade. Essa temática foi objeto
de estudo do projeto de pesquisa internacional: Reinventar a emancipação
social – para novos manifestos, com a participação de 69 pesquisadores, sob a
sua coordenação. Apresenta diversas experiências emancipatórias que vêm nas
duas últimas décadas consolidando-se como projeto contra-hegemônico à
globalização neoliberal – denominado como globalização alternativa. Tais
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experiências confrontam significados de conceitos, redefinindo-os a partir dos
novos contextos. Dentre os conceitos redefinidos na perspectiva da emancipação
social, situa-se o de democracia, presente no primeiro livro de uma coleção de
sete volumes. Trata-se da obra intitulada: Democratizar a democracia: os
caminhos da democracia participativa (B. S. SANTOS et. al., 2002). Para os
autores:
O modelo hegemônico de democracia (democracia liberal,
representativa), apesar de globalmente triunfante, não garante mais que
uma democracia de baixa intensidade assente na privatização do bem
público por elites mais ou menos restritas, na distância crescente entre
representantes e representados e numa inclusão política abstrata feita de
exclusão social. Paralelamente a este modelo hegemônico de
democracia, sempre existiram outros modelos, tais como a democracia
parrticipativa ou a democracia popular, apesar de marginalizados ou
desacreditados. Em tempos recentes, um desses modelos – a
democracia participativa – tem vindo a ganhar uma nova dinâmica,
protagonizada por comunidades e grupos sociais subalternos em luta
contra a exclusão social e trivialização da cidadania, mobilizados pela
aspiração de contratos sociais mais inclusivos e de democracia de mais
alta intensidade (B. S. SANTOS et. al., 2002, p. 18).

A análise das experiências do sul apresentada pelos autores dá conta
de um processo que na nossa compreensão se apóia em quatro pontos: a
consolidação da democracia na América Latina; o questionamento dos resultados
dessas democracias com base na insatisfação com relação aos aspectos que
envolvem a justiça social; a eficácia governamental e inclusão política; e as
experiências de inovação democrática. Como ponto comum o estudo destaca as
inovações da participação política, buscando perceber o movimento contrahegemônico dentro de um sistema democrático institucionalizado, o que revela a
interdependência da cidadania e da democracia nos espaços emancipatórios. No
dizer de B. S. Santos:
A democracia participativa é importante porque proporciona a cada
cidadão a oportunidade de participar na tomada de decisões políticas. A
importância está no fato de esta forma de democracia permitir a
expansão da cidadania e a inclusão daqueles que, de outra forma,
seriam excluídos dos assuntos da comunidade ou da sociedade como
um todo. (B. S. SANTOS: 2002, p. 156):

Compreendemos, a partir da análise de B. S. Santos (2002), que as
experiências democráticas, as práticas e saberes produzidos nas franjas do
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mundo extrapolam o campo da democracia representativa, mostrando a
necessidade de reinventar o conceito desta a partir dos processos de democracia
participativa, numa interdependente complementaridade com o exercício da
cidadania coletiva na sua capacidade de envolver os cidadãos em processos de
participação direta, a partir da articulação entre Estado e Sociedade Civil, na
criação de espaços de participação, deliberação e controle democrático,
proporcionando o encontro da democracia direta com a democracia participativa
e, ao mesmo tempo, fortalecendo uma relação dialógica de aprendizado mútuo.
Segundo B. S. Santos e Avritzer (2003), são dois os elementos que
devem ser discutidos para pensarmos um modelo democrático participativo: o
procedimentalismo e o papel dos movimentos societários na institucionalização da
diversidade cultural. A componente procedimental também está presente nestas
experiências, assim como no modelo representativo liberal.
Honneth (2001) apresenta o conceito de procedimentalismo como
fundação normativa da democracia com base na ideia da formação da vontade
política e na noção de que o indivíduo só atinge liberdade no reino público
constituído por meio de associações sociais e pela argumentação discursiva:
A partir da evidência de que a liberdade do indivíduo depende de
relações comunicativas, já que cada cidadão só pode atingir autonomia
pessoal em associação com outros, sugere-se um entendimento amplo
sobre a formação democrática da vontade política. Assim, a participação
de todos os cidadãos na tomada de decisão política não é mera forma
pela qual cada indivíduo pode afiançar sua própria liberdade pessoal.
Pelo contrário, o que se defende é o fato de que só em uma situação de
interação livre de dominação a liberdade individual pode ser atingida e
protegida (HONNETH, 2001, p. 69).

Acreditamos, portanto, que o princípio de democracia, que deve
fundamentar a concepção de cidadania coletiva, tem por orientação as
experiências vivenciadas nos modelos participativos construídos no interior dos
movimentos sociais e dos espaços multiculturais de participação política e
cultural, configurando-se como uma gramática de organização da sociedade e da
relação entre o Estado e a Sociedade Civil (B. S. Santos e Avritzer, 2003). A
analogia usada para a definição fundamenta-se no fato de que as novas
experiências participativas ocorreram em países que passaram por uma
redemocratização, permitindo, assim, a própria redefinição do seu significado.
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A discussão posta assume relevância na reflexão dos significados
políticos da perspectiva da educação para a cidadania quando nos faz questionar:
Que concepção de cidadania está presente nas práticas e discursos dos
educadores/as e no espaço escolar?

1.3 Por uma perspectiva de educação para a cidadania no espaço escolar

Analisando o campo educacional como espaço de disputa estratégica,
dos significados que organizam a vida social e as recentes demandas de
diretrizes e orientações curriculares para inserção, na educação escolar, de temas
emergentes relacionados à formação de valores, percebemos que temas como
classe, raça/etnia, gênero, democracia e justiça social, que fundamentam a
educação para a cidadania e a educação em direitos humanos, tornam-se
pulsantes no debate em torno dos conteúdos que devem estar presentes nos
processos educativos.
Isso demonstra que a efetivação da educação para a cidadania significa
mais do que uma proposição da atual LDB nº 9394/96: representa desafios que
não envolvem apenas uma reflexão teórico-metodológica e operacional para a
adequação das proposituras legais, mas, sobretudo, uma decisão amadurecida e
comprometida com os novos rumos que são necessários para concretizar
minimamente tal demanda e o delineamento de quais compromissos teóricos e
práticos assume a educação para a cidadania no Brasil.
Neste cenário, somam-se também as disputas políticas e culturais de
grupos sociais com histórico de desvantagens cumulativas, preconceitos e
estereótipos de raça/etnia, classe, gênero, região, exclusão educacional e baixa
inclusão social, dentre outros, que conquistaram políticas de reconhecimento,
reparação, inclusão e de promoção da diversidade e pluralidade cultural.
Os resultados destas conquistas, no campo educacional, são identificados
num conjunto de propostas organizadas pelo MEC, em especial pela Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), denominadas
como de enfrentamento das desigualdades educacionais que, conforme o
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relatório dos resultados alcançados em decorrência das políticas públicas
desenvolvidas no período 2003-201013, foi viabilizado por meio de duas
estratégias:
A primeira abrangeu o atendimento de públicos específicos – jovens e
adultos; povos indígenas; populações do campo; quilombolas; e pessoas
com deficiência – contemplados em suas particularidades na formulação
e implantação dos programas. A segunda buscou garantir a inserção dos
temas da diversidade (direitos humanos, relações étnico-raciais,
sustentabilidade, diversidade de gênero e orientação sexual) (BRASIL,
2010, p. 139).

Cada área apresenta diretrizes curriculares e conteúdos programáticos
para inserção dessas conquistas na educação básica e nos cursos de
licenciatura. Além das diretrizes apresentadas pela SECAD, encontram-se ainda
diversos programas aprovados a partir de demandas da Secretaria de Educação
Superior (SESu) e da Secretaria Geral da Presidência da República, por meio de
mais duas secretarias especiais: a Secretaria de Promoção de Políticas de
Integração Racial (SEPPIR) e a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).
Da primeira, destaca-se o programa de ações afirmativas para a promoção e
integração racial, com o impacto na educação básica da Lei 10.639/96, que
estabelece as diretrizes curriculares para a educação étnica e racial e para o
ensino da história da África e da Cultura Afro-brasileira; e da segunda secretaria, o
PNEDH, cuja primeira versão foi disponibilizada em 2003 e instituída em 2006,
como um compromisso do Brasil em efetivar a Educação em Direitos Humanos
enquanto política pública implementada

por meio de cinco áreas temáticas:

.Educação Básica, Educação Superior, Educação Não-Formal, Educação dos
profissionais da Justiça e Segurança, Educação e Mídia.
O PNEDH é construído a partir dos dados sobre a organização da
cidadania no Brasil, que revelam que, embora o país tenha avanços importantes
na conquista e ampliação da democracia, na promoção de políticas públicas com
fins sociais, há, também, a constatação de que muitas práticas sociais, culturais e
educacionais são, ainda, permeadas por atitudes discriminatórias e violações dos
direitos humanos, produzidas e reproduzidas por culturas institucionais e
13

O relatório síntese do balanço das políticas públicas implementadas no período 2003 – 2010,
assim como todo o material do balanço, estão disponíveis em: wwwbalancodegoverno.
presidencia.gov.br e https//i3gov.planejamento.gov.br/coi
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mentalidades autoritárias e conservadoras dos seus agentes (BRASIL – PNEDH,
2006).
Ocorre que no debate político/acadêmico sobre os Direitos Humanos
perpassa ainda a universalidade abstrata dos direitos de cidadania e, em se
tratando, de modo mais específico, das políticas de reconhecimento e reparação
das desvantagens cumulativas para grupos sociais com histórico de escassez
econômica, preconceitos e estereótipos culturais, o discurso hegemônico é ainda
mais perceptível, tornando-se comum uma generalização com relação às
desigualdades existentes no Brasil

e os diversos grupos que sofrem

discriminação.
Tal atitude justifica posturas conformistas e despolitizadas e fortalece o
discurso hegemônico, conservador e imobilista, mantendo as estruturas políticas,
econômicas e sociais de reprodução das desigualdades sociais e culturais
historicamente presentes na sociedade brasileira, que, no dizer de B. S. Santos
(2006b), naturalizou um sistema de poder até hoje em vigor que, sem contradição
aparente, afirma a liberdade e a igualdade e pratica a opressão e a desigualdade.
Em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, em 21/08/2006, o
sociólogo português B. S. Santos revela otimismo com os rumos que o Brasil
toma na questão racial e advoga que, no caso brasileiro, “Só quem pertence à
raça dominante tem o direito (e a arrogância) de dizer que a raça não existe ou
que a identidade étnica é uma invenção”. Questiona o discurso que procura diluir
a discriminação racial na discriminação social, admitindo que os negros e os
indígenas são discriminados porque são pobres, para não ter de admitir que eles
são pobres porque são negros e indígenas. Para ele, essa democracia de baixa
intensidade vive o começo de uma crise final, com a organização das vítimas da
discriminação contra a ideologia que os declara ausentes e as práticas que os
oprime enquanto presenças desvalorizadas.
O Brasil parece finalmente estar a passar do período da pósindependência para o período pós-colonial. A entrada neste último
período dá-se pela constatação de que o colonialismo, longe de ter
terminado com a independência, continuou sob outras formas, mas
sempre em coerência com o seu princípio matricial: o racismo como uma
forma de hierarquia social não intencional porque assente na
desigualdade natural das raças. Esta constatação pública é o primeiro
passo para se iniciar a viragem descolonial, mas esta só ocorrerá se o
racismo for confrontado por uma vontade política desracializante firme e
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sustentável. A construção dessa vontade política é um processo
complexo, mas tem a seu favor convenções internacionais e, sobretudo,
a força política dos movimentos sociais protagonizados pelas vítimas
inconformadas da discriminação racial. Para ser irreversível, a viragem
descolonial tem de ocorrer no Estado e na sociedade, no espaço público
e no espaço privado, no trabalho e no lazer, na educação e na saúde (B.
S. SANTOS – Folha de São Paulo, 21/08/2006).

A desigualdade social como componente estrutural e fenômeno histórico
aparece no discurso acadêmico em cada período com forma específica: no final
da primeira década do Século XXI, apresenta-se como um problema conjuntural
que resulta da forma desigual do desenvolvimento das capacidades e
potencialidades humanas individuais e da dificuldade de convivência com as
diferenças

e

diversidades

nos

espaços

de

vivência

e

construção

de

sociabilidades.
Essa lógica alimenta-se no discurso da globalização hegemônica
neoliberal, presente, sobretudo, nos espaços educativos e de formação de
opinião, mascarando um fenômeno histórico estrutural e formando valores
ideológicos que se refletem nas concepções de sociedade, de homem e de
educação que dominam a atitude cidadã e a leitura política da sociedade. Cunha
Júnior (2002) chama atenção, por exemplo, para os discursos que buscam situar
a desigualdade social e racial no conjunto amplo de diversos estratos sociais,
também desiguais e discriminados:
Não podemos confundir discriminações históricas e estruturais com as
esporádicas. Existem maiorias étnicas, maiorias de gênero e de região,
que estão submetidas a processos de dominação estruturais, distintos
das discriminações sofridas pelos gordos, portadores de deficiências, e
pelos que expressam diferentes opções sexuais, tratarmos todos como
apenas discriminados pode implicar generalizações que dificultem a
compreensão dos diferentes problemas e dos caminhos para a solução
das injustiças históricas (2002, p. 28).

É neste sentido que compreendemos que a educação para a cidadania
poderá ser fundamentada numa noção de cidadania coletiva, apoiada nos
princípios de democracia e justiça social e desenvolvida como uma ação sócioeducativa; como processo social, perpassado por uma visão de mundo, de
sociedade e de uma época, constituindo-se como prática educativa no âmbito do
projeto

de

globalização

contra-hegemônico

e

alternativo.

“Organizada
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inversamente da base para o topo. Tal globalização é constituída por redes e
alianças transfronteiriças de movimentos sociais que lutam contra os efeitos da
globalização neoliberal e em defesa da emancipação social” (GERMANO, 2007,
p. 45).
Percebemos que o cenário apresentado pela primeira década do Século
XXI possibilita diversos espaços formais para a vivência e construção de uma
noção de cidadania coletiva, apoiada nos princípios de democracia e justiça
social, que oriente iniciativas políticas e pedagógicas presentes nas dimensões da
vida social, política e cultural. A presença de um discurso pedagógico14,
enunciado nas diretrizes de organismos e acordos/cartas/tratados internacionais e
na atual LDB nº 9.394/96, favorece o pensar/fazer a educação para a cidadania
em todos os níveis de ensino e na formação do professor e da professora como
aspecto fundamental na formação integral da pessoa humana.
Para Demo (2000), pensar a formação do profissional formador dos
profissionais representa uma complexa tarefa para a Universidade, a de
incorporar nos programas e práticas curriculares a formação científica, formação
humanísitica e formação cidadã, numa interdependente convergência política e
pedagógica de uma educação global e critica. Formação essa capaz de
proporcionar uma educação para a vida que, dentre outras competências e
atitudes, significa perceber-se como sujeito de suas ações, como ser ativo, critico
e criativo, apto a intervir na realidade com qualidade técnica e política. Em sua
análise, este autor destaca que essa formação é construída pela qualidade de
ensino, que é intimamente relacionada com a qualidade da formação do professor
e da professora. A ênfase dada à formação como condição democrática e
exercício de cidadania valorizada como indicadores da mudança para um ensino
de qualidade “propicia o seu resgate enquanto profissional, colocado como o
profissional mais estratégico dos tempos modernos. O profissional dos
profissionais” (DEMO, 2000, p. 49).
Assentimos que o desafio posto para as Universidades significa muito
mais do que criar condições materiais e pedagógicas para a efetivação da
14

“Discurso especializado cuyos principios internos regulam a produccción de objetos específicos
(transmissor es e adquirientes) y la producción de praticas especificas, lo que a su vez regula el
proceso de reproducción cultural; conjuno de reglas para la incerción de un discurso instiucional
em un discuso regulatico, com dominancia de este último (BERNSTEIN, 1990, p. 151).
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formação dos profissionais do ensino e da educação básica. Significa redefinir o
papel da Universidade na formação dos docentes e sua relação com a sociedade.
Essa discussão no interior das instituições universitárias aprofunda o seu papel
como instituição social, proporcionando uma vivência de construção de um projeto
de formação legitimado pelo princípio da autonomia do saber, perpassado pelo
compromisso com a justiça social, a democracia e o desenvolvimento humano,
constituindo-se, desse modo, numa educação para e pela cidadania.
Este desafio assume proporções enormes quando pensado no contexto
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Uma Universidade
cravada no semi-árido nordestino, mantida com recursos orçamentários do Estado
do Rio Grande do Norte, que vive envolta em diversas tensões que resultam de
uma dupla pressão. Por um lado, os governantes políticos do Estado pressionam
para a criação de novos cursos em regiões onde não há ainda a presença do
Ensino Superior público, com campus universitário ou núcleo acadêmico, seja da
UERN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) ou da
Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA); por outro, a vida acadêmica
e institucional exige uma política de planejamento institucional e a consolidação
do preceito constitucional da autonomia universitária materializado na gestão
colegiada e deliberativa pelos Conselhos Superiores e no exercício da sua
autonomia didática, pedagógica e administrativa.
Essas tensões conduzem-nos a refletir sobre a história da UERN e do
curso de Ciências Sociais, nela desenvolvido, como espaços nos quais incidem
diretamente os resultados das tensões e onde, ideamos, poderá se desenvolver
uma formação para a cidadania com o sentido e significado que vimos discutindo.
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2 NASCE UMA UNIVERSIDADE NO SOLO MOSSOROENSE

É isso que acredito expressar quando descrevo o espaço
social como um campo, isto é, ao mesmo tempo, como um
campo de forças cuja necessidade se impõe aos aportes que
nele se encontram envolvidos, e como um campo de lutas, no
interior do qual os agentes se enfrentam, com meios e fins
diferenciados conforme posição na estrutura do campo de
forças, contribuindo assim para a conservação ou
transformação da sua estrutura.
Bourdieu, 1997, p. 27.

As considerações anteriores sobre Educação para a Cidadania no Espaço
Universitário e a necessidade desta perspectiva nas práticas políticas que
envolvem a formação universitária e, de modo mais específico, os cursos de
licenciatura, em contribuição com o cumprimento do dispositivo Legal de
implementação da Educação para a Cidadania na Educação Básica – LDB
9.394/1996 – assume aqui, a UERN, como o campo empírico por nós escolhido,
para refletirmos de forma pontual sobre esta temática.
Assim,

adotando

como

pressuposto

analítico

uma

abordagem

eminentemente reflexiva, procedemos à análise com base em documentos da
UERN, como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Resoluções dos
Conselhos Superiores e Estatuto. Neles identificamos os elos necessários para
uma fundamentação histórico-contextual.
Para melhor elucidação dos fatos, na primeira parte deste texto lançamos
mão de um olhar para o passado, especialmente sobre a história da UERN e os
contextos políticos e sociais que lhe deram origem, assim como para os
processos e sujeitos emergentes que marcaram a história da sua estruturação e
consolidação como universidade pública. Para isso, recorremos a teses,
dissertações, artigos acadêmicos e jornalísticos que trazem estudos e
informações sobre a UERN, dentre outros: ADUERN - Revista Comemorativa 25
anos (2005); A.C. Souza (2008); A. M. S. Medeiros (2007); Filgueira (2006); L. N.
Souza e G. Sousa (2000); M. B. J. Santos (2005); M. M. Medeiros (2009); VingtUn Rosado (2000).
Por essa razão, sentimos a necessidade de uma contextualização da
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criação da UERN, dos processos políticos e sociais que resultaram na sua
estadualização e no seu reconhecimento e da relevância dos segmentos sociais,
notadamente o movimento de organização e participação dos docentes por meio
da Associação dos Docentes da UERN (ADUERN).
Na reconstrução do processo, reconhecemos o caráter histórico dessas
experiências

que,

embora

alicerçadas

em

estruturas

de

dominação

e

subordinação política e social (FILGUEIRA, 2006), na nossa compreensão
protagonizaram significativas mudanças, que hoje possibilitam que a UERN reúna
condições formais e potencialidades políticas e acadêmicas para a sua
consolidação como universidade pública, democrática e de qualidade.
A partir do compromisso institucional com a educação básica, presente no
PDI/UERN, discutimos as possibilidades da educação para a cidadania como
temática de formação no Ensino Superior, mas também como princípio orientador
para as demais ações políticas, administrativas e acadêmicas assumidas pela
UERN.

2.1 A UERN EM CONTEXTO

Um olhar para a Universidade do Estado do Rio Grande (UERN) no final
da primeira década do Século XXI enxerga uma universidade pequena cravada
no interior de um dos menores estados do Nordeste Brasileiro. A UERN chega aos
43 anos de existência com um histórico de ousadia na implantação de ações que
materializam a sua intencionalidade política e educacional de consolidar-se como
uma instituição pública permeável às demandas da sociedade.
Este olhar revela também diversas tensões e contradições que
antecederam e acompanharam a implantação das suas ações que, na maioria
das vezes, resultaram de compromissos políticos e pedagógicos assumidos sem
um cuidadoso e criterioso planejamento institucional. Demonstra, assim, uma
imensa fragilidade no exercício de sua autonomia didática, pedagógica e
administrativa, frente às forças políticas locais e estaduais. Tal constatação ficou
evidente na política de expansão e interiorização da UERN e na criação dos
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novos cursos instituídos, na segunda gestão do ex-Reitor, Professor José Walter
da Fonseca, no período de 2002 a 2005.
A partir de 2002, criam-se dois novos campi (Natal, 2002, e Caicó, 2004)
e inaugura-se um novo tipo de modalidade acadêmica: O Núcleo
Avançado de Educação Superior, com o fim de estender sua presença a
todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. De fato, o ano de
2005 termina coma UERN presente em todas as regiões do Estado. Sua
capilaridade é tal que nenhum núcleo urbano está localizado a mais de
60 km de um curso da UERN. Desse modo, a UERN em 2007 é formada
por um campus central, cinco campi avançados e doze Núcleos
Avançados de Educação Superior. Essa nova fase de expansão não foi
só geográfica. Ela se fez acompanhar, também na expansão da oferta de
cursos e de novas áreas do conhecimento. [...]. Se até 1996, a UERN
oferecia 16 cursos de graduação, com 26 opções e 1095 vagas, os
dados letivos de 2007 revelam uma outra universidade, bem maior e
bem melhor: são 24 cursos de graduação, com 92 opções, 2.180 vagas
(PDL/UERN, 2008, p, 22 - 3).

A amplitude da política de expansão e interiorização da UERN15 vivida
neste período está intrinsecamente relacionada aos interesses externos,
articulados com a administração superior. Estes foram paulatinamente efetivando
uma política de gestão acadêmica com base em fatos consumados. Isso ocorreu
pelo formato como os cursos e núcleos avançados de educação superior foram
criados, a partir de propostas apresentadas na Assembléia Legislativa do Estado,
sem consulta e ou debate interno com a Instituição, submetendo a esta uma
lógica incompatível com o ordenamento legal da Universidade como bem público
e em desrespeito à autonomia universitária e desconhecimento das orientações
da Política Educacional para o Ensino superior.
A política dos fatos consumados, visível nos fatos apresentados, pode ser
considerada como uma herança de relações promíscuas entre o ente público
universitário e o ente privado mediado por forças políticas partidárias, presentes
desde o nascedouro da UERN (FILGUEIRA, 2006); (L. N. SOUZA e G. SOUSA,
2002); (M. B. J. SANTOS, 2005); (M. M. MEDEIROS, 2009); (VINGT-UN
ROSADO, 2000), estruturada em atos antidemocráticos, inclusive com vetos a
dirigentes eleitos por todos os segmentos e não nomeados, e a contratação
irregular de servidores técnico-administrativos, além das diversas formas de
15

Além dos Campi de Natal e Caicó, foram criados também nesse período os Núcleos Avançados
de Educação Superior nas seguintes cidades: Caraúbas, Apodi, Areia Branca, Alexandria,
Umarizal, São Miguel, Macau, Touros, João Câmara, Nova Cruz, Santa Cruz e Currais Novos.
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política clientelista adotadas.
Desse modo, os consequentes desgastes internos que resultam do
esforço quixotesco da UERN para cumprir tais compromissos dificultam uma ação
pertinente com relação à sua missão e aos seus objetivos fins. Embora se
perceba em curso uma embrionária fase de amadurecimento político e
administrativo, na consolidação das instâncias de participação democrática e dos
colegiados, no respeito às consultas eletivas para dirigentes, na profissionalização
docente, no aperfeiçoamento da legislação, dentre outros elementos que
solidificam a sua institucionalização como Universidade.
Com este olhar alcançamos também diversas situações que indicam uma
relativa maturidade das ações institucionais reveladas em ações como:

a) Elaboração do primeiro Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), no período de 2006 a 2008. Para isso, durante dois anos a UERN, em
todos os espaços e instâncias de participação democrática, voltou-se sobre si
mesma, sua história, seus desafios, sua missão, para pensar princípios e valores
que orientarão a sua missão nos próximos anos. Assim como as diretrizes e
ações no que se refere às dimensões acadêmicas e administrativas e os desafios
e possibilidades para sua adaptação às exigências da atual política educacional
para o Ensino Superior no Brasil;
b) A elaboração e aprovação de um novo Estatuto que, embora tenha
sido palco de vivências democráticas e de exercício do compromisso com a
consolidação de uma UERN mais democrática, autônoma e socialmente
comprometida, encontra-se até os primeiros meses de 2011 sem sua aprovação
pelo CONSUNI/UERN, em função de uma ação impetrada na Justiça com relação
a uma possível dissonância com a Constituição Federal de 1988 e com a LDB
9.394/03;
c) A verticalização na formação acadêmica com a pós-graduação em
nível de mestrado;
d) a realização, em 2010, de concurso público para técnicoadministrativo, possibilitando, também, pensar a UERN mais horizontal, com a
interdependência de todos que a fazem na efetivação da ação acadêmica.
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Destacamos, também, a ação organizada pelo segmento docente que,
por meio da ADUERN, tem sido importante balizadora crítica, posicionando-se
contrária a toda e qualquer ação política de favorecimento por parte da Instituição
que, por meio de mediações com as forças políticas locais e estaduais, tem
realimentado uma política de privilégios na abertura de cursos de graduação, em
Mossoró e em diversos municípios do Estado, ampliando a ingerência política e
prejudicando a democracia interna e o planejamento racional das suas ações
políticas e pedagógicas. Tal ação política acentuou as disputas internas sobre o
papel e a missão desta universidade, a condição de oferta dos cursos de
graduação, sobretudo os cursos ofertados nos Núcleos Acadêmicos – formato
que assumiu o processo de interiorização da UERN. Embora a ação política da
ADUERN com relação à política de gestão da UERN, por vezes, cause polêmica
em setores que compartilham com o modelo de gestão, ou em outros mais
corporativos, que compreendem que a luta sindical deve ter como fim exclusivo a
obtenção de ganhos materiais para os docentes, o fato é que as mudanças em
curso na UERN não teriam ocorrido sem uma ação decisiva da ADUERN como
condutora e/ou partícipe dos processos de mudança, fazendo uma crítica
contextual e significativa.
As causas desse comportamento podem ser percebidas se lançarmos um
olhar mais abrangente sobre a história da Universidade. Os contextos políticos e
sociais que lhe deram origem, os sujeitos emergentes e as suas narrativas de
experiências e práticas na conformação ou oposição de um modelo de instituição
de ensino que se inaugura com uma dupla identidade: pública e privada. As
contradições e as crises econômicas que provocam muitas mobilizações e
reivindicações, culminando com a sua estadualização, hoje, consensualmente,
considerado o mais importante marco na sua história, com as alternativas e os
protagonistas que se apresentam delineando uma nova ordem institucional.
É com essa visão que redirecionamos nosso olhar para o passado, para
podermos revelar contribuições e, ao mesmo tempo, para compreendermos o
presente para, assim, visualizarmos possibilidades de identificação dos desafios e
das potencialidades da UERN frente à atual política educacional para o Ensino
superior no Brasil. Desafios que se unem à busca de sua consolidação como
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Universidade

Pública

de

qualidade,

gratuita,

democrática,

autônoma

e

socialmente referenciada como fundamento para a sua legitimidade.

2.1.1 Contexto histórico e político da criação da UERN

A Universidade do Estado do Rio Grande (UERN) nasceu em setembro de
1968, na cidade de Mossoró, segunda maior cidade do Estado do Rio Grande do
Norte, esta situada na região oeste do Estado, na época com uma economia agroindustrial, com destaque econômico no beneficiamento e moagem do sal,
beneficiamento da fibra e extração do óleo do caroço do algodão, óleo de oiticica,
cera de carnaúba etc (ESCÓSSIA, 2009). Criada como Universidade Regional do
Rio Grande do Norte (URRN) pela Lei Municipal Nº 20/68, de 28 de setembro de
1968, assinada pelo prefeito Raimundo Soares de Souza, permanece com este
nome, mesmo depois da estadualização, em 1987, embora em 1997 a Lei 7.063
tenha alterado a sua denominação para Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte. Foi mantida a sigla URRN. A atual denominação e a adoção da sigla UERN
ocorreram somente em 1999, com a Lei 7.761, de 15/12/1999, publicada no Diário
Oficial do RN, nº 9.651.
Para Moura (2009, p. 23), “o sonho de dotar Mossoró de uma instituição
de ensino superior é mais antigo”. O autor destaca como marco inicial a
Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró (FACEM), que foi instituída por
meio da Resolução nº 01/43 da Sociedade União Caixeiral, mantenedora da
Escola Técnica de Comércio União Caixeiral. Com essa compreensão corrobora
Vingt-Un Rosado (2000), ao relatar:
Inicialmente, foi afixado o Curso de Administração e Finanças pelo
Decreto-lei Nº 20.158, de 30 de junho de 1941. Em 1942, recebeu
Alcides Dias Fernandes um telegrama do MEC (Ministério da Educação
e Cultura), informando-o sobre uma remessa de dinheiro, na época Cr$
20.000,00 (vinte mil cruzeiros), quantia bastante elevada, destinada a
Sociedade União Caixeiral. Atônito, sem saber como empregá-lo, chama
ao seu estabelecimento o professor Raimundo Nonato da Silva, a quem
pediu orientação. O professor Nonato, depois de fazer humor, viu de
pronto à realização do sonho que acalentava: dotar Mossoró de um
Curso Superior, [...] Com o advento desse estatuto, foi baixado o
Decreto-lei Nº 6141, de 28 de dezembro de 1944, e este curso, o
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Superior de Administração e Finanças, substituído pelo ministrado na
Faculdade de Ciências Econômicas, juntamente com o de Contador, que
passava assim para o nível superior. Advinda a Reforma no final de
1944, o processo de pedido de autorização de funcionamento, já em fase
bem adiantada não apenas em fase de modificação do nome do curso,
como também para atendimento das alterações curriculares trazido pelo
novo diploma legal foi devolvido (p. 44).

Embora não tenhamos encontrado na bibliografia consultada a relação da
União Caixeiral com o Sistema Educacional Federal que justifique o citado
investimento do MEC, com recursos consideráveis para a época, há uma provável
relação com a política educacional do Estado Novo16 (1937 – 1945), com a
prioridade para o investimento na formação para a indústria e o comércio. Esse
ramo de ensino destinado às classes menos favorecidas a partir de 1942 passou
a contar com uma legislação nacional (C. PILETTI e N. PILETTI, 1987). Na
legislação nacional destaca-se a autorização das Escolas Técnicas de Comércio e
a Lei Orgânica do Ensino Comercial, de 28 de dezembro de 1943, que estabelece
dois ciclos para o ensino comercial: o primeiro compreendendo o curso comercial
básico e o segundo, o ensino comercial propriamente dito através dos seguintes
cursos de comércio e propaganda; curso de administração; curso de
contabilidade; curso de estatística e curso de secretariado, e a criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), através do Decreto – Lei nº 4048,
de 1942, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), por meio
do Decreto-Lei nº 8621, de 1946.
Filgueira (2006) relata que o processo relativo à criação da Escola
Superior de Estudos Econômicos, que depois será denominada de Faculdade de
Ciências Econômicas, foi encaminhado ao Conselho Federal de Educação (CFE)
ainda em 1943, sendo aprovado com o Parecer favorável, em 1947, porém
arquivado em seguida. Sendo retomado a partir de 1955, impulsionado pelo
movimento dos estudantes universitários de Mossoró que estudavam em
faculdades de outros Estados, por meio da organização criada por eles: União
16

Estado Novo é o nome do regime político centralizado e autoritário fundado por Getúlio Vargas
em 1937 e que vigorou até 1945, apoiado na ideia de construir um Estado autoritário de
segurança nacional, para conduzir o desenvolvimento capitalista/industrial do país (GERMANO,
2008). No Setor educacional, o Estado Novo configura-se legalmente, através de vários
Decretos-Leis, publicados no período de 1942 a 1946, que ficou conhecida como Reforma
Capanema (fazendo referência ao Ministro da Educação Gustavo Capanema). Foram oito
decretos que regulamentavam o Ensino Primário, o Ensino Secundário e as distintas áreas do
Ensino Profissionalizante (Industrial, Comercial, Normal e Agrícola).

83

Universitária Mossoroense (UUM), sob a liderança do acadêmico João Batista
Cascudo Rodrigues, que viria a ser o primeiro Reitor da UERN (M. M.
MEDEIROS, 2009). São envolvidos, nessa luta, a direção da Faculdade e o
professor Vingt-un Rosado, contando ainda com o apoio de políticos
mossoroenses, entre eles o Senador Dix-huit Rosado, na época Presidente do
Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, e o Deputado Federal Tarcísio de
Vasconcelos Maia. A luta empreendida é vitoriosa e Mossoró finalmente tem
aprovado o funcionamento da primeira escola de ensino superior pelo Decreto n.º
48.665, de 04 de agosto de 1960.
Vale salientar que esses precedentes, além de introduzirem na
sociedade local, a expectativa de criação da Faculdade de Ciências
Econômicas dentro da Sociedade União Caixeiral, serviram de lastro
para o desencadeamento da luta pela construção de uma Universidade
em Mossoró (FILGUEIRA, 2006, p. 37).

Concordamos que a proposta de transformar o curso técnico de contador
da Sociedade União Caixeiral em curso superior de contabilidade, enviada ao
Conselho Federal de Educação (CFE), em 1943, antecipava a evolução da
formação profissional desta área, em nível superior, no âmbito nacional. No
referido período, sequer havia legislação que lhe desse suporte, uma vez que o
curso de ciências contábeis e atuariais foi criado pelo Decreto-Lei 7.988, de 22 de
setembro de 1945. Este era conferido aos formandos como grau de bacharel em
ciências contábeis e atuariais, e apenas em 1949 foi iniciada a primeira turma.
Cruz (2008) destaca que os cursos técnicos de contabilidade foram criados em
1931, através do Decreto 20.158, de 31 de junho. Os cursos tinham duração de
dois anos e, portanto, não tinham equivalência ao ensino médio, somente em
1943 foi garantida aos cursos técnicos acima referidos a categoria de cursos
médios. Só em 1951 a Lei 1.401 desmembrou os cursos de ciências contábeis e
atuariais, possibilitando o diploma de bacharel em contabilidade.
Como em diversos outros fatos, aqui também se registra o espírito
pioneiro e até mesmo oportuno presente nas atitudes das lideranças políticas de
Mossoró. Vingt-Un Rosado (2000, p, 45) descreve-as como um grupo de
entusiastas idealistas, ao tempo que, em toda a região nordestina havia duas
Faculdades de Ciências Econômicas – em Recife e Fortaleza, antecipando-se à
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própria capital do Estado, desencadeia a ação em 1943, visando dotar Mossoró
de uma escola de nível superior.

.

A FACEM foi mantida inicialmente pela Sociedade União Caixeiral e, em
1963, passa a responsabilidade para a Fundação para o Desenvolvimento da
Ciência e da Técnica (FUNCITEC), criada para este fim pela Prefeitura Municipal
de Mossoró, na gestão do Prefeito Raimundo Soares de Souza (1963 – 1969),
através do Decreto n.º 41/1963. Posteriormente serão criadas pela FUNCITEC
mais duas faculdades: em 1965, a Faculdade de Serviço Social (FASSO), e em
1966 a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FAFICIL), sendo que esta, será
em meados do ano de 1968, desmembrada em Faculdade de Educação (FE),
abrangendo os cursos de Pedagogia e Licenciatura Plena; o Instituto de Letras e
Artes (ILA), contemplando o curso de Letras, e o Instituto de Ciências Humanas
(ICH), incluindo os cursos de Ciências Sociais, História e Geografia.
Juridicamente, a UERN foi instituída pela Lei Municipal Nº 20/68, e
ancorada na Lei 4.024/61 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, dois meses antes, portanto do surgimento da Lei Federal Nº
5.540 de 28/11/68, da Reforma Universitária [...] integravam também a
UERN, a Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM e a Escola
Superior de Enfermagem de Mossoró – ESEM [...]. A partir de 08 de
outubro de 1969, de acordo com o parecer 604/69 do Conselho Federal
de Educação, a situação patrimonial da ESAM se transfere da área
municipal para a federal de ensino superior, sob a forma de autarquia.
(FILGUEIRA, 2006, p. 43. Grifo da autora).

A criação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM) e sua
vinculação à UERN justificariam o repasse de recursos do Ministério do
Desenvolvimento Agrário para a FUNCITEC, transformada em FURRN. Conforme
Vingt-Un Rosado (2000, p. 48):
Esta Fundação mantenedora recebia 1% da receita tributária do
município, empregando esses fundos para fazer funcionar normalmente
esta escola de nível superior, cogitando-se, outrossim, instalar, no ano de
1965, a Faculdade de Serviço Social de Mossoró – FASSO; e sua
transformação na Universidade Regional do Rio Grande do Norte - se
credita a fonte prestadora de recursos vinculados permanentemente ao
lado do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário - com vistas a
Escola Superior de Agricultura de Mossoró.

Com relação à urgência de aprovação da autorização do seu
funcionamento, no apagar das luzes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional (LDB Nº 4.024/61), conforme Filgueira (2006), tal autorização ocorreu
pelo teor da legislação vigente, que permitia autorização ao Governo do Estado
para a criação de Universidades, tanto Municipais quanto Estaduais.
O professor João Batista Cascudo Rodrigues, inteirado do teor da
Legislação, procurou fazer jus a esse direito, na medida em que
providenciou o processo de criação da UERN a fim de ser autorizado
pelo então Governador do Estado, Monsenhor Walfredo Gurgel (1965 –
1971), mesmo às vésperas de ser sancionada a Lei 5.540, da Reforma
Universitária. Na ocasião, encontrando-se o Governador do Estado, na
cidade de Caicó, o Secretário de Educação, Jarbas Ferreira Bezerra, se
responsabilizou pela assinatura da autorização da criação da UERN,
tendo ainda esse ato a aprovação do Chefe da Casa Civil, Manoel de
Brito. Mas enquanto o Governo do Estado deu o aval à criação da
UERN, o Conselho Federal de Educação – C.F.E. contestou o fato,
alegando exigências da Legislação do Ensino Superior, não sendo ela
portanto, reconhecida como Universidade pelo Ministério de Educação e
Cultura – MEC. O reconhecimento só veio ocorrer, depois de um longo
espaço de tempo, ou seja em 1993 (FILGUEIRA, 2006, p. 44).

2.2 UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA, GRATUITA, AUTÔNOMA E DEMOCRÁTICA

Nos seus 42 anos de história, a UERN conta com muitos momentos
importantes na sua construção como Universidade e muitos desafios para a sua
consolidação. Paradoxalmente, a maior conquista é também o seu maior desafio.
Trata-se do processo de estadualização que, se por um lado constitui-se como um
dos seus momentos mais significativos – um marco na sua história, por outro,
representa o desafio da sua consolidação como universidade pública.
O processo de estadualização é impulsionado por vários fatores, sendo
dois deles os principais, o primeiro de ordem econômico-financeira e o segundo
de ordem política. Com a desvinculação da ESAM à FUNCITEC e,
consequentemente, sua transformação em autarquia vinculada à rede Federal, o
repasse de recursos do governo federal fica muito mais difícil. Este fato, somado à
criação de novos cursos, mesmo sendo cobrada a mensalidade dos alunos e
mantendo os convênios, foi dificultando cada vez mais o seu funcionamento e “em
meados dos anos 1980 contando a instituição com 3.900 alunos, 311 professores
e nove cursos de graduação, configura-se uma crise sem precedentes. A
universidade sem conseguir recursos federais e estaduais para a sua manutenção
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torna-se inviável para o município” (PDI, 2000, p. 23). Por outro lado, a falta de
autonomia, caracterizada pela ingerência política e falta de democracia, que se
agrava mais com as mobilizações e reivindicações de docentes insatisfeitos pelo
atraso nos salários e de estudantes pelo alto preço das mensalidades,
caracterizava uma crise também política.
Xavier (2005) destaca que a relação de dependência política da UERN
com relação ao poder local e deste com as elites políticas do estado e do país é
marcada profundamente pelo contexto político em que foi criada:
O contexto regional, em que se situa a Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN resultou de um contínuo processo de
constituição de Faculdades a partir dos anos 60, tendo surgido em pleno
regime militar (1968). Com efeito, sob a égide da realidade política
nacional da época, as forças políticas de Mossoró exerciam forte
domínio sobre a maioria das organizações da sociedade civil. Entre
essas organizações sociais encontra-se a UERN, uma instituição
profundamente marcada pelo jogo de interesses econômicos e políticos,
sempre disposta a servir aos que detinham o poder político dentro e fora
dela (p. 06).

Constatamos que, de fato, tal afirmação aparece na publicação de
documentos no Livro “Pelos Caminhos da Universidade” (2000), de autoria de
Vingt–Un Rosado, um dos protagonistas de tais processos. Os documentos
referem-se a cartas e telegramas que tratavam de articulações políticas e
encaminhamentos referentes à criação das seguintes faculdades: FACEM,
FASSO e FAFICIL (depois desmembradas em FE, ILA e ICH, hoje denominadas
FE, FALA e FAFIC, respectivamente). Destacamos, como exemplos, alguns
antecedentes da criação da FASSO, como cartas e telegramas enviados por
Vingt-un Rosado para pessoas com poder de decisão e influência. Neste sentido,
escreve ele em 26 de novembro de 1964 para Dr. Hélio Santiago:
Estamos fundando a Faculdade de Serviço Social de Mossoró e
queremos que ela funcione com vestibular em fevereiro e março de
1965. Ela terá de ser reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação.
Precisamos danadamente da sua ajuda. Vou lhe dizer como: você fará o
levantamento dos seus membros e para cada um você estuda o
elemento chave capaz de conseguir o seu voto para que aprovem
com urgência o processo, que devemos estar remetendo até dezembro.
Por tabela vamos convocar os amigos de Mossoró e conseguir esta
aprovação com urgência, para que tenhamos a Faculdade 2 em 1965.
Minha cadeira será Pesquisa Social e Estatística. Outros professores do
primeiro ano: Abel, Cascudo, Maria Gomes, Padre Sátiro, Padre Américo
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Simonetti, Maltez, Lídio Luciano, etc. que é o grupo fundador. Até o fim
do mês Padre Américo viajará a Natal e lhe procurará para acertarem o
planejamento da batalha. Maria Gomes, a Diretora da Faculdade, levará
o processo em começo de dezembro (VINGT-UN ROSADO, 2000, p.
132-3. Grifo nosso).

Em resposta para Vingt-Un Rosado, no dia 1º de dezembro de 1964, Hélio
Santiago informa os encaminhamentos feitos. [...] “De posse de sua carta e
telegramas, movimentei-me, de início, no sentido de identificação dos membros
do Conselho Estadual de Educação, que é presidido pelo Prof. Paulo Pinheiro de
Viveiros”. Cita, em seguida, o nome de todos os membros e os detalhes da
conversa com o presidente do Conselho Estadual de Educação que, dispondo-se
a colaborar com o pleito, condiciona “a autorização para o funcionamento da
escola ao atendimento das exigências legais, ou seja, que a documentação
constante do processo venha em ordem”. Informa, também, que esteve na Escola
de Serviço Social a fim de conseguir um exemplar do regimento interno, porém
não foi possível consegui-lo. “Consegui, entretanto, o currículo do curso (cadeiras)
que ora lhe remeto”. “Para andamento mais rápido e mais tranqüilo do processo,
valeria a pena que o grupo fundador conseguisse interessar o Bispo D. Gentil na
luta encetada. Seria, evidentemente, um grande reforço junto ao Conselho
Estadual de Educação” (VINGT-UN ROSADO, 2000, p. 134-5. Grifo nosso).
Os documentos mostram também que Vingt-Un Rosado contou com o
trabalho de Ernani Rosado junto aos órgãos competentes e à Imprensa Oficial do
RN, como se percebe na correspondência deste, enviada em 20 de abril de 1965:
Dr. Vingt-un, Finalizando minha atuação de fiscal da Faculdade de
Serviço Social junto aos poderes competentes tenho de lhe informar uma
ou duas coisas, que já são, aliás, do seu conhecimento. Estive com
Paulo Viveiros, que me disse da desnecessidade de haver publicação no
Diário Oficial. Mostrou-me cópia de telegramas enviadas para Abel
Coelho, como Presidente da Funcitec, e para Maria Gomes Bezerra. O
processo em termo do que poderíamos chamar alvará de soltura está
sendo datilografado, e deverá ser remetido nestes três ou quatro dias,
talvez até por mão própria, se aparecer um bom portador. Se não,
seguirá as vias comuns, no caso, o Correio. De forma que fica explicada
a minha desistência de tocaiar a Imprensa Oficial (VINGT-UN ROSADO,
2000, p. 139. Grifo do autor).

Filgueira (2006), ao analisar as lutas políticas no interior da UERN,
destaca o predomínio do grupo Rosado na manutenção do controle da Instituição,
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como espaço de manutenção e legitimação do poder, construído a partir de uma
demanda concreta de acesso ao ensino superior de amplos setores da sociedade
local e circunvizinha. A autora apresenta as tramas, as manobras, os desvios
éticos das disputas de poder e o favorecimento deste grupo familiar,
fundamentado numa ação de dominação/legitimação. Ela diz: “A reivindicação da
legitimidade só é eficaz se apoiada num controle dos recursos sem os quais os
dominantes fracassariam em seu projeto de se fazer obedecer” (FILGUEIRA,
2006, p. 20). E complementa afirmando:
Os Rosados gozam de grande prestígio social na cidade, amparados no
pilar de sustentação político-partidária, alicerçado no papel de pioneiro
exercido por Jerônimo Rosado e, também, calcado, praticamente em
instituições por eles criadas em Mossoró, nas quais o grupo se
reproduziu, como foi o caso de hospitais, escolas municipais, biblioteca,
museu, etc., e, sobretudo da própria UERN [...].O grupo sempre se
utilizou de práticas clientelistas, configurando-se, inclusive, como uma
oligarquia de base urbana, com grande capacidade de estabelecer
alianças e negociações com grupos e partidos políticos distintos. Assim a
família Rosado acaba por se constituir, ela própria, uma espécie de
partido político que se articula com governo e oposição visando
assegurar a manutenção de seu espaço de poder (FILGUEIRA, 2006, p.
22-3).

Ainda sobre o grupo Rosado, Filgueira (2006) esclarece que, ao longo do
tempo, o grupo vai se organizando por meio de alianças, alterando sua
composição para além dos membros da família Rosado, e revela: “Diversas
pessoas se agregam às suas hostes. Dirige os negócios públicos da cidade de
Mossoró e de áreas circunvizinhas, formando uma estrutura de mando, de
constituição de um poder local, há mais de cinqüenta anos” (FILGUEIRA, 2006, p.
59).
A leitura crítica da influência dos Rosados na construção da UERN e,
consequentemente,

na

sua

dominação/subordinação

política,

encontra-se

também presente em recentes documentos da instituição, como o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), publicado em 2008, que apresenta um
esboço histórico da UERN, assinalando os momentos mais significativos da sua
construção como Universidade Pública.
Profundamente vinculada ao poder local, a UERN surge sem a
autonomia que caracteriza como elemento basilar, o modelo ideal de
universidade. Por razões financeiras, também não conta com um corpo
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docente profissionalizado, dedicado exclusivamente ao ensino, à
pesquisa e a extensão [...]. A ingerência do poder local, bem mais
sentida do que as investidas da ditadura militar que vigorava à época
atingiu seu ponto máximo em 1973, quando o prefeito Dix-huit Rosado
segmentou a administração da instituição em dois poderes. Com isso a
Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN)
passou a ser gerida por um presidente, a quem cabiam as atividades
burocráticas e a captação de recursos financeiros, e a Universidade
Regional do Rio Grande do Norte (URRN) por um reitor, incumbido
apenas das ações acadêmicas. Esse modelo administrativo vigorou até o
ano de 1983 (PDI/UERN, 2008, p. 22)

O controle e a ingerência política nas decisões da UERN, nesse ato
protagonizados pelo prefeito Dix-huit Rosado, encontrava respaldo na frágil
estrutura organizativa da instituição, nos aliados políticos no Conselho Estadual
de Educação e no Governo Estadual e Federal. Mas, também, na política
fisiologista, mediante compensações, cargos e outras vantagens atribuídas aos
seus correligionários. Consoante L. N. Souza (2005, p. 19), “A UERN nasceu sem
a existência de um plano de cargos, carreiras e salários (PCCS). Os professores
ingressavam sem concurso, nas categorias auxiliar, assistente ou titular, conforme
vontade do presidente-Reitor”.
Na sua fase embrionária, a UERN trazia também diversos outros
problemas. Além da falta de democracia, materializada no controle político e
ausência de eleição para os dirigentes, e da ingerência política, destacava-se a
insatisfação dos docentes com os baixos salários e dos estudantes com o alto
preço das mensalidades, como já informamos. “Era uma universidade híbrida,
uma instituição de ensino superior que era pública e privada que ao mesmo
tempo, uma situação meio esdrúxula” observa Capistrano (2009, p. 52). A
situação agrava-se mais ainda com a política de expansão em atendimento a
interesses políticos, com a criação de novos cursos e os campi avançados em
Açu, Patu e Pau dos Ferros.
Nesse cenário, os professores da UERN organizam-se e fundam a
Associação dos Docentes da UERN (ADUERN), com as bandeiras de luta de
melhores salários, combate ao controle e ingerência política nas decisões da
UERN, a transparência administrativa e a autonomia didático-pedagógica. O ano
foi 1980 e a partir daí a ADUERN protagonizará grandes lutas no interior da
instituição, marcando decisivamente a sua história e a sua construção como
Universidade Pública, gratuita e democrática. No dizer de Filgueira:
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Frente a tal situação, movimentos incessantes se verificaram na tentativa
de mudar a situação não somente no que diz respeito à crise financeira,
como também à dominação política que se abatia sobre uma instituição
que se dizia universitária, mas que não tinha autonomia, por ser
inteiramente refém de um grupo político. Nesta perspectiva, uma parte
dos docentes da URRN que também lecionava no 1º e 2º graus,
pertencendo à Associação dos Professores de Mossoró – APM, hoje
Sindicato dos Trabalhadores da Educação – SINTE, a partir da vivência
no movimento associativo docente, envolveu-se, tenazmente, na luta
pela democratização e autonomia da Universidade. Assim, foi criada a
própria entidade docente em 1980, a ADFURRN, Associação dos
docentes da URRN. Começou, então, a se nutrir um sonho: tornar a
Universidade livre de ingerências políticas, uma Universidade, numa
palavra, autônoma, em termos político-administrativos, financeiros, e
democrática (2006, p. 89).

Dentre os principais fatos protagonizados encontram-se a estadualização,
em 1987, que imprime uma mudança qualitativa sem precedentes, com a
realização do primeiro concurso público para docentes, um plano de cargos,
carreiras e salários e o plano de capacitação docente.
Esse importante marco foi registrado em 08 de janeiro de 1987, quando o
governador do RN, Radir Pereira, através da Lei nº 5.546, garantiu a sua
estadualização. Na época, a UERN já contava com o Campus Universitário
Central – Mossoró, e com os Campi Avançados em Açu, Patu e Pau dos Ferros.
No dizer de A. M. S. Medeiros:
A estadualização da UERN se transforma num motivo social e político de
tamanha grandeza para região, pois com ela surge não apenas a
possibilidade de avançar na qualidade de seus serviços, como também o
direito á educação pública superior para milhares de nordestinos (as). Do
final dos anos de 1980 para cá. A UERN, Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, como hoje é denominada, vem demonstrando seu
crescimento tanto no sentido do acesso ao ensino superior público
atendendo a demandas de três estados do nordeste brasileiro: Rio
Grande do Norte, Ceará e Paraíba – como também no sentido de sua
consolidação como Universidade (2007, p. 79).

O movimento pela estadualização uniu os segmentos docentes, discentes
e técnico-administrativos. A UERN vivia à época um impasse: “no final do primeiro
semestre de 1985, a crise financeira da instituição alcançou seu ponto mais
crítico, com a ausência de perspectivas de funcionamento para o segundo
semestre” (M. B. J. SANTOS, 2005, p. 11).
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A iniciativa tomada pelo movimento docente mostrava que, no interior da
comunidade universitária, surgiam grupos organizados e que tinham
como bandeiras de lutas a liberdade, a democracia, o direito à livre
expressão e, principalmente, a participação nas instâncias de instituição,
com direito a voz e voto, numa expressão real de suas vontades. Junto
com a busca pela democratização de ensino foram realizadas
assembléias para discutir O Projeto Emergência17, que identificava as
necessidades financeiras da instituição e apontava como fazer para
abrandar os efeitos da crise, bem como as possíveis alternativas para
solucioná-la. Tratava-se de uma mobilização junto à União, ao Estado e
ao Município, na busca de mais recursos para a Universidade. (M. B. J.
SANTOS, 2005, p. 11).

Não havia como pensar novos rumos para a instituição sem um projeto de
redimensionamento no aspecto político, financeiro e de organização. Constatação
evidenciada pelas greves, tanto de alunos como de professores, cada segmento
defendendo as suas bandeiras. Em meio a tudo isto, não se tinha um clima
adequado para a produção acadêmica, como podemos ler no PDI 2008: “Em
síntese, a estadualização permitiu iniciar o processo de profissionalização do
corpo docente e, consequentemente, o de expansão da sua autonomia, précondições para a construção de uma universidade também produtora de
conhecimento” (PDI/UERN, 2008, p. 23).
De fato, como bem destaca o PDI, a profissionalização do corpo docente
é fundamental para o desenvolvimento e consolidação dos mecanismos de
produção de conhecimento desenvolvidos na UERN. Ademais:
A docência no ensino superior é recheada de particularidades, as quais
devem ser consideradas e debatidas amplamente. Pois ser docente em
uma universidade é uma atividade profissional diferente de ser professor
numa escola de series iniciais, por exemplo, onde o professor foi
preparado para isso. No ensino superior, a função educativa basilar é a
formação de profissionais, dotando-os de uma sólida formação
acadêmica, cultural e científica, com o objetivo de contribuir com o
desenvolvimento da sociedade brasileira. A depender da instituição em
que exerça sua profissão, o docente de ensino superior precisará
interagir com o ensino, a pesquisa e a extensão. E fazer tal interação
não se constitui em tarefa simples. Ou seja, a construção da
profissionalização docente no ensino superior, principalmente no âmbito
das universidades vincula-se à idéia de indissociabilidade entre o ensino,
a pesquisa e a extensão, pressupondo uma forte inserção do docente
em atividades que se expandem para além do ensino de graduação. (A.
M. S. MEDEIROS, 2007, p. 77).

17

O nome “Projeto Emergência” foi inspirado nos Programas de ajuda aos flagelados da estiagem.
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Outro marco na história da UERN foi o Processo Estatuinte18, que
resultou no novo Estatuto da Instituição. Sousa e Souza (2002) argumentam que,
embora a estadualização tenha se constituído como um marco na história da
UERN, foi também o início de novas demandas, como, por exemplo, a
necessidade de se renovar os estatutos. Os segmentos que compunham esta
Instituição sentiam a urgente necessidade de dar sustentação normativa àquele
novo momento. Não era adequado a uma Instituição que passava à situação de
órgão público do Estado do Rio Grande do Norte continuar sendo regida por
estatutos que remetiam ao seu antigo enquadramento, uma Fundação ligada ao
município de Mossoró e que cobrava mensalidades de seus alunos.
O documento gerado pela Estatuinte chegou a ser apreciado pela
Assembleia Geral da Universidade, formada por todos os professores,
funcionários e alunos da Instituição, como forma de se buscar dotá-lo dos mais
profundos traços da democracia. A relevância política e institucional desse
momento e o papel desempenhado pela ADUERN no processo são também
destacados por Xavier (2005, p. 06):
Uma vez conquistada a Estadualização, uma nova fase se abria para a
Universidade: o processo de organização institucional e neste momento
a ADUERN teve, mais uma vez, um papel decisivo. Por força do
processo de mobilização, as lideranças criaram comissões,
desenvolveram debates, encaminharam propostas que, aos poucos,
foram delineando os princípios que serviriam de base para a nova
estrutura administrativa da UERN. O ponto alto desse processo
democrático foi sem sombra de dúvida, o “Processo Estatuinte”. Todos
os segmentos organizados e pessoas individuais da comunidade
universitária elaboravam sugestões e propostas que, em seguida, eram
encaminhadas às assembléias das respectivas Associações, que, por
sua vez, discutiam, aprovavam e encaminhavam os resultados às
comissões de sistematização. Finalmente foi convocado pela Reitoria,
sob pressão das entidades, uma grande Assembléia Universitária para
definir o novo Estatuto.

Com efeito, as conquistas de hoje são resultado de uma efetiva
participação dos segmentos internos (professores, técnico-administrativos e
estudantes), por meio de suas organizações representativas. M. B. J. Santos
(2002) situa o processo de lutas instaladas no interior da UERN como parte das
lutas dos movimentos sociais nos anos 1980, em que outras categorias fundavam
18

O nome Estatuinte foi inspirado no momento vivido no Brasil com a convocação da Assembleia
Constituinte para dar corpo à nova Constituição Federal.
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associações em vários pontos do Brasil. Destaca que a especificidade do
movimento em Mossoró consiste no fato de ele refletir a nítida consciência dos
traços políticos envolvidos na degradação da estrutura da UERN e a importância
do levante destes segmentos para buscar uma solução para a crise. E, ainda, nas
corajosas denúncias de arbitrariedades nas estruturas administrativas desta
Universidade, solidarizando-se às reivindicações dos movimentos sociais no
plano local e nacional. Entendimento também compartilhado por Davi (2005, p.
04):
Sobre o papel da nossa associação cabe destacar que em 1980,
estávamos vivendo uma situação, em nível nacional, na qual o
movimento docente iniciava a sua consolidação, sua unificação, e não foi
diferente em Mossoró. Criamos uma associação que congregou os
professores de maneira significativa, na medida em que houve disputa
pela presidência da entidade e que teve como resultado a nossa eleição.
Isso demonstrava que havia bastante interesse em torno da iniciativa.
Podemos dizer que, naquele momento, as questões eram bem definidas:
péssima remuneração, salários atrasados e interferência direta do poder
público local na universidade. Todas as decisões importantes eram
tomadas de fora para dentro da instituição [...]. Às vezes recebo certo
destaque pelo fato de ter sido o primeiro presidente, mas cada um dos
que me sucederam deram suas contribuições. Com o diferencial de que,
no início, identificávamos mais facilmente os problemas, pois eles eram
bem definidos, havendo clareza acerca de quem eram os seus
causadores e quem poderia influenciar para solucioná-los. Vivíamos num
período de ditadura militar, de falta de democracia. Sabíamos que
direção escolher.

Acreditamos ser importante resgatar os processos políticos que
culminaram em importantes conquistas para a consolidação da UERN como
Universidade Pública e o papel dos seus segmentos nas mobilizações e
reivindicações, principalmente, a Associação dos docentes, como condutora de
debates e ações que possibilitaram a realização e ampliação acerca do papel da
UERN.
Podemos afirmar que a UERN/ADUERN constroem-se e reconstroemse, adequando-se ao tempo, estabelecendo uma relação simbiótica,
sempre tendo como ponto basilar tal ideário. Consolidar a UERN é
materializar o ideário da ADUERN, consolidar a ADUERN é fortalecer um
dos entes articuladores e mobilizadores em defesa deste ideário. Neste
sentido, entendo que a história da UERN e da ADUERN é uma história
de articulações, mesmo que, em alguns momentos, sejam
aparentemente díspares e contraditórios os pontos pautados para o
debate interno, em especial, acerca da efetivação de relações
democráticas e princípios de gestão. Mas, inegavelmente, o ponto
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convergente é a construção e a consolidação da UERN como
Universidade (COELHO, 2005, p. 05).

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UERN (PDI, 2008, p. 23)
destaca que outro momento importante na história da UERN foi o seu
reconhecimento pelo Conselho Federal de Educação (CFE), em 1993. Até então,
se dependia da UFRN para a emissão de diplomas e do CFE para a criação de
novos cursos.
Desse modo, podemos dizer que a UERN somente na última década do
Século XX passa a reunir condições formais para o exercício de suas funções
políticas e pedagógicas inerentes a uma instituição de ensino superior. Porém, a
cultura política antidemocrática de controle, ingerência política e clientelismo,
durante algum tempo, ainda sobrevive nos novos dirigentes e nas alianças
políticas construídas. Somente em meados da primeira década do Século XXI
esta Universidade passou de fato a exercer sua democracia, respeitando e
fortalecendo os órgãos internos de decisão coletiva, a vontade dos segmentos
nas eleições de dirigentes de Unidades e chefes de departamentos e as decisões
dos Conselhos Superiores.
Tudo leva a crer que a nova conjuntura não permitirá mais os atos de
autoritarismo presentes ainda no início deste Século com perseguições políticas,
diretores eleitos com os votos dos três segmentos e não nomeados pelo Reitor,
política de compensações a apoio políticos com distribuição de cargos etc.
A UERN da primeira década do Século XXI é uma nova Universidade,
prenhe de possibilidades e de desafios, pois elaborou o seu primeiro Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI 2008-2014). Este é entendido como: “o mapa
do futuro da instituição, dado que pretende explicitar o que ela deseja

ser

nos

próximos seis anos” (PDI/UERN, 2008, p. 20). No PDI, a UERN define como sua
visão de futuro:
Ser reconhecidamente uma universidade autônoma, política e
financeiramente capaz de planejar e de se auto-avaliar continuamente,
com vistas à realização de ações de ensino, de pesquisa e de extensão,
visando a excelência na formação de pessoas e buscando o
desenvolvimento sustentável da sociedade. (PDI/UERN, 2008, p. 34).

Sua visão de futuro (PDI/UERN, 2008, p. 34-7) apresenta-se por meio dos
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seguintes propósitos (de vir a ser):

1) Uma universidade que produza conhecimento novo;
2) Uma universidade que pratique a formação integral e de qualidade;
3) Uma instituição com ações de extensão de alto impacto;
4) Uma instituição em constante avaliação;
5) Uma UERN com autonomia política e financeira.

Este documento apresenta, ainda, os princípios e valores fundamentais à
realização da missão da UERN, elencados em três grupos (PDI/UERN, 2008, p.
38-41):

a) os princípios gerais, referentes às relações da universidade com a
sociedade (autonomia universitária, caráter público da universidade),
b) os princípios de funcionamento, que se referem à qualidade das
relações entre os grupos no interior da universidade (democracia interna, cultura
do mérito e gestão colegiada) e
c) os princípios programáticos, relativos ao compromisso da instituição
com sua própria missão (formação integral e compromisso social).

A educação integral como princípio programático indispensável ao
cumprimento da missão da Instituição alimenta-se da “utopia de todos os séculos:
uma sociedade capaz de unir saber e justiça na formação de seus membros”
(PDI/UERN 2008, p. 41). O referido documento traduz essa utopia no princípio da
formação integral, compreendida como aquela que, sem alienar-se da formação
profissional, vai buscando melhor qualificá-la e enriquecê-la, articulando-se em
torno da criação científica, da criação artística e da criação filosófica.
A educação integral enxerga o indivíduo na plenitude de suas ações
sociais – com a família, com o trabalho, com o meio ambiente, com a
política, com a arte, com a ciência e a tecnologia, etc. Essas relações,
sempre impregnadas da marca do tempo em que se desenvolvem nos
remetem, no presente, a uma sociedade caracterizada por uma
economia pós-industrial, pelo avanço da democracia, pela circulação
vertiginosa da informação, pela produção e uso intensivos de
conhecimento, mas também pela permanência de guerras, da pobreza,
da fome e do analfabetismo. Para se efetivar, Ela recorre àqueles
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elementos necessários à socialização plena do indivíduo, capazes de
facilitar-lhe a integração à sociedade e de torná-lo apto a contribuir para
o avanço desta, ou seja, de dialogar com ela, de compreendê-la, de
criticá-la e superá-la pela contribuição criativa, em algumas de suas
esferas (PDI/UERN, 2008, p. 43-44).

Conforme o PDI/UERN (2008), a formação integral é concebida como
uma tripla formação, reunindo a dimensão técnica, epistemológica e estética, é
parte fundamental na educação integral a necessidade de descobrir que
conhecimentos e que habilidades lastreiam as intervenções coletivas sobre a
realidade e para reforçar o aprendizado. Neste sentido, o documento destaca:
Elas passam, certamente, pelo real domínio da linguagem escrita, pela
construção de uma mentalidade afeita à racionalização de ações e à
resolução de problemas, pela capacidade de trabalho em equipe, pelo
aprendizado do convívio democrático, pelo conhecimento de teorias de
cada área do conhecimento, pela sensibilização para o social, para o
meio ambiente e para a estética etc. (PDI/UERN, 2008, p. 43-4).

Percebemos que, na concepção de formação integral, presente no
PDI/UERN (2008), há elementos que fundamentariam uma perspectiva de
educação para a cidadania na UERN, como por exemplo: convivência com o
outro, mentalidade democrática e sensibilidade para o social, para o meio
ambiente e para a estética. Com relação à sensibilização para o social, esta
apresenta-se com certo destaque no Documento, assumida como um princípio a
impregnar a formação do estudante para o compromisso social:
É certo que a prova de engajamento social da universidade, estabelecida
na sua missão, é a qualidade de formação dos seus egressos. Em face,
porém, das características do Brasil, em que persistem muitos problemas
de natureza econômica, social e ambiental, é necessário insistir na
sensibilização social, como princípio a impregnar a formação do aluno,
através de atividades acadêmicas comprometidas com respostas às
demandas prementes da sociedade, colocando a serviço desta os frutos
do conhecimento. Neste sentido, é necessário reforçar a idéia de que o
foco de tudo é o indivíduo cidadão, agente e ator do processo de
desenvolvimento econômico, social e cultural da região em que ela se
insere (PDI/UERN, 2008, p. 42).

Desse modo, verificamos que a UERN resultante dos processos de
mobilização pela estadualização busca, por meio dos seus Documentos,
apresentar-se em sintonia com os temas emergentes que se apresentam para a
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Universidade no Século XXI (B. S. SANTOS, 2008) e, ao mesmo tempo, tenta
avançar na conquista da sua legitimidade como Universidade pública e
procurando seu reconhecimento como bem social. Assim, é uma universidade que
avança na construção normativa da sua missão, princípios e compromissos com a
sociedade.
O contexto da UERN é, portanto, de uma Universidade muito jovem,
porém não é só por este aspecto que atribuímos à UERN o adjetivo de jovem. A
UERN é jovem também pelo seu corpo docente. Em 2008, 53% dos docentes
tinham menos de cinco anos na Instituição. E marca também 2008 como o início
da construção de uma cultura de planejamento, e esta está na elaboração do
PDI/UERN, que informa: “Embora possa parecer paradoxal, a experiência de
planejamento na UERN é relativamente recente e, ainda, não é uma prática
universalizada em todos os departamentos” (2008, p. 18). De modo que o corpo
do principal Documento de orientação para a gestão do desenvolvimento da
instituição é prenhe de otimismo quanto aos rumos a serem tomados nos cursos
de graduação:
Nesse momento, boa parte dos cursos de graduação discute seus
projetos pedagógicos, buscando implementar as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Superior. O debate propiciado por essa
atividade pode ser fecundo quanto a delinear formatos acadêmicos que
possibilitem a superação das formas dicotômicas e fragmentadas de
conceber e desenvolver a formação superior. Além desse desafio, é
preciso enfrentar, também, o de engajar todos os professores no debate
e na construção das propostas, desenvolvendo, para tanto, metodologias
adequadas (PDI/UERN, 2008, p. 30).

Outro aspecto que consideramos importante para a afirmação desse
caráter juvenil da UERN é a sua nova configuração interna, com a ampliação
significativa no número de docentes na instituição, a crescente capacitação
docente e os novos cursos ofertados, conforme podemos perceber nos quadros
seguintes:
Quadro 04 – Evolução da UERN período 2000 - 2007
UERN
2000
Cursos
16
Opções de Cursos
26
Vagas Iniciais
1.095
Discentes
5.025

2007
24
92
2.180
11.036
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Docentes
Fonte: PDI/UERN (2008, p. 25)

365

623

Quadro 05 – Estrutura da UERN antes e depois do ano 2000
ESTRUTURA DA UERN ANTERIOR A 2000
ATUAL ESTRUTURA DA UERN
- Campus Central Mossoró
- Campus Central Mossoró
- Campus Avançado de Assu
-Campus Avançado de Assu
- Campus Avançado de Pau dos Ferros
-Campus Avançado de Pau dos Ferros
- Campus Avançado de Patu
-Campus Avançado de Patu
-Campus avançado de Natal
-Campus avançado de Caicó
-Núcleo de Ensino superior de Apodi
-Núcleo de Ensino Superior de Caraúbas
-Núcleo de Ensino Superior de Alexandria
-Núcleo de Ensino Superior de São Miguel
-Núcleo de Ensino Superior de Touros
-Núcleo de Ensino Superior de João Câmara
-Núcleo de Ensino Superior de Santa Cruz
-Núcleo de Ensino Superior de Nova Cruz
-Núcleo de Ensino Superior de Macau
-Núcleo de Ensino Superior de Areia Branca
-Núcleo de Ensino Superior de Umarizal
Fonte – Revista UERN (2008, p.12).

Se por um lado esses dados revelam que houve um significativo
crescimento da UERN, por outro revelam também a ampliação dos seus desafios
externos e internos, pois “As demandas em relação à qualidade de ensino, a
ampliação da competência científica para a pesquisa e para a oferta de cursos de
graduação stricto sensu, ao estreitamento das relações com a sociedade são
exemplo de desafios a serem enfrentados pelos próximos anos” (PDI/UERN,
2008, p. 25).
No dizer de A. M. S. Medeiros (2007), os desafios da UERN são enormes
frente às condições que esta reúne para superá-los, dentre outros, ter um corpo
docente com o perfil traçado pela atual política educacional, hoje avaliado pelos
seguintes critérios:
a)
A inserção no mundo da pesquisa;
b)
O número de artigos publicados em revistas indexadas e
vinculadas ao Qualis/CAPES, de preferência com recomendação A
(inter)nacional;
c)
O número de teses e dissertações que orienta;
d)
O número de teses e dissertações que avalia e examina;
e)
Os trabalhos que apresenta nos eventos nacionais e
internacionais;
f)
As conferências que profere em eventos nacionais e
internacionais;
g)
Os financiamentos que consegue par a realização de seus
projetos de pesquisa (A. M. S. MEDEIROS, 2007, p. 82).
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São desafios que envolvem desde o exercício do Ensino, Pesquisa e
Extensão e a sua necessária interdependência, a infra-estrutura básica, física e
pedagógica. A maioria dos cursos da UERN não dispõe sequer de uma sala de
reunião, e nem de salas de professores, a exemplo do curso de Ciências Sociais,
que “conta com as condições mínimas, quase se resumindo a existência de salas
de aulas, isto mesmo em número insuficiente”. (PDI-DCS/UERN, 2006, p. 87), ou
seja, atualmente a UERN não dispõe das condições necessárias para o ensinoaprendizagem acontecer satisfatoriamente.
Esta situação poderá se agravar mais ainda, diante da necessidade de
implementação, já em processo, da pós-graduação stricto sensu, condição para a
manutenção do estatuto de universidade, e que, evidentemente, para a sua
consolidação, necessita, para além da estrutura física, corresponder também ao
perfil de docente avaliado pelos critérios estudados por A. M. S. Medeiros (2007),
um perfil que “coloca a UERN diante de uma situação extremamente adversa”,
afirma a autora, que também acrescenta:
Os docentes na UERN, não enquanto profissionais isolados, mas
enquanto corpo coletivo está hiper-fragilizado, sem condições
institucionais de acompanhar e preencher os requisitos indispensáveis
ao professor universitário hoje. O rol de exigências postas para o
professor universitário transforma-se, para nós, em grandes dilemas,
pois: Não temos tradição de pesquisa, nem conseguimos imprimir um
nível razoável de realização de pesquisas. Claro que em algumas áreas
a situação é menos dramática do que noutras. Ainda não temos pós
graduação stricto senso implementada para orientar teses e
dissertações. Temos propostas em fase de implementação. Orientar
trabalhos de mestrado e de doutorado é uma dimensão do professor
doutor que qualifica e melhora sua situação na universidade; outra
dimensão é avaliar teses e disertações. Portanto, nossa ação profissional
se mantem de modo geral, no nível da participação em bancas para
avaliar teses e dissertações ou orientar trabalhos de pós-graduação lato
sensu. Ademais, a ausência da pós-graduação stricto sensu na UERN
tem também engessado, sobremaneira, nossa inserção nos editais das
agências financiadoras de pesquisa que, prioritariamente direcionam
seus interesses para as universidades que dispõem em seus quadros,
programas de pós-graduação stricto sensu (2007, p. 83).

Em sua análise, a autora afirma que a gravidade da crise da UERN é em
parte consequente da política de expansão, tendo em vista que “o problema é que
a UERN se submeteu a uma política expansionista, sem que o poder público
estadual e administração superior da instituição tivessem ponderado as
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conseqüências dessa ação” (A. M. S. MEDEIROS, 2007, p. 81). Desse modo,
presos ao cumprimento de atividades direcionadas ao ensino de graduação, e
leia-se, a ministrar aulas, em função da ampliação do número de cursos, os
docentes da UERN não conseguem de fato imprimir um ritmo acelerado de
produção acadêmica, consoante a quantidade desejada, e incapaz também de
imprimir qualidade, em decorrência das peculiaridades que envolvem a ação
docente na UERN.
Somam-se a estes os desafios decorrentes da interação entre a UERN e
a Sociedade frente aos problemas emergentes de uma sociedade marcada por
diversas formas de desigualdades, dominação e subordinação. Diante de tais
desafios, o tempo e o espaço contraem-se de forma acelerada, e o passado, o
presente e o futuro apresentam-se como imagem de um mesmo quadro, cujas
cores e formatos poderão ser ou não alteradas a partir de uma ação direcionada
para a resolução de problemas sociais.
O quadro que visualizamos neste contexto reúne imagens nas quais se
encontram o passado colonial e as desigualdades atuais; a exclusão social e os
preconceitos: raça/etnia, classe, gênero, região; a vida social marginalizada e a
incapacidade do Estado e da Sociedade de garantir a completa igualdade de
oportunidades e de tratamento para todos os segmentos populacionais; a
naturalização dessas desigualdades no convívio cotidiano na sociedade atual e
nos espaços escolares e a produção acadêmica e as práticas políticas e
pedagógicas desenvolvidas no seu interior.
Sem dúvidas, nesse quadro agregam-se os principais desafios postos
hoje para a Universidade Pública como bem social: produção de um
conhecimento

socialmente

referenciado;

democratização

do

acesso

e

permanência dos estudantes com histórico cumulativo de escassez econômica e
acesso aos bens sociais e culturais; integração universidade e sociedade;
compromisso com o fortalecimento da educação básica.
São desafios que perpassam a perspectiva de educação para a cidadania
no ensino superior que vimos refletindo e que iremos discutir pontualmente, no
âmbito da UERN e, de modo mais específico, no curso de licenciatura em
Ciências Sociais.
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2.3 A UERN E O COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

Embora se verifique na origem da UERN uma tendência para os cursos
de bacharelados, com a instalação inicial de três faculdades voltadas para esse
fim: Faculdades de Ciências Econômicas – FACEM, Faculdade de Serviço Social
– FASSO e Faculdade de Enfermagem – FAEN, em detrimento de apenas uma
voltada para as licenciaturas: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFICIL,
a tendência de a oferta de ensino ser direcionada, na sua maioria, para cursos de
bacharelado não se confirmou ao longo dos anos, passando cada vez mais as
licenciaturas a ocuparem maior espaço.
Dos 24 cursos de graduação19, 10 são bacharelados, 11 são licenciaturas
e 03 são bacharelado e licenciatura. Com relação às 92 opções de oferta ampliase ainda mais a oferta de licenciatura. A multiplicação de opções deve-se à
repetição de cursos nos Campi avançados, nos núcleos acadêmicos de educação
superior e nos turnos variados. A significativa presença dos cursos de licenciatura
revela um direcionamento para a formação de profissionais do ensino e da
educação.
A predominância dos cursos de licenciatura (58 ofertas) sobre os de
bacharelado (28 ofertas) contando ainda com 04 ofertas de
bacharelado/licenciatura – fornece à UERN um perfil bastante singular.
Esta constatação nos coloca diante da crescente responsabilidade de
oferecer respostas às demandas da educação básica no Estado, no
sentido de efetivamente contribuir com a melhoria da qualidade desse
nível de ensino. Assim, a formação de professores, elemento
fundamental na articulação com a educação básica, necessita ser revista
e especialmente acompanhada. Como forma de se aproximar das
Diretrizes Curriculares Nacionais, é necessário que a Universidade trace
linhas específicas para os seus cursos. (PDI/UERN, 2008, p.48).

A compreensão da necessidade de estreitamento dos elos entre a
19

Licenciaturas: Pedagogia; Letras com habilitações: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua
Espanhola; Música; Educação Física; História; Geografia; Filosofia; Ciências da Religião; Química;
Física; Matemática. Bacharelados: Ciências Econômicas; Ciências Contábeis; Administração;
Turismo; Gestão Ambiental; Comunicação Social com habilitações: Radialismo, Jornalismo,
Publicidade e Propaganda; Direito; Serviço Social; C iência
da
Computação;
Medicina;
Odontologia.
Licenciatura/Bacharelado: Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Enfermagem.
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universidade e a educação básica encontra-se presente também nos estudos de
B. S. Santos, sobre a Universidade no Século XXI (2008). Defende o autor que a
vinculação educação básica com a universidade constitui-se em aspecto
fundamental para a reconquista da legitimidade desta última, cujo distanciamento
gradativo não só provocou a perda da hegemonia nos processos de formação de
docentes e na investigação educacional, como um distanciamento do que
podemos chamar de saber pedagógico. Afirma B. S. Santos (2008, p. 75-6):
O fosso cavado entre a universidade pública e o saber pedagógico é
prejudicial, tanto para a escola, como para a universidade. A resistência
desta última ao novo receituário educacional não pode reduzir-se à
crítica já que a crítica, num contexto de crise de legitimidade da
universidade, acaba por vincar o isolamento social desta. Para dar
exemplo, a crítica produzida nas faculdades de educação tem reforçado
a percepção de que a universidade está, sobretudo empenhada na
defesa do status quo. Romper com esta percepção deve ser um dos
objetivos centrais de uma reforma universitária progressista e
democrática. O princípio a ser afirmado é o compromisso da
universidade com a escola pública. A partir daí, trata-se de estabelecer
mecanismos institucionais de colaboração através dos quais seja
construída uma integração efetiva entre a formação profissional e a
prática de ensino. Entre outras diretrizes a reforma aqui defendida deve
propugnar:
1)
Valorização da formação inicial e sua articulação com os
programas de formação continuada;
2)
Reestruturação dos cursos de licenciatura de forma a assegurar a
integração curricular entre a formação profissional e formação
acadêmica;
3)
Colaboração entre pesquisadores universitários e professores das
escolas públicas na produção e difusão do saber pedagógico, mediante
reconhecimento e estímulo da pesquisa-ação.
4)
Criação de redes regionais e nacionais de universidades públicas
para desenvolvimento de programas de formação continuada em
parceria com os sistemas públicos de ensino.

De fato, tais questões perpassam o debate político e acadêmico sobre o
papel da universidade na construção/produção do saber pedagógico que, no dizer
de B. S. Santos (2008), concentra três subtemas: produção e defesa do saber
pedagógico; pesquisa educacional; e formação dos docentes da escola pública.
Isto porque, ainda conforme este autor, na área de formação, as reformas
educacionais das últimas décadas revelam uma estratégia deliberada de
desqualificação da universidade como locus de formação docente.
Essa discussão situada no contexto da UERN chama a atenção para a
urgência de uma ação universitária cuidadosamente planejada no sentido de
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recuperar a sua relação com a educação básica. Uma relação que, na nossa
compreensão, deve ser perpassada pela perspectiva da educação para a
cidadania coletiva, como orientação das práticas pedagógicas nos espaços de
formação acadêmica, mas também como princípio político na ação/reflexão
política e administrativa das Instituições envolvidas.
Compreendemos que esta ação deve se tornar um eixo estruturante na
materialização dos compromissos institucionais da UERN, tornando-se presente
em toda a ação acadêmica, especialmente nos cursos de licenciatura. O
destaque que fizemos nos termos recuperar e ação acadêmica significa que a
nossa posição, aqui assumida, é a de que a UERN não poderia, neste caso,
repetir as experiências já realizadas de formação de docentes em serviço,
marcada pelo aligeiramento e nos mesmos moldes do mercado educacional
privado. Do mesmo modo enfatizamos a necessidade de um saber pedagógico
presente em toda ação acadêmica e não apenas na área do ensino (B. S.
SANTOS, 2006, 2008); (A. M. S. M, 2007a, 2007b); (COSTA, et. al. 2011a,
2011b), um saber que se constrói em processo de interações na formação
acadêmica (inicial e continuada) e no exercício das práticas educativas, num
processo de alimentação e retroalimentação. O que em outras palavras poderia
ser dito na relação interdependente da pesquisa, da extensão e do ensino, em
cumprimento ao pressuposto legal do art. 2007 da Constituição Federal de 1988,
mas também como legitimidade do status de universidade.
Recuperar a Universidade como locus da formação docente significa, para
B. S. Santos (2008), lutar para se caracterizar como tal, diferenciando-se,
portanto, do mercado do ensino superior, que registra o seu produto como
universidade sem ter de assumir as funções que lhe são inerentes,
desempenhando apenas aquelas que representam uma fonte mais vantajosa de
lucro. Neste sentido, B. S. Santos (2008) defende que a reforma universitária
deve assumir o seguinte pressuposto:
[...] no Século XXI só há universidade quando há formação graduada e
pós-graduada, pesquisa e extensão. Sem qualquer destes, há ensino
superior, não há universidade. Isto significa que, em muitos países, a
esmagadora maioria das universidades privadas e mesmo parte das
universidades públicas não são universidades porque lhes falta a
pesquisa ou a pós-graduação. A reforma deve, pois, distinguir, mais
claramente do que até aqui, entre universidade e ensino superior. No que
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respeita às universidades públicas que o não são verdadeiramente, o
problema deve ser resolvido no âmbito da criação de uma rede
universitária pública [...]. Não é sustentável e muito menos
recomendável, do ponto de vista de um projecto nacional educacional,
um sistema universitário em que as pós-graduações e a pesquisa
estejam concentradas numa pequena minoria de universidades (p. 60-1).

O PDI/UERN considera o seu compromisso com o fortalecimento da
Educação Básica, e informa que este se constitui em “um desafio monumental”
(2008, p. 31). Destaca que, além da formação dos professores, há pelo menos
três outras frentes através das quais a UERN pode estabelecer uma boa conexão
com a Educação Básica: o processo seletivo seriado, o estágio curricular e o
estímulo à pesquisa educacional. Cada uma delas precisa, no entanto, para a
garantia de bons resultados, de acompanhamento e avaliação. Faz parte desse
acompanhamento o desafio de conceber o estágio como uma atividade
fundamentalmente pedagógica.
Ratificamos que há, de fato, uma necessidade urgente de responder à
ausência de políticas formativas entre a UERN e os Sistemas Públicos de Ensino
Estadual e Municipal, para garantir uma melhor qualidade no estágio docente.
Sem a co-responsabilidade entre o gestor da formação (Faculdades e
Departamentos) e as escolas campo de estágio, o exercício da prática profissional
fica

comprometido,

o

que

se

descaracterizaria

o

estreitamento

e

o

compartilhamento de conhecimentos, saberes e ações que efetivariam e
consolidariam o papel do ensino neste nível, contribuindo para a transformação
social a que se propõe a UERN.
Desse modo, o estágio precisaria ser situado como o eixo estruturante na
formação docente, envolvendo não apenas o exercício da prática em sala de aula,
mas o estudo de problemas relacionados à prática do ensino e ao ambiente
escolar. Sem uma co-responsabilidade dos entes educativos envolvidos no
processo, tem-se uma conotação superficial da formação, sem compromissos e
responsabilidades recíprocos. Neste sentido, o PDI/UERN (2008) apresenta a
compreensão de que assumir o estágio como uma atividade fundamentalmente
pedagógica possibilita à UERN uma ação mais pertinente, direcionada à formação
dos futuros profissionais de ensino e da educação.
A UERN precisa pensar a formação de professores, inicial e continuada,
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de modo diferente do que pensou até agora. A atuação, em sala de aula,
do futuro professor, e sua capacidade de ensinar conteúdos específicos
visando à aprendizagem do aluno deverão ser o foco da formação
(PDI/UERN, 2008, p.31-32).

A UERN viveu durante os últimos quatro anos a elaboração ou
reformulação dos projetos pedagógicos da maioria dos seus cursos. No caso das
licenciaturas, todos os cursos tiveram projetos pedagógicos aprovados no período
de 2006 a 2009, contemplando a adaptação às Diretrizes Nacionais Curriculares,
numa decisão institucional amadurecida e comprometida, que percebe que o
desafio não se apresenta somente na oferta, mas, principalmente, nos conteúdos
curriculares, conforme destaca:
A formação fragmentada, rígida e sem maior estímulo a uma
aprendizagem autônoma ainda é presente em nossa prática de ensino.
Esta não é a formação necessária às demandas contemporâneas. O que
se espera do ensino de graduação é que o aluno esteja exposto a
atividades de iniciação científica, a atividades de extensão, a um
cotidiano de aulas bem planejadas, e a um clima intelectual dinâmico e
estimulante. Enfim, a uma formação integral, flexível, com conteúdos e
práticas que o conduzam à autonomia intelectual. Para tanto, espera-se
ver instituída uma cultura em que o projeto pedagógico de cada curso,
assumido por todos os professores, não seja apenas uma peça
burocrática, mas que se converta, de fato, numa forma de intervenção
racional (PDI/UERN, 2008, p. 35).

Conforme expresso no PDI/UERN (2008), a UERN compreende que
formar bem é reunir condições que materializem o desejo de uma formação
interdisciplinar, integral e de qualidade, e coloca nos projetos pedagógicos dos
cursos a possibilidade de pensar uma educação condizente com o novo contexto
com o que se depara e com o que se espera da Universidade no Século XXI,
cujos desafios e possibilidades foram aprofundados nos estudos de Torres (2003),
Morrin (2005), B. S. Santos, (2006, 2008) e que corrobora com a preocupação
apresentada no referido documento:
Inegavelmente, a sociedade brasileira da primeira década do Século XXI
é uma sociedade mais aberta, democrática e plural. A modernização do
Estado atingiu os mais distantes rincões, a ponto de reconformar o poder
local, que se vê compelido, a todo momento, a interagir com o poder
central por meio da formulação e execução de políticas públicas e de
formulação de demandas. Uma sociedade menos desigual, que enxerga
como necessidade a inclusão de todas as camadas e categorias sociais,
produz novas demandas para a universidade. Fato concreto a
Universidade passa a receber, em números cada vez mais crescentes,
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portadores de necessidades especiais, o que exige desta a adequação
de espaços e equipamentos e a produção de todo um saber-fazer
necessário à atuação eficaz junto a esse grupo. Do mesmo modo, a
adoção de cotas sociais tem tornado acessível, a universidade, pessoas
com histórico de acentuada escassez, o que implica a necessidade de
formulação de políticas específicas, englobando infra-estrutura física,
programas de apoio pedagógico e financeiro (PDI/UERN, 2008, p. 30-1).

No período de 2006 a 2009, o CONSEPE aprovou todos os Projetos
Pedagógicos referentes às licenciaturas. A disponibilização on-line por parte da
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) das linhas gerais dos Projetos
Pedagógicos de cada curso20 possibilitou a rápida verificação de que os projetos
pedagógicos dos cursos de licenciaturas apresentam-se em consonância com as
Diretrizes Curriculares Nacionais no que se refere à Matriz Curricular, organizada
em áreas de conhecimento integradas, contemplando aspectos referentes à teoria
e a prática, formação básica e profissional integradas em ciclos de complexidade
crescente e à formação complementar.
Os projetos pedagógicos apresentam, no perfil desejado, a formação
intelectual e profissional abrangente, pautada pelo princípio da educação integral,
“compreendida como aquela que, sem alienar-se da formação profissional, mas
buscando melhor qualificá-la e enriquecê-la, articula-se em torno da criação
científica, da criação artística e da criação filosófica” (PDI/UERN, 2008, p. 41).
Define, nas competências e habilidades esperadas, o perfil de um profissional
com capacidade de intervenção criativa na resolução de problemas; com
capacidade de trabalho em equipe; com domínio dos conhecimentos das teorias
da sua área de formação; com sensibilidade social para o meio ambiente; para a
convivência e respeito às diversidades culturais e às diferenças sociais;
comprometido com o exercício efetivo da cidadania e da democracia e portador
de uma mentalidade democrática.
Verificamos também que todos os projetos pedagógicos sinalizam
atividades de formação para a cidadania, ora no formato de disciplina optativa, ora
de componente curricular, ora de área de aprofundamento. Aparecem as
seguintes temáticas na perspectiva da educação para a cidadania: atividade
curricular em comunidade (ACC)21, Educação para as relações étnicas e raciais,
20
21

Disponível em http://www.uern.br/faculdades/cursos.
A relevância da inserção deste componente curricular na formação superior encontra-se em
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educação especial, direitos humanos, gênero e sexualidade, cultura política e
poder local, sociologia do meio ambiente, movimentos sociais, ética e cidadania,
temas transversais em educação básica, PCNs, educação ambiental, Estatuto da
Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, dentre outras.
Tendo a frente os desafios, mas também as intencionalidades, assumidas
pela missão institucional, princípios e valores que orientam a sua ação política e
pedagógica, assentimos que o contexto institucional da UERN é também um
contexto de esperanças de que a Universidade consiga dar um salto de qualidade
na superação dos seus problemas, principalmente no que se refere à educação
básica, que em si já se constituiria uma relevante contribuição da Universidade
para o Rio Grande do Norte, que figura nos indicadores do IDEB com baixíssimo
desempenho na educação básica, como já destacado no presente trabalho.

Toscano (2006).
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3 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E FORMAÇÃO CIDADÃ NO CURSO DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS NA UERN

É insustentável a situação de, por exemplo, as ciências
sociais continuarem a descrever e interpretar o mundo em
função de teorias, de categorias e de metodologias
desenvolvidas para lidar com as sociedades modernas do
Norte, quando a maioria das sociedades não só apresenta
características e dinâmicas históricas diferentes, como tem
gerado as suas próprias formas de conhecimento das suas
experiências sociais e históricas e produzido contribuições
significativas para as ciências sociais, ainda que remetidas
para as margens destas.
Boaventura de Sousa Santos et. al., 2004, p. 21

A partir da compreensão da relevância da educação para a cidadania no
espaço universitário e da identificação dos desafios e das possibilidades ou não
da implementação da perspectiva da educação para a cidadania nas práticas
políticas e educativas da UERN, especialmente na formação de professores e
professoras da educação básica, neste capítulo, adentramos um pouco mais no
nosso campo empírico de estudo e focalizaremos nossa análise no curso de
Ciências Sociais.
A opção pelo Curso de Ciências Sociais advém do nosso pertencimento
profissional e do nosso envolvimento com este, que é ofertado pela UERN no
Campus de Mossoró há pelo menos duas décadas, desde quando ingressei como
estudante desta graduação, em 1989.
Tendo como ponto de partida o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências
Sociais (2006-2010), consideramos como suporte de nossas investigações os
objetivos do curso, o perfil do profissional/formando, as habilidades e
competências, campos de atuação, formação geral, formação específica e
formação livre, disciplinas ofertadas, política de pesquisa e de extensão,
atribuições do profissional formado e matriz curricular compreendendo disciplinas
obrigatórias, disciplinas optativas, atividades de formação complementar e estágio
curricular e a adequação ou não às Diretrizes Curriculares Nacionais.
A reflexão buscou articular respostas às seguintes questões: Há espaço
no Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Sociais da UERN
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para trabalhar a perspectiva da educação para a cidadania, apoiada nos
princípios de justiça social e democracia, na formação dos estudantes – futuros
profissionais do ensino e da educação? Que elementos presentes no PP e nas
Diretrizes Curriculares Nacionais podem ser indicadores de uma formação
cidadã? Como as temáticas da Educação para as Relações Étnicas e Raciais e a
Educação em Direitos Humanos – dispositivos Legais da Política nacional de
Educação no Brasil – apresentam-se no PP e que inter-relações estabelecem a
noção de cidadania coletiva apoiada nos princípios de justiça social e
democracia?
Nesta análise consideramos as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Superior e para os cursos de licenciatura, e especificamente as DCNs
para o curso de licenciatura em Ciências Sociais, e demais propostas de
conteúdos curriculares organizadas pelo MEC, em especial pela SECAD e SESu,
e ainda Resoluções dos Conselhos Superiores da UERN, como o CONSUNI, e o
CONSEPE, orientações e /ou homologações do CEE.
Como apoio teórico trabalhamos com a concepção de ensino, currículo e
flexibilização curricular presente nos estudos de: Freire (1975, 1980); Frigotto
(1994); Giroux (2005); Libâneo (2003); Saviani (2004); Velloso (1991); Veiga
(1998, 2001), recorrendo em muitos momentos a um diálogo com as análises
sobre a missão da universidade como bem social e a perspectiva da educação
para a cidadania no ensino superior, especialmente na formação dos professores
da educação básica, como possibilidade para que esta chegue à educação
básica, por meio das práticas educativas em sala de aula, já discutidas no
primeiro capítulo desta dissertação.

3.1 CONTEXTOS, ARTICULAÇÕES E RECONTEXTUALIZAÇÃO

O curso de Ciências Sociais com habilitação em licenciatura foi criado em
1966, e em 16 de março de 1967 teve início o seu funcionamento, integrando a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFICIL), porém o seu reconhecimento
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só ocorrerá dez anos depois, em 1976, através do Decreto n.º 79.017, de 23 de
dezembro de 1976.
O curso, assim como a FAFICIL, nasceu antes de ser criada a UERN,
sendo, portanto, uma das células do embrião desta Universidade, somando-se à
Faculdade de Ciências Econômicas (FACEM), criada em 1943, e à Faculdade de
Serviço Social (FASSO), criada em 1965.
A FACEM foi mantida inicialmente pela Sociedade União Caixeiral que,
em 1963, passou a responsabilidade para a Fundação para o Desenvolvimento da
Ciência e da Técnica (FUNCITEC), criada para este fim pela Prefeitura Municipal
de Mossoró na gestão do Prefeito Raimundo Soares de Souza (1963 – 1969),
pelo Decreto n.º 41/1963. Desse modo, o curso de Ciências Sociais já nasce
vinculado à FUNCITEC como fundação mantenedora que depois se transformará
em FURRN – Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, hoje
denominada Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(FUERN)22.
Na época de sua criação, o curso visava à formação de profissionais
para o magistério de 1º e 2º graus, os quais ministrariam as disciplinas
Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Política do
Brasil (OSPB). (PP - DCSP/UERN, 2006, p.05).

A organização curricular obedecia à Resolução S/N, do Conselho Federal
de Educação (CFE), publicada em 23 de outubro de 1962, que fixava os
conteúdos mínimos e a duração do Curso de Ciências Sociais, em consonância
com os Arts. 90 – alínea “e”, e 70, da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e
do Parecer n.º 293/1962. Estes estabeleciam que do currículo mínimo do Curso
de Ciências Sociais constariam as seguintes matérias: História Econômica,
Política e Social (Geral e do Brasil), Geografia Humana e Econômica, Sociologia,
Antropologia, Política, Economia, Estatística, Metodologia e Técnica de Pesquisa,
e Matérias Pedagógicas, de acordo com o Parecer n.º 292/1962. O curso teria
duração de 2.200 horas de atividades, com a integralização de no mínimo três e
22

Fundação mantenedora da UERN. Tem por objetivo criar e manter Instituições de caráter
educacional e cultural, bem como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
Instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando contribuir para solução de problemas
regionais de natureza econômico, social e cultural (ESTATUTO DA FUERN, 1991). Disponível
em http://www.uern.br/institucional.
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no máximo sete anos letivos. Caberia a cada unidade universitária a
complementação do currículo com disciplinas diferenciadas, respondendo às suas
particularidades.
Em 1968, a FUNCITEC aprovou o desmembramento da FAFICIL em uma
faculdade e dois Institutos de Ensino Superior: a Faculdade de Educação (FE),
abrangendo os cursos de Pedagogia e de Licenciatura Plena; o Instituto de Letras
e Artes (ILA), contemplando o curso de Letras e o Instituto de Ciências Humanas
(ICH), incluindo os cursos de Ciências Sociais, História e Geografia,
contemplando o número mínimo de Faculdades e/ ou Institutos de formação
superior, e assim, preenchendo um dos critérios advindos das condições legais
para se tornar Universidade.
Percebemos que as decisões da FUNCITEC com relação à organização
do curso de Ciências Sociais quanto ao currículo mínimo e carga horária
apresentam-se em consonância com a orientação educacional da época, com
base na LDB de 1961 - Lei 4.024/61, que autoriza o CFE a fixar o currículo
mínimo e a carga horária das matérias de formação pedagógica e, ainda, a
decisão do CFE, em 1965, de substituir o cálculo de anos de duração dos cursos
superiores em horas-aula como critério de duração.
Quanto ao desmembramento da FAFICIL, criando a Faculdade de
Educação, embora realizado antes da publicação da LDB 5.540/1968 e com o
objetivo de reunir condições com o número de faculdades para a criação da
Universidade, esta curiosamente estaria contemplada no texto desta Lei, que
propõe a criação de uma unidade voltada para a formação de professores para o
ensino secundário, bem como de especialistas de educação, no caso a criação de
uma Faculdade de Educação.
A partir de 1968, com a criação da Universidade, na época Universidade
Regional do Rio Grande do Norte (URRN), esta instituição passa por uma fase de
organização do seu ordenamento legal, respondendo às necessidades de
adaptações à política educacional adotada na época. Compreendemos ser
necessária aqui uma breve reflexão sobre a política de educação e a época em
contexto. Para isto nos apropriamos das palavras de Germano (2008, p. 325),
Como em outras partes do mundo, a exemplo do maio francês, 1968 foi
um ano de muitas contestações estudantis também no Brasil. Havia
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mobilizações de rua, em quase todas as capitais do país, que acabaram
por galvanizar o protesto de setores da sociedade civil contra o Estado
militar. Em meio à crise, o governo instituiu um grupo de trabalho, o qual,
em poucos dias, elaborou um projeto que, enviado ao Congresso pelo
Executivo, foi aprovado também em poucos dias, sem nenhuma
discussão com a sociedade civil, com o movimento estudantil e a
comunidade universitária. Quinze dias após a assinatura da Lei nº
5.540/68, que reformou a Universidade brasileira, o governo militar
baixou o AI -5 em dezembro de 1968 e, em fevereiro de 1969, publicou o
Decreto-Lei nº 477 [...] Tal reforma reflete o contexto da Guerra Fria, da
doutrina de segurança nacional e do predomínio de uma tecnocracia civil
e militar. Ao longo de sua formulação, foram constituídas várias
comissões com a presença inclusive, de assessores norte-americanos
da United States Agency for International Development (USAID) e de
militares, a exemplo da comissão coordenada pelo general Meira Mattos.

Desse modo, é sob a orientação da política educacional, gestada nesse
contexto, que, em 1971, o curso de licenciatura em Ciências Sociais passa por
sua primeira reestruturação curricular, com base nas seguintes Resoluções do
Conselho Universitário – CONSUNI/UERN: nº 06/1971; 27/1971 e 32/1971.
A Resolução nº 06/1971 do Conselho Universitário organiza os cursos de
graduação em dois ciclos: o ciclo de estudos básicos, denominado também de
ciclo geral, e o ciclo profissionalizante. O primeiro ciclo – ciclo geral de estudos –
ofertado no primeiro ano de formação superior dividia-se em duas fases:
indiferenciada e diferenciada. Cada fase correspondendo a um semestre letivo,
com a integralização de 20 créditos, somando 40 créditos integralizados no final
do Ciclo Geral de Estudos. Desta forma, no primeiro semestre, seria ofertado o
primeiro ciclo, na sua fase indiferenciada, formada por um conjunto de disciplinas
de caráter fundamental e preparatório. Já no segundo semestre, na fase
diferenciada, o primeiro ciclo agrupava os conhecimentos comuns aos alunos de
áreas homogêneas, assim distribuídas: Área de Pedagogia e Ciências Humanas,
Área de Letras e Artes, Área de Ciências Exatas e Tecnologia e Área Biomédica. A
Resolução nº 06, de 1971 no seu Art. 2º, destaca ainda que os estudos do
Primeiro Ciclo terão caráter geral e serão desenvolvidos com os seguintes
objetivos:

a) Recuperação da insuficiência evidenciada pelo concurso vestibular na
formação dos alunos;
b) Orientação para a escolha da carreira;
c) Realização de estudos básicos para ciclos ulteriores;
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d) Ampliação da cultura geral dos alunos. O art. 04 da Resolução nº 06/71
estabelece também que o Segundo Ciclo – Ciclo de formação profissional –
compõe-se de um conjunto de disciplinas e outras atividades pedagógicas, de
caráter cultural, científico ou profissional, obrigatórias ou eletivas, dentro de um
campo específico de saber.

A Resolução n.º 27/1971, do CONSUNI/UERN, estabelece as disciplinas
do tronco comum para a área de pedagogia e ciências humanas e disciplinas
eletivas. Determina, também, o número de créditos a ser integralizados em cada
ciclo, define normas para as matrículas e estabelece que a ÁREA IV, na medida
das possibilidades efetivas da UERN, conte na execução da parte diferenciada,
com as suas disciplinas oferecidas em sistema de organização curricular
abrangente de trabalhos práticos-operacionais relacionados com a utilização de
laboratórios, quando se fizer necessário. Cria, ainda, a estrutura de departamento
no Instituto de Ciências Humanas e regulamenta o seu funcionamento para
coordenação pedagógica e administrativa no curso de licenciatura em Ciências
Sociais. Assim, foi criado o Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, com as
seguintes disciplinas vinculadas:
Quadro 06 – Disciplinas vinculadas ao Departamento de Filosofia e Ciências Sociais
CÓDIGOS
DISCIPLINAS
ICH – 301
Antropologia e Cultura
ICH – 302
Doutrina Social da Igreja
ICH – 303
Ética Social
ICH – 304
Filosofia da História
ICH – 305
Introdução à Filosofia
ICH – 306
Metodologia e Técnica de Pesquisa
ICH – 307
Política
ICH – 308
Sociologia
ICH – 309
Técnica de Pesquisa aplicada à Geografia
Fonte: Resolução nº 32/1971 – CONSUNI/UERN

As medidas tomadas pelo CONSUNI/UERN, na verdade, inserem-se num
conjunto de medidas presentes na Reforma Educacional de 1968 que, no dizer de
Germano (2005), cria a estrutura departamental, divide o curso de graduação em
duas partes, básico e profissional, cria o crédito por disciplina e a semestralidade.
São medidas que incorporam “idéias básicas necessárias à expansão e
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racionalização da universidade, como a adoção do ciclo básico, ciclo profissional,
matrícula por semestre etc.” (GERMANO, 2005, p. 127).
Há que se perguntar que tipo de universidade e que concepção de
educação gestaram-se na política educacional do Regime militar. Germano (2008)
destaca elementos como a ausência de fundamentos democráticos, predomínio
da tutelagem política e tecnicismo, contudo destaca:
[...] a reforma não significou apenas restauração, mas também
renovação, à medida que propunha mudanças efetivas para o ensino
superior, entre as quais o primado das universidades sob as instituições
isoladas, a construção dos campi universitários e a efetiva implantação
da pós-graduação, tornando possível a pesquisa universitária, ainda que
de forma mutilante. Isso, contudo, se efetivou sob a inspiração de uma
doutrina militar de segurança nacional, com o patrocínio do regime
ditatorial e salvacionista. Nesta perspectiva a idéia de universidade
operacional ganha relevo, uma universidade mais voltada à técnica e à
ciência instrumental, pouco afeita ao pensamento crítico, pois se trata de
uma instituição produtivista e autoritária, orientada para o mercado de
trabalho e dotado de uma estrutura excessivamente burocrática e
tecnicista, já que predominava o discurso da eficiência da empresa
capitalista. Além disso, a escala privatizante da educação superior no
Brasil ganhou intensidade nesse período. Embora tenha incorporado
antigas demandas e recolhido aspectos importantes de exigências de
experiências renovadoras, como a que vinha ocorrendo na UNB, na
verdade a reforma universitária do regime militar fez isso
desconfigurando completamente o ideal de uma universidade autônoma,
pluralista e crítica. Em troca, ergueu uma universidade domesticada, que
muito colaborou com o sistema político reinante (GERMANO, 2008, p.
328. Grifos no original).

Com efeito, não há como desvincular a política educacional que resulta da
Reforma Educacional de 1968 do contexto político da ditadura militar. Seria
recusar o que, para Bourdieu e Passeron, ainda nos anos 1970, tornou-se um
axioma: “Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor
significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força que
estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é propriamente
simbólica, a essas relações de força” (BOURDIEU e PASSERON, 2010, p. 25).
Por essa modelagem política e contextual, afirma Germano (2005, p. 104): “A
política educacional faz parte desse contexto, em que o Estado assume um cunho
ditatorial, a economia apresenta um forte crescimento em alguns períodos, e os
interesses do capital prevalecem enormemente sobre as necessidades de
trabalho”.
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Porém, a política educacional gestada nos anos da Ditadura militar não se
faz aceita somente pela força do Decreto-Lei e pelo temor da farda, drasticamente
materializado na destruição dos opositores por meio dos desaparecimentos e das
torturas nas celas de prisões, dentre outros métodos repressivos. Ela está
associada, também, a um discurso político e educacional da recuperação da
democracia e do restabelecimento da paz e a um discurso do desenvolvimento
econômico e do progresso analisados por GERMANO (2008, p. 324):
Ao lado do discurso salvacionista e de eliminação da alteridade, pelo
grau de intolerância com os que dissentem da dominação, há um outro
discurso de cunho propositivo, voltado à ação, proposto para salvar o
país. Ele existe também, evidentemente, no campo das políticas
educacionais, uma área duramente atingida pelo regime fardado de
1964. Assim, o governo militar propõe e implanta reformas em todos os
níveis de ensino, da educação básica à universidade. Isso ocorreu entre
1968 e 1971, portanto no auge do período ditatorial, tanto em termos
políticos como econômicos. O país vivia, na época, o chamado milagre
brasileiro. Reformas para quê. Eis a principal pergunta a ser formulada.
Em primeiro lugar, os militares pretendiam colocar o Brasil em ordem,
reformar instituições conforme a sua visão estratégica de progresso,
simbolizada pela idéia de Brasil/potência e também para conter
insatisfações sociais e políticas contra o regime.

O curso de licenciatura em Ciências Sociais da UERN nasce,
contraditoriamente, no contexto da ditadura militar no Brasil e sob a implantação
da Política Educacional oriunda da Reforma da educação de 1968. Nasce com a
justificativa da necessidade de formação de professores para o ensino das
disciplinas de EMC e OSPB, o que demonstra sua relação original com a Ditadura
militar. Outro aspecto que chama a atenção para esta relação é o relato do
processo de reconhecimento da FACEM:
A etapa final assinala, em 22 de dezembro de 1967, a inauguração do
novo edifício da Faculdade, construído em 55 dias, com a presença do
Exmo. Sr. Presidente da República – Marechal ARTUR DA COSTA E
SILVA,
Ministros
HÉLIO
BELTRÃO
(planejamento),
COSTA
CAVALCANTE (Minas de Energia, RODON PACHECO (Casa Civil) e os
Governadores PLÁCIDO CASTELO (Ceará), NILO COELHO
(Pernambuco), LOURIVAL BATISTA (Sergipe) e WALFREDO GURGEL
(Rio Grande do Norte). Em janeiro e fevereiro de 1968, o Decreto nº
62.348 de 05.03.68 reconhece a FACULDADE DE CIÊNCIAS
ECONÔMICAS DE MOSSORÓ, sendo publicado no dia 08 dos referidos
mês e ano. A primeira escola de formação de Economistas do Rio
Grande do Norte alcançava o reconhecimento final após ter sido unidade
de apoio ao programa Rural Industrial Technical Assistence (RITA) no
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convênio Utah State University com a UFRN (VINGT-UN ROSADO,
2000, p. 47-8. Grifos no original).

Outro aspecto que merece destaque no processo de reconhecimento da
FACEM e, posteriormente, da criação da UERN, é a relação da elite política de
Mossoró com o Presidente Marechal Artur da Costa e Silva (15 de março de 1967
a 31 de agosto de 1969), juntamente com o seu grupo de gestores, no período em
que começava a chamada linha dura do Regime Militar que, dentre outras
medidas, intensificou a invasão e intervenção em Universidades e fechamento de
cursos.
Nesse processo, fica também evidente que o reconhecimento da FACEM
– Faculdade mãe da UERN, está intrinsecamente relacionado à prestação de
serviços ao programa RITA (Rural Industrial Technical Assistance) associado à
Utah State University, desenvolvido por meio do Acordo de Cooperação assinado
pelos governos dos Estados Unidos da América e do Brasil para a promoção do
desenvolvimento sócio-econômico do Nordeste brasileiro, tendo como órgãos
responsáveis pela sua execução a United States Agency for International
Development (USAID) e a Superitendência para o Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE)23, como parte da Política Norte-Americana da Aliança para o
Progresso para a América Latina, sob a égide do imperialismo.
Nas análises de Germano (2005), a USAID teve forte influência nos rumos
da política educacional no Brasil no período da ditadura militar, para fortalecer a
tendência de um movimento interno em favor da modernização das Universidades
existentes desde fins da década de 1940.
A partir de 1964, acordos foram feitos entre o MEC e a USAID – uma
agência do governo americano – abrangendo todos os níveis de ensino.
Outros assessores norte-americanos, a serviço do MEC, como Rudolpf
Acton, se envolveram também na definição da reforma universitária.
Desse modo, a tônica do chamado Relatório Acton (1966) recaía sobre a
necessidade de disciplinar a vida acadêmica, coibindo o protesto,
23

Entidade de fomento econômico desenvolvimentista brasileira, destinada a promover soluções
sócio-econômicas à Região Nordeste do Brasil. Foi criada como autarquia subordinada
diretamente à presidência da República em 1959 pelo presidente Juscelino Kubstscheck(19561961) e teve o economista Celso furtado como primeiro Superintendente. Em 1964 com a
promulgação do ato institucional nº 01 (AI-1) pelo Governo militar, Celso Furtado integra a
primeira lista das pessoas com os direitos políticos cassados. Durante a Ditadura Militar a
SUDENE
descaracteriza
completamente
a
sua
missão.
Disponível
em:
http:FGV.br/produção/dossiês/JK/SUDENE.
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reforçando a hierarquia e a autoridade. Além disso, o Relatório
enfatizava a importância de racionalizar a universidade, organizando-a
em moldes empresariais, privilegiando, assim, a questão da privatização
do ensino (GERMANO, 2005, p. 117).

Este autor destaca ainda que, por meio da Aliança Para o Progresso, da
USAID e outras agências e programas, os EUA procuraram exercer influências e
até mesmo impor seus interesses no campo da educação (GERMANO, 2005,
2008). No Nordeste, os recursos foram destinados a várias ações, da educação
infantil à alfabetização de adultos. Porém, após o golpe de 1964, o interesse
recaia, sobremaneira, no ensino superior. Como vemos, ocorreu na embrionária
UERN tal interesse, uma vez que a colaboração da FACEM com o projeto RITA,
por meio do convênio USAID/SUDENE, constituiu-se em elemento fundamental
ao seu reconhecimento e, posteriormente, à criação da Universidade.
Ainda conforme Germano (2005, 2008), podemos assinalar, com as
palavras deste autor, que:
Vários acordos foram assinados ente o MEC e a Usaid, abrangendo
todos os níveis de ensino; peritos norte-americanos se instalaram no
MEC; milhares de brasileiros – notadamente técnicos de nível superior –
foram treinados nos EUA. Assim entre 1963-1970, somente a UsaidNordeste enviou cerca de 1.200 bolsistas para os Estados Unidos, entre
os quais 20% obtiveram graus de pós-graduação em universidades
norte-americanas (cf. Catálogo de Bolsistas da Usaid-NE). Além disso,
impuseram o consumo de tecnologias avançadas – com o uso de stélites
– no campo da educação, conforme ocorreu com o projeto Saci (Satélite
Avançado de Comunicações Interdisciplinares), desenvolvido no Rio
Grande do Norte, entre 1972-1974, pelo INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) em colaboração com a Universidade de Stanford
(EUA) e envolvendo interesses de multinacionais do ramo eletrônico e
espacial (cf. Marlúcia P. Oliveira, 1983). Além dessas, várias iniciativas
foram adotadas, como o auxílio ao ensino superior agrícola, ao ensino
industrial, etc. (GERMANO, 2005, p. 126).

Compreendemos, a partir dessas considerações, que a criação de um
curso de licenciatura em Ciências Sociais com o objetivo de formar professores e
professoras para o ensino de OSPB e Educação Moral e Cívica explicam porque
houve vista grossa ao fato de a UERN ter sido criada, dois meses antes da
Reforma Educacional de 1968, sem autorização do CFE. A necessidade de
formação em nível superior que reproduzisse a conformação ao regime torna-se
uma prioridade. No dizer de Germano (2005), o Regime militar, sustentado pela
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ideologia da Segurança Nacional, utilizou a educação de forma estratégica para o
controle político e ideológico, e isto foi materializado no curso em análise.
É neste sentido que foi imposta a obrigatoriedade de disciplinas como
Educação Moral e Cívica (EMC) nas escolas de primeiro grau, Organização
Social e Política do Brasil (OSPB) para o segundo grau e Estudos dos Problemas
Brasileiros (EPB) no terceiro grau. Na visão de Germano (2005), Educação Moral
e Cívica foi apenas reintroduzida nos currículos brasileiros, pois essa disciplina foi
instituída nos programas educativos pela primeira vez sob a denominação de
Instrução Moral e Cívica, em 1925. Na época, visava combater o protesto
estudantil contra o governo de Artur Bernardes (1922 – 1926), tornando-se
disciplina obrigatória durante o Estado Novo (1937-1945). Com a Constituição de
1946, teve o seu caráter revogado. Porém, foi regulamentada no período da
ditadura militar (1964-1985) pelo Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969,
tornando-se obrigatória.
Germano (2005) esclarece também que, ao lado de diversas medidas
repressivas, a EMC, OSPB e EPB veiculavam um ensino propagandístico da
Ideologia da Segurança Nacional e dos grandes feitos da revolução de 64. No
período passaram a circular, de maneira mais intensiva, novas publicações e
reedições de livros didáticos direcionados à Educação Moral e Cívica nos
estabelecimentos de ensino, objetivando reafirmar a ordem estabelecida pela
ditadura militar.
As obras publicadas evocavam os princípios da ordem, da moral e do
civismo. Dois órgãos eram responsáveis pela implantação e manutenção da
Educação Moral e Cívica nas escolas: o Conselho Federal de Educação e a
Comissão Nacional de Moral e Civismo, criada por meio do Decreto-Lei nº
869/1969. Os referidos órgãos foram estruturados como órgãos normativos pelo
Poder Executivo, tendo, dentre outras, a função de avaliar os livros didáticos de
EMC, OSPB e EPB, pois, antes de estes serem publicados, era emitido parecer a
respeito.
Nesta perspectiva, torna-se claro que a ditadura procurou combinar as
funções de domínio (força) com a direção política e ideológica. Apesar
do inequívoco predomínio da primeira função (domínio), o Estado tentou
estabelecer uma estratégia de hegemonia (direção), obtendo, por vezes,
relativo sucesso. [...] Conforme foi visto, a educação escolar se constituiu
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em objeto privilegiado de intervenção do projeto ideológico do Estado de
Segurança Nacional. Esse projeto não se restringiu ao ensino de
Educação Moral e Cívica, à criação dos Centros Cívicos Escolares e
ao Estudo dos Problemas Brasileiros nas Universidades. Ele abrangia
um conjunto de ações, dentre as quais a denominada extensão
universitária, prevista pela própria Reforma. A ordem era desmobilizar,
integrar os estudantes no processo de desenvolvimento, porém sem
contestação ao Regime (GERMANO, 2005, p. 135-6. Grifos no original).

Desse modo, Germano (2005) enfatiza que a explícita obrigatoriedade da
ECM em todas as escolas brasileiras, assim como as disciplinas OSPB e EPB e
as demais medidas repressivas tomadas em relação ao campo da educação no
Brasil, tornam-se parte da nova política educacional, instituída pelo Regime Militar
e regulamentada pela Lei nº 5692/1971 que, dentre outros propósitos, propugnava
a massificação do ensino, com a obrigatoriedade da escolarização de quatro para
oito anos e com a organização do ensino de 2º grau profissionalizante. É nesse
cenário que o curso de Ciências Sociais da UERN nasce.
A concepção de educação estava centrada na formação de capital
humano, em atendimento às necessidades de mercado e da produção. A escola
servia de veículo de difusão da nova mentalidade a ser inculcada – da formação
de um espírito nacional. O ensino propunha um modelo de socialização que tinha
como estratégia educar as crianças e os jovens nos valores e no universo moral,
conformar os comportamentos do homem e da mulher, estimulando o vínculo
familiar. Valores destacados no texto elaborado pela “Comissão Nacional de Moral
e Civismo” em 1970:
De acordo com tal comissão, há necessidade de levar o educando a
compreender que ao lado dos valores transitórios, há valores eternos,
perenes, permanentes, imutáveis, verticais... (p. 156, grifos no
original). Entre os valores imutáveis, imprescindíveis à vitalidade das
instituições que integram a Pátria, encontram-se: Família, Escola,
Justiça, Igrejas, forças armadas (pp.154-5). Como finalidades
explícitas da Educação Moral e Cívica, encontram-se entre outras, as
seguintes: A defesa do princípio democrático, através da
preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e
do amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de
Deus; o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições, e
aos grandes vultos de sua história; o culto da obediência à Lei, da
fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade (pp. 151-2).
Além disso, constituem os eixos fundamentais do projeto ideológico do
Regime Militar para a Educação Moral e Cívica o combate à chamada
subversão comunista, a difusão da idéia de Brasil-potência e a
necessidade da existência de um Estado forte e poderoso, para
contestar os seus inimigos internos e externos e promover o
desenvolvimento (GERMANO, 2005, p. 135. Grifos no original).
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Concluímos, portanto, que o curso de licenciatura em Ciências Sociais
apresentava-se na época em consonância com os valores que buscavam se
constituir como hegemônicos, por meio do projeto ideológico do Estado de
Segurança Nacional. O que pode também ser observado nas deliberações
assumidas pela Resolução nº 32/1971, que fixa as normas para os cursos de
Ciências Sociais, Geografia e História do ICH/UERN, estabelecendo o currículo
pleno dos cursos e habilitando-os, também, para o grau de bacharelado.
Desse modo, o curso de Ciências Sociais passa a funcionar com a
seguinte organização curricular:
Quadro 07 – Disciplinas do curso de licenciatura em Ciências Sociais em 1971.
1º SEMESTRE - PARTE INDIFERENCIADA
DISCIPLINAS
CRÉDITOS
Língua Portuguesa
05
Sociologia Geral
05
Fundamentos da Matemática
05
Metodologia Científica
05
2º SEMESTRE – PARTE DIFERENCIADA
Sociologia II
05
Psicologia Geral
05
Estatística
03
Introdução à Filosofia
05
Estudo de Problemas Brasileiros
02
3º SEMESTRE
Antropologia Cultural I
03
SociologiaEspecial I
05
Método e Técnica de Pesquisa I
05
Estatística I
05
Estudo de Problemas Brasileiros
02
4º SEMESTRE
Antropologia Cultural II
04
Sociologia
04
Método e Técnica da Pesquisa II
04
Economia Política II
04
Estatística II
03
História Econômica, Política e Social I
03
5º SEMESTRE
Sociologia V
04
Métodos e Técnicas da Pesquisa III
03
Economia Brasileira I
04
Antropologia Cultural III
03
História Econômica, Política e Social II
03
6º SEMESTRE
Sociologia VI
03
Métodos e Técnicas da Pesquisa IV
03
Economia Brasileira II
04
Ética Social II
04
Política I
03
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Geografia Humana e Econômica I
8º SEMESTRE
Doutrinas Econômicas II
Geografia Humana e Econômica III
Política III
Fonte: Resolução nº 32/1971 – CONUSUNI/URRN.

03
04
03
03

A referida Resolução determinava, ainda, que os cursos de Ciências
Sociais, História e Geografia cumpririam a carga horária relativa aos créditos em
disciplinas básica, necessárias à licenciatura, na Faculdade de Educação.
Podemos conjecturar que tal decisão é referenciada pelo Parecer nº
895/1971, do CFE, que estabeleceu a diferenciação entre a chamada licenciatura
curta e a licenciatura plena, com 1.200 horas e 1.500 horas de duração,
respectivamente, e a formação específica do bacharelado, possibilitando que as
disciplinas pedagógicas pudessem ser acrescidas às disciplinas de formação
geral e específica do bacharel na área de ciências humanas. Este processo, que
ficou comumente conhecido como 3+124, no dizer de Dias-da-Silva e Romanatto
(2008, p.17),
É nesse cenário, enraizado em nossa tradição enciclopédica, aliada à
concepção tecnicista de educação, que podemos interpretar um forte
estereótipo presente em nossas universidades: o de que formar
professores se reduz ao cumprimento de certas disciplinas de natureza
educacional (as chamadas disciplinas pedagógicas), voltadas à
disseminação de alguma teoria de natureza educacional de natureza
educacional e sua aplicação na elaboração e/ou execução do processo
ensino-aprendizagem. Tal idéia tem se concretizado, há muitos anos,
numa estrutura curricular que ficou conhecida como modelo 3+1, em
que os três primeiros anos de graduação são dedicados ao estudo de
conteúdos específicos dos cursos e o quarto ano seria destinado à
formação pedagógica (Grifos no original):

Em 12 de outubro de 1972, o Conselho Universitário da UERN
regulamentou o funcionamento do Bacharelado em Ciências Sociais, por meio da
Resolução nº 56/1972, porém, este só veio a funcionar em 1998, conforme
Resolução n.º 19/1998, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CONSEPE. A Resolução nº 56/1972 altera a Resolução n.º 32/1971,
24

O modelo 3+1 foi inicialmente apresentado pela Reforma Francisco Campos que, mediante o
Estatuto das Universidades Brasileiras, previa a criação de uma Faculdade de Educação com a
finalidade de qualificar as pessoas para o exercício do magistério, através de um currículo
seriado. Em 1937, com a organização da Universidade do Brasil e compondo a sua estrutura
interna, a Faculdade Nacional de Educação estabeleceu-se uma seção especial: o curso de
didática de um ano, que quando cursado por bacharéis daria o título de licenciado.
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considerando as adaptações para o seu reconhecimento, formulado no processo
de reconhecimento, do ICH/UERN pelo CFE. No entanto, as alterações ocorrem
no sentido de definição de créditos para o grau de bacharel e a definição do
currículo mínimo com a fixação de disciplinas complementares que constituiria o
currículo pleno, não havendo alterações significativas na estrutura curricular do já
referido curso.
O curso de Ciências Sociais, juntamente com o de História, tem seu
reconhecimento aprovado em 02 de setembro de 1976, pelo Conselho Federal de
Ensino Superior, por meio do já citado Parecer n.º 2.916/1976 (CESu), 2º Grupo.
No final do ano de 1978, o curso é submetido a uma nova reestruturação,
conforme

Resolução

n.º

02/1978

do

CONSEPE/UERN,

cuja

principal

fundamentação apresentada foi a Integralização Curricular, considerando “o
objetivo de permitir ao aluno realizar o seu curso em qualquer dos prazos
previstos pela Legislação do ensino superior” (CONSEPE/UERN, 1978). Dessa
forma, o novo Currículo de Ciências Sociais passa a funcionar com um modelo
padrão de integralização curricular, conforme o quadro abaixo:
Quadro 08 – Grade curricular do curso de licenciatura em Ciências Sociais conforme Resolução
02/78 – CONSEPE URRN
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Duração
Créditos

CÓDIGO
4123. A
6024. A
7288. A
7314. A
8001. A

6027. A
7289. A
7301. A
7211. A
8002. A

Mínima
Média
Máxima

03 anos
O4 anos
07 anos

181
Horas – aula
2715
MODELO PADRÃO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR
PRIMEIRO CICLO
I PERÍODO
PARTE INDIFERENCIADA
DISPLICINAS
CRÉDITOS
Hs/a
Psicologia Geral
05
75
Elementos da Matemática
05
75
Sociologia I
04
60
Metodologia da Ciência
05
75
Língua Portuguesa I
05
75
24
360
II PERÍODO
PARTE DIFERENCIADA
Estatística I
05
75
75
Sociologia II
05
Estudo de Problemas Brasileiros I
03
45
Introdução à Filosofia
06
90
Língua Portuguesa II
05
75
24
360
CICLO PROFISSIONAL
III PERÍODO

123

3024. A
6028. A
7201. A
7201. A
7290. A

Introdução à Economia
Estatística II
Antropologia Cultural I
Política I
Sociologia III

3010. A
4116. A
4132. A
7271. A
7292. A

IV PERÍODO
Economia Brasileira I
Antropologia Cultural II
Métodos e Técnicas da Pesquisa Social I
Política II
Sociologia IV

3010. A
4116. A
4132. A
7271. A
7292. A

V PERÍODO
Economia Brasileira II
Introdução à Educação
Psicologia da Educação I
Métodos e Técnicas da Pesquisa Social II
Sociologia V

4004. A
4133. A
7025. A
7272. A
7325. A

VI PERÍODO
Didática
Psicologia da Educação II
Histórica Econômica Política e social I
Métodos e Técnicas da Pesquisa social III
Ética Social

4017. A
4047. A
4059. A
7026. A
7125. A
7273. A

4018. A
4048. A
7252. A
7302. A

VII PERÍODO
Estrutura e Funcionamento de Ensino de 1º
grau
Prática de Ensino na Escola de 1º grau
Técnicas audiovisuais de Educação
História econômica, Política e Social II
Geografia Humana e Econômica
Métodos e Técnicas de Pesquisa Social IV
VIII PERÍODO
Estrutura e Funcionamento do Ensino do 2º
grau
Prática de Ensino na Escola de 2º grau
Doutrina social da Igreja
Estudo dos problemas Brasileiros II

05
05
05
04
05
24

75
75
75
60
75
360

05
05
04
04
05
23

75
75
60
60
75
345

05
03
05
05
05
23

75
45
75
75
75
345

05
04
05
04
05
23

75
60
75
60
75
345

04

60

05
03
05
04
03
24

75
45
75
60
45
360

04

60

05
05
02
16

75
75
30
240

Fonte: Resolução n.º 02/1978 do CONSEPE/UERN

A organização curricular aprovada pelo CONSEPE/UERN com base na
Resolução nº 02/1978 permaneceu sem alterações durante duas décadas.
Durante esse período, foram implantadas algumas medidas relacionadas ao
Estágio Supervisionado das licenciaturas, por meio das seguintes Resoluções,
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aprovadas pelo CONSEPE/UERN: 03/1979; 03/1983; 03/1985; 01/1992; 24/1995;
04/1998 e 55/1998. Essas resoluções regulamentaram normas específicas com
relação ao Estágio, como por exemplo: carga horária, disciplinas obrigatórias,
responsabilidades e competências da coordenação do estágio pertencente à
Faculdade de Educação (FE), da escola conveniada, do professor/supervisor
(FE), do professor responsável pela sala-de-aula e do estudante, as fases do
Estágio Supervionado e os créditos correspondentes, sendo estas:

1 Fase de Observação – 20 créditos
2 Fase de Participação – 30 horas
3 Fase de direção de Classe e/ou Prática Profissional – 30 horas.

As Resoluções nº 03/1979; nº03/1983; nº03/1985; nº24/1995; nº04/1998 e
nº55/1998 não apresentam diferença substancial no seu conteúdo, porém,
percebemos alguns elementos que apontam para um gradativo amadurecimento
na concepção de formação docente:

Quadro 09 Estágio Supervisionado no período 1979 - 1998
RESOLUÇÕES
Nº. 03/1979

Nº. 03/1983
Nº. 03/1985

Nº 24/1995

OBSERVAÇÕES
Estágio Supervisionado de Licenciatura
Coordenação da FE junto a uma equipe pluridisciplinar de supervisores
formada por professores da FE (Art. 1º e 15º)
Objetivo: Familiarizar os alunos com as situações reais de profissional
levando-os a perceber a dinâmica do processo ensino-aprendizagem e a
adquirir habilidade (Art. 2º)
Local de Estágio: Obrigatoriamente no 1º e 2º graus de ensino podendo
ser complementado em forma de prestação de serviço no CRUTAC seja
nos encontros municipais de Atividades Pedagógicas, sendo suas horas
creditadas na carga horária do estagiário. (Art. 4º e 18º)
Carga Horária 150 horas aula – 10 créditos
Estágio Supervisionado e Prática de Ensino
Estabelece critérios sobre disciplinas que fundamentam o estágio de
ensino na escola de 1º e 2º graus
Disciplinas Pedagógicas: Introdução à Educação, Psicologia da
Educação I e II e Didática. (Art. 1º)
Disciplinas Específicas: Sociologia I, II, III, IV e V. Política I e II,
Pesquisa Social I, II e III. História Econômica, Política e Social. Geografia
Humana e Econômica. (Art. 1º - línea c).
Definição e Objetivo: o Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino
dos cursos de licenciatura, como disciplinas obrigatórias, constituem
atividades práticas exercidas pelos alunos nos estabelecimentos de
Ensino Básicos, público ou privados, objetivando aplicar, ampliar e
adequar os conhecimentos técnico-científico e metodológicos
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necessários ao progresso da educação e desenvolvimento de
habilidades e competência técnica requeridas do profissional
comprometido com a cidadania. (Art.1º)
O Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino poderão assumir a forma
de atividades de extensão comunitária, mediante a participação do
aluno em projeto específico de comprovado interesse educacional e
social, após sua aprovação pelo colegiado competente.( Art. 1º Parágrafo único)
Coordenação responsabilidade da FE, que disporá de uma equipe
pluridisciplinar de supervisores, constituída por professores dos cursos de
licenciatura. (Art. 2º)
Define também as atividades inerentes a cada fase do estágio.
Nº 04/1998
Cria o Fórum de Estágio e Prática de Ensino constituído pelos
supervisores dos diversos cursos de licenciatura (Art. 2º)
Coordenação responsabilidade da faculdade a qual o curso está
vinculado. (Art. 3º)
Define como competência do Fórum (Art. 4º)
I.
Estabelecer um processo contínuo de reflexão acerca da
formação profissional, possibilitando a troca de experiência
entre as diversas áreas do conhecimento;
II.
Assessorar as faculdades na elaboração das propostas de
estágio supervisionado e prática de ensino;
III. Discutir com as faculdades mecanismos de operacionalização
do estágio supervisionado e Prática de Ensino;
IV. Acompanhar e avaliar a realização do estágio supervisionado e
Prática de Ensino;
V.
Apresentar ás Faculdades relatórios semestrais de suas
atividades e do estágio supervisionado da Prática de Ensino;
VI. Elaborar o seu regimento interno;
VII. Escolher um coordenador dentre os seus integrantes conforme
normas do seu regimento.
Carga Horária 300 horas aula
Fonte: CONSEPE/UERN – RESOLUÇÕES: nº03/1979; n°03/1983; n°03/1985; n°24/1995;
n°04/1998;

Verificamos, nas Resoluções apresentadas, sinais de amadurecimento na
concepção de formação docente, embora representem uma elaboração muito
tímida e passos lentos, em se tratando de um espaço temporal compreendido em
vinte anos.
Há nesses passos lentos um caminhar no rumo do amadurecimento de
uma concepção de formação docente. Vemos que este ocorre, sobretudo, pelo
processo de historicização que buscamos empreender até aqui. As referidas
Resoluções (CONSEPE/UERN), situadas no contexto concreto do surgimento da
UERN e do Curso de Ciências Sociais no período da Ditadura militar, e as
relações políticas estabelecidas entre a elite política de Mossoró – dirigente da
UERN e os militares no poder, do objetivo com o qual foi criado o referido curso, o
de preparar professores para o ensino de EMC e OSPB, dentre outros aspectos, é
que faz sentido para nós, os sinais identificados, tais como a adoção do termo
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prática de ensino que representa uma busca de um componente curricular
relacionando a um que fazer educativo, que necessita ser construído numa
relação do conhecimento acadêmico, com o conhecimento da experimentação, do
exercício da prática em sala de aula (DEMO, 2004). Da mesma maneira, a
mudança que ocorre com relação ao objetivo do estágio curricular e da prática de
ensino, complementando com o profissional comprometido com a cidadania,
revelando a compreensão de que essa é uma das competências do professor da
educação básica (LIBÂNEO, 2001).
Neste sentido, outro aspecto que consideramos relevante foi a mudança
da coordenação do estágio supervisionado e prática de ensino, definida como
obrigatoriamente da Faculdade de Educação, para a faculdade da qual o curso
faz parte, e a criação do Fórum de licenciaturas. A ideia da coordenação
obrigatória pela Faculdade de Educação está associada a uma concepção da
aprendizagem do fazer pedagógico desenraizado da especificidade de cada área
do conhecimento, do domínio de conteúdos fundamentais ao processo daquele
conhecimento, e as estratégias que poderiam favorecer a aprendizagem em cada
situação concreta de ensino, na direção de um “processo de ensinoaprendizagem situado” (CANDAU, 1999, p. 15. Grifo no original).
O Fórum do Estágio Supervisionado e de Prática de Ensino, além de ser
um espaço coletivo de proposições, é por natureza (como todos os fóruns de
discussões) um espaço de debate de ideias, e pelo confronto de ideias e posições
é possível a busca por melhores soluções. É, também, um espaço interdisciplinar,
uma vez que congrega coordenadores de estágio de todas as licenciaturas,
constituindo-se, portanto, em um passo fundamental no aprofundamento da
concepção de formação docente e numa nova relação da universidade com a
escola pública, que, inclusive, conta este espaço com representantes das escolas
conveniadas, avançando concretamente numa perspectiva de educação para a
cidadania e no sentido propugnado por B. S. SANTOS (2008) para a relação da
Universidade no século XXI com a Educação Básica.
Partindo do contexto do surgimento da UERN e, especialmente, do
contexto de criação do curso de Ciências Sociais, podemos afirmar que os sinais
que apontam na direção de um novo rumo têm uma intrínseca relação com a
mudança política do Brasil, com as novas demandas que se apresentam para a
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educação superior e a educação básica, e o processo de consolidação da UERN
como Universidade Pública, que passa pelos marcos já relatados neste trabalho,
como a Estadualização, o processo estatuinte, que resultou na elaboração do
Novo Estatuto, o Reconhecimento pelo CFE e as medidas consequentes de todo
esse novo ordenamento legal e político, como concurso público para docentes e o
programa de capacitação dos mesmos, gerando algumas das condições formais
para a afirmação da Universidade como Bem Público e Social, e perspectivas de
poder superar os desafios que se apresentam por meio da atual política
educacional para o Ensino Superior.
No caso das licenciaturas, e de modo específico da licenciatura em
Ciências Sociais, uma das exigências da atual política educacional que se
apresenta por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) é a criação de
projetos políticos pedagógicos para a graduação (licenciatura e bacharelado).

3.2 O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UERN

Embora o curso de Ciências Sociais com habilitação em licenciatura da
UERN tenha ao longo do seu funcionamento, por mais de quatro décadas,
passado por muitas adaptações curriculares, a partir da promulgação da LDB
9.394/1996 torna-se mais consistente a necessidade de uma reformulação mais
abrangente. Isso porque a referida Lei “explicita com maior profundidade um
quadro escolar a partir da exigência de que a formação de um profissional busque
superar as fronteiras disciplinares, capacitando-os para uma participação
qualificada na educação básica” (PP – DCS/UERN 2006, p. 5).
Há que se considerar também o novo contexto político no Brasil e a
necessidade de consolidar a Democracia, restaurar as liberdades e construir o
Estado de Direito. Assim, era preciso desconstruir a vinculação dos cursos de
licenciatura em Ciências Sociais com a formação de professores para ensino de
disciplinas como EMC e OSPB, disciplinas que permaneceram no currículo
escolar até 1993, quando foram revogadas pela Lei nº 8.663.
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Na UERN, somava-se a este fato a oferta, em 1996, da habilitação em
bacharelado, a partir da constatação da inserção profissional dos seus egressos
no campo das ciências sociais em áreas como planejamento, consultoria,
formação e assessoria junto a empresas públicas e privadas, organizações não
governamentais e governamentais, partidos políticos, movimentos sociais e
atividades similares. A habilitação em bacharelado responderia à necessidade de
se formar um profissional capaz de atuar no campo da pesquisa social, tanto na
área acadêmica como na área não acadêmica. “A criação do bacharelado
associou-se a uma estratégia de consolidação, em médio prazo, de estruturas de
pesquisa no âmbito do departamento de Ciências Sociais” (PP – DCSP/UERN,
2006, p. 5).
É diante dessa perspectiva que é elaborado o Projeto Pedagógico (PP) do
curso de Ciências Sociais com habilitação em licenciatura e bacharelado,
aprovado pela Resolução n.º 54/1998 – CONSEPE/UERN. Este tinha como
princípio entrar em consonância com a LDB 9.394/96 que, no Artigo 12, inciso I,
determina: “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as
do seu sistema de ensino, têm a incumbência de elaborar e executar sua proposta
pedagógica”.
O atual Projeto Pedagógico, instrumento de análise empírica deste
estudo, resulta da reformulação curricular cujo processo de construção foi
realizado no período de 2005-2006 e envolveu uma série de discussões que
balizaram o esforço conjunto de docentes, discentes e técnico-administrativos
lotados no Departamento de Ciências Sociais em torno da reforma curricular,
assim como a elaboração final do Projeto. No dizer de Veiga (2008, p. 12-3):
[...] o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento
de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é
construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades
educacionais como prova de cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é
construído e vivenciado em todos os momentos, por todos envolvidos
com o processo educativo [...]. O projeto político-pedagógico, ao se
constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em
instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere
os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e
autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado
da burocracia que permeia a educação, diminuindo os efeitos
fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e
hierarquiza os poderes de decisão.
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No departamento de Ciências Sociais, o processo de discussão em torno
da elaboração do Projeto Pedagógico, envolvendo diagnóstico e avaliação,
estudos e sistematização, foi coordenado por uma equipe de trabalho aprovada
em plenária do referido Departamento, sendo formada pelos seguintes membros:
Prof. José Glébson Vieira (Presidente), Prof. José Osimar Gomes de Lima, José
Gledson Nogueira Moura (Discente), Jhose Iale Camelo da Cunha (Discente).
As discussões apontaram que a estrutura curricular adotada até então
não atendia de forma satisfatória à formação acadêmica dos seus alunos,
principalmente no que se referia às condições postas pela atual LDB para o
ensino na educação básica. Desse modo, havia a necessidade de criar um perfil
próprio para a licenciatura. Este foi o desafio norteador da construção do PP do
Curso de Ciências Sociais. Assim,
O atual projeto busca aprimorar, modernizar e renovar as disciplinas,
procurando articular as matérias de formação teórica e metodológica dos
núcleos de aprofundamento, o que implicará na atualização das
ementas, dando ao aluno uma maior flexibilidade na escolha das
disciplinas optativas e eletivas. Este projeto promove uma reformulação
na tentativa de criar uma modalidade de licenciatura em Ciências Sociais
que apresente uma marca pedagógica na formação. A concepção
pedagógica que orienta a seqüência e a distribuição das disciplinas ao
longo do curso sofreu algumas alterações no sentido de propiciar uma
maior interface das disciplinas de formação específica e complementar
com as de formação pedagógica. Outro aspecto novo que o Projeto traz,
refere-se ao número de disciplinas consideradas como prática enquanto
componente curricular e como estágio curricular. (PP – DCSP/UERN,
2006, p. 5-6).

O projeto Pedagógico (PP – DCSP/UERN, 2006) destaca como principal
elemento de inovação as alterações na organização curricular, estruturada a partir
dos conteúdos curriculares básicos e direcionados para uma formação pautada
pelo estímulo à autonomia intelectual, à capacidade analítica e à formação
humanística dos estudantes, possibilitando instrumentos sólidos para uma
atuação profissional nas distintas áreas e dinâmicas de atuação do Bacharel e do
Licenciado em Ciências Sociais. Com relação à habilitação em licenciatura, o
Projeto Pedagógico (2006, p. 17) apresenta sua organização em cinco eixos:
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1)

Formação

Específica:

visa

fornecer

subsídios

teórico-

metodológicos para a compreensão do encadeamento do ensino e da pesquisa,
compreendendo os três primeiros semestres; a partir de disciplinas obrigatórias e
optativas e atividades complementares, a ênfase recairá sobre o núcleo essencial
que identifica o curso (Antropologia, Ciência Política e Sociologia), como também
a área de metodologia;
2)

Formação Complementar: tem por meta oferecer conteúdos

múltiplos, interdisciplinares e diferenciados para a formação do estudante; a
intenção é que a formação seja complementada pela interface com domínios
conexos, tais como Economia, Estatística, História, Letras, Filosofia. O objetivo
principal é proporcionar aos alunos uma formação ampla em diversos saberes
que, direta ou indiretamente, articula-se com as competências e habilidades
esperadas de um Cientista Social. A formação complementar inclui também a
participação do estudante em eventos acadêmicos, em programas institucionais
de bolsas de iniciação científica e de monitoria, bem como a inserção nas
Atividades Curriculares em Comunidade (ACC). O conjunto dessas atividades
corresponde

às

atividades

acadêmico-científico-culturais

(cf.

Resolução

CNE/CPO, de agosto de 2001);
3)

Formação Pedagógica: tem por objetivo fornecer subsídios para a

formação de natureza pedagógica voltada para a prática de ensino, tais como
Didática, Metodologia da Licenciatura, Psicologia da Educação, dentre outras;
4)

Formação Livre: tem por objetivo estimular o estudante a optar

livremente por aprimorar a sua área de interesse, compreendendo disciplinas de
livre escolha do aluno no contexto da UERN, sem a prévia autorização do
Colegiado do Curso;
5)

Estágio Curricular e Prática de Ensino: intenta garantir a

articulação teoria-prática enquanto essência da formação do professor (PP –
DCSO/UERN, 2006, p. 17).

O Projeto Pedagógico (PP – DCSP/UERN (2006, p. 18) apresenta como
condição para o grau de licenciado a integralização de 195 créditos,
correspondendo a uma carga horária de 2.925 horas, relativas ao currículo pleno,
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incluindo

as

destinadas

ao

cumprimento

de

atividades

acadêmicas

complementares.
Podemos dizer que as alterações propostas na organização curricular
cumprem as orientações para a organização dos conteúdos curriculares
presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais, tanto no que se refere à carga
horária como à organização dos eixos de formação presentes no Parecer
CNE/CES 491/2001, de 03 de abril de 2001 – que trata das Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Ciências Sociais, ratificado pelo Parecer CNE/CES nº
1363/2001, de 12 de dezembro de 2001, e pela Resolução CNE/CES nº 17/2002,
de 13 de março de 2002 (os quais dispõem sobre a orientação e formulação do
projeto pedagógico do curso de ciências sociais).
O currículo será organizado em torno de três eixos: Formação
Específica, Formação Complementar e Formação Livre. Esta proposta
está ancorada em uma concepção que privilegia a especificidade da
formação no curso, reforçando a integração entre as áreas de
Antropologia, Ciência Política e Sociologia, ao mesmo tempo em que
possibilita a abertura para o conhecimento em outras áreas. Recusando
a especialização precoce, o que se propõe é o estabelecimento de
conjuntos de atividades acadêmicas definidos a partir de temas, linhas
de pesquisa, problemas teóricos e sociais relevantes, bem como campos
de atuação profissional. [...] No caso da licenciatura, deverão ser
incluídos os conteúdos definidos para a educação básica, as didáticas
próprias de cada conteúdo e as pesquisas que as embasam (Parecer
CNE/CES 491/2001).

3.2.1 Objetivos e Perfil do Profissional Licenciado em Ciências Sociais
formado pela UERN

O Projeto Pedagógico do curso de Ciências Sociais considera que o
estágio atual do desenvolvimento do conhecimento, marcado por revoluções
científicas, tecnológicas e culturais, exige do cientista social uma base concreta
de conhecimentos que possa instrumentá-lo na busca de soluções aos problemas
inerentes ao contexto do início do Século XXI. Neste sentido, apresenta como
foco principal a formação de profissionais versáteis, com uma formação básica
abrangente, que lhe possibilite atuar em diversas carreiras, no serviço público, no
privado e em instituições não-governamentais.
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O curso tem como objetivo geral, portanto, a formação de competências
para que os profissionais de Ciências Sociais adquiram os
conhecimentos e os instrumentos necessários que os habilitem para a
compreensão dos grupos sociais, suas relações, formas de
sociabilidades, seus hábitos e representações; das instituições sociais e
sua organização, dos processos políticos, seu comportamento e sua
dinâmica; da cultura e seus valores; a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas
dos distintos atores sociais e políticos. Sob o prisma do seu projeto
pedagógico o curso visa oferecer aos alunos uma formação que envolva
a qualificação para o exercício; a) do ensino, visando desenvolver
competências didático-pedagógicas com base em habilidades de
exposição, argumentação e análise teórica; b) da pesquisa enquanto
produtora de conhecimento, planejamento e inserção na realidade social
(PP – DCS/UERN, 2006, p. 11).

Considerando que o curso dispõe de duas habilitações (a licenciatura e o
bacharelado), o Projeto Pedagógico busca demarcar suas diferentes atuações,
sem, no entanto, causar uma dicotomia na formação básica, e para isso o perfil do
profissional é apresentado em perfil comum e perfil específico.
O perfil comum (PP-DCSP/UERN, 2006, p. 14) expressa um modelo ideal
de profissional, com capacidade instalada para construir respostas às mudanças
científicas e sociais, através de uma sólida formação teórico–metodológica dos
três campos (Antropologia, Sociologia, Ciência Política), capacitando-o com
espírito humanístico e responsável, quer na atividade de pesquisa, quer na
atividade de ensino, quer na atividade de extensão, sendo necessário que toda
atividade desenvolvida durante o curso esteja direta ou indiretamente articulada,
convergindo para o perfil desejado.
O licenciado em ciências sociais deve ser um profissional apto não
apenas para o ensino, mas também para a inserção crítica, criativa e
competente no sistema escolar público e privado, prestando assessoria
na formatação de cursos e elaboração de projetos pedagógicos, no
gerenciamento de recursos humanos e didáticos e na avaliação de
técnicos educacionais; capacitado para a docência no ensino básico,
apto a lecionar as disciplinas sociologia, filosofia, elementos da
economia, história, geografia, bem como os temas transversais do
ensino fundamental tais como, cidadania, etnicidade, gênero,
identidades culturais e atores sociais; sexualidade, a vida familiar e
social; o meio ambiente; além disso, deve ser um profissional capaz de
potencializar seu processo de auto-monitoramento para negociar sua
identidade profissional num mercado de trabalho marcado pela
acelerada mutação e rompimento de fronteiras corporativas; também
deve ser um profissional não somente crítico e competente, mas
principalmente que construa sua trajetória alicerçada na defesa da ética,
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dos direitos humanos e da cidadania (PP – DCS/UERN, 2006, p, 14.
Grifo nosso).

O objetivo geral do curso e o perfil comum do profissional foram
reelaborados a partir do diagnóstico realizado com os estudantes do curso,
mapeamento da atuação profissional dos egressos formados nos últimos cinco
anos e a organização de debates e mesas redondas com egressos que atuam em
diversas áreas, para além da educação e do ensino, ONGs, assessoria
parlamentar,

partidos

políticos,

empresas

de

turismo,

secretarias

de

administração, proposição e gerenciamento de políticas públicas, autarquias etc.
Acreditamos que a definição apresentada pelo Projeto Pedagógico de que
o licenciado em Ciências Sociais formado pela UERN estaria habilitado também
para o ensino de disciplinas como filosofia, história e geografia foi provavelmente
influenciada pelo diagnóstico das atividades desenvolvidas pelos egressos e,
ainda, pelos estudantes que cursavam licenciatura no período de elaboração do
referido PP, uma vez que se trata de conhecimentos específicos de outras
licenciaturas, inclusive ofertadas também pela UERN. Assim como a defesa de
certa exclusividade no ensino dos parâmetros curriculares, uma vez que estes
têm caráter transversal e devem ser obrigatoriamente trabalhados pelos
professores de todas as áreas do conhecimento.
Defendemos, porém, a possibilidade de, por meio das coordenadorias de
ensino da Secretaria Estadual de Educação e das Secretarias Municipais, e ainda
da elaboração dos Projetos Pedagógicos, que as escolas possam incluir
profissionais licenciados em ciências sociais para a integração em equipes de
coordenação de projetos interdisciplinares com foco no ensino-aprendizagem dos
conhecimentos propostos pelos parâmetros curriculares.
Outro aspecto que se evidencia na análise do Projeto Pedagógico do
curso de Ciências Sociais da UERN é a sintonia com os princípios apresentados
pelas Diretrizes Nacionais Curriculares, como norteadores para a elaboração dos
projetos pedagógicos:

a) Propiciar aos estudantes uma formação teórico-metodológica sólida em
torno dos eixos que formam a identidade do curso (Antropologia, Ciência Política
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e Sociologia) e fornecer instrumentos para estabelecer relações com a pesquisa e
a prática social;
b) Criar uma estrutura curricular que estimule a autonomia intelectual, a
capacidade analítica dos estudantes e uma ampla formação humanística;
c) Partir da ideia de que o curso é um percurso que abre um campo de
possibilidades com alternativas de trajetórias, e não apenas uma grade curricular;
d) Estimular a produção de um projeto pedagógico que explicite os
objetivos do curso, a articulação entre disciplinas, as linhas e núcleos de
pesquisa, as especificidades de formação, a tutoria, e os projetos de extensão.

Podemos também perceber que o objetivo geral do curso corresponde à
Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o exercício da
profissão de sociólogo e busca assegurar aos bacharéis em sociologia, sociologia
e política ou em ciências sociais, e aos licenciados em sociologia, sociologia
política ou ciências sociais, com licenciatura plena, realizada até a data da Lei,
conforme o Art. 2º da referida Lei, o exercício das seguintes competências:
I – Elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, programar,
implantar, controlar, dirigir, executar, analisar ou avaliar estudos,
trabalhos, pesquisas, planos, programas e projetos atinentes à realidade
social;
II – Ensinar Sociologia Geral ou Especial, nos estabelecimentos de
ensino, desde que cumprida ás exigências legais;
III – Assessorar e prestar consultoria a empresas, órgãos da
administração pública direta ou indireta, entidades e associações,
relativamente à realidade social;
IV – Participar da elaboração, supervisão, orientação, coordenação,
planejamento, programação, implantação, direção, controle, execução,
análise ou avaliação de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, plano,
programa ou projeto global, regional ou setorial, atinente à realidade
social (BRASIL, 1980, LEI 6.888).

A ideia de formação abrangente e as possibilidades de atuação do
profissional formado em Ciências Sociais pela UERN, apresentadas pelo atual
Projeto Pedagógico do curso, parece-nos em plena sintonia com as competências
apresentadas pela Lei Nº 6.888/1980, que destaca ainda, no seu Art. 3º,
Os órgãos públicos da administração direta ou indireta ou as entidades
privadas, quando encarregados da elaboração e execução de planos,
estudos, programas e projetos sócio-econômicos ao nível global,
regional ou setorial, manterão, em caráter permanente, ou enquanto
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perdurar a referida atividade, sociólogos legalmente habilitados, em seu
quadro de pessoal, ou em regime de contrato para prestação de serviços
(BRASIL, 1980, Lei nº 6888).

Assim, com relação ao perfil específico do profissional formado em
ciências sociais pela UERN, com habilitação em licenciatura, o Projeto
Pedagógico apresenta a compreensão de que se trata de uma formação que
exige uma natureza interdisciplinar, promovida pela reflexão integrada de um
conjunto de disciplinas de caráter teórico-metodológico que integram as três áreas
básicas de domínio específico: Antropologia, Ciência Política e Sociologia que,
por sua vez, exigem um diálogo com áreas de domínio conexo: História,
Economia, Filosofia e Estatística. No caso específico da licenciatura, destaca que
a interface com a área de Educação amplia o foco interdisciplinar na construção
do diálogo pautado pelo compromisso ético e cidadão e por intercâmbios de
conceitos e métodos que envolvem o processo ensino-aprendizagem. Neste
sentido, o projeto pedagógico do curso de Ciências Sociais da UERN destaca:
Neste contexto, a concepção e a estruturação de escola vigente
(planejamentos pedagógicos, conteúdos, currículo, avaliação etc.)
devem contribuir para o desencadeamento de reflexões sobre os
princípios que regem a escola. O sentido de uma reflexão sobre o
processo de socialização do homem, por exemplo, é fundamental na
medida em que se trata de um “fenômeno sócio-cultural”, o qual se faz
segundo a afirmação de uma identidade positiva, sendo o contexto social
o responsável por esse processo de identificação. A escola por sua vez,
é um espaço sócio-cultural que imprime no fazer cotidiano, marcas na
vida dos sujeitos que dela fazem parte, porque, é nela que as
experiências sociais são (re) significadas e (re) elaboradas num devir
constante. Do diálogo entre a Educação e as Ciências sociais, exige-se a
criação de novos mecanismos que possam estabelecer respeito pela
diferença permitindo ao educando a construção de uma postura mais
reflexiva e crítica, o que implicaria na tomada de consciência de que ele
próprio é um elemento ativo, dotado de força política e capacidade de
transformar pelo exercício pleno de sua cidadania. Por outro lado, tais
mudanças dependem da escolha de práticas pedagógicas que atentem e
não camuflem quaisquer discriminações, já que a equidade deve se
constituir como eixo norteador das relações sócio-educacionais (PPDCS/UERN, 2006, p. 14-15).
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3.2.2 Competências e Habilidades

A ideia de possibilitar ao licenciado em Ciências Sociais uma formação
sólida e crítica, em um curso com uma identidade própria e uma marca
pedagógica singular, com o objetivo de habilitar para o exercício do seu papel
como professor-pesquisador, diante da dinâmica do exercício do magistério e da
necessidade

de

construção

de

respostas

aos

desafios

historicamente

perpetuados no processo ensino-aprendizagem, é incoerente com o termo
competências adotado no Projeto Pedagógico e nas DNCs.
Apoiamos a nossa afirmativa na análise de Ramos (2001), que situa a
noção de competência ancorada na convergência entre a teoria integracionista da
formação do indivíduo, para a qual a noção de competência representa uma
característica psicológica e subjetiva de adaptação do trabalhador à vida
contemporânea, e da teoria funcionalista da estrutura social, que assume a
competência como fator de consenso necessário à manutenção do equilíbrio da
estrutura social, na medida em que o seu funcionamento ocorre muito mais por
fragmentos do que por uma sequência de fatos previsíveis.
Ramos (2001) destaca também que a apropriação do termo competência
na política educacional valida o conhecimento, a partir da sua viabilidade ou
utilidade, fortalecendo, desse modo, uma concepção utilitária e pragmática do
conhecimento. Ou seja, suas viabilidades e utilidades, muito além de serem
consideradas históricas, são tidas como contingentes.
Feita esta ressalva, salientamos que a noção de competência
apresentada no Projeto Pedagógico do curso de Ciências sociais da UERN
implica no domínio de aptidões e na capacidade de reunir condições inerentes ao
cientista social, tais como:
[...] o manejo de categorias e conceitos produzidos pelas principais
matrizes clássicas e contemporâneas das Ciências Sociais, domínio das
metodologias e dos instrumentos de pesquisa em Ciências Sociais,
raciocínio
abstrato,
habilidade
matemática,
exatidão
lógica,
meticulosidade, imaginação, desembaraço e sociabilidade. Teremos
assim um profissional com uma formação que abrange nessa
perspectiva, as múltiplas esferas da vida social: a economia, a política, a
judiciária, a educacional, a religiosidade, a científica, a sexualidade, a
esportiva, etc. Será um profissional capaz de construir novos espaços de
atuação profissional, de formação versátil e continuada, alicerçada na
defesa de valores éticos, da criticidade e da cidadania. Em síntese o
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profissional de ciências sociais deverá possuir as seguintes habilidades e
competências: a autonomia intelectual, capacidade analítica,
competência na articulação entre teoria, pesquisa e prática social e
compromisso social (PP – DCS/UERN, 2006, p. 16).

Com relação às competências específicas, o Projeto Pedagógico
apresenta a necessidade de formar um tipo de profissional em consonância com a
atual legislação educacional, que determina a criação de um perfil próprio para a
Licenciatura, articulando ao mesmo tempo o domínio dos conteúdos específicos
do conjunto de disciplinas que integram a área de Ciências Sociais para, a partir
desta especificidade, contribuir efetivamente para a construção de uma educação
mais sólida, mais democrática e mais cidadã.
A expectativa é que com o manejo de conceitos, de categorias e de
métodos próprios das ciências sociais este profissional possa contribuir
significativamente com a reflexão do processo ensino-aprendizagem,
visando ampliar o raio de atuação dos profissionais das áreas, numa
esfera ainda pouco aberta para os cientistas sociais. As ciências sociais
ainda não têm uma tradição forte no exercício da docência na educação
básica. Por isso, a aposta será no sentido de que o profissional de
Ciências Sociais, formado na UERN, construa os caminhos de abertura
do curso para a educação básica, ocupando espaço e especialmente
ampliando a transversalidade do conhecimento, tão essencial para a
educação (PP – DCS/UERN, 2006, p. 16).

Visualizamos que o Projeto Pedagógico, ao definir os objetivos do curso e
o perfil do profissional através das competências e habilidades necessárias,
procura dar uma consistência ao currículo, organizando-o de forma integrada,
articulado ao conjunto de atividades estruturadas a partir das três grandes áreas
de concentração em Ciências Sociais, já nominadas, e do necessário diálogo
destas com outras áreas do conhecimento. Desse modo, asseguraria, em sua
materialidade, uma sólida formação acadêmica e uma consciência crítica da
realidade social, fomentando a capacidade de refletir sobre os problemas
presentes no cotidiano da sociedade brasileira e, particularmente, a capacidade
de traduzir esse conhecimento em propostas coerentes junto ao Ensino de
Sociologia e de outras disciplinas e parâmetros curriculares, conforme as
determinações legais para atuação profissional no ensino básico, bem diferente
das lições da EMC e OSPB do período da ditadura militar.
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Ressalvamos, porém, que, quando falamos de termos e enunciados como
“realidade social”; “problemas presentes no cotidiano da sociedade brasileira”;
“formação versátil e continuada alicerçada na defesa de valores éticos, da
criticidade e da cidadania”; “uma educação mais sólida, mais democrática e mais
cidadã”; “compromisso social”; estamos falando também de uma determinada
visão de mundo, de homem, de sociedade, de ciência, de educação, formação
acadêmica, processo ensino-aprendizagem, desafios contemporâneos etc.
Neste sentido, observamos, no Projeto Pedagógico, uma ausência
contextualizada dos desafios que se apresentam no início do Século XXI para as
Universidades Públicas, sobretudo as que estão situadas no Terceiro Mundo
(SANTOS, 2006, 2007; TORRES, 2003), assim como o mesmo também não
apresenta uma análise da sociedade brasileira e, particularmente, da Região
Nordeste, onde a UERN está inserida, com as singularidades do Estado do RN,
com sua defasagem educativa em relação a muitos Estados brasileiros.
Esta ausência é curiosa, na medida em que os desafios vivenciados na
primeira década do Século XXI, que pautam o debate educacional, como o
acesso e permanência dos estudantes pertencentes a grupos sociais com
histórico de desvantagens cumulativas, preconceitos e estereótipos raciais, baixa
inclusão social e cultural, dentre outros, relacionados a temas emergentes como
reconhecimento, reparação, inclusão, promoção da diversidade etc., estão
relacionados com a construção de uma sociedade desigual e com a manutenção
política e ideológica das estruturas de desigualdade que, durante séculos,
transformaram diferenças de classe, gênero, raça/etnia, região em desigualdades
sociais (APPLE, 1982; TORRES, 2003; GIROUX, 1995; BERNSTEIN, 1996).
Tal ausência de contextualização e sua relação com a formação básica
em Ciências Sociais, analisamos, acentuam os processos de hegemonia de um
modelo de educação e de formação pautada no universalismo abstrato, que
fundamenta uma educação para a cidadania esvaziada de seu conteúdo político,
desenraizada dos espaços de construção e vivências de sociabilidades pela
naturalização das desigualdades sociais como resultado do desenvolvimento das
habilidades e potencialidades individuais (COSTA E GERMANO, 2010). Essa
ausência fortalece o discurso da pedagogia das competências, que, dentre os
seus fundamentos, enaltece a competição e o desenraizamento profissional,

139

contrapondo-se à ideia de uma formação profissional sólida, como propõe o
Projeto Pedagógico do curso de Ciências Socais da UERN, banalizando as
conquistas históricas dos segmentos sociais que se materializam na ideia de
universidade democrática e socialmente comprometida.
Na análise de Silva (2007), a pedagogia das competências prejudicou,
inclusive, a conquista do retorno das disciplinas de Sociologia e Filosofia no
Ensino Médio. A priorização em torno dos conteúdos e técnicas necessárias à
formação do profissional que a sociedade deseja tornou secundário o debate a
respeito das disciplinas tradicionais e a sua relevância na formação e
emancipação humana.
Desse modo, assentimos que o Projeto Pedagógico do curso de Ciências
Sociais da UERN, ao definir objetivos, perfil profissional, competências e
habilidades, poderia ter avançado mais no propósito de demarcar uma identidade
profissional fortalecida pela necessidade de respostas aos desafios que permeiam
o

debate

educacional,

beneficiando-se,

desse

modo,

do

processo

de

planejamento como construção coletiva e democrática e como espaço de
decisões, que afetará de forma positiva ou não o destino das pessoas que por ele
serão influenciadas. Isto porque, no dizer de Freire (2002, p. 10),
Todo o planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem que
responder às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que
pode funcionar o processo educativo, ora como força estabilizadora, ora
como fator de mudança. Às vezes, preservando determinadas formas de
cultura. Outras, interferindo no processo histórico, instrumentalmente. De
qualquer modo, para ser autêntico, é necessário ao processo educativo
que se ponha em relação de organicidade com a contextura da
sociedade a que se aplica.

Sabemos de antemão que o enfrentamento desses desafios exige
mudanças significativas, não apenas no que se refere às adaptações às
exigências da política educacional para este nível de ensino (A. M. S.
MEDEIROS, 2007b), mas, sobretudo, no debate da missão da Universidade na
formação de professores e sua relação com a educação básica, observando os
desafios e potencialidades dessa ação, em consonância com o Plano de
Desenvolvimento da Instituição (PDI,/UERN, 2008), programas e políticas de
orientação para o ensino superior e, de modo mais específico, para os cursos de

140

licenciatura organizados pelo MEC por meio da SESu e SECAD, que poderiam,
quem sabe, fundamentar-se nos estudos de B. S. Santos sobre universidade.
Esta ressalva faz-se necessária porque, se avaliarmos a proposta
pedagógica do curso de licenciatura em Ciências Sociais da UERN, tendo como
única e exclusiva referência a LDB 9394/96 e as finalidades estabelecidas para o
Ensino Superior, verificaremos que não há especificidade no Projeto Pedagógico
do Curso de Ciência Sociais que fortaleça a identidade do curso e garanta, como
proposto, uma marca pedagógica. Como exemplificação, destacamos o Art. 43 do
capítulo IV da referida LDB:
Art. 43. A Educação Superior tem por finalidades:
I.
Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo;
II.
Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos
para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação
contínua;
III.
Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio que vive;
IV.
Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber
do ensino, de publicações ou de outras formas de comuicação;
V.
Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
possibilitar
a
correspondente
concretização,
integrando
os
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI.
Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação do conhecimento de
cada geração;
VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996,
Lei nº 9394).

Desse modo, ratificamos que o esforço de fortalecer a compreensão da
pessoa humana como sujeito político, um cidadão que busca a autonomia, a autorealização e a emancipação por meio de sua participação responsável e crítica
nas esferas socioeconômicas e políticas está presente no projeto pedagógico do
curso de licenciatura em Ciências Sociais, mas este fica comprometido pela
ausência de referências e direcionamentos da análise contextualizada da atuação
do professor graduado em Ciências Sociais. Esta análise demarcaria, talvez, sua
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atuação numa perspectiva de ruptura com a visão de educação, reduzida a uma
condição mercantil, no sentido de uma educação plena para a vida, apoiada numa
perspectiva de educação para a cidadania. Esta seria, talvez, pautada pelos
princípios da democracia multicultural e participativa e da justiça social e
possibilitaria o desenvolvimento coerente com a preocupação da articulação entre
formação geral e formação específica, teoria e prática, construção e reconstrução
dos conhecimentos, de valores e de princípios essenciais para que esta formação
pudesse intervir na sociedade em função de sua transformação. Inclusive a
construção de espaços que possibilitassem impulsionar uma nova relação do
curso de licenciatura em Ciências Sociais da UERN com a Educação Básica.

3.2.3 Matriz Curricular do curso de Ciências Sociais

A organização dos conteúdos curriculares tomou como referência, além
dos pressupostos já referidos, a orientação do Parecer CNE/CES 329/2004 (que
trata da carga horária mínima dos cursos de graduação). Este, dentre outros
aspectos, destaca as seguintes necessidades:

a)

Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na

composição da carga horária mínima a ser cumprida para a integralização dos
currículos, assim como na especificação das unidades de estudo a serem
ministradas;
b)

Evitar prolongamento desnecessário da duração dos cursos de

graduação; incentivar uma sólida formação geral necessária para que o futuro
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício
profissional e de produção;
c)

Proporcionar uma base de conhecimentos científicos e tecnológicos,

visando possibilitar ao educando uma habilitação profissional técnica de nível
médio que também lhe daria direito à continuidade e estudos na educação
superior.
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Outro aspecto do Projeto Pedagógico que revela essa sintonia com as
Diretrizes Curriculares Nacionais é a organização/definição das disciplinas e
componentes curriculares que compõem cada eixo da formação. A identificação
das semelhanças apoia-se na compreensão de que, embora a motivação para
elaboração do atual Projeto Pedagógico tenham sido as necessidades de
adaptação às exigências da atual política educacional para os cursos de
licenciaturas e de modo mais específico, para a licenciatura em Ciências Sociais,
compreendemos que o currículo é sempre uma construção histórica e que este
representa, portanto, uma resposta a expectativas institucionais, políticas e
intelectuais que refletem o contexto em que foi construído e os sujeitos que lhe
deram origem (APPLE, 1982; BERNSTEIN, 1996).
Neste sentido, a atual estrutura curricular representa um esforço do
Departamento de Ciências Sociais da UERN em responder às orientações da
atual política educacional para os cursos de licenciatura, observando as
necessidades apontadas pelo processo de construção do Projeto Pedagógico,
tanto no sentido da área de interesse dos docentes em linhas de pesquisas e
aprofundamento de estudos e pesquisas como do aprofundamento de áreas
necessárias à formação identificadas pelos discentes.
Quadro 10 – Organização da oferta de disciplina por período e créditos correspondentes
1º PERÍODO
DISCIPLINAS
CRÉDITOS
C/H
Introdução à Antropologia
04
60
Introdução à Política
04
60
Introdução à Sociologia
04
60
Economia Política
04
60
Metodologia do Trabalho Científico
04
60
2º PERÍODO
Teorias Antropológicas Clássicas
04
60
Teorias Políticas Clássicas
04
60
Teorias Sociológicas Clássicas
04
60
Pensamentos Filosóficos Modernos
04
60
Metodologia das Ciências Sociais
04
60
3º PERÍODO
Teorias Antropológicas Contemporâneas I
04
60
Teorias Políticas Contemporâneas I
04
60
Teorias Sociológicas Contemporâneas I
04
60
Métodos e Técnicas de Pesquisa I (Pesquisa Quantitativa)
04
60
Pensamento Filosófico Contemporâneo
04
60
4º PERÍODO
Sociologia da Educação
04
60
Antropologia da Educação
04
60
Didática
07
105
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Pesquisa Educacional
Estatística
5º PERÍODO
Metodologia do Ensino em Ciências Sociais
Laboratório de Ensino I
Estágio I
Técnicas Áudio-Visuais em Educação
Temas Transversais na Educação Básica
Psicologia da Educação
6º PERÍODO
Laboratório de Ensino II
Cultura Brasileira
Estágio II
Ética e Cidadania
Política Educacional
7º PERÍODO
Laboratório de Ensino III
Estágio III
História da Educação Brasileira
Optativa I
Optativa II
8º PERÍODO
Estágio IV
Optativa III
Optativa IV
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Fonte: PP – DCSP/UERN

04
06

60
90

03
04
04
02
02
04

45
60
60
30
30
60

10
04
03
04
04

150
60
45
60
60

10
10
03
04
04

150
150
45
60
60

10
04
04
04

150
60
60
60

A análise deste quadro, em comparação com os anteriores, mostra a
evolução significativa da matriz curricular por vários matizes. As mudanças que
ocorreram nas décadas anteriores não apresentam alterações significativas, de
modo que o curso de licenciatura em Ciências Sociais funcionou durante pouco
mais de três décadas com praticamente a mesma estrutura, havendo, é claro,
mudanças nos conteúdos de ensino, mas ao mesmo tempo presas a uma
conformação do modelo 3+1 (ver nota p. 93 deste trabalho), compreendendo a
formação básica nas três áreas da identidade do curso e a formação pedagógica
como dois processos independentes.
A reformulação curricular que resultou na sistematização do Projeto
Pedagógico na sua atual versão altera significativamente essa estrutura em
diversos aspectos, como:

a)

Maior equilíbrio entre as áreas básicas de conhecimento, com a

distribuição equitativa de disciplinas e a instituição do núcleo comum de ciências
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sociais nos três primeiros semestres, articulando melhor as três áreas de
formação;
b)

Estruturação dos conteúdos e atividades curriculares organizados a

partir de eixos de formação;
c)

A inclusão da disciplina Pesquisa Educacional, dentre as disciplinas

de caráter metodológico, necessária para a plena incorporação da prática da
pesquisa na atuação do docente. Tal perspectiva, a nosso ver, constitui elemento
indispensável à formação docente, fundada no compromisso com a integração
entre ensino, pesquisa e extensão;
d)

Quebra

da

rigidez

dos

pré-requisitos,

possibilitando

maior

flexibilidade e encadeamento lógico e sequencial dos semestres e reduzindo os
prejuízos aos estudantes que se encontrem em situação de orientação especial, o
que proporciona a manutenção da periodização do curso;
e)

Maior espaço para disciplinas optativas;

f)

Reconhecimento e valorização da formação complementar;

g)

Reformulação e redistribuição das disciplinas de Licenciatura em

Ciências Sociais existentes, adequando-se à legislação vigente e permitindo ao
estudante uma reflexão que articule sua formação específica ao exercício de
atividade docente;
h)

Introdução de atividades de prática de ensino como componente

curricular e laboratórios de ensino.

A prática de Ensino como componente curricular e eixo estruturante da
formação docente é uma resposta ao desafio de promover uma formação de
professores fundada na unidade teoria e prática e na concepção da pesquisa
como princípio educativo. Desse modo, o Estágio Curricular é concebido como
prática de ensino e como componente curricular que possibilita a vivência do
ensino como atividade investigativa numa reflexão crítica e num processo
simultâneo e interdependente do diálogo ação-reflexão-ação (FREIRE, 1983).
Como partes interdependentes e complementares encontram-se os
laboratórios de ensino como espaço de diálogo, pelos quais perpassam o
processo formativo ao longo do curso de licenciatura, numa relação efetiva da
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formação específica nas três áreas do curso (antropologia, ciência política e
sociologia), exercício profissional e espaço de trabalho.
Na prática, a vivência dos laboratórios de ensino deveria compreender o
processo de conhecimento do funcionamento e organização do espaço escolar.
Envolve pesquisa sobre as condições sócio-econômico-culturais de familiares e
de alunos de escolas do ensino fundamental e médio e o conhecimento do
Projeto Político e Pedagógico das escolas, dos processos de elaboração do
planejamento, das práticas pedagógicas no ensino de temas transversais, do
ensino de sociologia, da cultura do Rio Grande do Norte, dentre outras disciplinas
compreendidas no domínio da ação docente do licenciado em Ciências Sociais. É
também o espaço para, com base nos conhecimentos adquiridos, ser realizada a
análise e elaboração do material didático-pedagógico sobre os temas transversais
no ensino fundamental, ensino de sociologia, cultura do Rio Grande do Norte,
Ética e Cidadania entre outros.
Nesta perspectiva, a prática como componente curricular é uma prática
formadora processual, interdisciplinar e coletiva, pois deveria promover o diálogo
dos estudantes entre si, com a equipe docente do curso, com os profissionais do
ensino fundamental e estudantes das escolas – ambiente de formação e de
vivência do Estágio Curricular Supervisionado, possibilitando que as diferentes
dimensões do fenômeno educativo sejam trabalhadas como conteúdo da
formação docente.
A vivência durante o curso de quatro ciclos de Estágio, nominado como
Estágio curricular supervisionado de ensino I, II, III e IV, deveria situar o aluno ao
longo do curso, rompendo a estrutura presente na matriz curricular dos anos
anteriores, quando a vivência do estágio era uma disciplina de final de curso. A
organização de ciclos como unidades de conteúdos e práticas com objetivos e
conteúdos sequenciados, acreditamos, possibilita maior aprofundamento das
experiências/saberes que vão sendo adquiridos por meio de uma diversidade de
situações que permeiam os processos de ensino-aprendizagem no ambiente
escolar. Isto porque, na nossa compreensão, o conteúdo temático presente em
cada laboratório e em cada ciclo do estágio curricular supervisionado,
interdependentes e complementares, possibilita que o estudante conheça o
ambiente escolar e a escola como instituição, envolvendo os aspectos
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organizacionais, sociais e pedagógicos (a gestão escolar, o corpo profissional, as
relações sociais na escola, o trabalho educativo – as atividades desenvolvidas e
as formas e processos de avaliação adotados, os desafios diante das condições
de trabalho etc.).
A apresentação de um rol de disciplinas optativas que complementam a
formação específica, fortalecendo as áreas de concentração, corrobora para uma
organização mais coesa de cada área e uma ampla possibilidade de inclusão de
importantes temáticas, para nós imprescindíveis, para a formação cidadã, o que
ocorre também por meio da definição de atividades de formação complementar
para fins de integralização curricular.
Quadro 11- Disciplinas Optativas – área de Antropologia
DISCIPLINAS
Antropologia da Religião
Antropologia das Sociedades Complexas
Antropologia do Corpo e da Saúde
Antropologia do Imaginário
Antropologia e Literatura
Antropologia e Política
Estudos dos Conflitos Sociais e da Violência
Etnologia Indígena
Família, Parentesco e Ciclos de Vida
Gênero e Sexualidade
Pesquisa de Campo em Antropologia
Relações Étnicas e Raciais
Tópicos Especiais de Antropologia
Sociedade e Natureza
Teoria Antropológica Contemporânea II
Antropologia da Sociedade Brasileira

CRÉDITOS
04
04
04
04
04
04
04
04
04

C/H
60
60
60
60
60
60
60
60
60

04
04
04
04
04
04

60
60
60
60
60
60

CRÉDITOS
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

C/H
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Fonte: PP – DCSP/UERN (2008)
Quadro 12 - Disciplinas Optativas – área de Política
DISCIPLINAS
Capital social e Democracia
Cultura Política e Poder Local
Estudos sobre a República do Brasil
Gestão das Cidades e Políticas Públicas no Brasil
Governabilidade e Federalismo
Métodos/Técnicas de Pesquisa em Ciência Política
Mídia, Opinião Pública e Política
Partidos e Sistemas Políticos
Política e Militares
Política e Violência
Tópicos Especiais de Política
Teoria Política Contemporânea II
Política Brasileira
Fonte: PP – DCSP/UERN (2008)
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Quadro 13 - Disciplinas Optativas – área de Sociologia
DISCIPLINAS
Estrutura de Classes e Estratificação Social
Métodos e técnicas da Pesquisa em Sociologia
Movimentos Sociais
Sociologia da Arte
Sociologia da Comunicação
Sociologia da Cultura
Sociologia da Saúde
Sociologia das Emoções
Sociologia do Consumo
Sociologia do desenvolvimento
Sociologia do Nordeste Brasileiro
Sociologia do Trabalho
Sociologia do Turismo
Sociologia do Meio Ambiente
Sociologia Econômica
Sociologia Rural
Sociologia Urbana
Tópicos Especiais de Sociologia
Teoria sociológica Contemporânea II
Sociologia Brasileira
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

CRÉDITOS
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

C/H
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

CRÉDITOS
04
04
04
04

C/H
60
60
60
60

CRÉDITOS
04
04

C/H
60
60

CRÉDITOS
04

C/H
60

Fonte: PP – DCSP/UERN (2008)
Quadro 14 - Disciplinas Optativas – área de Metodologia
DISCIPLINAS
Métodos e Técnicas de Pesquisa II (Projeto de Pesquisa
Métodos e Técnicas da Pesquisa III (Pesquisa Quantitativa)
Seminário de Monografia I
Seminário de monografia II
Fonte: PP – DCSP/UERN (2008)
Quadro 15 - Disciplinas Optativas – área de História
DISCIPLINAS
História Moderna e Contemporânea
História Econômica e Política do Brasil
Fonte: PP – DCSP/UERN (2008)
Quadro 16 - Disciplinas Optativas – área de Letras
DISCIPLINA
Produção Textual
Fonte: PP – DCSP/UERN (2008)

Como atividades de formação complementar o PP-DCS/UERN (2006)
define

diversas

atividades,

cujos

créditos

de

participação

poderão

ser

integralizados no currículo. Os créditos cumulativos serão contabilizados em
pontos e o estudante poderá integralizar até 210 pontos, correspondendo a 14
créditos e 210 horas.
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QUADRO 17 – Atividades de Formação Complementar:
ATIVIDADES
Iniciação à docência

Iniciação à extensão

Iniciação
(PIBIC/CNPq)

científica

Programa de educação tutoria
(PET) em Ciências Sociais
Eventos Científicos (ANPOCs,
SBPC, ENECS, ABA, ABCP
SBS, ENCOPE, etc0.

NATUREZA
Atividades
relacionadas
à
participação do aluno no
Programa
Institucional
de
Monitoria (PIM) como bolsista
ou voluntário
Corresponde a participação em
projetos de extensão como
bolsista ou voluntário
Participação em projetos de
pesquisa como bolsista ou
voluntário
Bolsista ou voluntário do
PETCIS
Participação
em
eventos
científicos ou não, como
apresentador ou como ouvinte

Trabalho
publicado
em Publicação
periódicos ou em outros meios científicos
de divulgação

Grupos de pesquisa

de

PONTUAÇÃO MÁXIMA
60 pontos (20 por semestre

60 pontos (a cada 10h
contabilizando 20 pontos)
60 pontos (20 por semestre)

60 pontos (10 por semestre)

60 pontos:
Participação em evento (04
eventos = 02 pontos)
Apresentação de trabalho em
evento local (08 trabalhos = 05
pontos)
Participação em evento não
local (10 eventos = 05 pontos)
Apresentação de trabalho em
evento não-local (15 trabalhos
= 10 pontos)
trabalhos 60 pontos:
Artigo completo em revista
indexada 30 (15 pontos)
Artigo completo em revista
virtual 20 (10 pontos)
Trabalho completo em anais de
evento – 10 (05 pontos)
Resumo publicado em anais de
evento 08 (02 pontos)
Artigo publicado em jornal 08
(02 pontos)

Participação em grupos de
pesquisa da UERN
Atividade
Curricular
em Participação de atividade em
Comunidade (ACC)
comunidade coordenada por
um professor da UERN
Vivência profissional
Estágio
profissional
em
instituições públicas, privadas e
não-governamentais
Fonte: PP – DCS/UERN (2006)

40 pontos (10 pontos por
semestre)
180 pontos (60 por semestre)

120 pontos (60 por semestre)

Consideramos que a oferta de disciplinas optativas e a regulamentação
de atividades de formação complementar são passos importantes na garantia de
um espaço que possibilite a formação cidadã, porém vale salientar que a
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viabilização das atividades de formação complementar, assim como das
disciplinas optativas e de uma efetiva política de extensão, depende, em grande
medida, da flexibilidade curricular, esta compreendida pelo PP-DCS/UERN (2006):
A flexibilização curricular será garantida através da oferta de disciplinas
complementares optativas em maior quantidade que a prevista apara o
período. No 7º período serão oferecidas três disciplinas e no 8º duas
disciplinas optativas; o estudante poderá optar por disciplinas da
modalidade bacharelado ou disciplinas de outros cursos da UERN que
contribuam para a sua formação (p. 71).

Na análise do quadro de disciplinas optativas e das temáticas dos
laboratórios de ensino, constatamos a presença de importantes temas de
formação cidadã, porém os documentos analisados não possibilitam a verificação
da implementação das mesmas. Nos quadros de distribuição de disciplinas do
quadriênio 2007 a 2010 – tempo mínimo correspondente à duração do curso, não
comprovamos, por exemplo, que disciplinas foram ofertadas como optativas,
porque, nos referidos quadros, constam apenas como: optativa I, II, III, IV etc.,
sendo que em alguns quadros estavam definidos como tópicos especiais
relacionados às disciplinas inerentes as áreas de formação básica do curso.
Isso ocorre, talvez, porque na maioria dos casos as disciplinas são
ofertadas a partir do interesse de estudo/pesquisa dos docentes e as temáticas
relacionadas aos direitos humanos, etnias, gênero, multiculturalismo, educação
cidadã, movimentos sociais têm uma presença muito tímida como objeto de
pesquisa dos docentes, embora o caráter de transversalidade e as áreas de
pesquisa definidas pelo Departamento de Ciências Sociais da UERN permitam
que estas sejam contempladas, conforme o exposto:
As áreas de estudo e pesquisa do Departamento de Ciências Sociais
abarcam um leque temático amplo suficiente para garantir a
multidisciplinaridade do curso de Ciências Sociais. Destacam-se as
seguintes áreas de concentração:
a)
Desenvolvimento Regional e Meio-Ambiente;
b)
Antropologia das Populações Afro-Brasileiras;
c)
Etnologia Indígena;
d)
Sociologia Urbana;
e)
Etnografia dos Grupos Urbanos;
f)
Cultura Política e Poder Local;
g)
Sociologia Rural;
h)
Estudos dos Conflitos Sociais e da Violência;
i)
Política e Segurança;
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j)
Gestão das Cidades e Políticas Públicas no Brasil (PPDCS/UERN, 2006, p. 75).

Registramos que nas áreas de estudo e pesquisa definidas pelo
DCS/UERN há também uma ausência de temáticas que contemplem de modo
mais direto a perspectiva da educação para a cidadania, assim como pesquisas
relacionadas à educação e os desafios que envolvem o processo ensinoaprendizagem em todos os níveis de escolarização.
A nosso ver, é possível que esta ausência esteja relacionada com alguns
aspectos da política de capacitação docente definida pelo DCS, e que nesta não
haja o direcionamento para temáticas fundamentais à atuação nos cursos de
licenciatura. Porém, tal aspecto não se encontra sistematizado no atual Projeto
Pedagógico, de modo que não nos foi possível fazer esta análise, na qual
poderíamos situar, no contexto das agências de fomento à pesquisa e à pósgraduação, se há ou não linhas de financiamento que motivem o estudo de
temáticas direcionadas à Educação para a Cidadania no Ensino Superior como
pressuposto da sua obrigatoriedade na Educação Básica.
Desse modo, a lacuna que se apresenta não possibilita afirmar que a
ausência dessas temáticas como disciplinas optativas e/ou como formação
complementar, como projetos de extensão e eventos acadêmicos, esteja
relacionada com a ausência das mesmas na formação docente.
Com relação à área de extensão, na nossa compreensão potencialmente
educativa, na perspectiva da cidadania coletiva, da justiça social e da democracia,
tal área também está relacionada ao interesse dos docentes e ao seu
engajamento político, gerando descontinuidade com o afastamento destes para a
capacitação docente ou desligamento em função da participação em concurso
público em outras Instituições de Ensino Superior (IES). Não há uma política de
extensão,

compreendida

como

programa,

projetos,

cursos

e

eventos,

desenvolvida pelo DCS/UERN, com caráter permanente e como eixo estruturante
de formação cidadã e de diálogo com o seu entorno acadêmico e social, na
perspectiva de um novo paradigma de universidade, de sociedade e de cidadania
(TOSCANO, 2006).
A respeito da política de extensão, o PP-DCS/UERN (2006) reafirma a
sua importância, porém destaca:
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Quanto à extensão é urgente a redefinição da compreensão que tem
prevalecido no âmbito da UERN, a qual é pensada e executada pela PróReitoria de Extensão, quase sempre sem continuidade, com graus
variados de improvisações e centralizadas sem levar em consideração
as especificidades extensionistas das diversas áreas de conhecimento.
Portanto, faz-se necessário que cada departamento elabore e execute
sua política de extensão que deve ser articulada com a totalidade de seu
projeto pedagógico (PP-DCS/UERN, 2006, p. 78).

Percebemos aqui um distanciamento na concepção de extensão presente
no Projeto Pedagógico do curso de Ciências Sociais com a LDB 9.394/1996, que
destaca a extensão como condição para estruturar e viabilizar um currículo
dinâmico e flexível, no qual a interdisciplinaridade e a participação do estudante
são fundamentais à formação crítica e investigativa, como mecanismo de
formação de profissionais cidadãos e como espaço para a vivência de atividades
complementares. Este distanciamento do PP/DCS (2006) também se revela com
relação ao PDI/UERN (2008), que destaca:
Pautada pelo reconhecimento institucional, pela evolução das políticas
públicas e pelo amadurecimento da prática acadêmica no interior da
instituição, a extensão na UERN ampliou seus conceitos e intensificou o
debate interno em torno dela. Em sintonia com o Plano Nacional de
Extensão, a UERN acatou a definição das áreas temáticas norteadoras
das atividades de extensão [...]. Executadas segundo eixos temáticos e
projetos interdisciplinares. As atividades possibilitam diversas interfaces
e interações temáticas. Como resultado da conformação desse novo
momento, a instituição aprimorou instrumentos de valorização da
extensão como componente acadêmico. Desse modo, ela se faz
presente na maioria dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação,
com a correspondente creditação. As atividades extensionistas cada vez
mais se organizam em projetos a partir de temáticas relacionadas à
vocação do curso e ao perfil dos formandos, envolvendo, na sua
execução, docentes, discentes, técnicos administrativos e a comunidadealvo (PDI/UERN, 2008, p. 62).

Na nossa compreensão, a dissonância apresentada no PP/DCS em
relação ao PDI/UERN ocorre em função do amadurecimento da UERN a partir de
2005, que se revela no atual PDI e no processo de elaboração do novo estatuto
da Instituição, dentre outros aspectos destacados no segundo capítulo desta
dissertação, os quais ocorreram após a elaboração do Projeto Pedagógico em
análise.
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Dentre os componentes de formação complementar (PP/DCS, 2006)
insere-se também a participação em eventos. A realização de eventos
acadêmicos na UERN tem se apresentado como viável. Nos últimos dois anos,
por exemplo, foi atestado o seu sucesso com o encontro regional da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Encontro de Pesquisa e Extensão
(ENCOPE), Semana de Ciências Sociais, Semana de Humanidades, dentre
outros, porém necessitaria que estes dedicassem um espaço para temáticas
relacionadas à licenciatura e a relação da Universidade com o Ensino, e ainda
que estas iniciativas se consolidassem como uma política permanente, com
periodicidade regular, para sua consolidação como atividades de formação
complementar e ruptura com a cultura disciplinar e fragmentada do conhecimento
que ainda permeia o contexto educacional, a qual tem por base uma concepção
de formação muito limitada à sala de aula.
Estes fatos parecem-nos relevantes na compreensão das dificuldades de
implementação da perspectiva da educação para a cidadania nos cursos de
licenciatura na UERN. A ausência de temas de formação cidadã nas pesquisas e
estudos dos docentes refletem-se na ausência da oferta de disciplinas optativas,
de projetos de extensão e de eventos com foco mais direto na construção da
cidadania, de uma cultura de direitos humanos, respeito às diversidades culturais
e diferenças sociais, vivência democrática e participação política, e na
preocupação com a educação básica, emancipação humana e redução das
desigualdades sociais. Essa realidade contrapõe-se às perspectivas promissoras
apresentadas pelos documentos de orientação da educação nacional e da ação
política e educativa da UERN, como o seu Plano de Desenvolvimento
Institucional.
Os

documentos

analisados

nos

mostraram

que,

embora

haja

potencialidades para a presença de uma perspectiva de educação para a
cidadania como prática educativa no curso de licenciatura em Ciências Sociais,
como por exemplo, a base institucional garantida pelo PDI, os dispositivos Legais
da Legislação Educacional fundamentados na LDB 9394/96, como a Lei
10.639/2003 e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, as DCNs
para os cursos de licenciatura, que garantem a flexibilização curricular, a
formação livre e a formação complementar, tal perspectiva continua como um
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desafio para a sua efetiva implementação.
Porém, o PP-DCS/UERN pode vir a ser o instrumento que oportunize a
superação de dificuldades e construção de respostas aos desafios apresentados,
uma vez que é inerente a um Projeto Pedagógico a condição de um olhar
aprofundado sobre o próprio espaço de atuação, sobre os compromissos
assumidos, com e porque, as atividades necessárias, e as condições instaladas
para a realização dessas atividades e concretização de tais objetivos, como bem
situa Gadotti (1994, p. 79):
[...] supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar
significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se,
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade
em junção da promessa que cada projeto contém [...].

Na nossa compreensão, a educação para a cidadania coletiva, apoiada
nos princípios da democracia e da justiça social, encontra espaço na promessa de
futuro assumida pelo PP-DCS/UERN (2006, p. 14) com relação à formação do
licenciado em Ciências Sociais pela UERN, possibilitando “ser um profissional
apto não apenas ao ensino, mas também a inserção crítica, criativa e competente
no sistema escolar, e principalmente que construa sua trajetória alicerçada na
defesa da ética, dos direitos humanos e da cidadania”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do nosso estudo, a pergunta condutora deste trabalho impõe-se
ainda mais desafiante: O princípio da educação para a cidadania, da educação
étnica e racial e de uma cultura de direitos humanos chegará ao estudante da
educação básica, sem antes se fazer presente na formação do seu professor e da
sua professora no ensino superior?
Na nossa compreensão há diversos espaços sociais de formação e
vivências da cidadania coletiva e exercício da participação democrática que são
por natureza espaços de formação cidadã. Nestes espaços os sujeitos envolvidos
aprendem e exercitam a cidadania coletiva, a democracia e a justiça social como
componente central de um novo aprendizado político, social e cultural em
permanente construção.
Consideramos que são iniciativas relevantes na construção da cidadania
e dos direitos das pessoas, e que possivelmente há uma relação direta entre
essas experiências e as iniciativas de atividades de educação para a cidadania
desenvolvida nas práticas universitárias e na educação básica. Isso porque a
educação para a cidadania como componente de formação dos professores da
educação básica é ainda recente na história política e educacional no Brasil,
passando a ser um dispositivo legal a partir da LDB nº 9.394/1996, e as demais
orientações emanadas a partir desta Lei, como o PNEDH (Decreto 1904/1996),

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicas
e Raciais (Lei Federal 10639/2003), as DCNs para os Cursos de Licenciatura
são ainda de datas mais recentes.
Porém, hoje a Educação brasileira possui uma Legislação que
fundamenta uma Política Nacional, na qual a educação para a cidadania e as
diversas

temáticas

que

consubstanciam

a

formação

cidadã

tornam-se

componentes curriculares obrigatórios. A UERN, espaço empírico no qual
situamos a nossa reflexão sobre a educação para a cidadania, no curso de
licenciatura em ciências sociais, também apresenta documentos que estimulam e
possibilitam o desenvolvimento de uma ação direcionada a este fim. O
protagonismo de educadores e gestores públicos em tomar iniciativas destinadas
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à construção da cidadania, da democracia e da justiça social foi, ao longo dos
anos, sem dúvidas, uma inestimável contribuição à conquista de um pressuposto
legal que amplia possibilidades isoladas, em parâmetros e diretrizes curriculares,
com possibilidade de chegar a todos os estudantes da educação básica.
Desse modo, compreendemos que, embora a educação para a cidadania
não chegue aos estudantes da educação básica somente por meio das práticas
educativas em sala de aula, este é um espaço privilegiado para a formação
também de valores e deve ser implementada em todos os níveis de ensino.
Com relação ao Ensino Superior, o nosso estudo revelou que na UERN
há condições formais para o desenvolvimento da educação para a cidadania, uma
vez que o PDI, principal documento de orientação das atividades acadêmicas,
assegura o apoio legal. Porém, a análise do Projeto Pedagógico do curso de
Ciências Sociais revelou a necessidade de investimento político e pedagógico
para sua inclusão nos cursos de licenciatura, que passa por questões como: papel
da universidade na formação docente; que noção de cidadania a universidade
deve adotar nos processos de formação; maior aproximação da universidade com
a escola pública; planejamento das atividades de formação complementar,
laboratórios de ensino e disciplinas optativas, de modo a possibilitar o
desenvolvimento de ações direcionadas à temática; ações de extensão como eixo
estruturante de formação para e pela a cidadania; investimento na capacitação
docente com a inserção de temáticas de formação cidadã e questões
relacionadas à educação no sentido de construir uma nova mentalidade que
supere a cultura, que ainda persiste, de que o desenvolvimento de ações, seja no
campo do ensino, da pesquisa ou da extensão que envolva temáticas como
direitos humanos, participação, cidadania, diversidade cultural etc., são iniciativas
de professores que tenham algum engajamento político.
A partir do estudo realizado, constatamos que a UERN vive muitos
desafios no seu processo de consolidação como universidade pública, porém,
apresenta significativas possibilidades de implementação de uma perspectiva de
educação para a cidadania na formação dos professores da educação básica. O
PDI aponta importantes direcionamentos, nas dimensões acadêmicas e
administrativas, que poderão resultar numa universidade mais pública, mais igual
e mais democrática. As iniciativas já tomadas com relação ao acesso com a
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reserva de vagas para estudantes das escolas públicas, o Processo Seletivo
Vocacionado – PSV adotado, há pelo menos uma década, já demonstram passos
seguros no rumo da construção da sua legitimidade, no sentido apontado por B.
S. Santos (2006, 2008).
No curso de Ciências Sociais, o Projeto Pedagógico aponta uma infraestrutura deficitária para o funcionamento do curso, a política de pesquisa e
extensão sem a devida presença e o necessário equilíbrio com o ensino, uma
tímida e limitada relação com a educação básica, que se resume ao estágio
supervisionado, e ausência de interlocuções com os movimentos sociais, ONGs e
redes de mobilização.
Desse modo, a presença da formação cidadã efetiva-se por meio de
ações pontuais no ensino, na pesquisa e na extensão, por iniciativa individual dos
docentes, em meio a um conjunto de ausências instaladas no interior do curso,
numa interdependência paralisante no sentido da emancipação social, pois a
ausência de temas direcionados à educação para a cidadania nas pesquisas de
docentes do ensino superior reflete-se na ausência desta na formação dos
estudantes dos cursos de licenciatura e, consequentemente, numa possível
ausência na sua futura atuação como profissionais da educação básica.
Logicamente a ação educativa não ocorre nesta linearidade, as interações
sociais engendram novos arranjos formativos, de modo que temáticas que não
estiveram presente na formação superior do profissional da educação básica
poderão vir a ser áreas de competente atuação na sua prática docente. Porém,
tratando-se da existência de uma política nacional, defendemos que o Estado
deve oferecer condições para que esta política seja implementada.
Cremos ser relevante fazer este destaque por dois aspectos que
consideramos importantes: o primeiro é que, embora a educação escolar não seja
o único meio de acesso à formação cidadã, é um espaço fundamental, pela sua
condição de chegar a todas as pessoas que frequentam a escola, e por meio
desse espaço formar valores de cidadania como, por exemplo, respeito às
diversidades culturais e religiosas, convivência com o outro, identidades plurais e
mentalidades democráticas, compromisso social, participação etc.
O segundo aspecto é que a efetivação da educação para a cidadania
necessitaria, para a concretização de investimento em pesquisas, de formação
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docente e incentivo à produção de material pedagógico e didático relacionado aos
temas propostos. Sem esse direcionamento a educação para a cidadania no
ensino superior e no ensino básico continuará sendo uma iniciativa de
professores comprometidos com a redução das desigualdades sociais e
construção da democracia. Mas esses não são compromissos da Educação
Nacional? Não são preceitos legais instituídos? Parece então paradoxal que uma
política educacional que estabeleça tais compromissos não contemple também
programas que garantam a sua efetivação, e que para isto dependa de interesses
e iniciativas individuais. Tal paradoxo nos parece relevante na compreensão das
dificuldades de implementação da perspectiva da educação para a cidadania nos
cursos de licenciatura.
Com relação ao curso de licenciatura em Ciências Sociais, a partir dos
estudos realizados, podemos indicar a necessidade de maior investimento nas
potencialidades de diversas atividades promissoras para a efetivação do
pressuposto da educação para a cidadania, como a estruturação dos laboratórios
de ensino, projetos de extensão, núcleo de estudos e eventos com este foco,
rompendo com o caráter pontual destas atividades, o que, na nossa
compreensão, obstaculiza o processo de gestação de uma cultura de educar para
e pela cidadania.
Neste sentido, as temáticas relacionadas aos temas emergentes para a
educação e para a universidade no século XXI poderiam ser inseridas em projetos
de caráter estruturante com funcionamento permanente, o que demarcaria um
espaço para a perspectiva da educação para a cidadania apoiada nos princípios
de justiça social e democracia, em consonância com a LDB 9394/1996, com as
DCNs, e com o PDI/UERN, e ainda com PNEDH e as Diretrizes Curriculares para
Educação das Relações Étnicas e Raciais.
Outro aspecto que nos chamou a atenção nas ausências identificadas, a
partir do estudo do papel da universidade na formação cidadã e do conceito de
cidadania, é que, sem um direcionamento político no sentido da adoção de uma
concepção de cidadania apoiada nos princípios da democracia e da justiça social,
e investimento para sua efetivação, a perspectiva de educação para a cidadania
contribuirá provavelmente como elemento legitimador de um dispositivo
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simbólico25 de convencimento da participação democrática, de novas formas de
organizações socioculturais de um tipo de cidadania abstrata, porque fragmentada
e reduzida a um universalismo que esconde as diferenças culturais e as
desigualdades sociais. Essa ausência inviabiliza um processo desencadeador de
formação de valores indispensáveis para a cidadania coletiva e para a
participação efetiva dos espaços de aprimoramento das políticas públicas e de
democratização do Estado na perspectiva de uma noção de cidadania apoiada
nos princípios de compromisso com a justiça social e a democracia.
Identificamos também que não há nos documentos PDI/UERN (2008) e
PP/DCS (2006) uma discussão a respeito da necessária relação da universidade
com os movimentos sociais, que ocupa um papel importante nos processos de
democratização da sociedade e que têm prestado relevantes contribuições às
instituições no que se refere à materialização do compromisso social, inclusive na
ONU, com uma participação de destaque em todas as comissões (VIEIRA, 2001).
A pauta da educação expressa pelos movimentos sociais constitui-se como um
todo organizativo que cobra da educação uma filosofia, uma política, um projeto
de sociedade, um ensino e um aprendizado voltado às necessidades humanas e
à construção de um mundo de iguais, ampliando a perspectiva da educação como
direito. O que qualificaria a ação da UERN na consolidação da perspectiva da
cidadania coletiva e possibilitaria maior intensificação das ações de extensão e de
pesquisa socialmente referenciadas, ao mesmo tempo fortalecendo os processos
contra hegemônicos.
Como já abordado neste trabalho, reafirmamos que é consistente pensar
que, se nos processos de globalização hegemônica a ideia de cidadania torna-se
um componente central, o mesmo ocorre nos processos de construção de
alternativas em realidades emergentes, denominados por Santos (2002, p. 33-34)
de globalização contra hegemônica. Para o autor, o estudo dos processos da
globalização hegemônica carece da inclusão das dimensões social, política e
cultural, as quais possibilitariam a percepção da emergência de vários atores
25

Dispositivo Simbólico: utilizamos aqui a noção elaborada por Landi (Lecher, 1983), citada
por Azevedo, Alessandro (1996, p. 55) segundo a qual a ordem simbólica, na política, pode ser
compreendida a partir de dispositivos de poder, que são conjuntos heterogêneos que
compreendem discursos, instituições, instalações arquitetônicas, decisões regulamentárias, leis,
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas,
através dos quais se processam as identidades sociais e políticas.
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localizados

em

diferentes

continentes,

que

constroem

diversas

formas

promissoras de enfrentamento da globalização hegemônica.
Tais alternativas organizam-se em aspectos como: promoção das
economias locais e comunitárias, a descoberta do sentido de lugar e da
comunidade, a promoção e a manutenção do espaço de sociabilidade, a busca da
distribuição da riqueza, a ideia de uma cidadania pós-nacional, a perspectiva de
uma esfera pública transnacional, o reconhecimento de culturas distintas.
Colaborando com a mesma análise, Germano (2006, p. 16) destaca que tal
perspectiva é desconsiderada pelo modelo hegemônico de sociedade, no qual as
especificidades locais e culturais como produto do modelo de globalização
determinam padrões na educação, na economia, na política, na cultura dos países
ditos periféricos, ancorados “mediante relações de trocas desiguais entre centro e
periferia do sistema”.
Evidentemente, no interior da UERN e no curso de Ciências sociais são
desenvolvidas práticas educativas, sociais e culturais que buscam construir
respostas às demandas sociais em parceria com os movimentos sociais e redes
de mobilizações populares, porém o desafio posto é tornar as práticas alternativas
presentes na vida acadêmica e universitária, como uma ação política e educativa
estruturante presente na vida da instituição.
Defendemos que essa perspectiva é fundamental para compreender que
o papel do ensino superior na formação dos professores e das professoras da
educação básica exige perceber o lugar central que ocupa a universidade e, de
modo mais específico, os cursos de licenciatura, na formação dos indivíduos e em
sua inserção na sociedade, e que as ações de formação apresentadas no
PP/DCS não oferecem parâmetros suficientes para a afirmação de que é a
formação universitária dos professores e das professoras da educação básica que
possibilita pensar na perspectiva da educação para a cidadania no espaço escolar
e nas práticas educativas.
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