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RESUMO 
 

Apresentam-se aqui resultados de uma pesquisa que buscou investigar e analisar criticamente 
os pressupostos e fundamentos que apoiaram a implementação do curso de Licenciatura 
Interdisciplinar em Ciências Naturais, em sua versão original, no âmbito da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). A criação dessa licenciatura ocorreu no contexto das reformas 
educacionais brasileiras iniciadas na última década do século passado e foi viabilizada pelo 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI). Partiu-se do pressuposto que o modelo de formação docente proposto por esse tipo 
de Licenciatura, devido ao fato de estar vinculado às orientações filosóficas, políticas e 
pedagógicas de caráter neoliberal, atualmente em curso no Brasil, assim como se contrapor aos 
projetos de reforma da educação brasileira defendidos pelas entidades representativas dos 
profissionais da educação tem limitadas possibilidades de atender adequadamente às demandas 
da sociedade para melhorar a  qualidade da formação docente para a Educação Básica. Do ponto 
de vista teórico, a pesquisa se apoiou na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, sobretudo 
em Saviani e Duarte, mas dialogando com autores nacionalmente conhecidos, como Dourado, 
Sguisssard, Frigotto, Kuenzer, Machado, dentre outros, e nas elaborações teóricas produzidas 
pelos movimentos organizados de educadores, nas últimas décadas, destacando-se a ANFOPE. 
Quanto aos aspectos metodológicos, realizou-se a análise dos principais documentos nacionais 
sobre a reestruturação das universidades brasileiras e daqueles relativos ao contexto da gênese 
dessas novas licenciaturas até a primeira fase de sua implementação na UFMA. Foram também 
realizadas entrevistas semiestruturadas com professores e professoras que participaram desse 
processo desde o seu início, representantes dos quatro campi que em 2010 ofereciam somente 
esse formato de licenciatura (Bacabal, Grajaú, Pinheiro e São Bernardo), tendo em vista 
conhecer suas opiniões e avaliações sobre o projeto político pedagógico do curso e as condições 
para sua concretização. A análise dos dados evidenciou que as licenciaturas interdisciplinares, 
oferecidas no contexto expansionista da UFMA, estão inseridas no âmbito de um movimento 
que aumentou a representatividade desta Universidade no interior do estado e levou a Educação 
Superior para populações historicamente excluídas desse nível de ensino. No caso da 
Licenciatura em Ciências Naturais, apesar dos aspectos positivos, tais como, contribuir para a 
interlocução entre a formação acadêmica e o contexto de atuação futura em decorrência do 
esforço de superação da racionalidade técnico-instrumental pela valorização da reflexividade 
sobre o cotidiano escolar, assim como suprir a falta e/ou a deficiência de docentes para atuar na 
Educação Básica nesta área, esse formato pouco favorece a unidade teoria e prática e uma sólida 
formação teórica e interdisciplinar. Ao secundarizar o conhecimento teórico e sobrevalorizar a 
tematização de uma suposta prática, concorre para o esvaziamento tanto do campo das ciências 
da educação quanto da área científica específica. De fato, o que propõe são arremedos às muitas 
formas históricas de fragmentação, como o aligeiramento, a superficialização da formação 
inicial, o processo de desintelectualização do(a) professor(a), a degradação e precariedade 
estrutural das condições de oferta desse processo formativo.   
 
Palavras-chave: Formação docente. Expansão da Educação Superior. REUNI. Licenciaturas 
Interdisciplinares na UFMA. Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

It presents here results of a researchsurvey that sought to investigate and critically analyze the 
assumptions and foundations have supported the implementation of interdisciplinary Degree 
course in Natural Sciences in its original version, under the Federal University of Maranhão 
(UFMA). The creation of this degree occurred in the context of Brazilian educational reforms 
initiated in the last decade of last century and was made possible by the Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Broke the 
assumption that the teacher training model proposed by this type of degree, due to the fact of 
being tied to philosophical, political and pedagogical orientations of neoliberal currently 
underway in Brazil, as well as oppose to the reform projects Brazilian education defended by 
representative bodies of professional education has limited possibilities to adequately meet the 
demands of society to improve the quality of teacher training for basic education. From a 
theoretical point of view, the research is supported in view of the historical-critical pedagogy, 
especially in Saviani and Duarte, but dialoguing with authors nationally known as Gold, 
Sguisssard, Frigotto, Kuenzer, Machado, among others, and the produced theoretical 
elaborations movements organized by educators in recent decades, especially the ANFOPE. As 
for the methodological aspects, there was the analysis of key national documents concerning 
the restructuring of Brazilian universities and those related to the context of the genesis of these 
new degrees to the first phase of its implementation in UFMA. Were also carried out semi-
structured interviews with teachers who participated in this process from the outset, 
representatives of the four campuses that in 2010 offered only this degree format (Bacabal, 
Grajaú, Pine and St. Bernard), in order to ascertain their views and ratings on the political 
pedagogical project of the course and the conditions for its implementation. Data analysis 
showed that the interdisciplinary degree courses, offered in the context of expansionist UFMA, 
they operate under a move that increased the representation of this University in the state and 
led to higher education for historically excluded populations this level of education. In the case 
of Natural Sciences Degree, despite the positive aspects such as contributing to the dialogue 
between the academic background and the context of future performance due to the effort to 
overcome the technical and instrumental rationality by the appreciation of reflexivity on the 
school routine, as well as address the lack and / or teachers of disability to work in Basic 
Education in this area, this format slightly favors the theory and practice unity and a solid 
theoretical and interdisciplinary training. Secundarizar the theoretical knowledge and 
overestimate the thematization of an alleged practice, contributing to the depletion of both the 
field of education sciences as the specific scientific area. In fact, it proposes is ridiculous to 
many historical forms of fragmentation, such as lightening, superficiality of the initial training, 
the desintelectualização process (a) teacher (a), degradation and structural instability of supply 
conditions of that training process . 

Keywords: Teacher training. Expansion of Superior Education. REUNI. Interdisciplinary 
degrees in UFMA. Interdisciplinary degree in Natural Sciences. 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

On présente les résultats d'une recherche visait à étudier et analyser de façon critique les 
hypothèses et les fondations qui ont appuyé la mise en œuvre du cours interdisciplinaire Licence 
en sciences naturelles dans sa version originale, sous l'Université fédérale de Maranhão 
(UFMA). La création de ce diplôme a eu lieu dans le contexte des réformes éducatives 
Brésiliennes engagées dans la dernière décennie du siècle dernier et a été rendue possible par 
le Programme d'Appui à la restructuration et l'expansion des universités fédérales (REUNI). On 
a parti de l'hypothèse que le modèle de la formation des enseignants proposé par ce type de 
mesure, en raison du fait d'être lié à des orientations philosophiques, politiques et pédagogique 
des néolibérale actuellement en cours au Brésil, ainsi que opposer aux projets de réforme 
l'éducation brésilienne défendue par les organes représentatifs de l'enseignement professionnel 
a limité les possibilités de répondre adéquatement aux exigences de la société pour améliorer 
la qualité de la formation des enseignants pour l'éducation de base. D'un point de vue théorique, 
la recherche est soutenue en vue de la pédagogie historico-critique, en particulier dans Saviani 
et Duarte, mais dialoguer avec les auteurs à l'échelle nationale connu sous le nom d'or, 
Sguisssard, Frigotto, Kuenzer, Machado, entre autres, et les élaborations théoriques produites 
mouvements organisés par les éducateurs au cours des dernières décennies, en particulier la 
ANFOPE. Quant aux aspects méthodologiques, il a été l'analyse des documents nationaux clés 
concernant la restructuration des universités brésiliennes et celles liées au contexte de la genèse 
de ces nouveaux diplômes à la première phase de sa mise en œuvre dans UFMA. Ont également 
été menées entretiens semi-structurés avec les enseignants qui ont participé à ce processus dès 
le départ, les représentants des quatre campus qu'en 2010 offerts uniquement ce format de degré 
(Bacabal, Grajaú, Pine et Saint-Bernard), afin de déterminer leurs points de vue et 
commentaires sur le projet pédagogique politique du cours et les conditions de sa mise en 
œuvre. L'analyse des données a montré que les cursus interdisciplinaires, offerts dans le cadre 
de expansionniste UFMA, qu'ils opèrent dans un mouvement qui a augmenté la représentation 
de cette université dans l'état et a conduit à l'enseignement supérieur pour les populations 
historiquement exclus de ce niveau d'éducation. Dans le cas des sciences naturelles Degré, 
malgré les aspects positifs tels que la contribution au dialogue entre la formation académique 
et le contexte de la performance future en raison de l'effort pour surmonter la rationalité 
technique et instrumentale par l'appréciation de la réflexivité sur la routine de l'école, ainsi que 
l'adresse de l'absence et / ou des enseignants de l'incapacité de travailler dans l'éducation de 
base dans ce domaine, ce format est légèrement en faveur de la théorie et la pratique unité et 
une formation théorique et interdisciplinaire solide. Secundarizar les connaissances théoriques 
et surestimer la thématisation d'une pratique alléguée, contribuant à l'appauvrissement de la fois 
le domaine des sciences de l'éducation en tant que domaine scientifique spécifique. En fait, il 
propose est ridicule à de nombreuses formes historiques de la fragmentation, comme la foudre, 
la superficialité de la formation initiale, le processus de desintelectualização (a) enseignant (a), 
de la dégradation et de l'instabilité structurelle des conditions d'approvisionnement de ce 
processus de formation . 

 

Mots-clés: La formation des enseignants.Expansion de l'enseignement supérieur. REUNI. 
Degrés interdisciplinaires en UFMA. Diplôme interdisciplinaire en sciences naturelles.  
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17 
 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A formação docente é temática recorrente nos debates sobre educação em um 

cenário que propala a necessidade da melhoria de sua qualidade face à contradição revelada 

pelo aumento do acesso (quase universalização do Ensino Fundamental e ampliação das vagas 

no Ensino Médio) e o decréscimo dos resultados aferidos em testes nacionais e internacionais 

que mensuram o desempenho do(a)s estudantes.  

São inúmeros os estudos que apontam seu lugar de relevância nos dias atuais, seja 

no âmbito da pesquisa, seja nas políticas educacionais. André et al (1999) e Nunes (2001), por 

exemplo, ao produzirem um Estado da Arte acerca da formação e/ou saberes docentes indicam 

que o aumento do interesse pelo tema ocorreu nos Estados Unidos da América, na década de 

1980, no bojo do movimento de profissionalização do ensino, cuja reflexão teve como eixo a 

constituição de uma base de conhecimentos profissionais para o magistério, tendo em vista a 

legitimidade da profissão. E segundo Gatti (2003), a formação docente é uma das temáticas 

com maior número de trabalhos na pesquisa em educação desde fins dos anos 1980, sendo 

variáveis e heterogêneos os focos desses estudos.  

Em nossas reflexões, este tema ocupa centralidade devido ao trabalho como 

professora do Curso Normal em nível médio durante mais de uma década, como coordenadora 

pedagógica em escolas de Educação Infantil e de Ensino Médio (EM) durante cinco anos, como 

formadora de coordenadore(a)s pedagógico(a)s nas Redes Públicas de Ensino (estadual e 

municipal) e como professora do Departamento de Educação II da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) nos últimos 6 anos. Além de estar presente no desenvolvimento 

profissional, é nosso objeto de estudo desde os primeiros passos nos caminhos da pesquisa até 

a escolha do tema para o trabalho investigativo no Mestrado em Educação, tendo continuado 

nesta oportunidade do doutoramento. 

Diversos aspectos relacionados à temática têm nos desafiado e nos impulsionado 

para o aprofundamento de estudos: concepções teórico-metodológicas de formação de 

professore(a)s – inicial e/ou continuada; políticas e propostas curriculares e, mais atualmente, 

a identidade e profissionalização docente. Este último decorre das problemáticas atuais que 

giram em torno das demandas conducentes ao avanço do trabalho docente como profissão e, 

em específico, do locus de formação e construção dos conhecimentos1 necessários à 

                                                             
1 Nos últimos anos, grande parte da literatura sobre formação docente tem utilizado o termo “saberes” e não mais 
“conhecimentos”. Barcellos (2013) argumenta que eles não são sinônimos, recorrendo a diferenciações realizadas 
por alguns autores como Foucault e Lyotard. Mas no Brasil essa questão é complexa devido às traduções de 
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profissionalidade2. Discussões aprofundadas nos momentos de debate sobre a reestruturação da 

carreira docente e na luta pela valorização das condições de trabalho, alguns dos pontos 

nevrálgicos da pauta reivindicativa do movimento grevista que atingiu quase 100% das 

universidades federais e persistiu por mais de quatro meses no ano 2012.  

O debate, que partia de aspectos relacionados à carreira e precarização do trabalho 

docente, passando pelas condições de trabalho e das instalações universitárias, aportava nos 

modelos de universidade em disputa no Brasil, defendidos e forma antagônica, pelas políticas 

oficiais e parte do(a)s profissionais da Educação Superior, representado(a)s pelo Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN). Então, passava a 

ocupar lugar de relevância nas reflexões a política de expansão das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), uma vez que, segundo diversas falas, elas não teriam sido 

acompanhadas dos recursos necessários, agravando a já precária relação entre ensino, pesquisa 

e extensão e ocasionando aumento da carga horária do(a)s professore(a)s e do número de 

aluno(a)s em sala de aula, bem como a precariedade das instalações. 

A UFMA, nosso local de trabalho na profissão docente, ponto de partida de nossas 

análises (e, esperamos, de chegada – com qualidade superior), vivenciava os momentos iniciais 

desse processo de expansão, sobretudo pela via da interiorização. À época, estavam sendo 

(re)construídos e/ou consolidados seis novos campi que, de acordo com os depoimentos de 

professore(a)s que neles  trabalhavam, funcionavam em salas improvisadas, sem laboratórios, 

equipamentos e instalações adequadas. Inclusive, vale ressaltar, paralelamente ao movimento 

grevista, o(a)s docentes dos campi realizavam amplos debates sobre suas condições de trabalho 

e o modelo de expansão, que se instalava na Universidade, alguns organizados pela Pró-Reitoria 

de Ensino (PROEN), nos quais foram produzidos documentos3 sintetizando suas principais 

reivindicações.  

                                                             
expressões usadas na língua francesa ou inglesa, sendo que no primeiro caso savoir é traduzido como “saber” e 
knowledge como “conhecimento”.   
2 Com apoio em Ramalho, Núñez e Gauthier (2004), estamos entendendo profissionalidade como um aspecto 
interno da profissionalização docente, construtor de identidade profissional e referido ao conhecimento, aos 
saberes, técnicas e competências necessárias ao trabalho docente. 
3 Referem-se às “Cartas das Licenciaturas”, sobre as quais voltaremos a tratar mais adiante por constituir-se em 
uma fonte na pesquisa documental.   
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Todavia, o que mais nos inquietou foi o fato de que nesses seis campi do 

continente4, cinco deles ofereciam, até o início do ano 2014, somente cursos de licenciatura5. E 

os ofereciam (e continuam a oferecer) mediante um novo formato de curso, por isso identificado 

como “novas licenciaturas” ou “Licenciaturas Interdisciplinares” (LI), por se constituírem em 

propostas de formação docente presencial em Ciências Naturais, em Ciências Humanas e em 

Linguagens e Códigos. Trata-se, na realidade, de uma formação de professore(a)s polivalentes 

para a atuação na Educação Básica, mais especificamente nos anos finais do Ensino 

Fundamental, e em todas as disciplinas destas área do conhecimento, ou seja, Matemática, 

Química, Física e Biologia (Ciências Naturais); História, Geografia, Filosofia e Sociologia 

(Ciências Humanas); Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna/Inglês; Espanhol e 

Artes/Música (Linguagens e Códigos).  

As novas licenciaturas foram apresentadas como um projeto pioneiro, ousado e 

inovador, por se tratar de uma proposta interdisciplinar, com currículo organizado a partir de 

competências, proposto com o intuito de enfrentar os principais problemas historicamente 

diagnosticados nos processos formativos de professore(a)s da Educação Básica. Sendo assim, 

não é necessário acrescentar mais elementos para constatar a fertilidade desse contexto quanto 

às possibilidades de análises, visando um entendimento fundamentado acerca da referida 

proposta. Ainda mais se considerarmos que a história da formação docente no Brasil contempla 

diversas experiências delineadas em momentos distintos – contudo, em geral, de forma 

emergencial – que contribuíram mais para melhorar estatisticamente os índices educacionais e 

menos para consolidar processos formativos com qualidade superior. Isso porque vários 

estudos têm demonstrado a desarticulação dos cursos com os princípios de uma formação 

sólida, não fragmentada, integral e omnilateral (CAMPOS, 2004; DUARTE, 2003a; FACCI, 

2004; FREITAS, 2004, 2007).  

Nessa perspectiva, há de se considerar o contexto social, político e educacional que 

originou tal proposta, ou seja, um contexto de reformas da economia e do Estado, com 

profundos impactos no campo da educação. Contemplando um amplo conjunto de medidas, 

esse movimento de reformas materializou-se, na Educação Superior Pública, dentre outras 

medidas, por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

                                                             
4 Campi do continente; sendo campi o plural de campus, a expressão refere-se aos campi localizados em outros 
municípios do Maranhão, fora de São Luís, capital desse Estado, que é uma ilha, onde se situa o Campus 
Universitário do Bacanga.   
5 Destaque-se, no entanto, que entre 2013 e 2014, no campus do Bacabal, no município do mesmo nome, foram 
oferecidos dois cursos: Pedagogia da Terra e Ciências Agrárias, na modalidade Alternância, e, em 2014, o campus 
do município de Pinheiro passou a oferecer o curso de Medicina.  
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Universidades Federais (REUNI), expressão de uma política expansionista, que teve como meta 

principal o aumento de vagas da graduação nas IFES.  

A propósito desta meta, não há como negar tratar-se de algo positivo e vinculado 

aos anseios e reivindicações populares, que, há décadas, incluem em suas bandeiras de luta a 

necessidade de políticas voltadas para a ampliação do acesso aos diversos níveis da educação 

escolar, inclusive o superior, em decorrência de seu caráter sobejamente elitista em nosso país 

e, de forma mais agudizada, no estado do Maranhão. Convém realçar que, no âmbito dessa luta, 

está claro que o acesso precisa ser balizado pela qualidade, o que significa fazer-se acompanhar 

de condições de permanência para apropriação e produção de conhecimentos e de alcance do 

sucesso – conclusão dos cursos.  

Todavia, conforme sinalizam alguns estudos sobre a temática (CHAVES; LIMA; 

MEDEIROS, 2008; CHAVES e MENDES, 2009; LÉDA e MANCEBO, 2009; PAULA, 2009), 

o Programa contém aspectos que representam impasses para uma política direcionada à 

democratização do acesso à Educação Superior em instituições de ensino públicas e com 

qualidade referenciada6, como é o caso da maioria das universidades federais. Desses impasses 

se destacam a inadequada correspondência da dotação de recursos financeiros e do 

distanciamento, mais que aproximação de parâmetros, que permitissem a manutenção ou 

mesmo a ampliação da qualidade.  

Além disso, foram formulados outros questionamentos, a exemplo de não ter sido 

produzido e proposto de forma democrática, com a participação das instâncias representativas 

do(a)s docentes e da comunidade universitária como um todo, desrespeitando a autonomia da 

universidade, posicionamento próprio do gerencialismo. Como agravante desse desrespeito, o 

fato de o REUNI constituir-se em um Contrato de Gestão intermediado por um Acordo de 

Metas entre o Ministério de Educação (MEC) e as universidades públicas federais, acaba por 

transformá-las em meras instâncias executoras de políticas deliberadas e fiscalizadas por aquele 

órgão da União, devendo prestar contas do cumprimento das metas para ter garantido o repasse 

dos recursos financeiros.  

Merece registro também as possíveis consequências indesejáveis para o trabalho 

docente, como sua intensificação decorrente, sobretudo, das metas de aumento da relação 

                                                             
6 De acordo com Dourado e Oliveira (2009), o conceito de qualidade da educação remete a múltiplas significações, 
dimensões e conceitos. Nesse sentido, argumentam a favor de uma perspectiva de qualidade socialmente 
referenciada, a ser construída com base na “[...] definição de dimensões, fatores e condições de qualidade a serem 
considerados como referência analítica e política no tocante à melhoria do processo educativo e, também, à 
consolidação de mecanismos de controle social da produção, à implantação e monitoramento de políticas 
educacionais e de seus resultados” (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 207) 
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professor/aluno (RAP) para 1:18 no ensino de graduação (desconsiderando demais atividades 

referentes, por exemplo, à pesquisa e à extensão), sem a correspondência proporcional à 

ampliação do quadro de professore(a)s.  

Apesar de ter sido criado no governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o 

REUNI prende-se às mudanças no cenário econômico e político dos anos de 1990, no decorrer 

dos dois mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Isso demonstra, 

inclusive, que o governo Lula deu continuidade às reformas editadas por este, não rompendo 

com sua lógica, embora tenha buscado conciliar interesses distintos e incombináveis (SINGER, 

2009).  

É farta a literatura que vincula as reformas educacionais iniciadas no Brasil durante 

o governo deste Presidente a um receituário neoliberal7, submetendo a educação às 

contingências do capital (BARRETO e LEHER, 2008; BIANCHETTI, 2005; CORAGGIO, 

2000; FERREIRA e OLIVEIRA, 2011; GENTILI, 1996, 2005; SILVA JUNIOR, 2011), sendo 

a formação docente entendida como estratégia para a sedimentação de uma lógica racionalista-

mercantilista e pragmática (DOURADO, 2001; FREITAS, 2002, 2004, 2009; LINHARES e 

SILVA, 2003; MARTINS, 2010; MAUÉS, 2003; PRAZERES, 2011a, b). Tal lógica, dentre 

outros prejuízos, compromete a formação teórica e política, silenciando debates sobre temáticas 

essenciais aos processos de profissionalização e valorização do trabalho docente.  

Esse cenário despertou nosso interesse em realizar um trabalho investigativo, que 

possibilitasse um entendimento mais aprofundado dessas novas licenciaturas.  Além do 

interesse pessoal e profissional pela formação docente, antes mencionado, o fato de uma 

proposta ser apresentada como inovadora e pioneira em suas potencialidades de resolução dos 

problemas que atingem esses cursos há décadas, constituiu-se um aspecto adicional para a 

realização da pesquisa. Frente à existência de projetos distintos e em disputa no campo 

educacional, consideramos ser esse entendimento que possibilita uma apreensão de conexões 

internas, seu movimento e, sobretudo, as contradições da proposta em tela, numa visão de 

totalidade.  

Por outro lado, o contexto das reformas educacionais neoliberais coloca a 

necessidade do exercício contínuo de uma reflexão crítica sobre as propostas que nele emergem, 

tendo em vista, no caso da formação docente, apreender seus impactos no processo de 

                                                             
7Concordamos com Ramos (2005, p. 31) quando defende que o neoliberalismo não pode ser considerado 
simplesmente como uma nova estratégia de acumulação capitalista. É um projeto de uma burguesia sempre atenta 
à necessidade de recomposição dos mecanismos de hegemonia, que “[...] se instaurou como ideologia e prática; 
modo de compreender e agir; forma de gestão do mercado e poder político; concepção do público e do privado; 
ordenação da sociedade; e visão do mundo”.  
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profissionalização que, no caso do(a) professor(a) envolve tanto a dimensão referente à 

formação – conhecimentos e saberes necessários ao exercício da profissão – quanto à dimensões 

ética, política e humana na atuação profissional. Assim, o estudo de quaisquer aspectos 

relacionados à revitalização ou deterioração desse processo e da imagem social da profissão é 

uma necessidade. Sobretudo em um cenário caracterizado por um diagnóstico de crise revelado 

pelo baixo desempenho escolar do(a)s estudantes, cuja responsabilidade é imputada ao(à)s 

professore(a)s com suas práticas pedagógicas supostamente de pouco impacto nas 

aprendizagens e sucesso do alunado. 

No decorrer de nosso percurso profissional, fomos percebendo que, na realidade 

brasileira, inúmeros desafios permeiam a formação (e trabalho) docente. Assim, o que se impõe, 

sobremaneira, é o exercício da crítica “rigorosa, radical e de conjunto” (SAVIANI 1987, p. 24), 

tendo em vista o desvelamento dos fundamentos que compõem o ideário da política e do projeto 

pedagógico dos referidos cursos, tendo como horizonte uma participação mais qualificada nos 

momentos de reflexão e debates propositivos.  

Posicionamo-nos a favor da necessidade de reafirmar os princípios assumidos pelos 

movimentos organizados dos(as) educadores(as), em especial da Associação Nacional de 

Formação de Profissionais de Educação (ANFOPE), de que a formação docente se efetive em 

bases consistentes, teoricamente sólidas e fundadas nos princípios de qualidade e de relevância 

social, política e pedagógica.  Nesse sentido, justificamos este estudo, também, por termos a 

expectativa de que suas discussões possam contribuir para avaliações da política de 

expansão/interiorização implementada pela UFMA nos últimos anos e das propostas de 

(re)estruturação dos cursos de licenciatura – clássicos ou interdisciplinares. 

 

1.1 Contextualizando e delimitando o tema e o objeto da pesquisa  

  

A realidade atual da Educação Superior no Brasil tem sido marcada pelas 

conquistas asseguradas pela Constituição Federal de 1988, que traduz muito bem, como 

destacam Domingos Sobrinho e Barbosa Júnior (2014, p. 238), os anseios de redemocratização 

do Brasil, após a ditadura militar, e “[...] a relação de forças que levou à sua promulgação. Para 

uns trata-se de uma Constituição ainda limitada do ponto de vista dos avanços democráticos, 

para outros, era a Constituição possível de ser construída naquele momento histórico”.  

Dentre as conquistas asseguradas, podemos destacar a concepção de universidade, 

assentada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a autonomia universitária e 

a gratuidade nos estabelecimentos oficiais. Entretanto, embora estejam incorporadas ao texto 
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constitucional, na prática, continua a disputa pela sua efetivação. Conforme afirmam, ainda, os 

autores citados,  
[...] as mobilizações coletivas e os debates em torno da elaboração da Constituição 
Federal de 1988, da LDB de 1996 e do PNE 2001-2010 somente reafirmam a 
existência de uma tendência à consolidação da democracia no Brasil. As discordâncias 
quanto à sua configuração, limites e possibilidades são inerentes ao próprio processo, 
que, em cada conjuntura histórica, traduzirá o estado da relação de forças entre os 
projetos em disputa (DOMINGOS SOBRINHO E BARBOSA JÚNIOR, 2014, p. 
238).  

 
O direito à Educação Superior em universidades públicas é um exemplo desse 

estado da relação de forças. Nas últimas décadas, temos testemunhado o crescimento 

significativo do número de matrículas nesse nível de escolarização, mas em instituições 

privadas que se multiplicaram, passando a representar 90% do total das Instituições de Ensino 

Superior (IES) e a responder, segundo Oliveira (2011), por mais de dois terços do alunado. 

Observamos, também, uma tendência à mudança de sentido da própria concepção 

de universidade, pois a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/96) 

e a legislação complementar, que a regulamenta, vêm consolidando uma distinção entre 

universidades de pesquisa e universidades de ensino. Tal tendência é percebida desde o final da 

década de 1980, mas consagrada pelo Decreto Nº 5.773/2006 (BRASIL, 2006) que, entre outros 

aspectos, legitima a distinção entre universidades de pesquisa e universidades de ensino ao 

reiterar os dispositivos contemplados no Decreto Nº 2.306/978 (BRASIL, 1997), referentes à 

classificação acadêmica das IES sendo que, no tocante ao sistema federal de ensino, reafirma a 

classificação acadêmica das IES, diferenciando universidades de centros universitários, estes 

últimos, na opinião de Saviani (2012, p. 11), um eufemismo para as universidades de ensino, 

isto é, “uma universidade de segunda classe”.  

Esses aspectos compõem um quadro revelador das marcas que vêm caracterizando 

a política de democratização da Educação Superior, em especial a pública e sua dissonância em 

relação às muitas demandas e anseios da sociedade. Nele se inscreve, também, a opção pela 

implementação de medidas orientadas por organismos multinacionais – novas instâncias de 

regulação global e transnacional– no contexto do movimento de reformas da economia, do 

Estado e da Educação, iniciadas, no Brasil, nos anos 90 do século passado. Medidas que, na 

                                                             
8 Em 1997, o Decreto Nº 2.306 estabeleceu diferentes formatos para as Instituições de Ensino Superior, quais 
sejam, universidade, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas 
superiores (BRASIL, 1997). Quase três anos mais tarde, outro Decreto, o de Nº 3.860/2001, reagrupou as IES em 
três grupos: I) universidades; II) Centros Universitários; III) Faculdades Integradas, Faculdades, Institutos ou 
Escolas Superiores, bem como normatizou as atribuições das instituições do setor privado e legitimou as 
instituições com fins lucrativos (BRASIL, 2001). Em 2006, o Decreto Nº 5.773 propugnou o credenciamento de 
IES organizadas como Faculdades, Centros Universitários e Universidades (BRASIL, 2006).  
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Educação Superior, nosso foco aqui, são implementadas no sentido da ampliação do acesso, 

por exemplo, mas obedecendo à lógica do mercado que, no momento, demandam universidades 

operacionais voltadas para a produtividade e eficiência, o que passa pela viabilização de 

mecanismos de expansão de baixo custo e de privatização.   

Parecendo contrariar as tendências privatistas, no Estado do Maranhão, tomando-

se como referência o primeiro decênio pós-LDB, o aumento da oferta de cursos e do número 

de matrículas na graduação, pelo menos em termos relativos, efetivou-se nas universidades 

públicas. Porém, após este período, passa a acompanhar a tendência nacional, com índice de 

acesso nas IES privadas, ultrapassando o dos estabelecimentos públicos, fruto do vertiginoso 

crescimento desse setor na região (NASCIMENTO; MELO, 2009).  

De acordo com dados do Censo da Educação Superior, divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), no período que vai de 1996 a 2007, o aumento do 

número de IES do setor privado no Maranhão foi de 2.400%, posto que, no primeiro ano em 

referência, somente uma instituição representava este setor e, no último ano, tal representação 

elevou-se para vinte e cinco (MEC/INEP, 1996-2007). É cabível acrescentar que no setor 

público, no que tange à organização acadêmica na forma de Universidade, o número 

permaneceu inalterado, não ultrapassando o total de duas instituições – além da federal, existe 

uma estadual fundada em 1972.  

Na UFMA, a ampliação a que nos referimos foi concretizada mediante a oferta de 

cursos de licenciatura em municípios do interior do Estado, como uma resposta aos dispositivos 

legais concernentes à exigência de formação em nível superior para ingresso no magistério. 

Através de convênios com prefeituras municipais, possibilitados pelo respaldo financeiro do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), foram criados cursos especiais de formação de professore(a)s, a 

exemplo do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica (PROEB), 

iniciado em 1998 (NASCIMENTO; MELO, 2009). Portanto, iniciativas de formação docente 

efetivadas em programas, o que não as caracteriza como políticas permanentes. E ainda, 

concretizadas em escolas da Rede Pública – estadual e/ou municipal – que não atendem às 

demandas de uma oferta com qualidade, como biblioteca com acervo coerente com a formação 

e laboratórios (só para citar os mais relevantes), pois não eram (e continuam não sendo) 

oferecidas em ambientes da própria Universidade.     

Presumimos, então, que essa situação se deva ao fato de o Maranhão carecer de 

uma efetiva política de democratização da Educação Superior, cuja expansão do acesso a 

instituições públicas e gratuitas se constitua em um dos aspectos privilegiados, ainda que não 
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seja o único. A menos que se considere natural, incontestável e imutável a diferença dos 

indicadores de desenvolvimento humano, econômico e social, entre as regiões do Brasil e, no 

interior da localizada no Nordeste do país. Por conseguinte, que nessas terras, que têm 

contribuído enormemente para a produção da riqueza, apropriada por uma minoria de 

brasileiros (e mesmo de outras nações), é impossível experimentar condições de vida, pelo 

menos, um pouco mais próximas daquelas das regiões mais ricas do país.  

Nesse sentido, a necessidade de ampliar as oportunidades de frequência, 

permanência, aprendizagem e sucesso em universidades públicas, bem como de promover 

melhores condições de funcionamento às que já existem e, em particular à UFMA, é uma 

constatação óbvia. E ampliação da representatividade destas instituições no território 

maranhense, com autonomia, orçamento e administração própria é uma reivindicação legítima 

da população desse estado.  

Tendo sua gênese em 1953, com a criação do curso de Filosofia, a UFMA foi 

oficialmente instituída em 1966 e manteve, até o ano 2007, apenas dois campi em pleno 

funcionamento, com oferta de cursos regulares de graduação presencial: o campus-sede, 

denominado Bacanga, localizado em São Luís; e o Campus II, em Imperatriz. Nos dois anos 

seguintes mais seis campi foram construídos e/ou consolidados – Bacabal, Chapadinha, Codó, 

Grajaú, Pinheiro e São Bernardo. E em 2014, mais um campus foi inaugurado no município de 

Balsas.  

Portanto, essa real expansão se efetivou no contexto do movimento de reformas da 

economia, do Estado e de sua administração pública, que, segundo diverso(a)s autore(a)s 

(AZEVEDO, 2002; BIANCHETTI, 2005; CORAGGIO, 2000; GENTILI, 1996), 

fundamentam-se no ideário neoliberal, pensamento que dá suporte ideológico aos processos de 

mundialização da economia e da cultura (CHESNAIS, 1996). Constituem-se, nessa ótica, um 

movimento de reconstrução do pacto social, tendo em vista a consolidação da forma de 

acumulação do capital, a financeira.  

Comprovam tal assertiva os processos de desregulamentação, desestatização, 

liberalização e privatização, que se efetivaram nos anos 80 do século passado, funcionais ao 

ajuste fiscal e às reformas orientadas para o mercado, como também a Reforma do Aparelho do 

Estado, implementada no Governo FHC e justificada como solução dos problemas estruturais 

do setor público que, na perspectiva neoliberal, são comprometedores das reformas que 

restabeleceriam o crescimento econômico (GAETANI, 1998).  

A solução indicada foi a tese do Estado mínimo, que segundo Frigotto (1995, p. 

84), significa “[...] suficiente e necessário unicamente para os interesses da reprodução do 
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capital”, implicando em diminuir sua ação e intervenção, sobretudo nas políticas sociais. Logo, 

o custo financeiro da educação deveria ser coerente com a lógica do custo-benefício, que se 

associa à produtividade, à busca de eficiência, pelo caminho mais curto e menos oneroso, 

traduzindo-se, dentre outros aspectos, em estímulo permanente à busca de parcerias na esfera 

do privado.  

As reformas educacionais, representando um desdobramento da Reforma do Estado 

no tocante ao seu aparato institucional, inserem-se no processo de redefinição do modus 

operandi dos serviços públicos, como estratégia para o que se colocou como uma das 

prioridades das reformas de segunda geração9: melhorar as condições sociais, a competitividade 

internacional e manter a estabilidade macroeconômica.  

Nesse contexto, duas principias tendências foram se definindo como estratégias de 

mudanças no Ensino Superior: a expansão e a diversificação. Fundamentando-se num 

diagnóstico de crise pelo fato de o País ter adotado desde sua origem um modelo europeu de 

universidade de pesquisa, considerado oneroso e elitista, as medidas foram justificadas pela 

necessidade de tornar esse nível de escolarização mais acessível, flexível e adequado às 

exigências atuais.  

No que tange às universidades públicas federais, dentre as principias orientações 

pautadas nas teses neoliberais, destacamos sua adequação à racionalidade da gestão 

empresarial, fundamentada numa lógica externa e estranha a elas, pautadas numa política de 

resultados, na qual o Estado, de caráter regulador, desenvolve uma administração gerencial com 

funções precípuas de formulação e fiscalização de ações. Tal lógica delineia para estas 

instituições – a despeito da heterogeneidade das universidades brasileiras – um horizonte 

limitado à busca de competitividade no mercado da Educação Superior (SGUISSARDI; SILVA 

JUNIOR, 1999). 

Os propósitos de alinhamento às demandas de ajustes políticos e econômicos com 

base no ideário neoliberal foi expresso, ainda no governo FHC, em algumas metas do Plano 

Nacional de Educação (Lei Nº 10.172/2001), no sentido de diminuir o gasto por aluno nas IES 

públicas e promover a expansão pelo viés da privatização. A legitimação de instituições 

voltadas mais (ou unicamente) para o ensino do que para a pesquisa e da oferta de formação de 

                                                             
9 As reformas de primeira geração, implementadas nos anos 1980, focalizam o ajuste fiscal, materializando-se 
mediante a desregulamentação, desestatização, liberalização e privatização. A intensão era adequar o papel do 
Estado ao de promotor e regulador do desenvolvimento econômico, aumentando a governança com vistas a 
intensificar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços.   
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nível superior com menor duração, também, se encaminhou nessa direção. Trata-se, portanto, 

de uma adequação às exigências do capital, informadas pela lógica do mercado.  

Já o Governo Luís Inácio Lula da Silva, ou abreviadamente Lula, apesar de ter 

implementado medidas que aceleraram o processo de expansão de vagas por meio da iniciativa 

privada, como, por exemplo, o Programa Universidade para todos (PROUNI), também 

direcionou investimento para a expansão das universidades públicas federais. Tal investimento 

efetivou-se por meio do REUNI, que se constitui em um contrato de gestão no qual a 

universidade tem metas a atingir em relação à expansão do número de estudantes, de turmas e 

de cursos de graduação, assim como redução da repetência combinada com ampliação da 

permanência na instituição, como condição para o recebimento de verbas públicas.  

Porém, na análise de vário(a)s pesquisadore(a)s, a exemplo de Chaves e Mendes 

(2009) e Chaves e Araújo (2011), o REUNI segue a lógica de promover mudanças com poucos 

gastos, ressaltando a necessidade de um melhor aproveitamento da estrutura física e dos 

recursos humanos existentes e orientando a utilização máxima da capacidade de operação das 

IFES, empreitada que, dificilmente, logra êxito em direção à qualidade há muito reivindicada 

pela sociedade como um todo e pelo(a)s profissionais da educação, em particular.  

Quanto à formação docente, diverso(a)s autore(a)s vêm demonstrando que o 

modelo concretizado no Brasil, a partir do movimento de reformas orientadas por premissas 

neoliberais, se ajusta a essas perspectivas de expansão da Educação Superior. Nesse sentido, 

revela-se bastante apropriado o que observa Silva Junior (2002, p. 163) quando afirma que “[...] 

a formação de professores é resultante do reordenamento jurídico-institucional e da legislação 

complementar, da conjuntura social e econômica e da velocidade dos meios de comunicação e 

das práticas inventadas e renovadas”.  

Com efeito, a partir de meados da década de 1990, produziram-se diversos textos 

legais para dar sustentação jurídica às reformas da formação de professore(a)s para a Educação 

Básica (EB), tendo como principias marcas identitárias: flexibilização da oferta de cursos, que 

ganham distintas terminologias – Normal Superior, Pedagogia – e forma diferenciadas – 

presencial, semipresencial e a distância; novo paradigma curricular, no qual os conteúdos de 

ensino são entendidos como meios para a construção competências e habilidades;  e 

diversificação das instâncias formativas – com a criação dos Institutos Superiores de Educação 

(ISEs).  

A proposta das LI emerge nesse contexto, por ocasião da adesão da UFMA ao 

REUNI, mediante a elaboração de um plano de reestruturação aprovado em 30/11/2007. Tal 

plano previa como meta principal a ampliação do número de ingresso nos cursos de graduação 
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por meio da criação de 1.580 novas vagas, dentre as quais 1.100 para novos cursos, sendo 920 

para o noturno e 180 para o diurno. Assim, elas foram oferecidas em cinco dos sete campi do 

continente (somente nestes e não no campus da capital), como as únicas opções de acesso à 

Educação Superior, em turmas formadas por 60 discentes, no noturno.  

Apresentadas como uma proposta inovadora e, o Maranhão, como pioneiro nessa 

modalidade, no projeto político pedagógico que lhes deu origem, as LI teriam como fim a 

formação de docentes para o Ensino Fundamental (EF), em regime de ciclo trienal, com período 

mínimo de três anos para a integralização do curso e máximo de quatro anos. Na linha 

argumentativa para justificá-las, destacamos sua potencialidade na minimização (ou resolução) 

dos principais problemas que há muito caracterizam os processos formativos inicias de 

professore(a)s, quais, sejam: a dissociação entre teoria e prática e a desarticulação entre 

conhecimentos específicos da área de atuação do(a) futuro docente (a disciplina que irá 

ministrar) e os conhecimentos pedagógicos, relacionados, grosso modo, ao campo da Educação, 

da Pedagogia e da Didática.  

Em matéria veiculada no sítio da UFMA em 05/09/10, intitulada “Na vanguarda da 

formação docente, a UFMA constrói suas licenciaturas interdisciplinares inovadoras” e com a 

chamada “As Licenciaturas Interdisciplinares fazem parte de uma experiência pioneira que 

substitui o método acadêmico tradicional de ensino, fracionado em disciplinas, por um projeto 

de construção do currículo por competências”, a inovação e o pioneirismo são reforçados, 

inclusive na ressalva à perplexidade na recepção da proposta, como pode ser constatado no 

excerto a seguir:  
Em agosto de 2010, começaram a funcionar nos campi da UFMA de Bacabal, Codó, 
Grajaú, Imperatriz, Pinheiro e São Bernardo treze cursos regulares presenciais de 
Licenciatura em Linguagens e Códigos, Ciências Naturais e Ciências Humanas. A 
inovadora proposta de um currículo interdisciplinar por competências, em que 
docentes e discentes constroem a grade curricular conforme o avançar do curso, 
assustou à primeira vista (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 2010b). 
 

Em vista dessa situação, nos momentos iniciais de sua implementação, a 

PROEN/UFMA, realizou um “Seminário de Capacitação”, para o(a)s professore(a)s que iriam 

atuar nos campi, com o tema “Construindo Novas Licenciaturas na UFMA”. O evento foi 

divulgado no sítio da Universidade no dia 28/07/2010 da forma como se segue:   
Para o pró-Reitor de Ensino da UFMA, Aldir Carvalho, o seminário é um passo de 
compromisso da Universidade com o meio acadêmico.” O seminário é prova de 
responsabilidade e de sucesso dessas novas licenciaturas junto às comunidades locais 
e cidades em torno dos campi,é por isso que estamos fazendo um esforço contínuo 
para a capacitação. Esse é o primeiro de muitos que vão acontecer nos campi, além 
disso, estão previstos encontros através de vídeo-conferências e viagens de 
supervisão e tudo mais que for necessário para o êxito desses novos cursos” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 2010a; itálicos no documento).  
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Este cenário foi nos instigando para uma reflexão mais aprofundada, iniciando-se 

com um primeiro conjunto de questionamentos: O que significa formação interdisciplinar? 

O(A)s formuladore(a)s e proponentes dessas licenciaturas levaram em consideração as críticas 

de inúmeros estudos e dos movimentos organizados de educadore(a)s10 acerca do modelo de 

competências na formação docente? Em caso afirmativo, redimensionaram a proposta? Qual o 

sentido de oferecer uma licenciatura com o objetivo de formar docentes para as séries finais do 

EF em um Estado que apresenta um grande déficit de professore(a)s qualificado(a)s para atuar 

no Ensino Médio11, sobretudo na área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

(RAPOSO, 2009)?  

O último questionamento tracejou outros: da forma como se efetivou a expansão de 

vagas na UFMA, podemos considerá-la uma intervenção articulada da Universidade na 

problemática educacional local? Tal interrogação ancora-se na análise de Raposo (2009) sobre 

as demandas do Estado do Maranhão para a docência na área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias ao assinalar que os Programas de formação de professore(a)s 

oferecidos pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e UFMA têm priorizado as áreas 

de Ciências Humanas.  

Instigada por esse dado e partindo do pressuposto de que a qualidade nos processos 

formativos de professore(a)s demanda a configuração de um processo que considere a 

multidimensionalidade dessa formação e articule formação pedagógica e específica (esta 

relacionada tanto aos conhecimentos teóricos da área ou disciplina de atuação quanto às 

respectivas metodologias de ensino), optamos por privilegiar, nessa pesquisa, as Licenciaturas 

Interdisciplinares em Ciências Naturais.  

Assim, agregamos mais um aspectos à nossa problematização: tal proposta 

apresenta-se como uma possibilidade para a solução dos “velhos” dilemas referentes à 

fragmentação do conhecimento, da dicotomia entre os conhecimentos de Ciências e os 

pedagógicos e/ou à supervalorização da formação específica, com privilégio da pesquisa para 

produção do conhecimento científico em detrimento da formação para o ensino? 

Na base de todos esses questionamentos reside uma inquietação com a problemática 

relacionada à docência e aos desafios para sua profissionalização, que demanda processos 

                                                             
10 Citando alguns: Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE); Associação Nacional de 
Política e Administração Escolar (ANPAE); Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd); Centro 
de Estudos Educação e Sociedade (CEDES);  
11 O Ensino Médio está em efetiva expansão nos últimos anos no Estado do Maranhão e essa expansão tende a 
continuar e até incrementar o aumento nos anos vindouros, frente à meta de universalização dessa etapa da 
Educação Básica 
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formativos de qualidade. Afinal, a formação docente é parte integrante das reivindicações de 

uma política de valorização do magistério, pois sua importância deve-se ao reconhecimento 

tanto de sua relevância na profissionalidade, quanto pela contribuição que pode oferecer para o 

desenvolvimento de um trabalho qualificado, consciente e crítico. Então indagamos: será que 

essas novas licenciaturas traçam um percurso formativo considerando a natureza, as 

especificidades e as vinculações com o contexto social, político, econômico e cultural do 

trabalho a ser desenvolvido após esta formação inicial, ou seja, a docência (o ensino)?  

No intuito de nos distanciar de uma concepção acrítica da educação, partimos do 

pressuposto que a prática docente não se constitui o único fator determinante dos inúmeros 

problemas educacionais. Não obstante, há de se considerar que ela representa uma variável 

relevante nas aprendizagens e no sucesso do alunado. Da mesma forma, há de se considerar que 

os cursos de formação inicial de professore(a)s têm inúmeros problemas, há muito estudados e 

debatidos pelo(a)s próprio(a)s profissionais, em suas instituições/entidades representativas ou 

de pesquisa que formulam também propostas para sua melhoria. Este estudo foi conduzido com 

base em algumas dessas formulações, cuja trajetória será doravante exposta.   

 

1.2 Explicitando a orientação do caminhar: o problema, as questões norteadoras e os 

objetivos da pesquisa 

 

Diante do contexto delimitado, buscamos expor, de uma maneira clara, o que 

pretendíamos alcançar com esse trabalho de tese, formulando o problema nos seguintes termos: 

as licenciaturas interdisciplinares, em especial em Ciências Naturais, contribuem para a 

minimização dos problemas históricos da formação inicial de professore(a)s?  

A partir daí estabelecemos como objetivo central o de desvelar os pressupostos e 

fundamentos que constituem o ideário da política e das práticas do modelo proposto para a 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais (LICN) no âmbito da UFMA, relacionando-

os com a realidade sociopolítica e educacional contemporânea.  

O alcance deste objetivo geral passa pela formulação de objetivos mais específicos, 

irmanados com a metodologia. Dessa forma, no delineamento destes objetivos algumas 

questões constituíram-se como guias, sempre no intuito de fomentar uma incursão, de forma 

mais abrangente possível, pelo objeto escolhido, quais sejam: 

 

 A proposta de Licenciaturas Interdisciplinares, que emerge no contexto da 

política de expansão da UFMA ganha inteligibilidade a partir de uma análise 
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sobre os impactos do predomínio das teses neoliberais nas políticas de Educação 

Superior e, em especial, de formação docente?  

 A proposta de LICN pode contribuir para a superação dos problemas 

historicamente relacionados à formação inicial de professore(a)s, nessa área do 

conhecimento, e para o desenvolvimento de um trabalho com qualidade 

científica, técnica e política?   

  Como o(a)s professore(a)s das LICN’s receberam essa novidade e que 

avaliação fazem do curso e das condições para a operacionalização do processo 

formativo nele proposto?  

 

Com base nessas questões norteadoras propomos os objetivos seguir: 1) identificar 

aproximações e/ou distanciamentos da proposta das LI implementadas no contexto da política 

de expansão/interiorização da UFMA, em seus campi do continente, com as reformas de cunho 

neoliberais das duas últimas décadas referentes à Educação Superior e, em especial, à formação 

docente; 2) analisar o referencial teórico e metodológico da proposta da Licenciatura 

Interdisciplinar em Ciências Naturais, tendo por base sua contribuição, ou não, para a superação 

dos problemas relacionados à formação inicial de professore(a)s desta área e, por fim, 3) 

elucidar como docentes da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais avaliam o projeto 

pedagógico do curso, considerando seus elementos essenciais e as condições oferecidas para o 

desenvolvimento do processo de formativo nele previsto. 

A partir da problemática exposta, situamos este trabalho na interface entre dois 

campos: a formação docente e as questões curriculares relativas a tal formação.   

A definição dos objetivos articula-se com a demarcação teórica e metodológica do 

trabalho de pesquisa, e a rigorosidade científica exige uma clara explicitação da trajetória da 

pesquisa, portanto, discorreremos sobre a metodologia utilizada para o alcance dos resultados 

pretendidos, considerando-se tanto o caminho para o entendimento teórico – a apreensão da 

realidade pesquisada pelo pensamento –, quanto os encaminhamentos para a coleta e análise 

dos dados empíricos e, ainda, a forma de exposição dos “achados”.  

 

1.3 Apresentando as trilhas do caminho: o tratamento teórico-metodológico 

 

A princípio, julgamos conveniente esclarecer nossa opção por uma análise crítica 

acerca da oferta das LI no contexto de expansão/interiorização da UFMA.  
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Pressupomos a existência de projetos distintos no campo educacional como um todo 

e, como não poderia deixar de ser, no da formação docente igualmente. Prova disso foi a 

existência de dois Projetos de LDB: o da Câmara (PL Nº 1258/88), que sintetizava os anseios 

de entidades representativas do setor educacional, expressando convergências – a despeito das 

divergências existentes – resultantes de discussões em Congressos, Encontros, Simpósios, 

Seminários; e o do Senado (Parecer Nº 72/96), produzido e apresentado sem consulta às instância 

representativa do(a)s profissionais da educação. Neles, observam-se não apenas propostas diferentes 

de educação, como também de concepção de sociedade e de homem/humanidade (OTRANTO, 

1996). 

A título de ilustração, podemos assinalar que enquanto o PL 1258/88 propôs um 

modelo de educação profissional, que associasse formação tecnológica ao ensino universal, 

mantendo a responsabilidade do Estado perante às escolas técnicas federais (BRASIL/CD, 

1988), o Projeto do Senado, que resultou na atual LDB, retirava da competência da União a 

responsabilidade sobre estas escolas (BRASIL/SF, 1996). A garantia da autonomia da 

universidade pública e do princípio da gestão democrática, inclusive com direito de escolha 

do(a)s dirigentes, assim como a definição dos requisitos mínimos para o credenciamento dessas 

instituições e de  critérios para a avaliação das IES foram previstas no primeiro Projeto; em 

direção contrária, o outro projeto compromete a concepção de universidade construída no seio 

dos movimentos  organizados de educadore(a)s, diversificando e diferenciando  as IES em sua 

forma, o que possibilita a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nesse nível de 

ensino.  

No que tange à formação docente, tais projetos também contemplam, de um lado, 

os interesses do poder constituído (ainda que não se constituam em um bloco homogêneo), cujo 

horizonte é a adequação da formação dest(a)s profissionais aos imperativos do capital definidos 

pela lógica do mercado. E, do lado oposto, as formulações produzidas por ele(a)s próprio(a)s 

em seus espaços de debates/embates e deliberações em prol de uma formação omnilateral que 

articule as dimensões científica, pedagógica, técnica, política e ética. Tais projetos, 

diferentemente dos primeiros, expressam concepções de formação que se vinculam aos 

princípios de um exercício profissional crítico e emancipatório, potencializador dos processos 

de humanização.  

Mais uma vez, à guisa de exemplificação, vale lembrar que a atual LDB cria os 

Institutos Superiores de Educação (ISE) e o curso Normal Superior, que além de desconsiderar 

a história da formação docente no País, desvincula tal processo formativo da universidade e das 

atividades de pesquisa e extensão. Como se não bastasse, permite associar formação com 
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treinamento, na medida em que faculta a qualquer profissional se tornar professor(a) mediante 

integralização de uma carga horária reduzida de complementação pedagógica assente no 

municiamento prático.  

É importante observar que os discursos a favor das políticas oficiais – e práticas por 

estas orientadas – assentes em preceitos neoliberais ocupam uma literatura considerável, daí a 

relevância das reflexões críticas. Isso nos levou a uma primeira assertiva, convertida, ao mesmo 

tempo em um desafio, qual seja: a necessidade de construção de um percurso que permitisse o 

desvelamento dos fundamentos que compõem o ideário da política e das práticas dessas novas 

licenciaturas oferecidas pela UFMA em um contexto pautado pelo slogan “a universidade que 

cresce com inclusão e inovação social”. Políticas referentes ao contexto de sua oferta e práticas 

entendidas numa acepção aproximada de práxis - que coaduna teoria e prática – referindo-se, 

pois, às diretrizes propugnadas pelo seu Projeto Político Pedagógico (PPP) e as condições nas 

quais elas se concretizam.  

Cabe explicar que desvelamento, aqui, tem o sentido de revelar ou esclarecer, 

elucidar, o que explicita a consciência do fato de que existe algo além daquilo que está presente 

nos discursos oficiais. Algo suscetível de ser definido como essência da coisa (KOSIK, 1976), 

verdade oculta da coisa, distinta daquilo que é visível, aparente (em contraposição, é bom que 

se diga, aos paradigmas que negam categorias gerais como, por exemplo, verdade e 

ideologia12).  

O desafio para esse trabalho de pesquisa foi de evidenciar o que esse discurso 

dissimula e esconde, como chama a atenção Kosik (1976), ou seja, compreender a sua essência, 

que não se manifesta de forma direta, todavia permite ser descoberta graças à categoria da 

contradição, entendida como “[...] categoria interpretativa do real, mas também como sendo ela 

própria existente no movimento do real” (CURY, 1985 p 30), presente em discursos que 

precisam conciliar interesses antagônicos. 

A certeza do desafio é corroborada com as palavras de Cavalcanti (2013), quando em 

alusão a Howard S. Becker na apresentação do livro “A entrevista compreensiva” de Jean-

Claude Kaufmann, considera que a metodologia de uma pesquisa é importante demais para ser 

entregue aos metodólogos, do que decorre a constatação que cabe a nós, pesquisadore(a)s, a 

tarefa de traçar a rota de construção de nosso objeto de investigação científica.  

                                                             
12 Com apoio em Gramsci (1978), entendemos ideologia como uma concepção de mundo que constitui a realidade, 
portanto, enquanto prática, que se expressa de acordo com o desenvolvimento da história. Trata-se, pois, da 
racionalidade de um de um sujeito coletivo real em determinada conjuntura, tendo como horizonte a hegemonia. 
Nesse sentido, ideologia refere-se à visão de mundo tanto da classe dominante quanto da classe trabalhadoras e 
frações destas classes que almejam manter-se ou conquistar o poder. 
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Tal assertiva é fundamentada ao longo do referido livro, com o qual concordamos 

em diversos momentos e, que se constituiu, inclusive, uma referência para a reflexão e escolhas 

do caminho que seria percorrido no decorrer da pesquisa. Segundo o próprio autor 

(KAUFMANN, 2013), há uma dimensão flutuante da investigação, que não costuma ser tratada 

nos manuais de ajuda metodológica, sobretudo em pesquisa qualitativa, na qual existe uma 

dimensão improvisada e em grande parte autoconstruída, que não pode prescindir de um 

processo de bricolagem, uma construção in situ no ato mesmo de sua efetivação. 

Pode parecer estranho o fato de concordarmos com esta postura ao mesmo tempo 

em que pressupomos referir-se a análise em tela a um recorte da realidade pelo pensamento que 

só pode ser por este captado mediante um esforço intelectual, por sua vez, guiado por um 

método. A nosso ver, método este que na capacidade de síntese de Saviani (1987), é o de 

aproximação de uma consciência filosófica acerca do objeto a ser conhecido, a partir de uma 

reflexão que seja radical, o que significa buscar a raiz do problema; rigorosa, na medida em que 

faz uso do método científico e de conjunto, exigindo visão da totalidade na qual o fenômeno 

aparece. Método, portanto, de apreensão do real pelo pensamento que o considere em sua 

totalidade, não a aparente – onde os processos particulares da estrutura social são tomados como 

autônomos, sem estabelecimento de relações entre si – mas a concreta – com suas relações, seus 

determinantes, e os determinantes que a constituem (KOZIK, 1976).   

A estranheza reside nesse pressuposto, uma vez que explicita uma determinada visão 

de mundo que, aliás, está na base das decisões teóricas e metodológicas para a contextualização 

do tema e delimitação do problema que foi investigado, bem como no percurso da pesquisa 

para o alcance dos objetivos projetados, confirmando a assertiva de Frigotto (1999) quanto à 

antecedência da postura em relação ao método.  

E tal antecedência da postura nos faz vislumbrar a possibilidade – e potencialidade 

enriquecedora – de realização de uma análise crítica, e com rigor metodológico, a partir da 

utilização da ideia de bricolagem. Isso porque a crença nas nossas ideias, um dos alicerces dessa 

postura, é também uma das diretrizes para uma boa organização ligada à ideia de bricolagem. 

Contribuem bastante como argumentação para tal posicionamento as palavras de Gamboa 

(1999, p. 107):  
[...] a visão de mundo, que organiza, como categoria mais complexa e abrangente, os 
diversos elementos implícitos na concreticidade de uma determinada opção 
epistemológica, é a responsável pelas opções de caráter técnico, metodológico, 
teórico, epistemológico e filosófico que o pesquisador faz durante o processo de 
investigação. (GAMBOA, 1999, p.107). 
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Buscamos, então, realizar uma análise do objeto, a proposta das LI, relacionando-o 

com a realidade sociopolítica e educacional dos dias atuais e suas diferentes demandas para a 

profissionalização e o trabalho docente, tendo como referência principal os pilares defendidos 

pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), no que 

tange à estrutura e organização curricular dos cursos de formação docente. Quanto aos aspectos 

institucionais, relacionados à universidade, em nosso entendimento, lócus formativo prioritário, 

as formulações do ANDES forneceram as bases essenciais das reflexões. 

O diálogo com a literatura privilegiou autore(a)s identificado(a)s com uma visão 

que entende: a sociedade como condicionada pelas dimensões econômica, política e cultural, 

no entanto, construída histórica e socialmente, por conseguinte, podendo ser transformada pelos 

sujeitos que a constrói – os homens e as mulheres; a educação como prática social, também  

condicionada; e a formação inicial docente como processo amplo, omnilatral, não fragmentado, 

que tenha por base de identidade a docência e que se efetive mediante a pesquisa, o ensino e a 

extensão. Assim, a Pedagogia histórico-crítica, que tem Demerval Saviani e, mais atualmente, 

Newton Duarte, como principais autores, constituiu-se no referencial central, sobretudo, por 

compreender o campo educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo.  

Tais opções encontram razão em Moraes (2009, p. 585) que, ao discutir o 

conhecimento no campo da educação, numa lógica argumentativa em torno da tese de que a 

teoria tem consequências, afirma:  
[...] a teoria pode oferecer as bases racionais e críticas para desnudar a lógica do 
discurso que, ao mesmo tempo em que afirma a centralidade da educação, elabora a 
pragmática construção de epistemologias da prática condizentes com os paradigmas 
que referenciam pesquisas, reformas, planos e propostas para a educação brasileira e 
latino-americana. 
 

Esse referencial respondeu de maneira positiva à perspectiva de propiciar o 

momento da conceituação – que incluindo análise e síntese, tal como nos ensina Cury (1985, p. 

25), “[...] é o esforço sistemático e crítico que visa captar a coisa em si”. Desse modo, “a análise 

torn[a]ou-se, então, método, ao decompor o todo ingenuamente percebido para tentar 

reproduzir a estrutura da coisa e compreendê-la”.  

Nessa perspectiva, outro aspecto que demarcou as opções teórico-metodológicas 

para a trajetória da pesquisa foi a premissa de que uma análise que não considere o movimento 

da história, – marcado por interesses antagônicos – não é capaz de tratar o fenômeno educativo 

para além de seus elementos aparentes, entendendo-o, então, como algo dissociado do mundo 

das relações sociais, o que delineia a necessidade de considerar desde o processo de formulação 
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da proposta das LI, inserido em um contexto de contradições históricas da sociedade mundial, 

brasileira e maranhense, em particular.  

Tal raciocínio vai ao encontro da compreensão de educação como um campo de 

práticas sociais, conforme defende Pierre Bourdieu, com suas tensões, hierarquias, assimetrias 

e disputas pela imposição do que deve ser legítimo, a cada momento, nesse espaço social 

(BOURDIEU, 2004; 2007).  

Convém recorrer ao que observa Montagner (2011, p. 257), ao analisar a teoria de 

campo do referido autor, e afirma que tal “conceito proporciona ganhos heurísticos evidentes 

no trabalho de pesquisa”, exatamente por levar em conta a dinamicidade e tensão inerentes aos 

fenômenos sociais. Concordando com essa assertiva e, além disso, tal como Catani e Pereira 

(2000), reconhecemos sua contribuição nas análises de questões relacionadas à educação, 

considerada como espaço social específico com relativa autonomia, privilegiada em nossas 

análises, tanto no que diz respeito à sua relação com outras instituições quanto à decisão dos 

Estados-Nação – ou, às políticas.  

Os campos sociais são tidos por Bourdieu (2004) como verdadeiros mercados de 

bens simbólicos, dado à semelhança com o que se passa nos mercados econômicos. Em 

consequência, caracterizam-se pelo antagonismo dos interesses das diversas classes e grupos 

sociais, são permeados por disputas nas quais atuam diferentes estratégias de concorrência, 

envolvendo “[...] seus dominantes e seus dominados, seus conservadores e sua vanguarda, suas 

lutas subversivas e seus mecanismos de reprodução” (BOURDIEU, 2004, p. 170).  

Nesse sentido, tomamos por base a noção de campo social, considerando suas 

possibilidades analíticas para um entendimento sobre as forças externas e internas em disputa 

por projetos/políticas de Educação Superior (como de formação docente) e, mais 

especificamente, de Universidade – incluindo os sentidos a ela atribuídos –, tendo em vista que, 

segundo Bourdieu (2004, p. 170), um campo  
[...] é o lugar de relações de forças (e de lutas que visam transformá-las ou conservá-
las), (...) que se impõem a todos os agentes que entram no campo [e] revestem-se de 
uma forma especial (...)de capital, que é simultaneamente o instrumento e o alvo das 
lutas de concorrência no interior do campo, a saber, o capital simbólico [...].  
 

Este é mais um olhar que nos ajuda a entender como atuam as forças externas e 

internas no campo da educação, cuja constituição é permeada por relações complexas entre as 

formas de poder (econômico, político e simbólico) e seu modo de funcionamento interno 

próprio. Por conseguinte, além de reproduzir as ideias e valores da ordem capitalista, a educação 

é síntese de múltiplas determinações e momento de uma totalidade, constituindo-se, 

simultaneamente, parte dela e o todo dessa parte (KOSIK, 1976). 
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Em consonância com essas assertivas, nossa análise considerou as LI como uma 

proposta de formação inicial de professore(a)s, integrante de uma totalidade – as políticas 

educacionais brasileiras – entendendo-as, por sua vez, como inseridas numa totalidade mais 

ampla, as políticas sociais de um momento específico da sociabilidade capitalista: o movimento 

de mundialização da economia e da cultura com o aparato ideológico que lhe dá suporte.   

Por isso, foi necessário um estudo para entender a lógica global que condiciona e 

determina as políticas educacionais, assim como a inserção brasileira, e maranhense, no 

movimento de mundialização das agendas educacionais, buscando perceber os embates 

presentes nesse cenário, mediado por organismos multilaterais de financiamento que 

“incentivam” a adoção de políticas em sinergia com aquelas por eles delineadas.   

Assim, considerando que as LI foram propostas no contexto de expansão da UFMA 

propiciado pela adesão ao REUNI, por sua vez, uma das medidas do movimento expansionista 

da Educação Superior, referido às IFES, impôs-se uma discussão mais aprofundada sobre os 

eixos que articulam as reforma neste nível de ensino. Tal discussão, guiando-se pela intenção 

de aproximações e distanciamentos da proposta dessa modalidade de licenciatura com o 

movimento da reforma internacional da educação, realizou-se por meio de uma revisão 

bibliográfica, que se consistiu na “lente” para a análise do projeto político pedagógico dos 

cursos.  

Tal análise, relativa ao referencial teórico e metodológico que alicerça o projeto, 

pautou-se numa reflexão sobre seus limites e possibilidades para a superação dos problemas 

relacionados à formação inicial de professore(a)s, argumento utilizado pela equipe de 

formulação e proposição das novas licenciaturas.  

No entanto, falar de problemas da formação de professore(a)s significa falar em 

problemas gerais, que afetam todas as formações (Pedagogia e Licenciaturas) e falar de 

problemas específicos, referentes àquela na área do conhecimento (disciplina, conteúdo) em 

que o(a) futuro(a) docente irá atuar. Significa também falar de configurações curriculares dos 

cursos, o que indicou a necessidade de uma revisão de seus dois modelos básicos (racionalidade 

técnica e racionalidade prática), posto que um ou outro – ou a tentativa de uma amálgama dos 

dois – vem alicerçando a estruturação da formação docente no país.  

Mas, instigada pelos aportes de Raposo (2009) que sinalizam a demanda cada vez 

mais crescente de docentes para as disciplinas da área de Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias e, ainda, diante da necessidade de uma delimitação que contribuísse para a 

objetividade da pesquisa, optamos por demarcar a proposta de Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Naturais (LICN).  
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Tal opção demandou uma reflexão sobre a própria modalidade de graduação, a 

licenciatura, e suas especificidades quando referida à área, sublinhando seus principais 

problemas assim como as ideias centrais dos paradigmas produzidos no âmbito das reformas 

educacionais atuais. Isso porque elas se colocam como alternativas de solução para alguns 

deles, sobretudo, a pedagogia das competências e a formação prática-reflexiva.  

Considerando que no projeto original, as novas licenciaturas eram identificadas a 

partir de três aspectos essenciais – “formação interdisciplinar”, por meio de um “currículo por 

competências” organizado por “projetos de pesquisa e trabalho” –, foi necessário uma revisão 

desses conceitos, realizado mediante um confronto de ideias de autore(a)s com 

posicionamentos diferentes acerca dessas perspectivas curriculares.  

Por fim, entendemos que buscar apreender se as LI contribuem para a superação 

dos problemas históricos dos processos formativos iniciais docentes – sobretudo aqueles 

relacionados à fragmentação, expressa na dissociação entre teoria e prática, na falta de 

articulação entre conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos – não poderia 

desconsiderar a visão de um dos principais sujeitos envolvidos nesse processo: o(a)s docentes 

do curso, no caso, das LICN’s. Isso porque concordamos com André (2003, p. 13) quando 

afirma que o estudo das especificidades da prática pedagógica das instituições escolares é 

imprescindível na busca de compreensão de como os sujeitos envolvidos no processo educativo 

se apropriam das inovações, orientações e imposições das políticas para responder aos desafios 

da realidade.  

 

1.3 Buscando o artesanato intelectual: os procedimentos técnicos  

 

Em Charles Wright Mills (1982) a ideia de “artesanato intelectual” é bastante 

atrativa, inspiradora e desafiadora. Ao mesmo tempo em que restitui ao(à) próprio(a) 

pesquisador(a) a autoria de seu trabalho, via a responsabilidade pela construção de sua teoria e 

de seu método, fornece pistas para um distanciamento do “empirismo abstrato”, operado de um 

lado, por uma visão de mundo que antecede e acompanha a pesquisa, e de outro, pela cuidadosa 

análise das informações obtidas no campo, sem amarras. Igualmente, um afastamento dos 

ditames relativos à escolha/correlação de/entre métodos, técnicas, procedimentos, instrumentos 

e interpretação, que apenas edifica um “ethos burocrático” nas ciências sociais que pouca ajuda 

na produção de conhecimento.  

Com inspiração neste autor, buscamos construir nossa trajetória de pesquisa tendo 

como parâmetro nossa visão de mundo pautada, sobretudo, na existência de uma relação 
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dialética entre conhecimento e humanização e na indissociabilidade entre Homem e Mundo, o 

que coloca o desafio diuturno do esforço intelectual de conhecer para também nos 

conhecermos; e, em nos conhecendo, transformarmos, em nós, aquilo que é necessário para 

avançarmos e, no mundo, o que é possível.  

Trajetória, pois, que teve como horizonte o alargamento do olhar, o estabelecimento 

do maior número possível de relações para as análises que construiriam a tese que pretendemos 

demonstrar, atenta para a consistência teórica e metodológica, com frequência ponderadas nas 

pesquisas no campo educacional (GATTI; 1992; MELLO, 1983; MORAES, 2009, 2001). 

Diante disso, passaremos a apresentar o detalhamento dos procedimentos, técnicas e 

instrumentos utilizados no trabalho de pesquisa.   

Primeiro, cabe informar o universo da pesquisa, no que diz respeito ao espaço e 

tempo. O lócus da pesquisa foi a Universidade Federal do Maranhão, mais especificamente, os 

quatro campi do continente que, em 2010, ofereciam apenas as novas licenciaturas – Bacabal, 

Grajaú, Pinheiro e São Bernardo13 – com a proposta de formação inicial de professore(a)s na 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, em sua primeira versão (ou versão original, 

como a nomeiam alguns profissionais da Universidade). 

Esse espaço/contexto situou as análises empíricas da relação entre o Estado, 

representado pela esfera pública federal, em particular a referida Universidade com sua equipe 

de gestão, formuladora e proponente da proposta das LI, e a sociedade, representada pelo(a)s 

docentes das LICN’s nos campi mencionados.     

Quanto ao período de realização da pesquisa, demarcamos os anos 2013 a 2015, 

porém, no que se refere à coleta de dados empíricos, necessários ao entendimento do processo, 

analisamos documentos referentes ao contexto de formulação da proposta dos cursos até as 

discussões e deliberações referentes às suas primeiras revisões, sem que nos atentássemos à 

análise destas. Deste modo, no que se refere aos documentos, a análise abrangeu aqueles 

produzidos no período de 2007 a 2012. A pesquisa de campo foi realizada entre o segundo 

semestre de 2014 até o mês de julho de 2015.  

Os procedimentos empregados para a coleta dos dados foram a pesquisa 

documental e a pesquisa de campo, ambas fundamentadas pela Revisão de Literatura. Tal como 

Minayo (1993, p. 89), consideramos que “o conhecimento é uma construção que se faz a partir 

de outros conhecimentos sobre os quais se exercita a apreensão, a crítica e a dúvida”. Assim, 

essa revisão propiciou a articulação de categorias, conceitos e teorias, bem como a 

                                                             
13 O campus de Codó, que passou a contemplar apenas as novas licenciaturas, já havia oferecido os cursos de 
licenciatura presencial em Informática e Pedagogia, algo que será mais esclarecido em momento oportuno.  
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sistematização da produção acerca do objeto de estudo, permitindo-nos a construção de uma 

base teórica propiciadora da análise empreendida a partir de um quadro de referências, aqui, 

sumariamente apresentado e melhor explicitado ao longo do trabalho.  

Primeiramente, construímos o Estado da Questão para conhecimento do panorama 

da nossa área de interesse (SILVEIRA e NÓBREGA-THERRIEN, 2011), mediante 

levantamento, seleção, leitura analítica e fichamento de obras de referência, publicações 

periódicas e impressos diversos (artigos, textos avulsos), produção acadêmico-científica 

(dissertações e teses) acerca do tema da pesquisa, destacando-se: as políticas educacionais no 

Brasil, com ênfase na expansão da Educação Superior, na formação de professore(a)s e nas 

diretrizes curriculares para esta formação – com destaque para a área de Ciências Naturais; os 

modelos de formação docente; as concepções de profissionalização docente.  

No que se refere à pesquisa documental, cabem alguns esclarecimentos. 

Entendemos por documento “[...] qualquer suporte que contenha informação registrada, 

formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse 

universo os impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre 

outros” (APPOLINÁRIO, 2009, p. 67).  

Em geral, tal procedimento contempla a análise de fontes primárias, em sua acepção 

de dados originais que podem ou não ter sido analisados por outro(a)s estudioso(a)s (é mais 

comum que não tenham) e que propiciam uma relação direta do(a) pesquisador(a) com os fatos 

a serem examinados.  

Com apoio em May (2004), compreendemos a análise de documentos como uma 

interpretação, na qual o(a) pesquisador(a) não apenas avalia a lógica interna do texto a partir de 

seu plano e/ou de seu elementos, mas, sobretudo, sintetiza informações, seleciona conceitos-

chave, tendo por base sua importância e seu sentido,  identifica tendências e  faz inferências, 

obviamente com a mediação de um quadro teórico e, neste trabalho, das falas dos sujeitos 

participantes da pesquisa, aspecto esclarecido mais adiante.  

Desse modo, a pesquisa documental foi realizada mediante análise crítica dos 

documentos produzidos no contexto da proposição e implementação das LI, em atenção à 

pretensão de tomar a reflexão pela sua raiz, considerando, pois, aspectos históricos de sua 

gênese até a primeira fase14 de sua implementação.   

                                                             
14 Estamos considerando a primeira fase de implementação das LI o período compreendido desde a proposição do 
projeto original, no ano 2010, até o final do ano 2012, quando o processo de revisão desta primeira proposta já se 
encontrava em fase final de sistematização.  
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Precedendo e acompanhando o trabalho de campo, essa pesquisa contemplou 

diversos documentos, sendo os principais – assim considerados por terem se constituído em 

fontes para coleta das informações efetivamente submetidas à análise – os que se seguem: 1) o 

Plano de Reestruturação para adesão da UFMA ao REUNI (UFMA, 2007); 2) a Ata do 

Conselho Superior (CONSUN/UFMA) referente à aprovação da adesão da Universidade ao 

REUNI15; 3) o PPP que deu origem às LI16 – e ou sua primeira versão, como se referem a ele a 

maioria do(a)s docentes ouvido(a)s no decorrer da pesquisa – intitulado “Projeto Pedagógico”, 

do curso de Ciências Naturais; 4) a Resolução Nº 104 do Conselho Universitário (UFMA, 

2007); 5) As “Cartas das Licenciaturas”, elaboradas por ocasião dos “Seminários de 

Acompanhamento para Consolidação das Licenciaturas”17 organizados pela Pró-Reitoria de 

Ensino da referida universidade (PROEN), contendo deliberações acerca das ações que 

deveriam ser realizadas visando a melhoria das condições de concretização das atividades, 

assim como propostas para a readequação do Projeto Político Pedagógico desses cursos; 6) 

matérias veiculadas no sítio da UFMA, no período compreendido entre os anos 2010 e 2012; 

7)  Editais publicados pela PROEN/UFMA, referentes à regulamentação de ingresso nos cursos 

de graduação;  da Resoluções, Pareceres, e/ou Decretos referentes à sua proposição, 

considerando o contexto nacional e local (UFMA).  

Além destas, outras fontes documentais foram consultadas no decorrer da pesquisa, 

porém não foram classificadas como principais, tais como: Relatório de Gestão do exercício 

2012; Resoluções de aprovação das LI em Ciências Naturais nos campi do continente; Plano de 

Metas 2013; Plano de desenvolvimento Institucional 2012-2016. Por fim, resta acrescentar que 

também analisamos alguns documentos internacionais que fundamentam o movimento das 

reformas nos países da América Latina e Caribe, dentre os quais destacamos aqueles produzidos 

pelo Banco Mundial (1994, 1997, 2003) e UNESCO (1995, 2000).  

                                                             
15 Este documento é o Anexo 2 do Plano de Reestruturação UFMA/REUNI (UFMA, 2007).  
16 Os Projetos Políticos Pedagógico das LI propostas para os campi do continente da UFMA modificavam-se 
apenas naquilo que diz respeito à área de formação – Ciências Naturais, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos 
– portanto, no perfil do egresso, que contempla “atitudes esperadas, matriz de competências, temas e conceitos 
básicos”, e na contextualização do local a ser oferecida. Mantêm os mesmos elementos estruturais e textuais, salvo 
algumas adaptações nesses últimos. Para este trabalho, analisamos o do campus de Pinheiro. É preciso esclarecer 
ainda que, segundo Sousa e Coimbra (2014), o projeto original dos cursos foi aprovado, ad referendum, no 
CONSUN, em 2010, sendo reformulado dois anos mais tarde, em decorrência da resistência do(a)s professore(a)s 
quanto ao formato do curso e de problemas operacionais contudo, mantendo a mesma concepção de formação.   
17 Estes Seminários, no total de cinco, foram realizados no ano 2012, a saber: I) Codó, nos dias 26 e 27 de março; 
II) Bacabal, 03 e 04 de maio; III) São Luís, 14 e 15 de junho; IV) Imperatriz, 14 e 15 de agosto e V) Pinheiro, 30 
e 31 de outubro.  
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A pesquisa de campo ocupou lugar de relevância nesse estudo, tendo em vista que 

a gênese de nossas inquietações foram os relatos de alguns professore(a)s dos campi do 

continente acerca das adversidades que comprometiam o desenvolvimento de suas atividades, 

conforme mencionamos antes. Nessa perspectiva, eles se constituíram, ao mesmo tempo, os 

elementos impulsionadores de todo o processo e guias para o delineamento do caminho. 

Indicavam a necessidade de uma escuta mais atenta e preparada para, a partir da mediação da 

teoria – da interlocução com produções acadêmico-científicas sobre as temáticas envolvidas – 

entender melhor essa realidade.  

E essa escuta mais preparada, por sua vez, requisitava outras abstrações, o que 

demonstra o que antes explicitamos quanto ao pressuposto que é na relação do sujeito (a 

pesquisadora) com objeto (germinado nos relatos), mediada pela reflexão sobre ele, que o 

conhecimento é produzido. Mas é por meio de uma sistematização rigorosa – no entender de 

Saviani (1987) – que ele ascende à forma elaborada de conhecimento científico.  

Diante do que discorremos até aqui, ficam claras algumas premissas que subjazem 

as escolhas metodológicas para o alcance dos objetivos. Nossa implicação na pesquisa; o campo 

como nascedouro da problematização; a necessidade de concretização de um processo 

permeado por relações de troca entre a pesquisadora, docentes das LI e a os referenciais 

teóricos, são algumas delas.  

Assim, com inspiração na ideia de artesanato intelectual, fomos tentando construir 

um quadro teórico também para orientar e explicar tais escolhas. Conforme assinalamos antes, 

nossa visão de mundo, antecedente, diretriz e orientadora do referencial teórico e metódico, não 

se reverte em amarras no momento das opções metodológicas. 

Nesse sentido, Kaufmann (2013, p. 36), muito contribuiu com sua obra 

subintitulada “um guia prático para a pesquisa de campo”, no qual defende “uma sociologia dos 

processos que se mantenha firmemente ligada à invenção teórica”, expondo o método que 

utiliza em suas pesquisas, qual seja, a “Entrevista Compreensiva” (EC).  

Dentre vários aspectos abordados pelo autor para argumentar acerca da pertinência 

da EC na pesquisa social, ressaltamos a que a concebe como produtora de uma teoria fundada 

nos fatos, pois se trata de uma elaboração teórica, que progride a partir de hipóteses forjadas no 

campo.  

Merece destaque também a assertiva que ela se inscreve em uma dinâmica na qual 

o(a) entrevistador(a) está implicado(a) no problema da pesquisa, o que o(a) autoriza a provocar 

o envolvimento do entrevistado(a). Por fim, concordamos com Kaufmann (2013) quando 
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advoga que durante a análise do conteúdo, a interpretação do material não é evitada, mas, ao 

contrário, constitui o elemento decisivo. 

Embora não a tenhamos utilizado como perspectiva metódica18, como 

procedimento metodológico, a EC concorreu bastante com o intento de por em relevo a visão 

do(a)s professore(a)s da LICN relativa a essa proposta de formação inicial e às condições para 

a operacionalização do processo formativo nela proposto. Objetivo coerente com a gênese do 

trabalho investigativo, pois foram ele(a)s quem nos impulsionaram para a pesquisa. Com 

ele(a)s, então, continuaríamos dialogando para buscar apreender se essa proposta de 

licenciatura contribui para a minimização dos problemas históricos da formação inicial de 

professore(a)s da área de Ciências, podendo constituir-se um novo caminho para a 

profissionalização docente.  

Em coerência com o referencial teórico, consideramos que a visão desses sujeitos, 

expressa em falas instigadas para uma avaliação da proposta dessas licenciaturas, é capaz de 

revelar não apenas as contradições do processo de implementação do curso, como também, os 

limites e possibilidades de seus fundamentos e pressupostos, no que diz respeito à superação 

dos problemas que têm caracterizado a formação inicial docente, destacadamente, para o ensino 

das disciplinas da área de Ciências Naturais.    

Subjaz essa assertiva a concepção da dinamicidade do contexto de concretização 

das políticas, portanto, prenhe de potencialidades de desencadear reflexões e práticas para além 

daquelas instituídas oficialmente, comungando do posicionamento de Rapôso (2009, p. 193), 

quando afirma que “[...] a compreensão dialética da realidade permite crer nas reais 

possibilidades que as contradições presentes no interior dos sistemas de ensino, das escolas e 

das sociedades fazem emergir [...]”. 

Ademais, conforme sinalizamos no início deste texto, partimos do princípio que, 

nessa forma societal atual, construída historicamente por homens e mulheres concretos, mas 

cindida, do ponto de vista das classes que a compõem com seus respectivos interesses, inexiste 

a possibilidade de um discurso único, consensual, hegemônico sobre qualquer que seja o 

aspecto. Há, por conseguinte, os discursos e ações oficiais, que na maioria das vezes, se 

contrapõem aos interesses de grande parte da população e do(a)s trabalhadore(a)s em geral, 

incluindo aqueles(as) do(a)s profissionais da educação. Todavia, existem também reflexões e 

                                                             
18Com apoio em Souza e Magalhães (2013) estamos entendendo como perspectivas metódicas as diferentes 
concepções da relação sujeito/objeto e suas respectivas maneiras de entender o processo de construção do 
conhecimento, referindo-se ao positivismo, à fenomenologia e ao materialismo histórico dialético, numa indicação 
que considera aqueles mais comumente referendados nas pesquisas no campo da educação.     
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propostas que se encaminham em outra direção e inferimos que tal raciocínio, também, fosse 

objetivado no caso da UFMA, no que diz respeito à proposta e oferta das LI. Pretendíamos fazer 

esse confronto de ideias.    

Compreendendo a realidade como movimento que ganha sentido (ou muda de 

sentido) com a práxis humana, encontramos em Marc Augé (1994) um aporte que corroborou 

com essa reflexão, nos fazendo atentar para o fato de que cada um de nós faz parte de diferentes 

universos (mais ou menos fechados), que são unidades produtoras de discurso e de 

interpretação. Nessa perspectiva, foi ficando cada vez mais claro que a fala de professore(a)s 

dos campi do continente, que integram um grupo específico – responsável pela revisão da 

primeira versão do Projeto Político Pedagógico da LICN – e, por isso, presumidamente, teriam 

produzido um discurso sobre o curso, era uma mediadora significativa para as análises 

propostas na pesquisa.  

Convém determo-nos um pouco nessa argumentação para explicitar nossa 

concordância com análises que ressaltam a dinâmica das instituições, tendo os sujeitos (atores) 

envolvidos em seu cotidiano como protagonistas ativos (NOGUEIRA, 1995), interpretando, 

ressignificando e, portanto, podendo transformar a realidade por meio de suas (re)ações. Não 

obstante partirmos do pressuposto que, em qualquer análise sobre a educação, não se pode 

prescindir de uma reflexão acerca de seus condicionantes e determinantes macroestruturais, 

julgamos importante atentar para as interações sociais (mediações) no contexto de 

implementação das políticas, em coerência com uma concepção dialética de produção da 

realidade histórica. Decorre dessas premissas a inclusão das interpretações e significações de 

professore(a)s que atuam nas LI. 

Frente à decisão de dar atenção especial à escuta da fala desses sujeitos no processo 

de coleta e análise dos dados, as ideias de Kaufmann (2013) agregaram-se às de Bourdieu 

(1997, p. 695), quando este fala da escuta “[...] ativa e metodológica [...], tão afastada da pura 

não–intervenção da entrevista não dirigida, quanto do dirigismo do questionário”. Tais ideias 

fundamentaram não só nossa opção pela realização de entrevistas, mas também a revisão de 

mitos relacionados a uma pretensa neutralidade do(a) pesquisador(a)/entrevistador(a) (ideal 

científico?), à não-intervenção ou dirigismo na entrevista e à inconveniência da relação 

dialógica entre pesquisador(a) e sujeito participante da pesquisa.  

Com base nesses aportes, foram realizadas entrevistas com quatro professore(a)s 

que atuam nos campi do continente já mencionados. Em atenção à ressalva de Kaufmann (2013, 

p. 72), quanto a ser “[...] sempre necessário buscar pessoas capazes de trazer o máximo em 

relação às questões colocadas”, o processo de seleção desses sujeitos pautou-se em alguns 
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critérios. Então, decidimos que o(a)s docentes deveriam: pertencer ao quadro de servidore(a)s 

efetivos da Universidade, tendo por base o pressuposto de um comprometimento com a 

melhoria do projeto do curso, além do acompanhamento das reflexões e propostas para seu 

redimensionamento; ter participado da primeira fase de implementação das LI – ou seja, ter 

tomado posse no primeiro ano de sua oferta (2010) – incluindo os Seminários de 

Acompanhamento concretizados pela PROEN/UFMA (pelo menos 3 dos 5 realizados no 

decorrer do ano 2012, o que corresponde a 60% de frequência); ministrar aulas na LICN e, por 

fim, conhecer o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso em questão.   

A reflexão sobre esse último critério nos levou a considerar as ponderações de 

Anastasiou (2010, p. 591) acerca da pouca efetivação de medidas de integração do trabalho 

docente ao PPP do(s) curso(s) no(s) qual(is) o(a)s professore(a)s trabalham. Este fato leva a um 

desconhecimento desse documento, que se constitui como norteador dos processos formativos 

e, por conseguinte, de extrema relevância no processo decisório referente às atividades a serem 

desenvolvidas com o(a)s aluno(a)s.  

Presumimos, então, que o(a)s professore(a)s que integraram a “Comissão de 

Organização Curricular” da área de Ciências Naturais, formada por ocasião do “I Seminário 

das Licenciaturas Interdisciplinares”19, realizado em Codó nos dias 26 e 27 de março de 2012, 

decerto conheciam o PPP das LI – pois deveriam readequá-lo – e, por conseguinte, podiam 

contribuir com a análise que nos propúnhamos realizar. Contribuição propiciada pela reflexão 

acerca de sua visão da proposta desse novo formato de licenciatura, com base em sua 

compreensão dos conceitos que a fundamentam, a exemplo de competências, 

interdisciplinaridade (ou formação interdisciplinar), currículo por projetos de trabalho e 

pesquisa.  

Definidos esses critérios, a totalidade de possíveis sujeitos era de sete docentes. 

Decidimos, então, selecionar aquele(a)s que representavam, na referida Comissão, os campi 

inseridos no universo da pesquisa. Tal amostra figura na ilustração a seguir (QUADRO 1):  

  

                                                             
19 Participaram desse Seminário professore(a)s e alunos(a) das LI, assessore(a)s; estagiário(a)s; diretore(a)s de 
Centros; consultore(a)s; equipe da ASEI; equipe da POREN/UFMA, com o objetivo de discutir os PPP dos cursos 
em referência, após um período anterior de análise e reflexão destes documentos. Na ocasião, o(a)s participantes 
pactuaram a continuidade das ações para a readequação dos PPP’s das LI implantadas nos campi. 
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Quadro 1 – Universo e sujeitos da pesquisa 

UFMA CAMPUS SUJEITO ANO DA 
POSSE 

PARTICIPAÇÃO 
NOS 

SEMINÁRIOS 
1 Bacabal Docente efetivo 2011 100% 

2 Grajaú Docente efetivo 2011 80% 

3 São Bernardo Docente efetivo 2010 100% 

4 Pinheiro Docente efetivo 2010 60% 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora – 2014-2015. 

 
As características do conjunto desses sujeitos, por si só, eliminam alguns problemas 

que podem comprometer a obtenção de informações, abordados por Bourdieu (1997). Não 

existia a dissimetria social em função de uma superioridade de posição da pesquisadora em 

relação ao(à)s docentes, tendo por base a hierarquia das diferentes espécies de capital. 

Recorrendo às palavras do próprio autor:  
O mercado de bens linguísticos e simbólicos que se institui por ocasião da entrevista 
varia em sua estrutura segundo a relação objetiva entre o pesquisador e o pesquisado 
ou, o que dá no mesmo, entre todos os tipos de capitais, em particular os lingüísticos, 
dos quais estão dotados (BOURDIEU, 1997, p. 695). 
 

Porquanto, não foi tão necessária uma atenção especial ao nível da linguagem 

utilizada, ou à estrutura do mercado linguístico, até porque dois dos sujeitos entrevistados eram 

pessoas conhecidas e os outros dois foram apresentados por alguém de convivência comum. 

Ou seja, foram otimizadas as condições de familiaridade, sobrando espaço para um cuidado 

com sinais verbais ou não verbais no intuito de estimular sua colaboração.  

Pretendemos com tal procedimento obter o aprofundamento da problemática 

construída a partir da gênese do problema e da análise dos documentos selecionados, assim 

como colher dados subjetivos concernentes às concepções, opiniões e avaliações destes sujeitos 

acerca da proposta das LI, no que se referem aos seus pressupostos, seus fundamentos e às 

condições de concretização. 

Por meio de contatos prévios, via ligações telefônicas, as entrevistas foram 

agendadas conforme a disponibilidade do sujeito a ser entrevistado. No primeiro momento do 

encontro, entregávamos o Termo de Consentimento Esclarecido (APÊNDICE 1) para que fosse 

lido e assinado. Nesse documento, constava o título do projeto da pesquisa, seu objetivo geral, 

o nome completo da pesquisadora e de seu orientador, além do nome da instituição e da linha 

de pesquisa às quais se vinculam. Foi utilizado visando esclarecer os sujeitos que iriam 

participar da pesquisa bem como comprovar sua decisão, livre e voluntária, quanto a essa 
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participação e sua autorização para divulgação das informações concedidas na apresentação das 

conclusões do trabalho, desde que seja preservada sua integridade moral. Ao final da leitura, o 

Termo era assinado e todos encontram-se arquivados pela pesquisadora.  

Em seguida, ao estabelecermos uma conversa preliminar, acrescentávamos outros 

detalhes acerca da pesquisa, com destaque para os objetivos mais específicos e esclarecimento 

da metodologia, mormente, no que diz respeito à pesquisa de campo, deixando claros os 

critérios para a escolha dos sujeitos informantes. Por fim, explicitávamos o recorte temporal, 

de modo que eles entendessem que o conteúdo da entrevista se referia à primeira fase de 

implementação das LI, com seu PPP original. Inclusive, levamos uma cópia deste material para 

todas as entrevistas no intuito de disponibilizar a consulta, caso o(a) professor manifestasse 

interesse, e de dirimir eventuais dúvidas.   

As entrevistas foram realizadas com auxílio de um roteiro (APÊNDICE 2) e de 

instrumento gravação. O primeiro foi produzido a partir das contribuições de Kaufmann (2013), 

configurando-se como um guia flexível com o intento de estabelecer uma dinâmica de 

conversação, que contemplou perguntas (ou indicadores para formulá-las), numa sequência 

lógica, de maneira que formassem um conjunto coerente, ordenadas pelos seguintes temas: 

Dados de Identificação; Sobre a proposta de oferta das LI no contexto de expansão da UFMA; 

Sobre o Projeto Pedagógico do Curso; Sobre as condições para o desenvolvimento das atividades 

formativas do curso; Avaliação geral da proposta do curso; Sobre a contribuição para a 

minimização dos principais problemas da formação inicial docente; Outras informações 

consideradas importantes. 

De acordo com Silva (2006), no método da EC, as falas gravadas não são transcritas 

em sua íntegra, sob pena de se transformarem em linguagem escrita. Também porque, conforme 

Kaufmann (2013, p. 119), “[...] o tratamento não consiste simplesmente em extrair o que está 

nas gravações e ordená-lo. Ele toma forma de uma verdadeira investigação, aprofundada, 

ofensiva e imaginativa”. Por essa razão, as falas são ouvidas quantas vezes forem necessárias 

para que se extraiam os elementos relevantes para a compreensão do entendimento do outro no 

que diz respeito ao objeto de pesquisa.  

Nessa perspectiva, a análise do material gravado foi feita na tentativa da “fabricação 

da teoria”, no dizer de Kaufmann (2013), quando o conteúdo das entrevistas, atentamente 

ouvido e interpretado, contribuía com o avanço da investigação, conferindo volume ao objeto. 

Na escuta das falas, várias anotações eram feitas, tanto de transcrições de frases, de palavras-

chaves ou de expressões, quanto de comentários e/ou de interpretações nossas.  
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Tais transcrições referiam-se, em geral, a elementos considerados como essenciais 

devido à sua aproximação das hipóteses em elaboração para alcance dos objetivos traçados. 

Vale salientar que essas análises se efetivaram sempre com o auxílio das referências, numa 

relação de troca entre empiria e teorização, por isso o referencial foi entendido como 

instrumentos conceituais, que propiciaram o confronto das ideias assim como o progresso da 

argumentação.  

No intuito de situar o(a)s entrevistado(a)s quanto a alguns elementos identitários, 

elaboramos o quadro dos sujeitos participantes da pesquisa – o(a)s intrerloctore(a)s – 

apresentado na sequência.  

 

Quadro 2: Caracterização dos sujeitos informantes da pesquisa 

Identificação Graduação Pós-graduação Experiência 
anterior em 
Licenciaturas  

Participação no 
processo de 
formulação das 
LI 

T OF S N 
Sujeito 1 História - 

Lic e Bac 
Mestrado em 
Educação 

S N  X 

Sujeito 2 Biologia - 
Lic e Bac 

Mestrado em 
Ecologia 

S N  X 

Sujeito 3 História - 
Lic e Bac 

Mestrado em 
Educação 

S N  X 

Sujeito 4 Química 
Industrial  
Quimica – 
Lic 

Doutorado em 
Ciências – 
Química Analítica 

S N  X 

Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora – 2014-2015.  

 

 

Na análise deste quadro, alguns esclarecimentos são necessários. Nos momentos 

iniciais da entrevistas o(a)s docentes participantes da pesquisa foram questionado(a)s como 

gostariam de ser nomeado(a)s no texto produzido para exposição dos resultados do trabalho 

investigativo. Todo(a)s responderam que eram indiferentes quanto à questão, deixando a 

critério da pesquisadora, podendo, inclusive, serem identificado(a)s pelo respectivo nome e 

sobrenome. Entretanto, optamos por preservar suas identidades na medida do possível, do que 

decorre sua identificação mediante a denominação Sujeito, seguida do numeral 1, 2, 3 ou 4.   

Não acrescentamos aos critérios de escolha dos sujeitos a área de atuação nas LI, 

ou seja, se ministravam aulas cujos conteúdos estivessem relacionados à formação específica – 

as Ciências Naturais –, ou à formação pedagógica – os Fundamentos da Educação. Justificamos 

Legenda:  
Lic  – Licenciatura; Bac – Bacharelado 
T – Tradicionais; OF – outros formatos  
S – Sim; N - Não 
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a irrelevância atribuída a tal critério pelo fato de se tratarem, conforme presumíamos em 

decorrência de sua denominação, de uma licenciatura interdisciplinar, demandando de todo(a)s 

o(a)s professore(a)s uma visão de todo o percurso formativo e o esforço pelo constante diálogo 

entre essas duas dimensões da formação docente.  

No entanto, quando realizamos a entrevista com os Sujeito 1 e 3, nos deparamos 

com uma formação diferente daquela selecionada no momento de delimitação do objeto de 

pesquisa – as Ciências Naturais. Diante do impasse, optamos por legitimá-los como informantes 

devido aos motivos seguintes. No caso do Sujeito 3, o argumento utilizado para sua participação 

na Comissão de Organização Curricular, segundo o qual, no campus em que trabalha, nos 

momentos iniciais da implementação das LI foi organizado o Colegiado de Ciência Humanas e 

Naturais, portanto contemplando os dois cursos. Este Colegiado teria indicado alguns nomes de 

professore(a)s que deveriam participar dos fóruns de discussão sobre essas novas licenciaturas, 

sendo ele um daqueles. Ademais, após a realização da entrevista percebemos a importância de 

considerar a visão de professore(a)s de outra área (Ciências Humanas), mas que desenvolvem 

conteúdos referentes aos Fundamentos da Educação, tendo em vista o objeto do Concurso 

Público a partir do qual ingressou na carreira do magistério da Universidade, bem como a pós-

graduação concluída: Mestrado em Educação.  

Quando tentamos entrar em contato com outro professor, cujo nome constava na 

Comissão de Organização Curricular da área de Ciências Naturais, fomos informada de seu 

afastamento para o doutoramento, realizado em outra capital. A indicação de outro professor, o 

Sujeito 1, foi aceita, sendo que por ocasião da realização da entrevista constatamos tratar-se de 

docente do campo da formação pedagógica que tem graduação na área de História. Decidimos 

mantê-lo como interlocutor devido ao seu conhecimento sobre o projeto original das LI, pois 

ele afirmou ter sido um dos primeiros a ler o projeto do curso, junto com outro(a)s seis ou sete 

colegas.  

Além disso, teve participação ativa nos debates com a Reitoria e consultores 

externos, tendo inclusive integrado uma Comissão que iria discutir a parte de Fundamentos da 

Educação. Contudo, em sua opinião, seu nome não permaneceria na referida Comissão devido 

ao fato de não ter assinado a “Carta de Codó”, tendo em vista suas discordâncias com o 

processo. Em nosso julgamento, tal fato, não obstante sua relativa relevância (o que, inclusive, 

justifica o registro), não seria suficiente para desconsiderar a indicação de seu nome.  

Outros dados que estimamos como dignos de destaque e, por isso, constam no 

quadro de caracterização desses sujeitos, são os que se relacionam às experiências anteriores 
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em licenciaturas (“tradicionais”20 ou outros formatos) e à participação no processo de 

formulação das LI. Como pode ser observado no quadro, apesar de todos terem sido professores 

substitutos em universidades públicas, 03 deles na própria UFMA e 01 na UEMA, nenhum 

tinha trabalhado com outro formato de licenciatura, além do “tradicional”.  

É cabível, ainda, acrescentar outro informe revelado por ocasião de realização das 

entrevistas. A premissa de Anastasiou (2010), concernente ao desconhecimento do PPP dos 

cursos em que lecionam, foi comprovada quando questionamos os sujeitos participantes da 

pesquisa se tinham informações sobre o projeto das LI quando ingressaram na carreira do 

magistério na UFMA. Três deles responderam negativamente, sendo que a fala do Sujeito 1 

representa as demais: “[...] não tínhamos a menor ideia de como era a estrutura, de como era a 

forma, de como eram os mecanismos de desenvolvimento do curso... isso foi um impacto pra 

todo mundo... algo absolutamente novo pra todos nós”. 

Aliás, vale ressaltar também que foi esse desconhecimento, e a perplexidade em sua 

recepção, que motivou a participação do(a)s professore(a)s na Comissão já mencionada, do qual 

decorria a sensação de estar “perdido” (SUJEITO 2) e a necessidade de diálogo com outro(a)s 

colegas para saber o que estavam fazendo.  

Enfim, para a apresentação do percurso realizado no processo investigativo, 

estruturamos o texto em duas partes, além desta introdução, que apresenta a trajetória da 

pesquisa por meio da explicitação do tratamento teórico-metodológico, e das considerações 

finais, sobre as quais discorremos com mais detalhes a seguir.  

A primeira parte, intitulada Contextualizando a gênese da proposta de oferta das 

Licenciaturas Interdisciplinares na UFMA, contempla dois capítulos. O primeiro, identificado 

como A Universidade Federal do Maranhão: um percurso de endividamento delineador da 

demanda de inclusão social, esboça uma panorâmica contextualização histórica da Educação 

Superior e formação de professore(a)s no Maranhão, ressaltando a dívida social contraída pelo 

poder público deste estado da federação frente às reivindicações de grande parcela de sua 

população por acesso e condições de permanência em universidades públicas, gratuitas e com 

qualidade socialmente referenciada.  

A Política de expansão/Interiorização da UFMA e a oferta de formação docente: 

crescimento com inovação e inclusão social? nomeia o segundo capítulo que parte de uma 

reflexão sobre as políticas de Educação Superior no contexto das reformas educacionais 

                                                             
20 Estamos considerando “tradicionais” as licenciaturas com estruturação disciplinar destinadas à formação de 
docentes com habilitação em uma disciplina para atuação na Educação Básica, contemplando tanto o Ensino 
Fundamental quanto o Ensino Médio.  
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iniciadas na última década do século passado, buscando evidenciar a lógica global que as 

condiciona e/ou as determina. Tendo como recorte e campo empírico o processo de 

expansão/interiorização da UFMA, no âmbito da adesão ao REUNI, que originou a proposta 

das LI, o texto encaminha-se para a identificação de convergências desse contexto com o 

movimento de internacionalização das agendas educacionais como forma de problematizar os 

discursos pautados na inovação e pioneirismo da referida proposta. Para tanto, apresenta uma 

análise de dados relativos à evolução da oferta de cursos e vagas na referida Universidade, 

abrangendo o período de 2007 a 2014, destacando a implantação dessas licenciaturas como 

única opção de acesso ao nível superior do ensino na maioria dos campi do interior do estado 

do Maranhão, para pontuar algumas reflexões quanto aos limites e possibilidades desse 

processo para uma verdadeira democratização da educação superior pública.  

A segunda parte, intitulada Conhecendo o Projeto Político Pedagógico das 

Licenciaturas Interdisciplinares, também, está estruturada em dois capítulos. O primeiro destes, 

cujo título é Licenciaturas Interdisciplinares: para além de uma nova proposta de 

profissionalização docente, um paradigma de gestão da educação superior para os campi do 

continente da UFMA, inicia-se com uma reflexão sobre o percurso histórico da oferta de 

Licenciaturas no Brasil, em especial daquelas na área de Ciências Naturais, no intuito de 

apreender a gênese dos principais problemas do processo formativo inicial docente para o 

ensino dos conteúdos disciplinares desta área do conhecimento. Atenção especial foi 

dispensada às variadas formas de fragmentação que têm caracterizado os processos formativos 

de professore(a)s, nomeadamente a problemática relação entre teoria e prática, bem como entre 

conhecimentos pedagógicos e específicos nos currículo e, ainda, o distanciamento do contexto 

de futura atuação profissional no decorrer dos cursos. O capítulo segue com uma discussão 

sobre o diagnóstico dos cursos de formação docente que levou à formulação e proposição das 

LI e com um exame crítico das adjetivações utilizadas para apresentar esse novo formato de 

licenciatura, destacando as contradições entre um discurso que se ancora na inovação, mas 

recorre a antigas propostas, oriundas do movimento escolanovista. A argumentação produzida 

encaminha para o término do capítulo, tendo por base a assertiva que a proposição e 

implementação das LI nos novos campi do continente articula-se com as novas formas de gestão 

assentes na gerencialismo.  

O último capítulo, intitulado Convertendo velhas bandeiras em novas 

possibilidades: as proposições repaginadas, dá continuidade à análise do projeto pedagógico do 

curso das LI, centrando-se nos princípios norteadores e fundamentos teórico-práticos. 

Privilegia, então, a discussão sobre a adoção da competência como concepção nuclear desse 
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novo formato de licenciatura, numa linha argumentativa balizada por aportes que vinculam tal 

perspectiva às demandas atuais do capital, regidas pela racionalidade mercadológica. Examina, 

também, outros pressupostos e fundamentos que conferem identidade ao curso, ainda que esta 

seja construída, contraditoriamente, mediante a falta de clareza. Tendo como eixo de análise o 

reducionismo de concepções que focalizam a formação docente no desenvolvimento de 

competências, as reflexões do capítulo têm prosseguimento com um exame das orientações 

metodológicas, que convergem tanto para a secundarização dos conhecimentos científico-

culturais e, por conseguinte, do ato de ensinar, quanto para a destituição do trabalho docente de 

seu viés intelectual. As análises finalizam-se com a mediação da contribuição dos sujeitos 

participantes da pesquisa no que tange à avaliação que fazem do curso e das condições para a 

operacionalização do processo formativo nele proposto, revelando muito mais limites do que 

possibilidades para que essas licenciaturas superem a fragmentação que tem caracterizado a 

formação inicial de professore(a)s da área de Ciências Naturais e/ou se constituam em novos 

caminhos para a profissionalização docente.   

Por fim, as Considerações Finais cumprem a função de apresentar a tese por meio 

de um esforço intelectual para a produção de uma síntese, uma vez que partimos do 

entendimento que a realidade é complexa e dinâmica e, portanto, nem todo o seu movimento e 

suas contradições podem ser apropriados pelo pensamento. Portanto, são apresentadas as 

determinações-relações que foram possíveis ser apreendidas.  
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PARTE 1 – CONTEXTUALIZANDO A GÊNESE DA PROPOSTA DE 

OFERTA DAS LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES NA UFMA  

 

Nos dias atuais, é inegável a relevância da educação tanto para o desenvolvimento 

humano, quanto das sociedades como um todo, daí o fato de a educação ter se transformado em 

matéria regulada pelo Direito e medida de política pública, traduzindo-se, como diz Höfling 

(2001), em o “Estado em ação” (2001), uma vez que se constitui em expressão/síntese do jogo 

de poder inerente às relações sociais capitalistas, o que pode representar avanços e/ou 

retrocessos, rupturas ou continuidades. 

É nessa perspectiva que analisamos as LI ofertadas no contexto de expansão da 

UFMA, pressupondo que uma reflexão acerca dessas licenciaturas presume um tratamento que 

não as considere como variável independente, mas como algo que está associado a uma 

totalidade com a qual se relaciona numa série de determinações recíprocas. 

Destas, destacamos as políticas públicas para a educação no contexto de um país 

cuja inserção no movimento de globalização, considerado em suas dimensões social, cultural, 

política e econômica, tem se efetivado de forma subordinada às concepções hegemônicas 

mundiais. Buscamos, assim, entender o campo da educação dentro de condições históricas 

determinadas e determinantes, considerando que o contexto atual é marcado por um movimento 

de reformas – da economia, do Estado, da educação – que permitem apreender as estratégias 

adotadas pela Universidade em referência para adequar-se à sua lógica.  

Impõe-se, então, um raciocínio sobre a lógica global que condiciona e determina 

tais políticas e seus desdobramentos na formulação de prioridades e estratégias para as políticas 

da Educação Superior, posto ser desse nível a incumbência da formação docente. Acreditamos 

ser este um percurso que possibilita entender a inserção brasileira – e maranhense – no 

movimento de mundialização das agendas educacionais, lançando luzes para uma aproximação 

da concreticidade da oferta dessas novas licenciaturas nos campi do continente.  

Dessa forma, esta parte do trabalho cumpre a função de contextualizar a oferta das 

LI na UFMA. Partimos da premissa que o desvelamento da realidade requer a apreensão das 

relações entre singularidade, particularidade e universalidade, bem como um exame de sua 

gênese e desenvolvimento. Trata-se de um esforço para a realização de uma análise de aspectos 

essenciais do modo de ser do objeto de investigação que o contextualize na atualidade de seus 

determinantes econômicos, políticos e culturais. 
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Como fio condutor, jaz a seguinte questão: a proposta de LI que emerge no contexto 

da política de expansão da UFMA ganha inteligibilidade a partir de uma análise sobre os 

impactos do predomínio das teses neoliberais nas políticas educacionais?  

Elegemos como eixos de análise a negação/dificuldade de acesso, ou o acesso 

diferenciado, à Educação Superior para as classes populares, assim como a oferta desse nível 

de ensino articulada a um paradigma de importação de cultura, aspectos que reforçam as 

desigualdades sociais.  

A discussão está organizada em dois capítulos, sendo que o primeiro contempla 

uma reflexão acerca da tardia criação da universidade pública no Estado do Maranhão e seu 

consequente endividamento com a população desse estado da federação, o que, por sua, vem 

delineando reivindicações pela ampliação das oportunidades de acesso em instituições desta 

natureza e justificando/legitimando medidas direcionadas à sua expansão.   

O capítulo seguinte enfoca a política de expansão da UFMA, concretizada, 

precipuamente, pela via da interiorização e mediante a oferta de cursos de formação docente. 

Analisa-a, então como inserida em um contexto de reformas educacionais, que no âmbito da 

Educação Superior, em especial das IFES, se caracteriza por um movimento de reestruturação 

das universidades, o que confere singularidade à oferta das LI, como única opção de acesso a 

este nível de ensino nos campi do continente.  
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2. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO: um percurso de endividamento 
delineador da demanda de inclusão social  

 

A ampliação do acesso e garantia de condições para permanência na escola em 

todos os níveis; qualidade socialmente referenciada da educação pública, gratuita e laica; 

democratização da gestão e, ainda, política global de valorização do magistério que inclua 

formação inicial e continuada, dentre outras, constituem-se reivindicações históricas de 

educadore(a)s, estudantes, movimentos sociais e entidades democráticas.  

Entretanto, não obstante as pressões e demandas por ações mais incisivas do Estado 

quanto à formulação de políticas públicas para a educação, a formação de professore(a)s, assim 

como a expansão da Educação Superior em instituições públicas, muito há ainda por fazer. 

Nessa perspectiva, faremos uma reflexão sobre alguns aspectos históricos 

referentes à Educação Superior no Maranhão, destacadamente na UFMA, desde sua gênese até 

os dias atuais, enfocando a formação docente.   

 

2.1 Educação Superior e formação de professore(a)s no Maranhão: algumas aproximações 

históricas   

 

A reflexão sobre as LI, como novas modalidades de licenciatura oferecidas no 

contexto de expansão da UFMA demanda, de antemão, algumas considerações sobre esse 

curso.  Sendo uma das modalidades de graduação na Educação Superior, juntamente com o 

Bacharelado, sua particularidade se refere à formação para o magistério de disciplinas 

específicas para a atuação em nível médio (ou secundário conforme denominação mais remota).  

No Brasil, tem aparecimento tardio, somente na década de 30 do século passado, a 

reboque do bacharelado, uma vez que tinha a função de conceder “licença magistral” ao(à)s 

portadore(a)s de “licença cultural” adquirida mediante a conclusão de um curso de formação 

científica em determinada especialidade (TANURI, 2003).  

Tardio porque, na realidade, por um período bastante longo, o Brasil não contou 

com instituições de Educação Superior, limitando as iniciativas em sentido aproximado aos 

Seminários Teológicos e aos Colégios de educação jesuíta. Tendo em vista a formação das 

elites, em geral, para fins de governo, cursos de Filosofia e Teologia eram neles desenvolvidos 

mediante um currículo que privilegiava a “moral e os bons costumes” (MILANESI, 1998). 

Destarte, após a invasão portuguesa, no início do século XVI, foram necessários três séculos 

para que as primeiras instituições culturais e científicas de Educação Superior fossem criadas.  
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Tal realidade é decorrente do colonialismo que colocava o país numa posição de 

dependência aos desígnios da metrópole portuguesa, tais como: acumulação de riquezas à custa 

da exploração mediante o extrativismo, monopólio comercial e pacto colonial. No entanto, é 

uma situação com suas peculiaridades visto que a Espanha, que também empreendeu um 

processo de colonização baseado na exploração, fundou instituições de Educação Superior em 

alguns países sob sua possessão. Um caso ilustrativo é o México que, logo no início do período 

colonial, em 1553, teve sua primeira universidade institucionalizada. Sem falar nos territórios 

colonizados pela Inglaterra, que do mesmo modo tiveram acesso a esse nível de ensino ainda 

no período colonial. Decerto, isso se deve às características do processo colonizador desses 

países.  

Quiçá o Maranhão teria uma outra história caso o desfecho para as disputas entre 

ingleses, franceses e holandeses pelo domínio de exploração de suas riquezas e ocupação de 

seu território fosse diferente. Desconsiderando-se as polêmicas acerca da fundação de sua 

capital (LACROIX, 2008), mais comumente imputada aos franceses, poderíamos ter outra 

história da educação e, em particular, da Educação Superior, caso os portugueses não os 

tivessem vencido, tomando por base as iniciativas desses países em relação às colônias por eles 

instituídas. 

Todavia, o fato de não ter instituído a Educação Superior no país não significa que 

os filhos das elites portuguesas, nascidos no Brasil, ficassem sem frequentar cursos de formação 

profissional superior. De acordo com Teixeira (1989), a Universidade de Coimbra recebeu mais 

de dois mil estudantes nos cursos de Direito, Medicina e Filosofia, além de Teologia. É 

oportuno mencionar a análise de Oliven (2002, p. 24) 
Essa universidade, confiada à Ordem Jesuítica, no século XVI, tinha, como uma de 
suas missões, a unificação cultural do Império português. Dentro do espírito da 
Contra-Reforma, ela acolhia os filhos da elite portuguesa que nasciam nas colônias, 
visando a desenvolver uma homogeneidade cultural avessa a questionamentos à fé 
Católica e à superioridade da Metrópole em relação à Colônia.  
 

Segundo Meireles (1994), na região que, atualmente, compreende o estado do 

Maranhão, os governantes deixaram a educação a cargo das ordens religiosas, sendo que, nesse 

nível de ensino, se sobrepuseram jesuítas e carmelitas. Durante o período colonial dois colégios 

estavam autorizados pelo Papado a conferir doutoramento: o Colégio dos Jesuítas (Nossa 

Senhora da Luz), criado ainda no século XVII, e o Colégio da Madre Deus, construído no século 

seguinte, ambos com o principal propósito de formação para o sacerdócio. Quanto às demais 

formações, apenas tinham acesso os filhos da elite maranhense, enviados para estudos fora da 

província, de preferência em Coimbra ou Évora, manifestando-se, portanto, uma subordinação 
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para além de econômica, mas também cultural e religiosa, à metrópole, assim como o caráter 

elitista e excludente que vai se constituir uma das características da Educação Superior desse 

estado da federação.  

No País, não obstante algumas solicitações de criação de universidades, durante 

todo o período colonial, assim como no período imperial e até início da República, o que se 

testemunhou foi a dependência da metrópole quando se tratava do acesso a níveis mais elevados 

de ensino, o que revela, além do caráter elitista, o intento de preservação dos valores 

portugueses.  

Como referencial analítico dessa realidade, diversas proposições têm sido 

formuladas, das quais destacamos Bourdieu (2013) que questiona a ideologia da ‘escola 

libertadora’ e argumenta que o sistema escolar é um dos fatores mais eficazes de conservação 

social, utilizado pelas classes mais favorecidas para monopolizar a “[...] manipulação dos bens 

culturais e dos signos institucionais de salvação cultural” (p. 72).  

Dessa forma, como resposta aos anseios da população local, entraram em cena as 

soluções compensatórias ou substitutivas (TEIXEIRA, 1989), algo que vai se perpetuar nas 

políticas educacionais brasileiras.   

Com a vinda da família real, no início do século XIX, mudanças significativas 

ocorreram, tanto no campo econômico e político, quanto no educacional. As primeiras 

instituições de Educação Superior foram fundadas para atender às elites vindouras, em 

detrimento da garantia da educação básica, com cobertura bastante pequena. Há de se ressaltar 

que essa oferta efetivou-se por meio de cursos isolados e profissionalizantes nas áreas de 

Medicina, Engenharia, Direito e Agricultura. Também foram criadas a Academia Real da 

Marinha, no Rio de Janeiro, em 1808, e a Academia Real Militar, em 1810.  

Não obstante as alterações no quadro desse nível de ensino, é preciso sublinhar a 

não preponderância de um papel propriamente formativo dos cursos e, sim, um viés imediatista, 

pautado no pragmatismo (FÁVERO, 1977), tendo em vista o atendimento dos interesses da 

elite portuguesa em manter um sistema hierarquizado de poder e privilégios. A garantia de 

instrução para o desenvolvimento de atividades militares e a habilitação de profissionais liberais 

para ocuparem postos privilegiados, que conferiam prestígio social a uma parcela restrita da 

população revela a desigualdade de acesso/apropriação tanto ao capital econômico (melhores 

salários e possibilidade de aquisição de imóveis, por exemplo), quanto ao capital cultural na 

sua forma de conhecimentos, habilidades e competências legitimados por diplomas. Além 

disso, os referidos cursos eram organizados à margem dos problemas locais, limitando-se à 
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valorização e transmissão da cultura elitista, o que, na análise de Teixeira lhes conferia um 

papel alienador. Em suas próprias palavras:  
[...] tínhamos duas alienações no ensino superior. A primeira grande alienação é que 
o ensino, voltado para o passado, nos levava ao desdém pelo presente. A segunda 
alienação é que toda a cultura transmitida era cultura européia. E nisso tudo o Brasil 
era esquecido. (TEIXEIRA, 1998, p. 93-94). 
 

Outras instituições foram criadas na primeira década do século XIX, a exemplo da 

Faculdade de Medicina da Bahia, em 1808. Contudo, todas tinham a finalidade de gerar uma 

infraestrutura mínima aos intuitos da elite portuguesa, caracterizando-se, em consequência, por 

uma visão reducionista de educação superior. Convém ressaltar que a visão utilitarista que passa 

a informar o ensino no Brasil, decorre também da perda da hegemonia católica sobre os rumos 

da educação, ocasionada pela expulsão oficial dos jesuítas. Nesse sentido, são os institutos 

isolados ou as faculdades específicas voltados para o ensino, e de orientação profissional, que 

estão na gênese da Educação Superior no país, contribuindo, mais tarde, para a construção de 

algumas de suas marcas identitárias, tal como a fragmentação.  

No decorrer de todo o século XIX, trinta e cinco desses cursos de orientação 

profissional foram criados, visando a formação de jovens oriundos das elites, sendo que vinte 

e quatro deles localizavam-se nas regiões atualmente conhecidas como sudeste e sul do país e 

apenas dez estavam na região nordeste, mais especificamente nos estados da Bahia (oito) e 

Pernambuco (dois), ou seja, nas cidades mais importantes do ponto de vista da economia.  

Decerto este critério contribui, embora não de forma exclusiva, para a compreensão 

da não criação de uma dessas instituições no Maranhão, apesar da ideia, construída e difundida 

à época, de seu lugar de destaque dentre as demais províncias do Império brasileiro, em 

decorrência da cultura e intelectualidade que conferia identidade singular e imponente à cidade 

de São Luís. Identidade esta forjada na comparação entre a referida cidade e Atenas – conhecida 

como principal centro cultural e intelectual da antiguidade ocidental – tendo como referência a 

erudição dos letrados ludovicenses21 da época e sintetizada na expressão Atenas Brasileira.  

Contudo, não obstante os “oitocentos” constituírem-se pano de fundo para a 

construção da “ideologia da singularidade”22 (LACROIX, 2008) e serem considerados a idade 

de ouro do Maranhão, nem mesmo para a elite local foi ofertada alguma oportunidade de 

formação em nível superior, sendo a Europa a opção predominante. Contraditoriamente, há uma 

                                                             
21 Adjetivo pátrio relativo a São Luís – MA.  
22Expressão cunhada por Maria de Lourdes Lauande Lacroix, no livro “A Fundação Francesa de São Luís e seus  
Mitos” (2008), referindo-se ao processo da história do Maranhão em busca de uma identidade, no qual edifica a 
imagem de uma terra singular. A origem francesa da cidade de São Luís, segundo a autora, é um dos mitos que 
integram tal ideologia.  
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situação inferior à do período colonial, pois que os dois colégios anteriormente citados foram 

extintos, tendo sido inaugurado em 1838 o Seminário Eclesiástico de Santo Antonio, sem a 

prerrogativa do doutoramento, e a Escola de Cutim, de vida muito curta (quatro anos), com 

caráter profissionalizante, para a formação, em nível médio, de técnicos agrícolas. São 

oportunas as palavras de Meireles (1994, p. 57) sobre o assunto:  
A nós, o que nos surpreende e intriga, sabendo-o, é que essa elite socialmente refinada 
e culturalmente aprimorada não se tenha empenhado, ao menos por uma questão de 
envaidecimento e orgulho para a terra, na criação de uma escola superior, à 
semelhança do que ocorreria com o Rio de Janeiro, a Bahia, Pernambuco e São Paulo 
[...]. 
 

Apesar da fundação do Liceu Maranhense em 1838, com o objetivo de oferecer 

uma formação propedêutica que encaminhasse seus egressos para estudos superiores 

(SALDANHA, 2008), não foi criada nenhuma instituição desse nível de ensino, sendo natural 

a saída dos filhos das elites para outros estados brasileiros ou países europeus.  

O século XX inicia-se sem que o poder público tenha compromisso com a criação 

de universidades no Brasil. Prova disso é o fato de o parlamento não ter aprovado nenhum dos 

quarenta e dois projetos apresentados com tal finalidade no século anterior23. Argumentações 

em torno da obsolescência dessa instituição de ensino e, por conseguinte, seu descompasso com 

as necessidades do novo país a ser edificado, justificaram tal resistência e a defesa do ensino 

utilitário de preparo profissional, em detrimento da pesquisa e produção de científica, assim 

como de outros aspectos da cultura. A análise de Teixeira (1989, ?) sintetiza o pensamento da 

época: 
Havia no Brasil, na classe governante brasileira, a idéia de que a sociedade que se 
estava construindo ia ser uma sociedade utilitária, uma sociedade de trabalho e, como 
tal, não ganharia muito em receber os ornamentos e as riquezas da velha educação 
universitária.  
 

Não há como deixar de situar nesse posicionamento a raiz de uma inserção 

capitalista dependente e importadora de ciência e tecnologia que, em maior ou menor medida 

persiste até os dias atuais, por isso sinalizada em épocas diferentes por Teixeira (1989) e Neves 

(2000). Registramos as palavras desta autora ao analisar as políticas educacionais 

contemporâneas,  
[...] ao invés de se direcionarem ao aumento da nossa capacidade produtora de ciência 
e de tecnologia, encaminham-se à capacitação da força de trabalho em seu conjunto, 
no sentido de operar produtivamente a ciência e a tecnologia transferidas do 
capitalismo central (NEVES, 2000, p. 29). 
 

                                                             
23 A não aprovação se deve à influência dos positivistas, adversários da criação de universidades no Brasil, 
alegando ser uma iniciativa contrária à liberdade de ensino e sua laicidade (CUNHA, 1980). Não é demais recordar 
que a doutrina do positivismo teve grande êxito no Brasil, fornecendo os parâmetros para a teoria geral da 
instrução.  
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Destarte, constatamos que até o final do século XIX, a Educação Superior no Brasil 

concretizou-se, sobretudo, na formação vocacional, em instituições religiosas, e em escolas 

profissionais de ciências aplicadas limitadas a algumas cidades24. Mas, o início da República 

testemunha o primeiro movimento de expansão desse nível de ensino, embora seu principal 

traço característico não tenha sido superado, o do elitismo, e outro tenha sido reafirmado, o da 

dualidade.  

Em decorrência das Reformas Benjamim Constant (1890-91), Epitácio Pessoa 

(1901) e Rivadávia Correa (1911)25 surgiram as escolas superiores livres, a                                       

oferta de cursos de graduação se diversificaram e as formas de acesso foram facilitadas. Vitória 

do positivismo, defensor da liberdade no ensino superior, tal expansão altera não apenas 

quantitativamente o quadro desse nível de ensino no País como compromete sua qualidade, 

submetida aos interesses do mercado, uma vez que tanto podia oferecê-lo o Estado em suas 

esferas administrativas nacional e estadual, quanto a iniciativa privada (entidades e indivíduos), 

a partir de estruturas administrativa e didáticas diversas, com mínimo controle do governo 

federal.   

Quanto à formação para o magistério, por muito tempo não se efetivou em nível 

superior, seja para os estudos clássicos e históricos ou para ciência. Ademais, tal formação tem 

histórias distintas no Brasil, a depender do nível e/ou modalidade, assim como da localidade 

(estado, município). Para o magistério das séries iniciais, por exemplo, a partir do século XIX, 

foi criada a Escola Normal (1830), correspondendo, inicialmente, à escolarização primária e 

mais tarde elevando-se ao nível secundário. Já a formação para o ensino no nível médio 

constituiu-se nos anos 30 do século XX nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras ou 

Faculdade de Educação, como na Universidade do Distrito Federal, a qual, de acordo com 

Tanuri (2003), concedia licença magistral após conclusão de uma formação pedagógica a quem 

possuísse graduação em alguma especialidade.  

                                                             
24 De acordo com Cunha (1980, p. 132): Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro Preto, Salvador, Recife/Olinda, Cruz das 
Almas (BA) e Pelotas.  
25 A Reforma Benjamim Constant, entre outros dispositivos que facilitaram o acesso ao ensino superior, “criou 
condições para que escolas superiores particulares viessem a conceder diplomas dotados do mesmo valor dos 
expedidos pelas escolas federais”; a de Epitácio Pessoa (1901) consolidou o processo de desoficialização do ensino 
promovendo a equiparação entre as escolas secundárias privadas e oficiais, sob inspeção nos currículos; isso 
permitia aos estudantes daquelas escolas ingressarem no ensino superior em caso de aprovação em exame 
específico ao final da última série; e a de Rivadávia Correa (1911) além de reafirmar o sistema de admissão nas 
próprias faculdades, concedeu autonomia didática e administrativa aos estabelecimentos de ensino e acabou com 
o monopólio estatal na concessão de diplomas e títulos. 
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Vale ressaltar que tal formação baseada no modelo 3 + 126, tendo perdurado por 

muitos anos, confere uma das características principais dos processos formativos iniciais de 

professore(a)s no Brasil, qual seja, a dissociação entre conhecimentos específicos da 

área/disciplina de atuação e os conhecimentos pedagógicos, sendo enfatizados os primeiros. 

Não somente uma das principais características, assim como, um dos problemas cruciais dessa 

formação, tratando-se, na essência, da relação entre teoria e prática. Por conseguinte, constitui-

se em um indicativo para a (re)configuração de propostas curriculares direcionadas para a 

superação de tal problema, como é o caso das LI implementadas nos campi do continente da 

UFMA.     

Para retomar o rápido apanhado acerca da formação docente, convém ressaltar que 

após em período que privilegiou uma formação concretizada em instituições religiosas, voltada 

para o desenvolvimento de habilidades necessárias ao cumprimento de tarefas pastorais baseada 

nos clássicos antigos e voltada a padrões da sociedade europeia, passamos a um período em que 

a centralidade estava no processo de seleção de professore(a)s (as) para as Aulas Régias, não 

sendo exigido do(a)s candidato(a)s a comprovação de formação para o magistério e, logo 

depois, à instrução no domínio do método mútuo, segundo Tanuri (2000, p. 63), “[...] a primeira 

forma de preparação de professores, forma exclusivamente prática, sem qualquer base teórica 

[...]”. Após 1835, data da constituição da primeira Escola Normal brasileira, criada na Província 

do Rio de Janeiro, é que a formação docente vai ganhando espaço nas iniciativas 

governamentais relacionadas à educação, porém ainda por muito tempo, é concretizada em 

escolas primárias (elevadas tardia e lentamente em nível médio), com diferentes padrões e 

fazendo parte dos sistemas provinciais/estaduais. 

A segunda década do século XX é o período em que as instituições de orientação 

profissionalizante são reunidas sob o regime de universidade, ainda que, de acordo com 

Teixeira (1989), a maioria não tivesse as condições necessárias para conquistar esse status, pelo 

menos, não aquele condizente com o modelo alemão, ou humboldtiano. Com efeito, tal 

concepção de universidade coaduna estudo e produção de conhecimento, e não somente ensino, 

característica principal das iniciativas do século XIX, excetuando-se, em certa medida, algumas 

escolas de Medicina. Vale destacar que, para além da polêmica acerca de uma definição de 

modelos universitários clássicos e apesar da coexistência de aspectos do modelo profissional 

                                                             
26 Modelo que tem origem nos anos 30, por ocasião da criação das Licenciaturas nas antigas faculdades de 
Filosofia, no qual as disciplinas de natureza pedagógica, com duração de um ano, justapunham-se às disciplinas 
de conteúdo, com duração de três anos.  
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napoleônico e do que alia produção do conhecimento e qualificação para o mercado de trabalho 

em profissões liberais, comumente considera-se que no Brasil adotou-se, nos principais centros 

desde a primeira República, o modelo humboldtiano (SGUISSARDI, 2006; SAVIANI, 2010).  

No entanto, sabemos que tais modelos inscrevem-se no esforço intelectual de 

apreensão do real e, portanto, não encontram equivalência na realidade de outros países 

diferentes daqueles que lhes deu origem. Afinal, conhecimentos e saberes não podem ser 

transplantados, de forma mecânica, de um contexto peculiar para outro, ainda mais quando 

guardam profundas distinções socioculturais. Sobre esse aspecto, é bastante oportuna a 

assertiva de Sguissardi (2006, p.276).  
Sem necessidade de maior demonstração, pode-se afirmar que o que se tem feito 
nestas terras do Novo Mundo são verdadeiros transplantes ou adaptações autóctones 
de estruturas universitárias européias, principalmente de viés confessional até a 
Revolução Francesa, e vazadas nos conhecidos modelos clássicos – no caso do Brasil, 
primeiro, o francês/napoleônico ou pombalino/coimbrão; depois, alemão ou 
humboldtiano – após a laicização da sociedade e da vida universitária sob a égide da 
revolução burguesa.  
 

Na realidade, considera-se que a primeira27 universidade brasileira foi criada na 

capital do país, em 1920, constituindo-se uma conquista frente à resistência dos positivistas, 

que a entendiam como uma instituição medieval e ligada estritamente à igreja católica. Porém, 

não significou uma ruptura com as condições anteriores, tendo em vista que a materialidade 

que a ensejou era marcada pelo domínio das oligarquias paulistas e mineiras (em revezamento), 

assim como pelo não atendimento às demandas, mais populares e/ou das classes médias, de 

acesso a esse nível de ensino. Conquanto, voltando-se mais para o ensino do que para a pesquisa 

e mais próxima do modelo francês de especialização e profissionalização (ou napoleônico), a 

universidade em tela, além de dar continuidade ao caráter elitista, que vinha caracterizando a 

Educação Superior até esse período, conserva a autonomia das faculdades.  

Esses elementos permitem, uma vez mais, averiguar algumas particularidades da 

história dessa instituição no Brasil. Por um lado, diferenciam-na da origem da instituição 

universitária em outros países da Europa, porquanto aquelas atuavam como centro de 

consolidação da cultura, no século XI, mediante a formação de mestres (zeladores e guardiões 

da cultura e dos métodos de elaborá-la) e considerada a profissão das profissões, sendo todas 

as demais a ela subalternas (TEIXEIRA, 1989). Por outro, ajuda-nos a constatar, no País, 

                                                             
27 Segundo Cunha (1980), antecedeu esta primeira, a Universidade do Rio de Janeiro, algumas outras que tiveram 
vida breve e, por isso, denominadas de “passageiras”: Universidade de Manaus (1909-1920); Universidade de São 
Paulo (1911 – 1917) e Universidade do Paraná (1912 – 1915). Há de se ressalvar também que é quase consensual 
entre os estudiosos da temática relacionada à Educação Superior no país que a universidade, como instituição, teve 
seu surgimento formal, em 1931, com o Estatuto das Universidades Brasileiras.  
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atualmente, como a formação e profissão docente sofreu um processo de degradação e 

desvalorização, chegando aos dias atuais como uma das profissões menos atrativas, com pouco 

reconhecimento e relevância social, o que se relaciona dialeticamente com a oferta de cursos 

de formação aligeirados e de qualidade questionável, a exemplo das licenciaturas analisadas no 

presente trabalho.  

Em contraposição às ideias dominantes das oligarquias brasileiras, no contexto das 

primeiras décadas do século XX produziram-se debates e lutas que se materializaram na 

organização de entidades como a Sociedade Brasileira de Ciências (1916) e a Associação 

Brasileira de Educação (1924), as quais elegeram como uma de suas principais temáticas a 

importância e o papel da universidade, buscando relacioná-la com as demandas da sociedade e 

protagonizando “[...] um movimento pela modernização do sistema educacional brasileiro em 

todos os níveis, incluindo o universitário” (SCHWARTZMAN, 1979, p. 163).  

Entretanto, em terras maranhenses, nas duas primeiras décadas do século XX, foi 

gestada a primeira unidade de ensino superior sem finalidade religiosa, embora apenas 

reconhecida e equiparada como tal, sendo uma empresa isolada e da iniciativa privada. Trata-

se da Faculdade de Direito, reconhecida em 1921, sucedida pela Escola de Farmácia, no ano 

subsequente, e pelo curso de Odontologia, que se agregou àquela dois anos depois, em 1925 

(MEIRELES, 1994). 

Num cenário em que os debates acerca de projetos de universidades públicas se 

tornaram presentes (CUNHA, 1980) o Maranhão contava apenas com essas duas faculdades e 

ambas particulares. Essa situação permaneceu assim até o início da segunda metade do século 

XX, o que nos permite sublinhar o descaso dispensado à educação superior pela oligarquia 

latifundiária-patrimonialista detentora do poder socioeconômico no estado.   

Até esse período não havia nenhum curso superior voltado para a formação docente 

no Maranhão, pois essa somente foi institucionalizada em abril de 1890, mas em nível médio, 

com a criação da Escola Normal – aliás, a última a ser criada dentre todas as Províncias 

brasileiras. Vale ressaltar que dezesseis anos antes, em 1874, foi criada uma Escola Normal na 

capital do estado, porém particular e subvencionada pelo governo (TANURI, 2000). 

Não obstante a necessidade de melhoria da qualidade do ensino e, por conseguinte, 

da oferta de cursos de formação docente também para o ensino secundário, apenas em 1952 foi 

criada a Faculdade de Filosofia de São Luís do Maranhão, ou seja, duas décadas depois das 

pioneiras no Distrito Federal e em São Paulo. Vale registrar que essa criação foi ensejada, 

sobretudo, para impedir o desaparecimento, e restituição de seu patrimônio a seus instituidores, 
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da Fundação Paulo Rios, visto ser essa mantenedora das duas faculdades existentes no Estado28, 

ambas federalizadas dois anos antes, isto é, 1950. Assim, em 1953, sob a iniciativa de membros 

da Academia Maranhense de Letras e da Igreja Católica, essa Faculdade, embrião da futura 

universidade pública federal, foi autorizada a funcionar com quatro cursos, Filosofia, Letras 

Neolatinas, Geografia e História e Pedagogia, sendo mantida pela referida Fundação e sediada 

em um prédio cedido pelo arcebispo da região (o palácio Cristo-Rei). Entretanto, preservando 

uma mentalidade bacharelesca que por muito tempo foi característica da educação brasileira, 

pois esses cursos possibilitavam a obtenção de títulos de licenciatura aos bacharéis, mediante a 

conclusão do Curso de Didática realizado em um ano a mais de estudos, após os três anos 

regulares de formação.  

Além dessa particularidade, há também de se atentar para a omissão do Poder 

Público, sobretudo se considerarmos o contexto nacional da primeira metade do século XX que 

foi marcado por reivindicações em prol do acesso à educação pública em seus diversos níveis, 

incluindo o ensino superior. Tempos também que testemunharam o acirramento de disputas por 

projetos de educação, protagonizados por movimentos organizados de educadore(a)s de um 

lado, na defesa de ideias baseadas na liberdade do fazer científico e da produção cultural e, de 

outro, pela centralização político-administrativa e ideológica dos anos 30, com seus 

mecanismos de controle e supervisão do Estado. Contexto que deu origem à Universidade de 

S. Paulo (1934) e Universidade do Distrito Federal (1935), como tentativa de concretizar o 

sonho de uma instituição mais próxima do modelo humboldtiano, assentado em princípios de 

liberdade para a ciência e de produção de conhecimento desinteressado por meio da pesquisa 

científica.  

Em direção distinta originou-se a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no 

ano de 1961, como universidade livre29 e de natureza católica, logo, por iniciativa da Igreja – 

valendo enfatizar que tal fato se deu após quase um século de tentativas frustradas de 

intelectuais e alguns políticos maranhenses (MEIRELES, 1994). Criada e mantida pela Igreja 

no decorrer de seis anos (1961-1967), por meio da Sociedade Maranhense de Cultura Superior 

(SOMACS)30, a instituição de ensino superior católica foi extinta no início do clima de debates 

                                                             
28 Faculdade de Farmácia e Odontologia e Faculdade de Direito, anteriormente citadas, mas denominadas de São 
Luís e não mais do Maranhão desde o ano 1945, quando passaram a ser mantidas pela referida Fundação, 
responsabilizada pela manutenção da Educação Superior no estado. Para mais detalhes, ver Meireles (1994).  
29 O Estatuto das Universidades Brasileiras, Decreto nº 19.851, de 11/04/1931, estabelecia, em seu Art. 6º, que as 
universidades brasileiras poderiam ser criadas e mantidas pela União, pelos Estados ou, sob a forma de fundações 
ou de associações, por particulares, constituindo universidades federais, estaduais e livres (BRASIL/PR, 1931).  
30 A SOMACS foi criada em 1955 e se mantém até os dias atuais com a finalidade de representar os interesses da 
Província Eclesiástica do Maranhão em geral, e em particular da Arquidiocese de São Luís, na área da Educação 
e Cultura. Em sua gênese, o principal objetivo foi criar uma universidade católica, logrando êxito nesse sentido 
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e deliberações do regime militar, para dar lugar à UFMA, aglutinando todas as 

escolas/faculdades existentes em São Luís até então31. Decerto, longe de significar uma 

ausência de políticas públicas no campo da educação maranhense, tal cenário revela 

intencionalidade e interesses determinados.  

Até esse período não havia nenhuma iniciativa exclusiva do governo maranhense 

na criação de cursos destinados à formação de professore(a)s neste nível de ensino, o que vai 

se concretizar apenas no ano de 1968, com a criação da Faculdade de Educação de Caxias, a 

primeira instituição de ensino superior no interior do Estado32. No entanto, mais uma vez, os 

cursos autorizados (Pedagogia, Letras, Ciências e Estudos Sociais) eram de licenciatura curta, 

criados em 1964, no contexto da reforma educacional da ditadura militar como estratégia de 

enfrentamento a um dos obstáculos ao processo de expansão do acesso à escolarização: a falta 

de professore(a)s. Uma reflexão mais aprofundada acerca de cursos dessa natureza será 

realizada mais adiante, restando, para o momento, alguns questionamentos. Qualquer 

semelhança com o que nos propomos a refletir nesse projeto investigativo será mera 

coincidência? Ou seja, a oferta de cursos de formação docente em curto prazo tendo em vista 

suprir as necessidades do magistério em termos de quantidade e qualidade?  

 

2.2 Um grande estado e uma Universidade, nem tanto: a dívida da UFMA com a população 

maranhense 

 

A partir dessa rápida incursão pelo histórico da UFMA percebemos a falta de 

sinergia entre as políticas públicas e as demandas sociais por educação pública, gratuita e de 

qualidade em seus distintos níveis, em particular, no que diz respeito à Educação Superior. No 

Maranhão, conforme já sinalizamos, a universidade em tela veio se consolidar quase no final 

da segunda metade do século passado, tendo sua gênese por iniciativa da Igreja católica e 

intelectuais da Academia Maranhense de Letras e mediante a criação de instituições 

mantenedoras como a Fundação Paulo Ramos, substituída pela SOMACS, ambas mais tarde 

substituídas pela Fundação Universidade do Maranhão (FUM).  

                                                             
em 1961 ao fundar a Universidade do Maranhão (que, embora católica, tinha essa particularidade omitida em seu 
nome).  
31 Faculdades de Direito, de Farmácia e Odontologia, de Filosofia, de Ciências e Letras, de Serviço Social, Ciências 
Médicas e a Escola de Enfermagem de São Francisco de Assis.  
32 No período de 1966 a 1968 outras três escolas de ensino superior foram criadas pelo poder público estadual, 
todas na capital: Escola de Administração Pública, de Engenharia e de Agronomia.  
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Instituída em 1967, a UFMA teve seu primeiro estatuto homologado três anos 

depois, já sob a égide da reforma universitária preconizada pela Lei Nº 5.540/68 (BRASIL, 

1968), circunscrevendo-se no contexto de uma política autoritária, fruto do regime militar 

ditatorial instaurado no país por meio de um golpe. Em consonância com esta lei, tal 

universidade implantou uma estrutura baseada em Centros e Departamentos acadêmicos, com 

seus respectivos Conselhos como órgãos consultivos e deliberativos dos Institutos e 

Faculdades, contudo, sem a existência de um instituto central de ciências, por exemplo.  

Destarte, essa universidade se configurou mais próxima daquilo que vário(a)s 

autore(a)s têm analisado como federação de escolas (MEIRELES, 1994, p. 83) e, talvez, 

recebendo tal status em função da Lei Nº 4.759, sancionada em 20 de agosto de 1965, a qual 

determinava que as Universidades e Escolas Técnicas da União, vinculadas ao Ministério da 

Educação e Cultura, sediadas nas capitais dos Estados, seriam qualificadas de federais e teriam 

denominação do respectivo Estado (FAVERO, 2000).  

No entanto, assim como instituições de outros estados da federação, assemelhava-

se mais ao modelo napoleônico, ou neonapoleônico de acordo com a análise de Sguissardi 

(2004), formadora de quadros profissionais cada vez mais necessários ao aparelho do Estado, à 

época, em vias de modernização. Além disso, devido à inexistência de programas/cursos de 

pós-graduação, lócus da pesquisa científica (os quais só seriam implantados vinte anos mais 

tarde), a UFMA direcionou suas atividades precipuamente ao ensino, demonstrando a assertiva 

de Sguissardi (2006, p. 285):  
Um modelo neoprofissional ou neonapoleônico tem caracterizado o perfil da maioria 
de nossas instituições de educação superior, que também poderiam ser classificadas 
como universidades de ensino, escolas profissionais, numa proporção a cada dia maior 
no confronto com as de perfil neo-humboldtiano ou universidades de pesquisa. 
 

Entretanto, não é demais lembrar que, nos finais da década de 1950 e início dos 

anos 60, o país vivia um momento de intensos debates por mudanças econômicas e sociais, 

dentre elas, a reforma universitária, que se pautava, sobretudo, na luta pela gratuidade, laicidade 

e qualidade, bem como na consolidação de um modelo alicerçado na indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa. Mas, ainda com apoio na análise de Sguissardi (2006), sublinhamos que 

poucas universidades brasileiras desenvolveram atividades capazes de caracterizá-las como de 

pesquisa, ou neohumboldtianas, muito embora nossa realidade seja carente de produção de 

conhecimento e tecnologia, que se articule às demandas das práticas sociais em contextos 

caracterizados pela diversidade histórica, cultural e natural.  

Com efeito, o processo de criação científica, tecnológica, artística e cultural, 

exigindo além de um quadro docente altamente qualificado, programas de pós-graduação 
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consolidados, laboratórios, bibliotecas e outros diversos insumos, só se concretizou em escassas 

instituições do país, sobretudo nos centros da hegemonia econômica, política e cultural. No 

Maranhão, estado periférico, esse quadro não poderia ser muito diferente.   

Sendo o oitavo maior estado do Brasil e o segundo do Nordeste em extensão 

territorial (IBGE, 2002), o Maranhão está dividido em cinco Mesorregiões, por sua vez 

subdivididas em 21 Microrregiões Geográficas, onde estão inseridos seus 217 municípios. É 

um estado de grande extensão e tem uma população que representa mais de 10% da região 

Nordeste, da qual 63% residem na área urbana; 60,41% são jovens/adultos e 77,88% declaram-

se não branca – 66,52% parda; 9,69% preta; 1,13% e amarela 0,54% indígena (IBGE, 2010).  

Estado de grandes riquezas naturais é formado por vários ecossistemas, desde a 

floresta equatorial, passando por mata de cocais, manguezais, campos e, ainda, cerrados e 

dunas. Estas, situadas no litoral, que é considerado um dos maiores berçários pesqueiros do 

país, e, nos últimos anos, divulgado internacionalmente, em função da beleza ímpar da floresta 

dos guarás e dos Lençóis Maranhenses.  

Forçoso mencionar também a Baixada Maranhense, toponimizada como Campos 

Floridos, igualmente conhecida como pantanal maranhense, que se destaca pela beleza dos 

campos naturais inundáveis no período chuvoso, reunindo, ainda, cerrados, babaçuais, lagoas, 

rios, estuários e manguezais, que se espalham por vários municípios; além do segundo maior 

lago de água doce da América do Sul (o Lago-Açu). E o planalto maranhense, denominado 

Chapada das Mesas, região que tem grande potencialidade para o turismo ecológico devido às 

suas paisagens vegetativas, praias do rio Tocantins, chapadões e cachoeiras que chegam a ter 

queda de 70 m. Por fim, destacamos a cultura, cuja culinária, festas, danças e sotaques os mais 

diversos, conferem ao Maranhão possibilidade de projeção no cenário social, econômico e 

cultural do país (MARANHÃO/IMESC, 2008).       

Contraditoriamente, os indicadores econômicos e sociais são baixos e, com 

frequência, inferiores à média da região nordeste. Citaremos alguns, na certeza que estão longe 

de fornecer informações suficientes para o conhecimento da realidade desse estado da 

federação, mas que se constituem em exemplos ilustrativos da situação de pobreza, exclusão e 

desigualdade local.  

 O Índice de Gini33 é de 0,545, situando o Maranhão na 5ª posição no rankiamento 

dos estados brasileiros mais desiguais (IBGE/PNAD, 2013). Vale ressaltar que essa evidência 

                                                             
33 O Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, auferindo 
a distribuição do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes, com rendimento domiciliar. 
Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um 
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de desigualdade permanece quase inalterada há mais de duas décadas, pois que em 1992 era de 

0,525%.  

Quanto ao Índice Desenvolvimento Humano (IDH), em 2010 o Maranhão obteve o 

patamar de 0,639 (MARANHÃO/IMESC, 2008), o segundo mais baixo do país, superando 

somente o estado de Alagoas, que obteve 0.631 no mesmo ano. 

No decorrer da década de 90 do século passado, o número de desempregado(a)s no 

estado passou de 55 mil para 550 mil pessoas. Como consequência, a informalidade elevou-se 

de forma significativa, alcançando um dos maiores índices do país ao representar 63,3% no ano 

2006 (MARANHÃO/IMESC, 2012). Nos dias atuais, 17% do(a)s trabalhadore(a)s 

maranhenses de 10 anos ou mais de idade recebem até a metade do salário mínimo e 20,92% 

recebem de meio a um deste salário.  

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011) informam que o 

Estado do Maranhão ainda tem 13% da população abaixo da linha da miséria, o que revela uma 

proporção superior à média nacional (5%), muito embora o índice de pobreza extrema tenha 

tido uma redução de 47%, entre 2004 e 2009.  

Tal situação é decorrente das relações sociais de produção baseadas no modelo 

econômico capitalista, hoje sob a hegemonia do agronegócio, o que favorece a concentração da 

riqueza nas mãos de uma minoria. É de conhecimento geral que, devido ao desenvolvimento 

desigual das regiões brasileiras, no Nordeste (e também no Norte), as taxas que revelam os 

problemas relacionados à educação se mantêm acima da média nacional e das demais regiões, 

mostrando que a simetria entre as regiões está longe de ser um fato. Desse modo, as políticas 

educacionais no Maranhão sofrem os interesses mais gerais do Governo Federal, porque, 

mecanicamente, se tenta diminuir a distância histórica entre as regiões do norte ao sul do País, 

quanto ao desempenho dos números que compõem a qualidade da educação.  

Essas políticas se apoiam, na Educação Básica, em programas de renda mínima, 

programas de regularização de fluxo para mascarar o problema da defasagem idade/série, em 

estratégias como progressão automática nas séries iniciais do Ensino Fundamental, só para citar 

alguns. Na Educação Superior, em programas como Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que anunciam números positivos 

relativos à oportunidade, acesso e atendimento educacional e ocultam realidades e dados 

excludentes bastante graves. 

                                                             
(alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma 
renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza (IPEA, 2004). 
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Com efeito, na atualidade, o Maranhão ainda convive com altos índices de 

analfabetismo, estando nessa situação 17,9% da sua população, sendo que 45,30% têm mais de 

50 anos e 18,7% pertencem à faixa etária apropriada para cursar o Ensino Fundamental. Este 

índice coloca o estado nos últimos lugares entre os da região Nordeste (por sua vez, com a 

maior taxa dentre as regiões do Brasil), perdendo apenas para Piauí e Alagoas (IBGE/PNAD, 

2013).  

A média de estudos entre pessoas de 25 anos ou mais de idade corresponde a 5,6 

anos (IBGE/ PNAD, 2010), o que significa que muitos jovens não chegam à Educação Superior 

e quando o conseguem, vão, majoritariamente, para o setor privado, que responde a 62,55% das 

matrículas nesse nível de escolarização. Tal número não se deve a escolhas pessoais, pois no 

decorrer dos anos de estudos da Educação Básica, o setor público detém o maior percentual de 

matrículas, como pode ser constatado na tabela adiante:  

 
Tabela 1: Distribuição dos Estudantes por organização acadêmica e Nível de Ensino no 
Maranhão (%) 

Categoria 
Administrativa 

Nível de Ensino  
Pré-escolar Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Educação 
Superior 
(graduação) 

Pública 85,53 92,99 90,51 37,44 
Privada 14,46 7,00 9,48 62,55 

         Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados do IBGE (2010) 

 
A propósito desse índice elevado de estudantes de graduação na iniciativa privada 

convém mencionar que o Maranhão fica situado na 4ª posição dentre os estados brasileiros com 

Educação Superior mais privatizada. Disso depreendemos que o sonho da vivência acadêmica 

em uma universidade pública, gratuita e com qualidade é bastante longínquo para a grande 

maioria dos maranhenses.  

Tendo trazido à baila alguns aspectos acerca da realidade maranhense, passemos a 

fazer algumas reflexões sobre o termo universidade, pois existem diferentes concepções que se 

relacionam à sua identidade e configuração, bem como ao seu papel social, o que nos remete 

novamente às contribuições de Bourdieu (2004; 1987), e também às reflexões que Cunha (2006) 

realiza a partir das formulações bourdieusianas, no que concerne ao conceito de campo.  

Nessa perspectiva, a chave para o entendimento das razões dessa diversidade de 

perfis e inexistência de um consenso pode estar numa apreensão da universidade como espaço 

social de disputas, inclusive relacionadas aos sentidos atribuídos a ela tradicionalmente, hoje 
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questionados em função de sua “crise”34. Disputas essas protagonizadas por aquele(a)s que têm 

acesso aos bens simbólicos por ela produzidos – o saber sistematizado, a ciência.  

Mas também, tal como Cunha (2006), podemos entendê-la como partícipe de vários 

campos, que têm distintos habitus e capitais: campo educacional, campo profissional, campo 

da pesquisa e campo cultural. Isso porque o monopólio e a legitimidade do conhecimento 

científico, assim como as regras de disputa por sua posse, seguem sendo (e são, atualmente, 

progressivamente, mais) indefinidos, o que compromete sua autonomização. Decerto não 

podemos negar a concorrência da universidade com outras instituições ou mesmo com 

empresas, por exemplo, pela legitimidade da formação e na outorga de diplomas, cada vez mais 

dotados de valor material e simbólico semelhante aos que ela confere. 

São inúmeras as possibilidades de análise da universidade, sobretudo considerando 

tratar-se de uma instituição social, por conseguinte, histórica e socialmente definida e cenário 

de disputas entre diferentes projetos de sociedade. Considerando que no Brasil, diferentes perfis 

institucionais constituíram-se ao longo da história, o entendimento da trajetória de um caso 

específico, como o Maranhão, contribui para compreender a formação de seu ethos e encontrar 

explicações para sua aproximação e/ou distanciamento das demandas populares de acesso, 

desenvolvimento e difusão do conhecimento científico para a toda a sociedade.  

É essa incursão que permite perceber a UFMA distanciando-se de tais demandas, 

uma vez que sua primeira unidade do campus-sede, o Campus do Bacanga, foi inaugurada em 

novembro de 1972; e no decorrer de toda essa década, sua atuação efetivou-se precipuamente 

na capital, salvo poucas iniciativas de extensão universitária em alguns municípios do interior 

do estado, conforme veremos adiante. Vale registrar a instalação do Centro Rural Universitário 

de Treinamento e Ação Comunitária – CRUTAC35, que teve duração de sete anos (1972-1979) 

no município de Codó. 

Ademais, enquanto o Maranhão dava os primeiros passos na construção de sua 

universidade, ainda que nas primeiras décadas como uma IES tão somente formadora de 

profissionais, portanto, consolidando a graduação e, mais tarde, implantando a pós-graduação 

– o primeiro curso de mestrado em 1985 e o de doutorado em 2005 – os grandes centros do 

                                                             
34 Santos (1995), por exemplo, analisa a crise da universidade a partir de três ângulos: de hegemonia, de 
legitimidade e institucional. A crise de hegemonia, advinda da incapacidade dessa instituição para desempenhar 
funções contraditórias, ou seja, a produção da alta cultura como também de padrões culturais médios, gera a crise 
da legitimidade quando a sociedade questiona os destinatários da educação superior e o conhecimento por ela 
produzido. A crise institucional resulta da falta de autonomia, comprometendo, inclusive, a identidade e a estrutura 
organizacional.  
35 Para maiores informações, consultar Silva (2013).  
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país, já com uma trajetória mais madura nesse campo, debatiam o modelo de universidade de 

pesquisa (humboldtiano), supostamente implantado no Brasil.  

A década de 1980 foi palco de debates que alegavam a impropriedade de tal modelo, 

devido os seus custos altos e, por conseguinte, impossibilitado de sustentação pelo Poder 

Público. Esse raciocínio servia para fundamentar a adoção de medidas mais afeitas a um sistema 

dual, no qual deveriam coexistir universidades de pesquisa (centros de referência situados em 

algumas instituições, representando a minoria dentro da totalidade) e universidades de ensino 

(destino da grande parte das IES).  

Podemos aqui abrir um parêntesis no intuito de sugerir a hipótese de que este pode 

ser o caso da UFMA, dada a circunstância de que em sua política de expansão/interiorização 

não considere também a necessidade de viabilização da pesquisa e produção de conhecimento 

por meio da consolidação e/ou incremento de programas/cursos de pós-graduação, para além 

da revitalização dos seus campi do continente mediante a oferta de cursos de graduação na área 

de licenciatura. Retornaremos a esse assunto várias vezes no prosseguimento da exposição do 

trabalho investigativo.  

Diante do exposto, tanto no que tange ao acesso à Educação Superior como à 

produção de conhecimento e tecnologia, a UFMA tem acumulado uma dívida com a população 

maranhense, em especial, com aquela que reside fora de sua capital. Isto porque, formalmente, 

para além da experiência do CRUTAC, seu processo de interiorização teve como marco inicial 

o segundo ano da década de 1980, mediante a Resolução Nº 8 do Conselho Superior 

Universitário (CONSUN) de 07/10/1981, que dispôs sobre o intento de estender a oferta de 

cursos para o interior do Estado. À época, surgiram os primeiros campi universitários do 

continente (Imperatriz, Bacabal, Chapadinha e Pinheiro), embora nem todos tivessem terreno 

próprio para construção de seu prédio ou oferecessem algum curso de graduação. No entanto, 

com algumas exceções, discutidas a seguir, grosso modo, durante as três décadas ulteriores à 

sua criação, as ações desenvolvidas nesses campi estiveram basicamente relacionadas à 

extensão. Talvez, a partir de uma visão reducionista desta, privilegiando a prestação de serviços, 

através de estágios, assessoramentos ou apoio à administração pública e entidades de 

movimentos sociais e oferta de cursos de curta duração. 

Somente no campus de Imperatriz foram instituídos cursos regulares de Direito e 

Pedagogia – o que é compreensível, visto tratar-se da cidade mais populosa do Maranhão. No 

campus de Chapadinha, apesar da demanda local pela criação de um curso de Agronomia, 

implantou-se uma turma de Licenciatura Curta em Estudos Sociais, justificando-se, tal oferta, 

pelo fato de não ser “[...] possível naquele momento histórico [o] atendimento dessa demanda 
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regional, por requerer grandes investimentos de políticas públicas” (UFMA/CCAA, 2013, s.n., 

itálicos nossos).  

 No campus de Pinheiro, somente depois de decorridos mais de dez anos de sua 

fundação, foi oferecido um curso de Licenciatura Plena em Letras, todavia, extinto em 1997. 

Na década seguinte, passaram a funcionar alguns cursos de extensão e duas turmas de curso de 

graduação, na modalidade à distância, mediante convênio firmado com a Universidade de 

Brasília, visando à formação docente em Artes Visuais e Teatro (ano de 2008).  

Este quadro nos propicia fazer algumas observações; por exemplo, que tais ofertas 

contrariaram, quase sempre, as demandas dos municípios, que geralmente solicitavam além de 

cursos de formação docente, outros voltados para a atualização, assim como de outras 

profissionalizações de curta duração. Ou, ainda, a realização de estágios para o atendimento das 

necessidades da região, como em Medicina, Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Educação, 

Serviço Social e Educação Física – no caso de Pinheiro, segundo Almeida (s.n., 2013).  

Em Chapadinha, no lugar da criação do curso de Agronomia, de acordo com a 

demanda local, conforme já mencionamos, foi oferecido o Curso de Licenciatura Curta em 

Estudos Sociais. Ora, além de, mais uma vez, a formação docente ser oferecida mediante esse 

tipo de curso, justificado pelo baixo custo, percebemos a desarticulação do mesmo com as 

demandas locais, posto que não havia uma procura relacionada, pois as disciplinas foram 

cursadas como extensão em decorrência da existência de vagas ociosas. Ainda assim, foi 

avaliado como uma “experiência [que] teve um caráter inovador por permitir que pessoas da 

comunidade pudessem cursar disciplinas da graduação, preenchendo vagas disponíveis e 

recebendo certificação de extensão universitária” (UFMA/CCAA, 2013, s.n.).  

Tomando por base tal realidade, podemos perceber a lentidão do processo de 

interiorização/expansão da UFMA e sua frágil articulação com as necessidades locais de acesso 

e desenvolvimento do conhecimento científico e a oportunidades de prosseguimento de estudos 

em níveis mais elevados por meio da oferta de graduação regular para as pessoas não residentes 

em São Luís, ou em seu entorno.  

Corroborando a reflexão, vale recorrer a Lauande (2010) ao sinalizar que em 1998 

a UFMA, tendo em vista responder às solicitações por formação docente das prefeituras 

municipais do Estado do Maranhão, criou o PROEB, responsabilizando a PROEN pela sua 

implantação nos municípios de Santa Luzia, Buriticupu, Alto Alegre, Vitória do Mearim, Buriti 

e Pinheiro. Ao invés de utilizar o campus da universidade para a oferta de licenciaturas, no caso 

de Pinheiro, por exemplo, fez-se opção pela assinatura de um contrato de prestação de serviços 

(Universidade e Prefeitura). Qual a função do campus, então?  
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Além dos quatro campi já mencionados, em 1987, foi criado o campus de Codó por 

meio da Resolução N°16 do CONSUN. Diferente dos demais, dantes citados, no ano seguinte 

deu-se início um Curso de Pedagogia e dez anos mais tarde, o de Licenciatura em Informática, 

embora se assemelhe aos outros pela inexistência de prédio, equipamentos, laboratórios, acervo 

bibliográfico etc. assim como pela não realização de concurso público para Professore(a)s e 

demais profissionais. Entretanto, estes cursos tiveram vida breve: 04 turmas concluíram o de 

Pedagogia e o de Licenciatura em Informática teve apenas duas ofertas, com conclusão de suas 

atividades no primeiro semestre de 2014.  

Dentro dos limites do objetivo e extensão desse primeiro capítulo, a retrospectiva 

da trajetória da Educação Superior no Maranhão, pelo recorte da criação e avanço da UFMA, 

nos permite afirmar que, até o final da primeira década do século XXI, tal Universidade, apesar 

de constituir-se uma instituição de ensino superior pública federal, muito mais tem contribuído 

do que se contraposto ao domínio da elite ludovicense sobre os demais habitantes do Maranhão.  

Vale ressaltar que esse domínio não se restringe à exclusividade de acesso à 

graduação presencial na universidade em tela efetivar-se principalmente na capital. No 

Maranhão existe uma concentração econômica na região que engloba São Luís, estendida para 

alguns poucos municípios dos 217 que compõem este estado da federação. A propósito de 

algumas informações relativas à cidade, vejamos o mapa a seguir (Mapa 1).   

 

Mapa 1: Ilha do Maranhão, com os municípios São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar 

e Raposa. 

 
Fonte: http://besttemas.com.br/wp-content/uploads/2012/02/mapa_sao_luis_maranhao.jpg 
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Conforme pode ser visualizado, São Luís é um dos municípios da Ilha do Maranhão, 

junto com São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. Segundo dados do IBGE (2010), a 

área territorial da capital maranhense é de 834.785 km², onde vivia, em 2010, uma população 

de 1.014.837 (estimada em 1.073.89 no ano 2015). Esses números indicam que o município 

ocupa 0,25% da área territorial do estado do Maranhão (331.936,948 Km²) e sua população 

representa 15,43% do total de residentes neste estado da federação.  

De acordo com Sousa (2011), dados relativos ao ano 2010 apontam que 51,62% da 

economia do estado estão na capital (mais de 40%) e outros quatro municípios – Açailândia, 

Imperatriz, Balsas e Caxias. A capital responde por mais de 50% dos setores da indústria e de 

serviços, sendo a principal atividade a produção de alumínio, o que fez com que os dois 

primeiros municípios se destacassem devido à implantação de indústrias próximas da estrada 

de ferro.  

A despeito desses números, São Luís convive com uma alta taxa de exclusão social, 

o que revela uma concentração da riqueza nas mãos de uma minoria da população (34% da 

totalidade), restando à maioria o decesso a serviços públicos essenciais como abastecimento de 

água, saneamento básico e coleta de lixo.   

Isso porque nas últimas décadas, a Ilha do Maranhão vem passando por intensas 

transformações socioeconômicas e ambientais, com destaque para a aceleração do processo de 

urbanização em função de grandes projetos industriais, a exemplo da empresas Alumar 

(Consórcio de Alumínio do Maranhão36) e VALE (antiga Companhia Vale do Rio Doce - 

CVRD). Esses projetos atraíram grandes parcelas da população do campo em busca de melhores 

condições de vida, face à imensa concentração de terras no interior maranhense. Por 

conseguinte, têm causado a expansão das periferias e produzido regiões de extrema pobreza, 

com agravamento da situação na capital, com reflexos em São José de Ribamar e Paço do 

Lumiar, transformados em áreas periféricas de São Luís.  

As classes dominantes, com forte poder econômico e político, impulsionaram uma 

expansão urbana desigual, cujo fundamento repousa em suas necessidades de circulação e 

deslocamento, aliadas a políticas habitacionais articuladas às suas preferências, causando 

marginalização de um grande número de bairros e elitização de poucos, nas proximidades da 

costa litorânea.  

                                                             
36 Empresa localizada em São Luís, formada por um consórcio de mineradoras transnacionais (Alcoa, Rio Tinto 
Alcan e BHP Billiton) para produção de alumínio primário e alumina, tendo sido inaugurada em julho de 1984. 
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Diante desse quadro, é possível constatar que a dominação da elite ludovicense se 

efetiva em meio a uma realidade de exclusão, na qual o acesso reduzidíssimo à Educação 

Superior é apenas um dos indícios.  

No contexto de concentração econômica, os dados que comprovam a perversidade 

da desigualdade na capital explicitam uma incidência da pobreza calculada em 54,83% e índice 

de Gini na ordem de 0,49 (IBGE, 2010). 64.439 de habitantes, o que equivale a 6,3% da 

população municipal, sobrevivem em situação de extrema pobreza, sendo que deste total 87,0% 

reside no meio urbano, o que contribui, de variadas formas, para a produção (e concentração) 

de riquezas, embora não tenha acesso a elas.  

À guisa da situação maranhense e ludovicense, embora rapidamente esboçada, 

sintetizamos tratar-se de uma realidade marcada pelas assimetrias, expressas na desigualdade 

de acesso aos diversos tipos de capitais (BOURDIEU, 2013 a,b), frente à concentração da 

riqueza decorrente de um poder oligárquico (GONÇALVES, 2008) que impõe barreiras a 

projetos de transformações estruturais construídos pelos movimentos sociais, que, muito 

embora presentes em todos os momentos da história do Maranhão, não podem reunir as 

condições necessárias à conquista da hegemonia. 

A história da oferta de Educação Superior neste estado, até o final do século XX, 

tem reforçado o domínio da elite ludovicense em relação à maioria da população maranhense 

que reside nos municípios do continente, ou mesmo na ilha do Maranhão. Ademais, pelo menos 

até o início do novo século vem conservando o caráter elitista peculiar a tal nível de ensino no 

Brasil, a despeito das pressões populares pela democratização e de algumas iniciativas que 

visam mudanças nesse quadro de exclusão social.  

Nos anos seguintes, entretanto, a UFMA passou a ser envolvida na dinâmica das 

novas reformas impostas à educação brasileira e, em particular, à Educação Superior e a 

experimentar um intenso processo de mudança. Reflitamos, então, sobre as razões históricas 

desse processo no capítulo seguinte. 
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3. A POLÍTICA DE EXPANSÃO/INTERIORIZAÇÃO DA UFMA E A OFERTA DE 

FORMAÇÃO DOCENTE: crescimento com “inovação e inclusão social”37? 

 

No capítulo anterior, enfatizamos a criação tardia da UFMA e o consequente 

endividamento por parte do poder público federal e deste estado da federação com a grande 

parcela da população, sobretudo, residente nos municípios do continente, que não tem tido 

acesso à Educação Superior pública, gratuita e com qualidade referenciada.  

Na continuidade do trabalho, vamos explicitar algumas reflexões acerca do 

contexto de expansão da referida Universidade, viabilizado, sobejamente, pela via da 

interiorização, no qual emerge a proposta das LI, para identificar aproximações e/ou 

distanciamentos com o movimento de internacionalização das agendas educacionais, como 

forma de problematizar os discursos pautados na inovação e pioneirismo da proposta em tela.  

Se é verdade que “[...] com a noção de campo obtém-se o meio de apreender a 

particularidade na generalidade, a generalidade na particularidade”, como afirma Bourdieu 

(2004, p. 171), entendemos ser necessário um esforço de produção de um pensamento crítico, 

mediante o diálogo com pesquisadore(a)s da temática, mormente à lógica global que condiciona 

e/ou determina as políticas de Educação Superior na contemporaneidade, assim como a inserção 

brasileira e maranhense nesse cenário de globalização do processo de tomada de decisões, tendo 

como horizonte a elucidação de seus desdobramentos na formulação de prioridades e estratégias 

para este nível de ensino. 

Sendo assim, iniciamos com uma análise sobre as políticas de Educação Superior 

pós-LDB Nº 9.394/96, passando por uma revisão das principais medidas dos dois governos do 

presidente FHC, mas detendo-nos no movimento expansionista das universidades federais no 

governo Lula, sobretudo em seu segundo mandato, quando foi criado o REUNI, que viabilizou 

a interiorização da UFMA; todavia, por meio de um contrato de gestão, que subordinou o 

repasse de verbas à implementação de diretrizes reestruturantes da instituição como um todo, 

assim como ao alcance de determinadas metas.  

Na sequência, analisamos os dados relativos à oferta de cursos e vagas no contexto 

de expansão/interiorização da referida Universidade, no âmbito do REUNI, destacando a 

implantação das LI como única opção de acesso à Educação Superior na maioria dos campi do 

interior do estado, apontando algumas reflexões quanto aos limites e possibilidades desse 

                                                             
37 Slogan da atual gestão da UFMA, expresso nos seguintes termos: “a universidade que cresce com inovação e 
inclusão social”.  
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processo para uma verdadeira democratização da Educação Superior pública com qualidade 

socialmente referenciada para o(a)s maranhenses. 

 

3.1 Para entender a UFMA nos dias atuais: as políticas de Educação Superior nas últimas 

décadas   

 

O final da primeira década do novo século colocou em marcha um movimento de 

mudanças substanciais na UFMA. O contexto social, econômico e político que embasa essa 

dinâmica é consequência das contradições inerentes à sociedade capitalista e dos movimentos 

que a atualizam, neste momento histórico, engendrando  uma nova configuração do capitalismo 

mundial no âmbito da qual “[...] numerosos fatores desembocam num novo conjunto de relações 

internacionais e internas que ‘formam um sistema’ e que modelam a vida social, não apenas no 

plano econômico, mas em todas as suas dimensões” (CHESNAIS, 1996, p. 14).  

Tais relações têm ensejado uma inserção subordinada dos países periféricos, como 

é o caso do Brasil, e a adesão às concepções hegemônicas mundiais, num movimento 

denominado globalização38, que se constitui como suporte ideológico para o que algun(ma)s 

autore(a)s analisam como crise do Estado-Nação. Esse movimento, abrangendo não apenas a 

dimensão econômica, mediante o aprofundamento das desigualdades, mas também, a social, 

cultural e política, tem contribuído, dentre outros aspectos, para a dissolução (ou necessidade 

de reafirmação) de valores locais39 e para a mudança no papel atribuído às políticas 

educacionais, assim como o lugar que estas ocupam no contexto das reformas neoliberais. 

 Com efeito, nos últimos anos, frente ao reforço da hierarquização entre os países 

centrais e periféricos, tem-se consolidado uma crescente diminuição da autonomia relativa do 

campo educacional, pois o próprio papel do Estado vem se redefinindo, “[...] tendo em conta as 

novas condicionantes inerentes ao contexto e aos processos de globalização e 

transnacionalização do capitalismo” (AFONSO, 2001, p. 16).  

 

                                                             
38 De acordo com Chesnais (1996), a expressão mundialização do capital “é a que corresponde mais exatamente à 
substância do termo inglês ‘globalização’, que traduz a capacidade estratégica de todo grande grupo oligopolista, 
voltado para a produção manufatureira ou para as principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, 
um enfoque e conduta ‘globais’” (CHESNAIS, 1996, p. 17). Ademias, segundo o próprio autor, “muitos países, 
certas regiões dentro de países e até regiões inteiras (na África, na Ásia e mesmo na América Latina) não são mais 
alcançadas pelo movimento de mundialização do capital, a não ser sob a forma contraditória de sua própria 
marginalização” (p. 18). 
39A título de ilustração, a “destruição” de fronteiras e os fluxos migratórios intensos interconectam regiões distintas 
e configuram uma esfera transnacional, demandando a interculturalidade; as transformações na noção de tempo e 
espaço criam a ideia de “habitantes do planeta Terra”, fenômenos que, contraditoriamente, reafirmam a 
necessidade da localização. 
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No movimento de mundialização do capital, uma das estratégias necessárias e 

fundamentais são as reformas que cada país deve empreender em suas instituições em direção 

ao que Silva Júnior (2011, p. 21) nomeia de “sociabilidade produtiva”, tendo a educação lugar 

de destaque pelo fato de ser “[...] a única forma de socialização cujo ordenamento jurídico é 

monopólio de Estado”.  

Destarte, desde fins dos anos 1980 entram em cena no Brasil o ajuste fiscal e as 

reformas orientadas para o mercado – desregulamentação, desestatização, liberalização e 

privatização – e na década de 90, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), as medidas necessárias para a Reforma do Estado referida ao seu aparato institucional. 

De acordo com diverso(a)s autore(a)s, dentre o(a)s quais destacamos Gaetani (1998) e Silva 

(2002), o objetivo dessas reformas foi a redução do Estado, tanto no que diz respeito à sua 

intervenção na economia, quanto ao seu papel nas políticas sociais, sem perda de sua 

importância na produção e acumulação de riqueza e no controle de possíveis problemas 

impeditivos dessa condição. Entendido dessa forma, tal movimento constitui-se uma estratégia 

para a reestruturação do capital, em decorrência de sua crise iniciada nos anos 70.  

Fundamentando-se em premissas de modernização e racionalização, essa 

reestruturação, orquestrada por políticas neoliberais, redefiniram o papel e a amplitude do 

Estado, que reduziu a promoção e o financiamento das políticas sociais. Em contraposição, 

manteve-o forte o suficiente, sobretudo, para cortar gastos julgados desnecessários e 

enfraquecer entidades classistas dos(as) trabalhadores(as). Por isso, testemunhamos a 

privatização das empresas produtivas estatais, sob a alegação de sua incapacidade gerencial; a 

terceirização dos serviços prestados; a abertura de mercados; a desregulamentação na economia 

e a reforma dos sistemas de previdência social, saúde e educação, a partir da descentralização 

dos seus serviços, sob a justificativa de poupar e/ou otimizar recursos. Produziu-se, então, um 

Estado forte, centralizador das decisões e dos processos fiscalizadores e avaliativos; porém, 

mínimo, descentralizador e focalizador, no que diz respeito à execução das políticas, utilizando 

para isto diversos mecanismos (descentralização administrativa, política e financeira). E, ainda, 

um Estado caritativo, direcionando suas políticas para os pobres. 

No octênio do referido presidente (1995-1998/ 1999- 2002), mobilizaram-se 

recursos e parcerias necessários para a efetivação de um projeto de educação respaldado pela 

lógica do Estado mínimo e definiu, como ação prioritária, a promoção de programas de auxílio 

à pobreza. Nesse contexto, de elemento determinado pela estrutura social, a educação passa a 

ser vista como determinante, sendo apontada como uma estratégia importante para o 

crescimento econômico e diminuição da pobreza. É preciso destacar que o referido projeto foi 
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implementado mediante medidas jurídico-administrativas norteadas por documentos 

produzidos em encontros mundiais, preparados e financiados por organismos internacionais 

como a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO), 

Banco Mundial (BM), entre outros. Tal fato revela, inclusive, um novo paradigma para as 

relações entre o global e o local, balizadas por uma intervenção consentida por meio de alianças.  

Tendo como eixo a Educação para todos, esses documentos definiram como 

prioridade a Educação Básica (entendida, à época, como Ensino Fundamental), direcionada 

para a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (NEBAS) dos indivíduos. A favor 

dessas deliberações são difundidos discursos que se apoiam na superioridade do retorno social 

e individual do financiamento para esse nível da educação em países com limites orçamentários 

no campo educacional.  

Esses discursos escondem que o processo reestruturador da economia capitalista 

brasileira, caracterizada por uma heterogeneidade estrutural de organização na qual convivem 

elementos do taylorismo-fordismo40 (ainda com vigência acentuada) e das novas formas de 

acumulação flexível41, assenta-se numa inserção capitalista dependente e importadora de 

ciência e tecnologia. Assim, há uma diminuição das exigências de saber científico e, portanto, 

de escolarização mínima para o acesso ao mercado de trabalho, justificando, assim, a 

centralidade na Educação Básica – com ênfase no Ensino Fundamental. São oportunas as 

palavras de Neves (2000, p. 29), sobre a questão:   
Sob a hegemonia da burguesia nacional associada e submissa ao capital internacional, 
o Estado neoliberal no Brasil, no momento em que o conhecimento científico-
tecnológico, além de se consubstanciar em principal força propulsora da superação da 
atual crise de acumulação, adquire, mais nitidamente, a dimensão política de reserva 
estratégica de soberania nacional, começa a implementar políticas educacionais que, 
ao invés de se direcionarem ao aumento da nossa capacidade produtora de ciência e 
de tecnologia, encaminham-se à capacitação da força de trabalho em seu conjunto, no 
sentido de operar produtivamente a ciência e a tecnologia transferidas do capitalismo 
central.  
 

Por isso, argumentamos em trabalhos anteriores que não faz sentido o discurso da 

necessidade da universalização da escolaridade básica como requisito para integração no 

mercado de trabalho (PRAZERES, 2008; 2011). Mas ele ganha inteligibilidade ao ser 

                                                             
40 Segundo Moraes Neto (1989, p. 35; itálicos no texto), o fordismo é o processo de trabalho organizado a partir 
de uma linha de montagem, podendo ser entendido como “desenvolvimento da proposta taylorista [... uma vez 
que] busca o auxílio dos elementos objetivos do processo (trabalho morto), no caso a esteira, para objetivar o 
elemento subjetivo (trabalho vivo)”.  
41 Acumulação flexível é o sistema de produção industrial baseado no toyotismo, oposto ao padrão produtivo 
fordista. Caracteriza-se pela flexibilização na fabricação de mercadorias, adequando a estocagem dos produtos à 
demanda. Retornaremos a ele com maior aprofundamento mais adiante.  
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considerado como uma tentativa de ressignificação da Teoria do Capital Humano (TCH)42 que 

frente à lógica da exclusão decorrente crise estrutural do capital nos anos 70 “veste” uma nova 

roupagem, a da empregabilidade (GENTILI, 2005). Assim, a educação continua sendo 

concebida como investimento em capital humano, só que agora no capital humano individual, 

cumprindo desempenhar papel importante na formação para o mundo do trabalho. Nessa 

ressignificação da TCH43, as premissas individualistas e meritocráticas são radicalizadas 

paralelamente à responsabilização do indivíduo e/ou da escola pelo não-acesso ao emprego. 

Resta ao indivíduo adquirir no mercado educacional a empregabilidade ou compor um exército 

de reserva, caso não se qualifique para o mercado de trabalho.   

É esse discurso que legitima a centralidade atribuída à Educação Básica, confundida 

com Ensino Fundamental nos momentos iniciais das reformas educacionais no Brasil, 

expressando a opção por uma política não do básico universal, mas sim do mínimo, com 

equidade e focalizado. Ancorando-se em quatro elementos centrais – a descentralização; a 

criação de sistemas nacionais de avaliação de desempenho e de valorização docente; as 

reformas curriculares; as novas formas de gestão dos sistemas de ensino (CABRAL NETO e 

RODRIGUES, 2007) – essas reformas foram concretizadas por meio de várias medidas, dentre 

as quais: o estabelecimento de diretrizes curriculares para todos os níveis e modalidades da 

Educação Básica; a reforma curricular da Educação Básica com a formulação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs); a concretização dos sistemas de avaliação nacional por meio 

de testes padronizados; a criação de mecanismos de competitividade dentro dos sistemas de 

ensino, a exemplo de premiação das escolas com melhor desempenho. Trata-se de iniciativas 

que redefiniram o papel do Estado, transformando-o de provedor para indutor e avaliador de 

políticas.  

Na esteira desse movimento reeestruturador, as mudanças na Educação Superior 

também se fundamentam em orientações internacionais para os países da América Latina e 

Caribe, revelando, conforme Catani e Oliveira (2000), um processo de padronização das 

agendas para os países da região (a despeito do diagnóstico particular da realidade de cada um). 

                                                             
42 Teoria do Capital Humano (TCH), produzida por Shultz (apud SAVIANI, 2005) ao completar um esquema 
explicativo sobre o crescimento da economia americana pós-guerra. Concebendo um valor econômico da 
educação, o referido autor a considera como um bem de produção (capital) e não apenas de consumo. 
 
43 Gentili (2005, p. 56) afirma que “o Brasil é, provavelmente, o melhor e mais dramático exemplo da não 
correlação entre educação e desenvolvimento econômico”. Para fundamentar sua afirmativa observa que no 
período em que se intensificou o processo de industrialização (segunda metade do século XX), o país conviveu 
com altos índices de concentração de renda, pobreza e exclusão social e acrescenta que o aumento dos índices de 
escolarização no Brasil e demais países da América Latina não significou melhoria nos índices de desenvolvimento 
humano. 
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São vários os documentos44 que se constituem em diretrizes para a definição de prioridades e 

estratégias concernentes a esse nível de ensino. Registramos, no entanto, a existência de uma 

literatura considerável que cumpre a função de uma análise mais pormenorizada de cada um 

deles, dispensando um esforço nesse sentido no âmbito deste trabalho. Contudo, cabe aqui 

algumas referências no sentido de situar a análise em tela, deixando claro que, por vezes 

recorremos aos próprios documentos, mas também dialogamos com autore(a)s (CORAGGIO, 

2000; SOARES, 2000; GENTILI, 2005, dentre outros), que os analisam criticamente, tendo por 

base a divergência com o projeto de sociabilidade que tem ampliado a pobreza mundial e a 

concentração de renda. Projeto este, balizado pelo receituário de políticas neoliberais com seus 

parâmetros de relação Estado/sociedade e disseminado por organismos internacionais de 

financiamento de políticas sociais em países periféricos.  

Uma das primeiras referências da padronização das agendas educacionais é o livro 

“La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiência”, publicado pelo Banco 

Mundial em 1994. Tal documento indica os princípios da eficiência, qualidade e equidade que 

devem nortear as reformas desse nível de ensino, assim como as principais estratégias: 1) a 

diferenciação das instituições de ensino superior e dos cursos, mediante a existência de 

universidades públicas, privadas e de instituições não universitárias (incluindo cursos 

politécnicos e de curta duração, bem como os ciclos e o ensino a distância); 2) a diversificação 

das fontes de financiamento das universidades públicas; 3) redefinição das funções do Estado 

com a educação superior tendo em vista a construção de um novo ordenamento jurídico-político 

capaz de viabilizar mecanismos privatizantes e 4) implantação de uma política baseada na 

qualidade e equidade da educação superior (BANCO MUNDIAL, 1994).  

Outro documento que merece ser destacado em decorrência de sua influência no 

movimento das reformas, com repercussão direta na Educação Superior, sobretudo na esfera 

pública, é o Relatório sobre o desenvolvimento mundial: o Estado em um mundo em 

transformação, publicado em 1997, também pelo BM. Muito do seu teor pode ser inferido a 

partir da reflexão sobre seu título: refere-se à reformulação do papel do Estado nos países 

                                                             
44 Produzidos pelo BM: La enseñanza superior: las lecciones derivadas de La experiencia (1995); Relatório sobre 
o desenvolvimento mundial: o Estado em um mundo em transformação (1997); Estratégia para o setor educacional 
- documento estratégico do Banco Mundial: a educação na América Latina e Caribe (1999); Construir Sociedades 
de Conocimiento: Nuevos Desafios para la Educación Terciaria (2003). Produzidos pela UNESCO: Documento 
de Política para el cambio y el desarollo em la Educación Superior (1996); Educação: um tesouro a descobrir. 
Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Relatório Jacques Delors 
(1996); Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação (1998); Marco Referencial 
de Ação Prioritária para a Mudança e o Desenvolvimento da Educação Superior (1998). Produzido em conjunto 
– Banco Mundial e UNESCO: La Educación Superior en los Países en desarollo: peligros y promesas (2000) 
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periféricos, pautada pela lógica do Estado mínimo e do mercado como gestor da vida social. 

Nesse sentido, de acordo com Lima (2011, p. 86):   
O reordenamento do papel do Estado, eixo norteador da política do BM para a 
periferia do capitalismo, consolidou, ao longo da década de 1990 e no início do novo 
século, um intenso processo de privatização dos serviços públicos, incluindo a 
educação e, especialmente, a educação superior.  
 

Dentre os documentos produzidos pela UNESCO, ator social decisivo no 

movimento de reformas internacionais da educação, vale mencionar o intitulado “Política para 

el Cambio y el Desarrollo en La Educación Superior”, publicado em 1996, devido às 

convergências com o do BM, anteriormente citado, sobretudo no que diz respeito às estratégias, 

ao indicar como tendências desse nível de ensino além da expansão quantitativa (o que pode 

ser alcançado pela diferenciação das IES), também a diversificação das instituições, dos 

programas e das formas de estudo, assim como as restrições financeiras.   

O Relatório Delors, produzido entre os anos 1993 e 1996, também constitui 

referência relevante, pois trata de princípios da educação como um todo, contemplando tanto a 

Educação Básica quanto a Educação Superior. Esta é entendida como essencial para o 

desenvolvimento econômico mediante as incumbências de formação das qualificações 

requeridas pelo mundo do trabalho e de produção do conhecimento necessário para tornar os 

países mais competitivos; por conseguinte, dotá-los de melhores condições de inserção no 

movimento de globalização da economia e da cultura. Tal visão articula-se aos desafios 

propugnados para o século XXI no documento em referência, quais sejam: (1) ingresso de todos 

os países no campo da ciência e da tecnologia; (2) adaptação das várias culturas e modernização 

das mentalidades à sociedade da informação; e (3) viver democraticamente, ou seja, viver em 

comunidade (DELORS, 1998). 

E, por fim, não poderíamos deixar de destacar um documento fundamental na 

definição dos rumos da Educação Superior no país. Trata-se da “Declaração Mundial sobre 

Educação Superior no Século XXI”, organizado igualmente pela UNESCO, resultante das 

deliberações da Conferência Mundial sobre Educação Superior, realizada em Paris no mês de 

outubro de 1998. Ressalve-se, inclusive, que essa Declaração traz um documento 

complementar, indicativo das ações a serem implementadas, deixando claro seu caráter 

prescritivo.  

Tal Declaração é organizada em quatro partes – Preâmbulo; Misiones y Funciones 

de la Educacion Superior; Forjar una nueva vision de la Educacion Superior; De la vision a la 

accion. A primeira delas parte de um diagnóstico que ressalta a crescente demanda por educação 

superior, tendo em vista o aumento da população que conclui a ducação básica, afirmando a 
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“[...] importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural 

y econômico” (UNESCO, 1998, p. 19). Retoma, pois, o argumento recorrente no âmbito das 

reformas educacionais que atribui à educação, e agora à Educação Superior e à pesquisa, a 

missão de empreender as mudanças necessárias ao avanço da sociedade em direção a uma 

“Sociedade do Conhecimento”.  

Mais adiante, apontando um leque de desafios e dificuldades, que contempla desde 

o financiamento até o estabelecimento de parceiras, passando pela igualdade de condições de 

acesso ao(à)s estudantes, o referido documento vai deixando claro algumas das principais 

estratégias a serem implementadas por parte dos Estados na configuração de suas reformas. São 

elas a diversificação das IES e a diferenciação dos cursos, ambas tendo como horizonte a 

ampliação do acesso, definida como prioridade. E isso o faz em poucas linhas ao explicitar seu 

entendimento de educação superior:  
[...] todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en el 
nivel postsecundario, impartidos por uma universidad u otros establecimientos de 
enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como 
centros de enseñanza superior (UNESCO, 1998, p. 19).  
    

Coerente com tal entendimento, a segunda parte da Declaração em análise apresenta 

dois artigos, dos quais destacamos o primeiro que identifica como missões da Educação 

Superior as de educar, formar e realizar pesquisas. Aqui, em sua argumentação, corrobora o 

discurso da educação como elemento determinante para as mudanças necessárias nas 

sociedades contemporâneas ao ressaltar seu papel de “[...] contribuir al desarrollo sostenible y 

el mejoramiento del conjunto de la sociedad” (UNESCO, 1998, p. 21).  

A visão que se pretende construir a partir do movimento de reformas desse nível de 

ensino é minudenciada na terceira parte do documento, em oito artigos, dos quais vale destacar 

três, considerando os objetivos desta parte do trabalho.  

O Art.3º advoga que “[...] el acceso a los estudios superiores debería estar basado 

en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los 

aspirantes.” (UNESCO, 1998, p. 23), o que implica responsabilizar unicamente os indivíduos 

pelo acesso desigual a esse nível de ensino, na dependência de suas possibilidades mas em um 

contexto de inúmeras alternativas, tanto no que diz respeito às formas de instituições, como à 

configuração dos cursos, e, obviamente, com diferentes níveis de qualidade. Articulado com o 

Artigo 8º, que trata da diversificação dos sistemas de educação superior, tal disposição ganha 

inteligibilidade como um construto que cumpre tanto ao imperativo de proceder à massificação 

da demanda como de justificar itinerários formativos diferentes em decorrência do acesso de 

grupos historicamente excluídos desse nível de ensino.  
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Faz-se oportuno evocar Bourdieu e Champagne (2013) que tendo como campo 

empírico de estudo os Liceus, tratam das novas formas de exclusão escolar, comparando as 

práticas anteriores e posteriores aos anos 1950 e postulam que a ampliação do acesso ao sistema 

de ensino não representou a superação das tradicionais condições sociais, uma vez que foram 

mantidos os mecanismos de desigualdade. Dentre estes, além da lógica da transmissão do 

capital cultural, destacam a diversificação – oficial (ramos de ensino) e oficiosa (classes 

escolares hierarquizadas) – como geradora de diferenciação, pois que  
[...] fazem com que as mais altas instituições escolares e, em particular, aquelas que 
conduzem às posições de poder econômico e político, continuem sendo exclusivas 
como foram no passado. E fazem com que o sistema de ensino, amplamente aberto a 
todos e, no entanto, estritamente reservado a alguns, consiga a façanha de reunir as 
aparências da “democracia” com a realidade da reprodução que se realiza em grau 
superior de dissimulação, portanto, com um efeito acentuado de legitimação social 
(BOURDIEU e CHAMPAGNE, 2013, p. 250).   
 

Com tais mecanismos o sistema de ensino na atualidade continua excluindo, mas 

agora em todos os níveis do percurso escolar, mantendo em seu interior o(a)s excluídos e 

relegando-o(a)s a ramos mais ou menos desvalorizados.  

Retomando a discussão referente à Declaração Mundial sobre Educação Superior, 

destacamos os artigos 8º e 9º devido à sua importância numa abordagem sobre as principais 

tendências na política desse nível de ensino no Brasil, assim como num melhor entendimento 

da forma como vem se efetivando a expansão da UFMA e a oferta das LI em seus novos campi. 

O primeiro deles propõe “[...] la diversificación como medio de reforzar la igualdad de 

oportunidades”, reiterando o que está claro desde a definição de educação superior e que vai se 

constituir como uma das estratégias globais para as reformas (BARBALHO, 2007), adotada no 

Brasil, inicialmente no Governo de FHC, e incrementada no decorrer dos mandatos do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2006/ 2007 – 2010).  A diversificação efetiva-se 

mediante uma variedade de formatos institucionais e formativas, mencionadas no próprio 

documento:  
Unos sistemas de educación superior más diversificados suponen nuevos tipos de 
establecimientos de enseñanza postsecundaria, públicos, privados y no lucrativos, 
entre otros. Esas instituciones deben ofrecer una amplia gama de posibilidades de 
educación y formación: títulos tradicionales, cursillos, estudios a tiempo parcial, 
horarios flexibles, cursos en módulos, enseñanza a distancia con ayuda, etc 
(UNESCO, 1998, p. 25). 
 

O último artigo aludido propõe mudanças na organização do trabalho político e 

pedagógico na educação superior por meio da adoção de “[...] métodos educativos innovadores: 

pensamiento crítico y creatividad”, acrescentando que: 
Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y 
utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo 
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de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos 
y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que 
La creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la 
ciencia y la tecnología de vanguardia (UNESCO, 1998, p. 26). 
 

Na última parte, na qual são encontradas, segundo Catani e Oliveira (2000, p. 37), 

“[,,,] as principais temáticas, objeto da ação e intervenção das reformas e políticas de educação 

superior hoje no mundo [...]: avaliação, novas tecnologias, gestão, financiamento, cooperação 

internacional/perda de talentos científicos e parcerias e alianças”, destacamos o Artigo 12º e o 

14º. O primeiro, intitulado “El potencial y los desafíos de la tecnologia” orienta o 

aproveitamento das vantagens e do potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), o que justifica várias iniciativas de formação docente por meio da educação à distância, 

por exemplo – pensada, inclusive, como possibilidade de desenvolvimento de um dos ciclos 

previsto na proposta curricular das LI, conforme veremos no capítulo seguinte.  

Por fim, o Artigo 14 – La financiación de la educación superior como servicio 

público – coloca a iniciativa privada como parceira na ampliação do acesso à Educação 

Superior, afirmando que o financiamento desse nível de ensino requer recursos públicos e 

privados. Tal orientação, na visão de diverso(a)s autores(a)s, do(a)s quais destacamos Lima 

(2011), desconstrói a educação pública, inclusive a superior, como um direito social, 

reconfigurando-a por meio da privatização.  

Estavam lançadas as bases não apenas para a ampliação do acesso a grupos 

historicamente excluídos da educação superior – o que, em si, não se constitui um problema e, 

sim, uma resposta aos anseios populares, reivindicados há tempos – mas para a continuidade de 

um sistema dual no âmbito desse nível de ensino. Dualidade expressa pela presença de um lado, 

de universidades (e algumas poucas, de referência, por coadunar ensino, pesquisa e extensão, 

convivendo com uma maioria direcionada precipuamente para o ensino) e, de outro, inúmeras 

formas de oferta de educação superior com qualidade questionável. Igualmente expressa na 

existência de IES públicas para poucos e privadas para a grande parcela do(a)s novo(a)s 

ingressantes, tendo em vista que foi, sobretudo, pela via da privatização, que a ampliação do 

acesso se concretizou.   

Tal quadro é decorrente das opções políticas para concretização da expansão desse 

nível de ensino, que se colocou como um desafio que deveria ser enfrentado pelos países 

periféricos em direção à modernização. Nessa perspectiva, o país adotou medidas relativas ao 

delineamento de um quadro de matiz privatizante baseado, sobretudo, na flexibilização e 
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facilitação da abertura de instituições privadas, e desenhado de forma autoritária, mediante 

decretos, conforme já mencionamos na parte introdutória deste trabalho.  

Alguns números bastam para demonstrar tal afirmativa. Vejamos a tabela (Tabela 

2), a seguir:  

 

Tabela 2: Instituições de Educação Superior por categoria administrativa e organização 
acadêmica universitária (Brasil, governo FHC 1995-2002) 

 
ANO 

CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA 

ORGANIZAÇÃO 
ACADÊMICA 

Total Privada Pública Federal Universidade 
 Qtd % Qtd % Qtd  % Qtd % 

1995 894 684 76,51 210 23,48 57 6,37 39 4,36 
1996 922 711 77,11 211 22,88 57 6,18 39 4,22 
1997 900 689 76,55 211 23,44 56 6,22 39 4,33 
1998 973 764 78,52 209 21,47 57 5,86 39 4,00 
1999 1.097 905 82,49 192 17,50 60 5,50 39 3,55 
2000 1.180 1.004 85,08 176 14,91 61 5,16 39 3,30 
2001 1.391 1.208 86,84 183 13,15 67 4,81 39 2,80 
2002 1.637 1.442 88,08 195 11,91 73 4,45 43 2,62 

∆  
1995-
2002 

 
83,10% 

 
110,54% 

 
- 

 
7,14% 

 
- 

 
28,07% 

 
- 

 
10,25% 

 
- 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do INEP/MEC (1995-2003) 
 

Podemos verificar que em 1995 (primeiro ano do mandato FHC), de um total de 

894 IES, 210 pertenciam à categoria administrativa pública, o que corresponde a 23,48%, e 684 

à categoria privada, ou 76,51%. Ao final do octênio (2002), as IES privadas somavam 1.442, 

representando 88,08% e as públicas sofreram uma redução, totalizando 195, o que corresponde 

a 11,91%. Das IES públicas, no início desse governo, 57 compunham a esfera federal, ou seja, 

6,37% do universo das instituições e no último não do mandato houve um aumento de apenas 

2%, passando para 73 instituições. No que diz respeito às universidades federais, o aumento foi 

de 04 unidades, ou 10,25%, tendo passado de 39 para 43.   

Ainda à guisa da situação ora analisada, vale acrescentar que segundo dados do 

Censo da Educação Superior de 2003 (MEC/INEP, 2003), o primeiro ano após o octênio FHC, 

num total de 1.262.954 ingressantes em cursos de graduação presenciais, apenas 21,15% 

(267.081) efetivaram-se na rede pública, e 78,85% (995.873) foram à busca do sonho do 

diploma, e, supostamente, de melhores condições de vida advindas de tal conquista, em IES 

privadas, as quais, ofereciam a quase totalidade do número de vagas nos processos seletivos 

(1.721.520 vagas, ou 85,95%, das 2.002.733; enquanto as IES públicas só ofereciam 281.213, 

o que corresponde a tão somente 14,05%). No que tange às matrículas, 70,76% (2.750.652) 
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realizaram-se no setor privado, enquanto o setor público absorveu, apenas, 29,23% (1.136.370), 

isso num total de 3.887.022 aluno(a)s.  

A perspectiva privatizante foi também evidenciada quando o referido presidente, 

por ocasião da aprovação do Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) para o decênio 

2001-2011, vetou a meta que responsabilizava o poder público pela oferta de 40% das vagas da 

educação superior, muito embora não se opusesse àquela que estabelecia 30% de escolarização 

superior para a faixa populacional de 18 a 24 anos, o que leva à conclusão que a expansão do 

acesso à educação superior deveria ficar precipuamente a cargo da iniciativa privada.  

Além disso, algumas metas45 deste Plano foram pensadas no intuito de diminuir o 

gasto por aluno nas IES públicas, o que teria como uma das consequências, além da oferta de 

cursos de menor duração (que nos faz lembrar as LI oferecidas pela UFMA), também o 

fortalecimento de instituições mais voltadas para o ensino que para a pesquisa, considerando o 

alto custo desta.  Reforça, ainda, a reflexão em tela, as contribuições de Amaral (2003) ao 

analisar as questões relacionadas ao financiamento da Educação Superior, mormente os gastos 

com as IFES, sinalizando a queda de 25,3% no investimento no octênio FHC.  

Relativo, ainda, às IES públicas, vário(a)s autore(a)s enfatizam as transformações 

no seu perfil, regidas pela racionalidade do mercado em sua gestão, condizente com as diretrizes 

da reforma do aparelho do Estado de FHC. Pautada na redefinição do modus operandi dos 

serviços públicos, tal reforma indicou a mudança de paradigma da administração pública; da 

burocrática para a gerencial (GAETANI, 1998). Desse paradigma, que na essência, se articula 

aos novos modos de regulação da educação, decorre a subsunção da lógica empresarial de 

prestação de serviço (o serviço do ensino) contemplando diversos mecanismos a ela afeitos, 

como a concorrência entre estabelecimentos e várias formas de contratualização, e 

subordinando todas as tomadas de decisão ao critério da minimização de gastos e a otimização 

dos recursos disponíveis.   

A propósito do conceito de regulação, convém recorrer a Barroso (2005) para quem 

a referência ao novo papel que se atribui ao Estado no contexto das políticas neoliberais, põe 

em evidência a distinção entre as propostas de modernização de sua máquina administrativa e 

                                                             
45 Alguns exemplos: “estabelecer um amplo sistema interativo de educação à distância utilizando-o, inclusive, para 
ampliar as possibilidades do atendimento nos cursos presenciais” (meta 4); “diversificar o sistema superior de 
ensino, favorecendo e valorizando estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e que 
atendam clientela com demandas específicas de formação: tecnológica, profissional liberal, em novas profissões, 
para o magistério ou de formação geral” (meta 10).Atenção especial para a meta 13: “diversificar a oferta de 
ensino, incentivando a criação de cursos noturnos com propostas inovadoras, de cursos sequenciais e de cursos 
modulares, com a certificação, permitindo maior flexibilidade na formação e na ampliação de oferta de ensino” 
(BRASIL/CN, 2001).   
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as práticas de administração burocrática. Aquelas se concretizam por meio da regulação, “[...] 

mais flexível na definição dos processos e rígida na avaliação da eficiência e eficácia dos 

resultados” (BARROSO, 2005, p. 727), enquanto estas, mediante normas e regulamentos.  

Com base nesse entendimento é possível compreender que é através dos processos 

de regulação, nova forma de intervenção estatal contrária à regulamentação, “[...] centrada na 

definição e controle a priori dos procedimentos e relativamente indiferente às questões da 

qualidade e eficácia dos resultados” (BARROSO, 2005, p. 727), que se empreende a 

transformação do sistema educacional. Exemplos elucidativos desses processos são a produção 

de novas regras (normas, injunções, constrangimentos etc.) que orientam o funcionamento do 

sistema (os contratos de gestão), bem como o (re)ajustamento das ações dos diversos atores 

nele envolvidos em função dessas mesmas regras. Como núcleo central (CATANI e 

OLIVEIRA, 2000) de todo o processo reside a avaliação, cujo Provão, criado em 1995, é uma 

das primeiras medidas, seguido do rankiamento das IES com melhores resultados. É desse 

modo que o Estado, de provedor torna-se indutor e avaliador de políticas educativas e se retrai  

com relação ao financiamento e manutenção do sistema público.  

Subjaz essa lógica empresarial a crítica da ex-presidente da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no governo FHC, Eunice Ribeiro 

Durham (1998), relativa ao “modelo único” de universidade, adotado no Brasil desde a Lei Nº 

5.540 (BRASIL, 1968), o qual privilegiando a pesquisa, de forma contínua, demanda ampliação 

dos gastos e, por conseguinte, aumento do orçamento público, o que limitaria a capacidade de 

expansão da Educação Superior.  

Além do aspecto econômico inviabilizador da expansão por meio das políticas 

tradicionais de financiamento público, outros fatores integraram o diagnóstico de “crise” da 

universidade brasileira, como a incapacidade de absorção da crescente demanda de jovens e 

adultos; a inadequada preparação para o mercado de trabalho atual, baseado em um novo padrão 

produtivo (o toyotismo); a resistência a mudanças em decorrência de sua vinculação a 

tendências conservadoras, dentre outros.  

Argumentação coerente com a diversificação institucional e a diferenciação dos 

cursos que, paradoxalmente, confere identidade para as recentes transformações da Educação 

Superior no país, mas opera mudança em sua identidade – papel, função, missão – com 

agravante preocupação ao que se refere à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

base indispensável para um processo formativo de qualidade (DOURADO; OLIVEIRA; 

CATANI, 2003). Do mesmo modo coerente com medidas que podem contribuir para a restrição 

da forma de organização universitária a apenas algumas instituições (Centros de Excelência), 
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restando às demais – às IES periféricas – o ensino e a extensão em seu sentido reducionista de 

prestação de serviço – assessoria.  

Com base nesses aspectos e com apoio em Frigotto (2006), vamos confirmando a 

hipótese que no Brasil – e como não poderia ser diferente, no Maranhão –, não sem 

contraposição do(a)s profissionais da educação em suas entidades representativas, efetuou-se a 

opção pela reprodução, pela importação de tecnologia (esta, sim, exige altos custos), em 

detrimento da produção, o que define a posição brasileira na divisão internacional do trabalho, 

baseada na oferta de mão-de-obra barata, porque abundante e com baixa qualificação.  

É necessário enunciar que o setor público federal também ampliou o acesso à 

Educação Superior, muito embora com intensidade bem menor que o setor privado. Em 1995 

computaram-se 367.531 matrículas em IFES, considerando os cursos de graduação presenciais; 

e no último ano do Governo FHC, 2002, o Censo registrou um aumentou de 44,65%, totalizando 

531.634 matriculado(a)s. As matrículas em universidades federais nos referidos cursos 

aumentaram 41,67%, passando, no mesmo período, de 353.235, para 500.459.  

Entretanto, tal extensão efetivou-se, paradoxalmente, face à diminuição de recursos 

humanos e financeiros, mediante diversos mecanismos, dentre os quais, a redução do quadro 

de técnicos e docentes e racionalização dos gastos – ampliação da relação professor-aluno e 

redução do custo aluno. Sobre a questão, é oportuna a asserção de Oliveira e Dourado (2003, 

p.85): 
De um modo geral, as universidades viram-se pressionadas a melhorar os indicadores 
de eficiência e de produtividade por meio da expansão do ensino superior de 
graduação, o que veio a se materializar com a assinatura do protocolo de ampliação 
de vagas assinadas pela Andifes, em 1998, bem como com a implantação da 
Gratificação de Estímulo à Docência, também em 1998, e com a adoção de uma nova 
matriz de financiamento que estimulava, igualmente, a oferta de cursos noturnos em 
campi do interior. 
 

Esses mesmos autores contribuem com mais dados para a presente reflexão quando 

demonstram a redução do orçamento das IFES nos dois mandatos de FHC, passando de R$ 6.69 

bilhões em 1995, para R$ 5.79 ao final do primeiro (1998) e R$ 4.96 no último ano do seu 

governo, o que equivale a uma perda de 25,85%. No que diz respeito à relação 

aluno(a)s/docente, efetivou-se um crescimento, pois em 1994 ela era na razão de 09 e subiu 

para 10,4, em 1999 (INEP, 2000).  

O próprio MEC reconhece tal situação, explicitando, no “Resumo Técnico” do 

Censo da Educação Superior 2003, uma análise que ressalta “o grande esforço” empreendido 

pelas IFES na expansão do acesso à Educação Superior pública. Isso porque “[...] os dados 

revelam que as IFES acrescentaram no ano 35 novos alunos por professor acrescentado ao seu 
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quadro docente ou 54 novos alunos por professor acrescentado em regime de tempo integral”. 

(MEC/INEP, 2003, p. 29).  

Quanto ao custo do aluno no ensino de graduação, Amaral (2003), com base em um 

estudo sobre a evolução deste relevante aspecto no financiamento deste nível de ensino no 

período de 1995 a 2001, contabiliza uma redução de 51%, uma vez que passou de R$ 11.198,00 

em 1995 para R$ 5.488,00 em 2001.  

É oportuna a análise de Dourado (2005, p. 108) com relação a esse movimento de 

expansão nas IFES, que tem como consequência a busca de estratégias para garantia de sua 

sobrevivência institucional:  
Tal dinâmica expansionista vai consubstanciar nas Ifes um processo de alteração 
significativa da identidade dessas instituições, por meio da adoção de ações, 
programas e políticas direcionadas à garantia da sobrevivência institucional, que, em 
muitos casos, tem se caracterizado pela secundarização das atividades de pesquisa 
e/ou pelo direcionamento dessas atividades às necessidades do mercado; pela criação 
e naturalização das fundações de apoio de caráter privado como espaço de 
flexibilização da gestão acadêmica e financeira e de obtenção de fontes alternativas 
de financiamento da instituição e pela intensificação no cotidiano das Ifes de um 
padrão acadêmico pautado pela lógica produtivista que contribui para a subordinação 
do trabalho docente. 
 

No que se refere especificamente à formação de professore(a)s da Educação Básica 

no âmbito das reformas educacionais iniciadas na última década do século passado, o quadro 

que se desenhou foi pouco animador. Recorrendo a Maués (2003, p. 99), constatamos que os 

elementos constitutivos do novo receituário para a área foram “[...] a 

‘universitarização’/profissionalização, a ênfase na formação prática/validação das experiências, 

a formação continuada, a educação a distância e a pedagogia das competências”. Obviamente 

não há controvérsias referidas à elevação da formação inicial do(a)s profissionais do magistério 

a níveis cada vez mais superiores, privilegiando as Universidades e suas Faculdades/Centros de 

Educação como legítimos espaços formativos, considerando o papel central que têm na 

socialização e produção de conhecimento no campo educacional.  

Entretanto, na LDB (Lei 9.394/96), o artigo 62 dispunha que “[...] a formação de 

docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de 

graduação plena, em universidades [...]”. Porém apontava, em seguida, diversas alternativas à 

formação superior, admitindo-a “[...] como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal” (BRASIL/PR, 1996). E ainda deixava a possibilidade de criação 

de novas organizações institucionais para formar professore(a)s: Institutos Superiores de 

Educação (ISEs), Cursos Normais Superiores (art. 62 e 63), bem como a formação em serviço, 
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uma vez que o Artigo 61 permitia esta interpretação ao definir os fundamentos da formação, 

enfatizando “[...] a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço” e o “[;;;] aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades” (BRASIL, 1996).  

A essa problemática convém acrescentar a assertiva de Saviani (2009) em artigo 

que sintetiza os diferentes períodos da história formação de professore(a)s no Brasil, mormente 

os impactos pós-LDB.  
Introduzindo como alternativa aos cursos de pedagogia e licenciatura os institutos 
superiores de educação e as Escolas Normais Superiores, a LDB sinalizou para uma 
política educacional tendente a efetuar um nivelamento por baixo: os institutos 
superiores de educação emergem como instituições de nível superior de segunda 
categoria, provendo uma formação mais aligeirada, mais barata, por meio de cursos 
de curta duração (SAVIANI, 2009, p. 148).  
 

Concretizou-se, portanto, no contexto da formação docente, as estratégias da 

reforma da Educação Superior como um todo. Como desdobramento, a iniciativa privada vem 

se beneficiando com o aumento colossal da demanda por cursos de graduação. Proliferaram-se, 

abusivamente, cursos oferecidos em locais com nenhuma infraestrutura (salas de aula pequenas 

para o grande número de alunos, ausência de bibliotecas, laboratórios e ambientes para estudos, 

professores sem a titulação necessária, horários de funcionamento reduzidos etc.).   

A eleição do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (em 2002) renovou as esperanças 

pela configuração de políticas mais articuladas aos interesses populares, haja vista sua filiação 

histórica aos movimentos e lutas na esfera do trabalho, em contraposição à lógica exploradora 

e excludente do capital. Nessa perspectiva, se acreditava que a democratização do acesso ao 

nível superior de escolaridade seria uma de suas estratégias para as transformações das 

estruturas sociais, há muito tempo reivindicadas pela grande maioria da população brasileira.  

Entretanto, o que se testemunhou nos primeiros anos de seu mandato foi a 

continuidade das medidas privatizantes e a implementação de ações com maior vinculação às 

demandas de um mercado educacional em expansão. 

A tabela adiante (Tabela 3) contribui para uma análise dos dois mandatos do 

governo Lula, considerando as alterações referidas ao quadro das IES brasileiras, tendo por 

base as categorias administrativas pública e privada e a organização acadêmica universitária.  
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Tabela 3: Instituições de Educação Superior por categoria administrativa e organização 
acadêmica universitária (Brasil, governo Lula 2003-2010) 
 

 
ANO 

CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA 

ORGANIZAÇÃO 
ACADÊMICA 

Total Privada Pública Federal Universidade 
 Qtd % Qtd % Qtd  % Qtd % 

2003 1.859 1.652 88,86 207 11,13 83 4,46 45 2,42 
2004 2.013 1.789 88,87 224 11,12 87 4,32 46 2,28 
2005 2.165 1.934 89,33 231 10,66 97 4,48 51 2,35 
2006 2.270 2.022 89,07 248 10,92 105 4,62 53 2,33 
2007 2.281 2.023 88,68 249 10,91 106 4,64 53 2,32 
2008 2.252 2.016 89,52 236 10,47 93 4,12 55 2,44 
2009 2.314 2.069 89,41 245 10,58 94 4,06 57 2,46 
2010 2.377 2.099 88,30 278 11,69 99 4,16 59 2,48 

∆  
2003- 
2010 

 
27,86% 

 
27,05% 

 
- 

 
34,29% 

 
- 

 
19,27% 

 
- 

 
31,11% 

 
- 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do MEC/INEP (2003-2010) 
 

 
A partir desses dados, e com apoio em Chaves, Lima e Medeiros (2008), é possível 

depreender que até o ano 2006 a ampliação do acesso à Educação Superior efetivou-se no setor 

privado. Entre 1996 e 2006 tal setor aumentou 187,8% o número de discentes matriculados, em 

contraposição aos 62,1% do setor público, o que contrariou as expectativas relacionadas ao 

governo de um representante da classe trabalhadora.  

Dessa forma, mediante o imperativo de dar continuidade à política de expansão da 

educação superior, incrementado pela meta de atingir o percentual de 30% da população da 

faixa etária de 18 a 2446 anos neste nível de ensino, preconizada pelo PNE (Lei Nº 10.172/2001), 

o Governo Lula deu prosseguimento às medidas pautadas na diversificação do sistema e 

racionalização dos gastos, oportunizando, por um lado, a permanência do setor privado na oferta 

de graduação para grandes parcelas dessa população, mas também, por outro lado, expandindo 

o acesso a universidades públicas.   

O PROUNI, criado pelo Decreto Nº 5.245, de 18/10/2004 e transformado na Lei Nº 

11.096/05, é uma das principais medidas que dão continuidade à política de expansão de caráter 

privatizante. Constituindo-se compra de vagas em instituições de ensino privadas, por meio da 

concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, a expansão do 

acesso à educação superior por esse viés beneficiou, abundantemente tais instituições, 

                                                             
46 Segundo dados do INEP (2005), em 2004, a taxa de escolarização líquida de jovens brasileiros na faixa etária 
entre 18 e 24 anos era de 10,5%.   
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resolvendo um dos principais entraves para sua permanência e aumento dos lucros: a 

inadimplência. Após o aumento das IES privadas no decorrer dos mandatos de FHC, importava, 

naquele momento, dotá-las de condições para prover sua sustentação financeira.  

Tais medidas de caráter privatizante caracterizaram o primeiro mandato do 

Governo Lula. A partir de 2007, as políticas para a educação superior seguiram pela via da 

expansão de vagas nas universidades públicas. Segundo alguns autore(a)s, essa mudança de 

rumos encontra fundamentação em pelo menos dois documentos publicados pelo BM. O 

primeiro, intitulado “La Educación Superior en los Países en desarollo: peligros y promesas”, 

de 2000, supostamente produzido em conjunto com a UNESCO, e “Construir sociedades del 

conocimiento”, de 2003.  

 Naquele, há uma mudança no discurso que atribuía centralidade à EB, 

argumentando que o investimento nesse nível de ensino garantiria maior retorno social, 

passando a ressaltar a influência da Educação Superior no desenvolvimento econômico e na 

redução das desigualdades sociais (BM; UNESCO, 2000). No entanto, numa reflexão crítica 

acerca deste documento, Siqueira (2001, p. 5) considera que tal mudança visa “[...] a uma certa 

manutenção do status quo, no que concerne distribuição (sic) de recursos, da riqueza acumulada 

e do próprio conhecimento de forma injusta e desigual”.  Isso porque o BM defende o 

estabelecimento de um sistema estratificado, com diferentes tipos de instituições, reservando 

para alguns poucos, acesso a uma educação mais articulada à pesquisa (ainda que seja aplicada) 

e para a maioria uma educação superior menos exigente, com menor qualidade. A formação de 

professore(a)s poderia ser efetivada em faculdades profissionais, concentradas no treinamento 

técnico em detrimento de uma educação mais geral, de uma formação mais ampla. Tal 

raciocínio estende-se aos países, dividindo-os entre produtores e assimiladores de 

conhecimento, o que desvela uma das estratégias utilizadas para a operacionalização legitimada 

da divisão social e econômica do saber.  

O segundo documento (BANCO MUNDIAL, 2003) substituiu o termo 

educação/ensino superior por educação terciária; o que, seguramente, não significa apenas uma 

mudança despretensiosa. Para tanto, entre outras, reiterava a diversificação das IES como 

medida fundamental no enfrentamento do desafio de expansão e, por conseguinte, de 

atendimento à diversidade de interesses/potencialidades do(a)s futuro(a)s aluno(a)s. Mas 

acrescentava orientações no sentido de ampliação da mobilidade de estudantes, da 

implementação de sistemas de avaliação e de exames nacionais; da necessidade da articulação 

entre ciência, tecnologia e prioridades do país e da adoção de uma gestão voltada para 

resultados; o alcance de metas.  
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Este é o contexto no qual as IFES ganham lugar de relevância no movimento de 

reformas expansionistas. Primeiramente, em 2006, o MEC lançou o “Programa Expandir”47 

(BRASIL, 2003), que tinha como objetivos centrais a consolidação de duas e implantação de 

dez universidades federais48, assim como a criação de 48 campi universitários em diversas 

regiões do país. No caso dos campi, a ação podia ser de fortalecimento daqueles já existentes, 

mediante a implantação de novos cursos.   

Este foi o caso da UFMA, que no âmbito do Programa Expandir, teve dois campi 

contemplados. Em Imperatriz foram criados os cursos de Engenharia de Alimentos, 

Enfermagem, Educação Física e Comunicação Social, justificados por “[...] permitir[em] 

ampliar e diversificar a oferta de vagas, contribuindo para a formação dos recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento econômico e social da região” (BRASIL, 2004, p. 25). E em 

Chapadinha foi implantado o curso de Agronomia (antiga demanda local), visando contribuir 

“de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico da região” (BRASIL, 2004, p. 

26), tendo em vista tratar-se de um polo agrícola relevante no estado.  

Caso a expansão da UFMA seguisse por esse caminho, mais próximo de uma 

proposta articulada às vocações regionais de acordo com as orientações do Programa Expandir, 

talvez concretizaria uma política mais condizente com uma das funções precípuas da 

universidade, qual seja, propiciar o acesso, a produção e a difusão do conhecimento e 

tecnologia, por meio de atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, de modo a 

contribuir com o desenvolvimento local e regional.  

Porém, na continuidade desse movimento expansionista das universidades, em um 

segundo momento, no ano 2007, foi criado o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais, o REUNI, como parte integrante do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), o qual contemplou um conjunto de decretos, projetos de 

lei, resoluções e portarias, dando continuidade à reforma educacional brasileira, inclusive a 

universitária.  

Porquanto, a proposta do REUNI foi produzida no âmbito dos debates acerca da 

Reforma Universitária, sistematizados no Anteprojeto de Lei enviado à Câmara dos Deputados 

                                                             
47 Programa de Expansão da Educação Superior Pública SESu/MEC (2003-2006) 
48 As duas consolidadas: Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (UNIVASF). As dez implantadas: Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM), Universidade 
Federal do Semi-Árido (UFERSA), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), Universidade 
Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Universidade 
Federal do Pampa (UNIPAMPA). Vale ressaltar que desse total, apenas duas não resultaram do desmembramento 
ou junção de outras instituições já existentes.  
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Federais em junho de 2006 (PL 7200/2006). Tais debates, realizados não somente nas arenas 

políticas, mas também no meio intelectual e acadêmico, teve como alguns protagonistas no 

delineamento de suas ideias centrais, o Reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), à 

época, o Prof. Naomar de Almeida Filho, e o professor catedrático da Faculdade de Economia 

da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos, que, inclusive, alcunharam em 

coautoria o projeto denominado “Universidade Nova".  

A título sintético, sob a égide desse projeto a universidade pública seria reformada 

para edificar-se como um modelo híbrido dos sistemas estadunidense e europeu, No entanto, 

este sistema, por sua vez, vem se propondo a adotar um modelo curricular mais próximo ao que 

é praticado em alguns casos nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, mediante a 

adoção de medidas fundamentadas no Processo de Bolonha, movimento deflagrado pela 

assinatura de uma declaração49 por 29 ministros de países europeus em 1999 (DIAS 

SOBRINHO, 2007).  

Erigido sob a premissa que a consolidação de uma Europa unida e forte demanda a 

instituição de convergências nesse nível de ensino, o Processo de Bolonha, refere-se, pois, à 

implementação do Espaço Europeu de Educação Superior, em busca de uma uniformização 

universitária após séculos de história que consolidaram a diversidade organizacional manifesta 

em distintos modelos. Fruto, aliás, da própria diversidade cultural europeia, da qual decorre, 

por um lado, os esforços para respeito e manutenção, pois que é entendida como um dos seus 

valores fundamentais e, por outro, o delineamento de alguns problemas, dentre os quais, a 

dificuldade de mobilidade de estudantes e profissionais, devido à incomparabilidade dos 

sistemas universitários.  

Nessa perspectiva, a centralidade do referido Processo repousa nos conceitos de 

internacionalização e europeização, constituindo-se uma resposta europeia às demandas da 

mundialização do capital no âmbito desse nível educacional, indo, portanto, de encontro à 

tradição de baixa integração das universidades, seu isolamento do mundo externo e rigidez 

estrutural. Tais aspectos as distanciam “[...] do ideal de uma empresa de serviços em um mundo 

globalizado e dinâmico. Os especialistas geralmente concordam que a atual forma de gestão da 

universidade é um grave problema para o seu desenvolvimento em um contexto competitivo” 

(HOTALE; MORA, 2004, p. 942). Deste modo, tem como horizonte tanto a melhoria da 

                                                             
49 A Declaração de Bolonha que, em linhas gerais, estabelecia até o ano 2010 deveria ser consolidado o Espaço 
Europeu de Educação Superior, visando: aumentar a competitividade e a atratividade em nível internacional da 
educação superior europeia; melhorar a adaptação da formação dos graduados europeus às demandas do mercado 
de trabalho; desenvolver a mobilidade interna e externa de estudantes e graduados (BOLONHA, 1999). 
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competitividade dos países desse continente na economia disputada pelos EUA e países 

asiáticos, quanto seu fortalecimento político e cultural e aumento de sua atratividade para 

estudantes de outros países, algo importante em tempos de entendimento da Educação Superior 

como bem comercial (DIAS SOBRINHO, 2007).  

Oportuna, então, a reflexão de Silva (2001) em artigo que analisa a 

continuidade/atualização da reprodução das desigualdades sociais no sistema de ensino 

superior, em referência ao contexto da ideologia da “Sociedade do Conhecimento”, uma das 

ideias que fundamentam as formulações do Processo de Bolonha:  
Tendo como pano de fundo a competitividade entre os Estados Unidos e a Europa, 
sabe-se que à ideia de competição subjaz a estratégia de ser o melhor, constituir a 
instituição de referência, a Universidade de topo, de elite. Porém, este objectivo 
implica óbvia e necessariamente que só algumas poderão ser de topo, de elite. As 
restantes estarão ou no meio – com classificação de bom ou razoável – ou então 
resvalarão para o suficiente ou, pior ainda, serão remetidas para a cauda da tabela, 
restando-lhes eventualmente a leccionação de cursos com graus de licenciatura no 
quadro do Processo de Bolonha e “à bolonhesa” – três anos de primeiro ciclo ou, 
eventualmente, um ou outro curso de segundo ciclo (SILVA, 2011, p. 88). 
 

O Processo estrutura-se em torno dos eixos de harmonização de graus na Europa, 

por meio do desenvolvimento de titulações comparáveis; mobilidade de docentes e estudantes 

no espaço europeu e também mundial – e para isto, o estabelecimento de um sistema de créditos, 

assim como de acreditação e avaliação, como mecanismo de comparabilidade; a 

transnacionalização curricular com adaptação às demandas e às características do mercado de 

trabalho e concretização de modalidades de cooperação científica e profissional a nível nacional 

e internacional. Nessa perspectiva, vale recorrer ao pensamento de Dias Sobrinho (2007, p. 

114), segundo o qual “[...] trata-se de eliminar as barreiras que impedem a livre circulação de 

capitais, mercadorias, conhecimentos e pessoas, mais propriamente, dos profissionais”.  

Como principais linhas de ação destacam-se: a estruturação dos cursos da educação 

superior em três ciclos, o que totaliza oito anos de estudos e assente no modelo 3+2+3 

(equivalentes à graduação, ao mestrado e ao doutorado, respectivamente), sendo que no 

primeiro deles, obtém-se uma formação geral, interdisciplinar e básica; e a adoção da pedagogia 

centrada no aluno e na perspectiva do desenvolvimento de competências na formação.  

Apesar de nos determos sobre esse ponto mais adiante, convém registrar que 

algumas dessas ideias alicerçam a proposta das LI na UFMA, que prevê uma organização 

baseada em regime letivo de ciclo trienal, com uma previsão de período mínimo e máximo para 

integralização de 03 e 04 anos, respectivamente. Tal regime é explicado logo na apresentação 

do Projeto Pedagógico do curso, que esclarece tratar-se de formação independente que 

possibilita diplomação plena – formação geral, interdisciplinar e básica –, embora possa 
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constituir-se também em um “primeiro ciclo, de segunda licenciatura, estas de caráter 

disciplinar, em Matemática, Física, Química e Biologia” (UFMA/PROEN, 2010, p. 7).   

Reforça o que acabamos de afirmar e contribui para um melhor entendimento sobre 

a concepção das LI a análise de Hotale e Mora (2004) acerca das tendências das reformas da 

Educação Superior na Europa no contexto do Processo, no que tange aos encaminhamentos 

para a solução dos problemas advindos da estrutura desse nível de ensino, tendo em vista sua 

adequação às atuais demandas de formação para a suposta sociedade do conhecimento e de uma 

universidade de massas. A revisão das estratégias pedagógicas para superação do tradicional 

caráter acadêmico (afeito a uma universidade de elite), bem como das carreiras universitárias 

para reestruturação da organização clássica em ciclos únicos de longa duração, são pontos 

integrantes dessa adequação. Assim, a divisão de um longo período em dois mais curtos – não 

para cursos como Medicina, Arquitetura ou Veterinária, por exemplo – e a importância da 

obtenção de diploma logo no primeiro deles, o qual deve ter relevância para o mercado de 

trabalho (e propiciar a entrada do(a)s concludentes) são algumas das medidas pensadas para 

resolver o problema da falta de eficiência do sistema.    

Difícil não perceber uma sinergia com a proposta das LI, o que ficará mais evidente 

com a continuidade do trabalho, importando, nesse ponto, assinalar que não obstante o Brasil 

e, por conseguinte, o Maranhão, nunca ter chegado a consolidar um sistema de educação 

superior com predomínio de universidades de pesquisa, com caráter público e consideráveis 

graus de autonomia, é possível perceber o endosso às críticas ao modelo europeu e a adoção de 

medidas postuladas nesse Processo. Não é demais lembrar que os desafios contemporâneos 

decerto são diferentes para países periféricos e de capitalismo central.  

Com base nessas primeiras aproximações a propósito dessa temática, julgamos 

apropriado fazer referência à análise de Silva (2011, p. 85):   
Para além das directrizes de harmonização e sob a razão ou pretexto de alteração de 
métodos pedagógicos centrados no aluno, há um tácito rolo compressor no actual 
Processo de Bolonha que é o de um ensino superior a dois ou mais tempos, 
velocidades e patamares: o ensino superior para as massas traduzido na obtenção das 
licenciaturas de três anos, desvalorizando-as, e uma pós -graduação em mestrados, 
também desvalorizados, e sobretudo doutoramentos e pós–doutoramentos para 
determinadas elites, internamente diferenciadas e hierarquizadas (SILVA, 2011, p. 
85)  

 

  Para uma compreensão da significância da influência dos aportes subjacentes ao 

Processo de Bolonha, recorremos ao que sinalizam Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 21): “[...] 

no início do século XXI, qualquer movimento de reforma universitária que se pretende 

implantar no mundo, entre outras inspirações e referenciais, obriga-se a fazer[-lhe] menção”. 
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Tal assertiva revela-se compatível com os parâmetros que regem o REUNI e, por conseguinte, 

com a política de expansão da UFMA que se materializa no âmbito deste Programa.  

Apresentado com o “[...] objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da 

estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007), 

o REUNI estipulava, para um período de cinco anos, a meta de elevação da taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais para 90%, bem como da relação de alunos de 

graduação em cursos presenciais por professor para dezoito (18:1)50. Como diretrizes, foram 

estabelecidas as seis que se seguem:  
I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de 
ingresso, especialmente no período noturno; 
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e 
sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante 
o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 
programas de educação superior; 
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e 
atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação 
da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à 
profissionalização precoce e especializada; 
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a 
educação básica. 
 

Para participar do Programa, as universidades federais deveriam oficializar sua 

adesão por meio da apresentação de um plano de reestruturação, em consonância com as 

diretrizes propostas pelo MEC. Após aprovação do plano, um contrato de gestão seria 

formalizado, tendo por base a pactuação de metas. Tal percurso garantiria a exequibilidade 

financeira pelo MEC a partir do ano posterior, sendo que os recursos seriam liberados a cada 

ano, de acordo com o cumprimento das metas, por sua vez auferido por meio de 

acompanhamento do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério 

da Educação (SIMEC).   

Destarte, o REUNI é pensado sob a égide de promover mudanças com poucos 

gastos, orientando a utilização máxima da capacidade de operação das IFES, o que pode 

comprometer a qualidade de um movimento há muito reivindicado, ou seja, a ampliação do 

acesso, com possibilidade de permanência e sucesso, aos níveis mais elevados da escolaridade 

em instituições públicas. 

                                                             
50 De acordo com o ANDES-SN (2007b, p. 13), “[...] historicamente, a relação numérica é de até 10 alunos por 
professor na graduação, pois o tripé universitário – ensino, pesquisa e extensão – prevê atribuições adicionais ao 
docente. A maioria das instituições mais antigas e com pós-graduação mais consolidada, situadas quase 
exclusivamente no eixo Sul-Sudeste, apresenta relação próxima a essa”. 
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Ademais, com relação à forma como a contratualização entre Estado e 

universidades federais foi proposta, e não recusada pela totalidade das IFES devido aos seus 

limites orçamentários amplamente divulgados, Chaves e Mendes (2009, p.57) ponderam que  
[...] segue a lógica gerencial da transformação da gestão pública na lógica 
empresarial/gerencial da administração por resultados, a estes vinculando o repasse 
de recursos orçamentários, tornando-o dependente do cumprimento de metas por 
etapas, dentro de prazos estabelecidos, por meio de indicadores quantitativos (itálicos 
das autoras).  
 

Várias outras reflexões sobre possibilidades e limites do REUNI têm sido 

realizadas, das quais vale destacar a condicionalidade produtivista imposta às IFES para o 

repasse de verbas públicas. Com efeito, a ampliação do número de discentes por professor(a) e 

o aumento da taxa de conclusão de curso ilustram algumas metas que podem incrementar ainda 

mais a precarização do trabalho docente, algo evidenciado mesmo antes da implantação do 

programa, antes mencionado.   

No âmbito dessas problematizações está uma preocupação procedente, qual seja, o 

aumento do número de vagas sem uma respectiva e proporcional ampliação do corpo funcional 

é um indicativo para gerar excessiva carga de trabalho, distanciando-se do projeto de 

democratização do acesso à universidade, ao conhecimento e às condições de produzi-lo. O 

sucateamento das universidades, assim como uma insuficiente qualidade dos cursos a serem 

oferecidos (após redesenho curricular, do qual trataremos no capítulo seguinte, tendo por base 

as LI), bem como da produção científica e das atividades de extensão, são outros exemplos 

ilustrativos de questionamentos em estudos sobre a temática (CHAVES e ARAUJO, 2011; 

MANCEBO, 2004), para nós, sintetizados por Paula (2009, p.62) no receio de que a 

Universidade seja transformada em “‘escolões’ de terceiro grau”.  

Na realização das entrevistas previstas como procedimento metodológico deste 

estudo, perguntamos aos 04 (quatro) sujeitos participantes se tinham conhecimento do contexto 

que deu origem às LI, ou seja, o processo de expansão da UFMA, viabilizado pelo REUNI, e 

como se posicionavam com relação a este Programa com suas orientações para o movimento 

reestruturador das universidades públicas federais. Todos eles responderam positivamente, que 

tinham algum conhecimento acerca do Programa, sendo que dois não explicitaram 

posicionamento contrário, deixando claro, entretanto, que tinham noção das críticas realizadas 

por pesquisadore(a)s da temática e movimentos de educadore(a)s.  

Um destes, o Sujeito 2, atentou para o lado positivo do REUNI por ter viabilizado, 

mediante repasse de verbas orçamentárias, a oportunidade de estudos em nível superior numa 
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universidade pública para uma parcela considerável da população que não reside ou não tem 

condições de permanência na ilha do Maranhão, aspecto com o qual concordamos.  

 Sem dúvida, a adesão ao REUNI propiciou realizações significativas na UFMA, 

das quais ressaltamos as obras de infraestrutura física tanto no campus-sede, aproximando-o 

das características de uma Cidade Universitária, quanto nos campi do continente. Estes, 

privilegiados em nossa análise, tiveram seus prédios reformados e/ou construídos, o que 

possibilitou o aumento do número de salas de aula e outros espaços acadêmicos imprescindíveis 

para a melhoria das condições de oferta dos cursos. Tais realizações, segundo o documento 

Relatório de Gestão do exercício 2012 (UFMA, 2013) resultaram na obtenção da nota quatro, 

por ocasião do recredenciamento da Universidade, em um sistema de avaliação que vão de um 

a cinco, portanto considerada como um avanço. 

Os outros dois sujeitos entrevistados pontuaram aspectos presentes nos debates 

acerca das prioridades e estratégias adotadas pela política expansionista em curso. Um deles foi 

a precarização do trabalho docente, em função do aumento do número de aluno(a)s por 

professor(a), ou Relação aluno-professor (RAP), e a possível acentuação desse problema tendo 

em vista a suspensão das verbas do Programa, ao final do período previsto para sua 

permanência. A dicotomia das dimensões de quantidade e qualidade também foi ressaltada, em 

vista do grande aumento do número de matrículas, desacompanhado de condições para garantia 

de um bom trabalho nos campi criados ou reativados no continente (SUJEITO 3).  

Tais assertivas confluem para o que Léda e Mancebo (2009) constatam ao 

analisarem as implicações do REUNI na precarização do trabalho docente, atentando para a 

possibilidade de agudização de duas fragilidades que compõem a história da Educação Superior 

no país: autonomia universitária e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O 

repasse de verbas vinculado ao cumprimento das metas em determinados prazos, a despeito da 

realidade (e problemas) das instituições e o controle tecnocrático estão mais em consonância 

com a heteronomia. Quanto à segunda fragilidade, ao analisarem a escassa inserção dos termos 

pesquisa e extensão no documento “Diretrizes Gerais”51, as autoras assim se posicionam:  
 [...] A expansão desejada é financiada só para o ensino, como afirma o Banco 
Mundial. [...] Em síntese, o processo de reforma em curso para as IFES implica, por 
um lado, regredir ou, no mínimo, congelar o nível científico e técnico da universidade 
brasileira, sucateando-a e precarizando-a, no geral, e, por outro, manter e ampliar os 
centros de excelência, em determinadas áreas específicas, de acordo com os interesses 
do capital financeiro, como as relativas a commodities, por exemplo, para o 
desenvolvimento de tecnologia de cana, petróleo, biocombustível, dentre outros. 
(LEDA; MANCEBO, 2009, p. 55). 

                                                             
51“Diretrizes Gerais” é um documento publicado em agosto de 2007 com o objetivo de complementar o Decreto 
que instituiu o REUNI.   
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Aproveitando o ensejo da citação das autoras, ressaltamos que o documento aludido 

reitera o princípio da diversidade das instituições que vem orientando as reformas da educação 

superior e permitindo a intensificação da desigualdade de oportunidades de acesso a este nível de 

ensino, embora acrescente que não preconiza a adoção de um modelo único para a graduação das 

universidades federais. Então, evidencia a preferência por propostas de cursos diferentes dos 

tradicionais, relacionando, inclusive, essas “inovações” com a melhoria da qualidade do ensino. 

Nessa perspectiva, a flexibilização e a interdisciplinaridade são explicitamente recomendadas na 

proposição dos cursos ou na reestruturação curricular daqueles já existentes. Isso pode ser 

constatado logo na apresentação do documento:  
A qualidade almejada para este nível de ensino tende a se concretizar a partir da 
adesão dessas instituições ao programa e às suas diretrizes, com o conseqüente 
redesenho curricular dos seus cursos, valorizando a flexibilização e a 
interdisciplinaridade, diversificando as modalidades de graduação e articulando-a 
com a pós-graduação, além do estabelecimento da necessária e inadiável interface da 
educação superior com a educação básica - orientações já consagradas na LDB/96 e 
referendadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo CNE 
(BRASIL/MEC, 2007, p. 5). 
 

Convém salientar que, além da flexibilidade curricular nos cursos de graduação, outro 

aspecto indicado como prioridade na reestruturação das universidades no âmbito do REUNI, ainda 

de acordo com as Diretrizes Gerais, e também presente na proposta das LI, é a oferta de formação 

e apoio pedagógico ao(à)s docentes que atuam nos campi que as oferecem, com base na 

argumentação da necessidade de configuração de práticas pedagógicas modernas, mais adequadas 

à realidade atual. Quanto à justificativa para as inovações nas proposições curriculares, recorre-se 

à possibilidade de construção de itinerários formativos diversificados, assim como de mobilidade 

estudantil, aspectos constantes nas orientações do Processo de Bolonha, conforme sinalizamos 

antes.   

Como forma de concretizar essa concepção mais flexível de formação acadêmica 

na graduação, o documento em tela indica seis dimensões que contemplam um conjunto de 

aspectos específicos, os quais deveriam constar no Plano de reestruturação das universidades 

federais, atendendo às particularidades locais. São elas: a) ampliação da oferta; b) 

reestruturação acadêmico-curricular; c) renovação pedagógica; d) mobilidade Intra e 

Interinstitucional; e) compromisso Social da Instituição; f) suporte da pós graduação ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação (BRASIL, 2007, p. 

10-11). 

Estes e demais aspectos ora pontuados compõem um amplo universo semântico que 

confere autoridade não somente para novas conformações da política de educação superior no 

país como também de propostas referentes à formação docente. Dessa forma, expansão, 
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atendimento à diversidade de interesses/potencialidades, diversificação, diferenciação, 

reformulação/reorganização curricular, flexibilidade, interdisciplinaridade, inovação, 

criatividade, tecnologia, mobilidade, competência, sistemas de avaliação, integrantes deste 

universo, constituem-se pontos de ancoragem para a reestruturação da UFMA e, nesse contexto, 

para a formulação da proposta das LI a serem oferecidas nos campi do continente.  Esta, nosso 

foco de análise, é condizente com as diretrizes alusivas à implantação de novas modalidades de 

curso de graduação, criação de projeto pedagógico de novos cursos e/ou reestruturação do 

desenho curricular de cursos existentes. É sobre esse ponto que nos deteremos na seção que se 

segue.   

 
3.2 A UFMA em tempos de reestruturação: expansão/interiorização viabilizada pela oferta 

das Licenciaturas Interdisciplinares 

 

No caso da UFMA, a adesão ao REUNI efetivou-se mediante o Plano de 

Reestruturação (UFMA, 2007) aprovado em Sessão Extraordinária do CONSUN no dia 30 de 

novembro de 2007, não sem objeções dos segmentos docente e discente que se manifestaram 

tanto no âmbito da seção, por meio de algun(ma)s professore(a)s conselheiro(a)s, quanto pela 

ocupação do plenário por um grupo de aluno(a)s, em contraposição ao projeto apresentado para 

discussão e aprovação, conforme registrado em Ata produzida na ocasião.  

O(A)s docentes conselheiro(a)s que se manifestaram contrários à adesão da UFMA 

ao REUNI, dentre outros aspectos, argumentavam que a proposta apresentada àquela sessão era 

uma síntese, não sendo a mesma que seria encaminhada ao MEC. Solicitaram, também, vista 

do processo, tendo sido negada após submissão à apreciação do(a)s demais membros do 

Conselho. A adesão, então, foi aprovada nesta sessão, ainda que o prazo de antecedência de 72 

(setenta e duas) horas para convocação de reuniões do Colegiado Superior, definido em 

Regimento, não tenha sido cumprido, fato justificado com base na alegação de outra disposição 

regimental que prevê, em caso de urgência por motivos excepcionais, além da redução deste 

prazo, a omissão da indicação da pauta.  

O Plano aludido, regulamentado pela Resolução nº 104-CONSUN/2007 (UFMA, 

2007), previa um aporte financeiro de 121 milhões para o período de cinco anos – até 2012. 

Desta quantia, R$ 44,7 milhões seriam destinados à viabilização de obras infraestruturas e R$ 

76,5 milhões para pagamento de bolsas e contratação de novo(a)s funcionário(a)s. 

Como meta referente à ampliação da oferta de educação superior, o Plano definiu a 

criação de 1.580 novas vagas nos cursos de graduação, dentre as quais 1.100 para novos cursos, 
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sendo 180 para o diurno e 920 para o noturno – representando mais da metade dessas vagas, ou 

seja, 58.22% –, justificadas como se segue: 
[...] Outro aspecto que merece atenção é a ampliação de vagas para cursos noturnos, 
pois, um fator que contribui para a retenção de estudantes acima do tempo de 
integralização é a impossibilidade de conciliar estudo e oportunidade de trabalho. 
Considerando que a UFMA está inserida em uma comunidade de baixo poder 
aquisitivo, a necessidade de remuneração para tais estudantes, até mesmo para o 
custeio de seus estudos, justifica a demora para a conclusão do curso (UFMA, 2007, 
p. 10).  
   

Em consonância com as orientações nacionais do Programa, definiu também a meta 

de elevar progressivamente, até o ano 2012, a relação professor/aluno para 1:18 RAP, sendo 

uma das estratégias para o alcance de tais metas a contratação de 328 novo(a)s docentes em 

regime de dedicação exclusiva e 256 professore(a)s substituto(a)s.  

Para os objetivos desse estudo, merecem destaque algumas outras estratégias para 

o alcance de tais metas e que fundamentam a proposta das LI, como a implantação da 

infraestrutura tecnológica nos campi da Universidade de modo a atingir todos os cursos e 

estudantes; a reestruturação da arquitetura curricular com a implantação de novas modalidades 

de cursos de graduação e o novo sistema de acreditação (baseados nas Diretrizes e Dimensões 

do Programa REUNI) – e um dos aspectos centrais nas orientações de Bolonha – e a formação 

de grupos de trabalho para criar os Projetos Pedagógicos dos cursos novos (UFMA, 2007), 

analisadas mais adiante.       

Ainda como medida para ampliação da oferta, o Plano estabeleceu a elevação do 

percentual de conclusão de curso para 90%, reduzindo o tempo médio de conclusão dos cursos 

de graduação, como forma de minimizar as taxas de evasão e retenção, significativamente 

elevadas na instituição (UFMA, 2007), além de lograr êxito no cumprimento do tempo de 

integralização previsto nos projetos pedagógicos. Convém ressaltar que as LI podem se 

constituir uma importante estratégia para a diminuição do tempo de conclusão de cursos de 

graduação, e permanência na universidade, sobretudo se considerarmos o período de apenas 3 

(três) anos previsto para a conclusão do primeiro ciclo dos cursos em sua proposta original.   

Também é válido evidenciar que uma das estratégias elencadas para o alcance da 

meta mencionada constava a “[...] adoção de modelos de formação acadêmica caracterizados 

pela amplitude e integração dos campos do saber e pela flexibilidade dos percursos, tais como 

os de educação superior tecnológica e os bacharelados interdisciplinares” (UFMA, 2007, p. 15), 

o que nos parece ser um ponto de ancoragem para a proposta das LI.   

Por fim, na dimensão da ampliação, o Plano em tela previu o preenchimento de, 

pelo menos, 90% das vagas efetivamente disponíveis, inclusive mediante o recurso às diversas 
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modalidades de demanda por vagas – reintegração de discentes, transferência interna, externa, 

admissão de portadore(a)s de diplomas de graduação – como forma de evitar a ociosidade.   

É nesse contexto que são propostas as LI, embora não estivessem previstas no 

referido Plano. Com efeito, o documento lista 15 novos cursos52, dos quais apenas 03 são de 

licenciatura, no modelo clássico, para serem oferecidos em dois campi – Codó e Pinheiro. Os 

demais seriam oferecidos em Bacabal, Chapadinha, Codó, Grajaú, Imperatriz e São Luís. 

Curiosamente, nenhum deles foi efetivado até o início do ano 2014. A justificativa para tal 

situação foi explicitada no Projeto Pedagógico das novas licenciaturas ao ser apresentado como:  
[...] o resultado de uma lenta e complexa maturação iniciada ainda por ocasião das 
discussões preparatórias para a proposta do REUNI/UFMA. Na ocasião, não foi 
possível incluí-lo formalmente na versão final apresentada ao MEC, na medida em 
que a discussão sobre sua formatação estava ainda muito incipiente. Com o tempo e a 
continuidade dessa discussão, verificou-se que a oportunidade histórica não poderia 
ser perdida [...] (UFMA/PROEN, 2010, p. 7).  
 

Fica a pergunta se o(a)s conselheiro(a)s que suscitaram a discussão sobre a 

existência de um outro projeto de reestruturação da Universidade por ocasião da adesão ao 

REUNI não estariam se referindo a um documento que previa as LI.  

Mas, retornando às dimensões do Plano aprovado, ressaltamos a que se refere à 

Reestruturação Acadêmico-Curricular, que estabeleceu as metas de elaboração do Projeto 

Pedagógico Institucional, com o objetivo de nortear o ensino de graduação e pós-graduação, 

bem como a Base Normativa do Ensino de graduação, pautando-se, “[...] nos princípios da 

flexibilidade, da racionalidade e da indissociabilidade” (UFMA, 2007, p. 21). Além disso, 

contemplou a adoção de mais de um regime acadêmico e a opção de organização das atividades 

curriculares em módulos de conteúdos integrados sequenciais.  

Essas e outras metas discutidas mais adiante, nas quais identificamos aspectos 

essenciais das LI, nos permitem situá-las no contexto de expansão da UFMA propiciado pela 

adesão ao REUNI, que posteriormente incluiu, além da reforma e ampliação dos 05 campi já 

existentes no continente, a criação de outros dois no ano 2010: o de Grajaú, mediante a 

Resolução n°140/2010 - CONSUN e o de São Bernardo (Resolução n° 139/2010 - CONSUN), 

ambos como Unidade Administrativa.  

Nessa perspectiva, e comungando da posição de Fialho (2005), entendemos que a 

UFMA chega ao ano 2010 como uma universidade pluricampi, uma vez que se tornou composta 

                                                             
52 Administração – Agronegócios e Pública – (Bacabal e Chapadinha) – Agronegócios, Comércio Exterior, 
Empresarial, Portuária e Pública – (São Luís); Pedagogia (Codó e Grajaú); Serviço Social (Codó); Farmácia 
(Imperatriz); Geografia e História, ambos na modalidade licenciatura (Pinheiro); Arquivologia; Educação Física 
na modalidade bacharelado; Enfermagem; Engenharia – Biomédica, Ferroviária, Mecatrônica, Minas e 
Metalurgia, Naval, Telemática –; Psicologia e Secretariado Executivo (todos em São Luís).   
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de uma diversidade de campus sem um sentido de organicidade, mas dispersamente distribuídos 

em diferentes lugares, sem necessariamente atender aos interesses específicos dessas 

localidades. Tal afirmativa baseia-se na evidência da não existência de um diálogo com a 

comunidade das áreas de abrangência dos campi no sentido de levantamento de suas demandas 

de conhecimentos e formação profissional sintonizadas com os desafios para o 

desenvolvimento social, econômico e cultural da região. Do contrário, decerto haveria uma 

maior diversidade de oferta de cursos e não somente as novas licenciaturas; ou seriam iniciados 

os 15 cursos – ou pelo menos alguns deles – que constam no Plano.  

A propósito disto convém ainda mencionar que a UFMA distingue-se de outras 

universidades, também integrantes do movimento expansionista no âmbito do REUNI, que se 

organizaram como multicampi, ou seja, cada campus com características administrativas 

próprias e certa autonomia, ainda que relativa, de seus recursos, bem como de suas 

particularidades acadêmico-científicas (FIALHO, 2005), aspectos, sem dúvida, relevantes na 

qualificação do trabalho desenvolvido.  

Nesse ponto é cabível ressaltar que o(a)s professore(a)s dos campi questionam a 

falta de autonomia, conforme constatamos no decorrer das entrevistas realizadas com os 

sujeitos participantes da pesquisa. Inclusive, de acordo com o Sujeito 2, o processo de 

implementação das novas licenciaturas desnudou essa problemática, quando na deliberação por 

uma revisão do projeto original foi necessário pactuar a construção de uma proposta única, que 

buscasse sintetizar as sugestões de todos os campi. Esse fato, ainda na visão do sujeito 

informante, evidenciou a inexistência de autonomia acadêmica, visto que os diferentes interesses 

regionais não puderam ser contemplados. A essa análise acrescenta: “[...] nós não temos autonomia 

acadêmica. Não temos autonomia financeira. Só se diz que é uma universidade, mas na verdade a 

gente não é nem Centro nem nada, porque se fosse Centro Acadêmico teríamos autonomia 

financeira. Não temos!” (SUJEITO 2).  

 Outro sujeito participante da pesquisa, ao enfatizar, como aspecto positivo, o 

surgimento de um espaço de discussão do(a)s professore(a)s dos campi na fase inicial de 

implementação das LI, destacou as reivindicações por “[...] vez e voz, autonomia, criação ou 

transformação dos campi em Centros, escolha de diretores, coordenadores de curso” (SUJEITO 

3). Em sua opinião, a falta de autonomia do(a)s professore(a)s dos campi do continente é 

proposital e funcional aos interesses de consolidação do modelo de expansão da Universidade, 

com sua nova concepção de gestão (aspecto que discutiremos com mais profundidade no capítulo 

seguinte). Essa seria a forma de impedir movimentos oposicionistas capazes de se reverterem em 

barreiras ou empecilhos para a continuidade do repasses das verbas do REUNI.  
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No intuito de fecundar um pouco mais o terreno das reflexões efetuadas até aqui, 

faz-se oportuno pontuar outros questionamentos, melhor compreendidos com o recurso dos 

Mapas 2 e 3, os quais representam, respectivamente, a localização dos campi da UFMA no 

estado e as mesorregiões que o compõem.  

 

Mapa 2: Campi do Continente da Universidade Federal do Maranhão – UFMA (2010) 

       
Fonte: IBGE. Organizado por: Conceição Filho, 2014. 

 

Quais critérios subsidiaram  a opção pela construção/revitalização/formalização dos 

campi em sua determinada região? Como foram definidos os municípios e as localidades a serem 

atendidos? O que justifica a existência de campus bastante próximos, como São Bernardo e 

Chapadinha (distantes 128 km), ou Bacabal e Codó (distantes 127 km) e a inexistência de 

campus em municípos de grande dinâmica, a exemplo de em Santa Inês (um dos dez municípios 

do estado com maior PIB e em extensão, segundo dados do IBGE em 2010), ou Barreirinhas 

(importante pólo de turismo)?   
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Mapa 3: Estado do Maranhão com mesorregiões 

 

 
Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-maranhao/ 

 

Na leitura do Mapa 3, relativo à representação das mesorregiões que dividem 

geograficamente o território do Maranhão, pontuamos mais alguns questionamentos. Por que 

uma mesorregião tão extensa como a do Oeste Maranhense que congrega 52 municípios, tem 

apenas 01 campus, enquanto a do Leste Maranhense, com área aproximada àquela e composta 

por 44 municípios possui três? Quais convergências e/ou divergências entre as necessidades 

sócio educacionais da região e a forma como o campus estruturou-se academicamente?  

A propósito deste último, referido ao modo de oferta, em alusão às novas 

possibilidades de proposição de cursos com percursos formativos diferenciados, e relembrando 

aquilo que ponderamos anteriormente acerca do abandono da opção pela expansão baseada no 

critério de vocações regionais, é conveniente registrar que todos os sujeitos participantes da 

pesquisa conjeturaram a respeito das LI como únicas possibilidades de acesso à Universidade 

nos campi nos quais trabalham. Na discussão sobre a questão, citaram como uma fragilidade 

nesse processo de expansão/interiorização, a ausência de pesquisas que evidenciassem “a 

viabilidade profissional em cada região” (SUJEITO 1), ou a “[...] deficiência e mesmo a 

vocação da região” (SUJEITO 2).   

No bojo dessa reflexão, os sujeitos 2, 3 e 4 mencionaram aspectos que nos permite 

relacionar esse movimento expansionista com a lógica mercadológica e sua racionalidade 

baseada no custo-benefício, abordada em momentos anteriores desse trabalho. Referindo-se à 

dificuldade de montar e estruturar um campus universitário, bem como à necessidade de 
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grandes investimentos para a oferta de cursos de bacharelado, devido à imprescindibilidade de 

laboratórios (pelo menos na área tecnológica), o Sujeito 4 disse compreender a opção pelas 

licenciaturas como única opção. Em suas próprias palavras:  
Se a gente for parar pra pensar nessa parte estrutural, de fato as licenciaturas acabam 
sendo cursos mais fáceis e que a gente sabe que de certa forma dá um retorno rápido 
pra os nossos alunos. Prova disso é que as primeiras turmas que a gente teve 
oportunidade de formar, de 100% dos alunos, 90% já estão empregados no nosso 
município e municípios vizinhos.   
 

O Sujeito 3 contribui com essa ilação quando afirma ser as LI “[...] mão na luva 

para as metas do REUNI, porque cria cursos com custo muito baixo no interior, aumenta o 

ingresso, cumprindo as metas e garantindo para a universidade o repasse das verbas sem 

problemas maiores”.  

Corrobora essa análise a crítica que o Sujeito 2 acrescentou à reflexão, 

anteriormente mencionada, sobre o lado positivo do REUNI na UFMA no sentido de 

disponibilizar verbas, ressaltando tratar-se de uma “solução barata” para o imperativo de 

expansão pela via da interiorização. Enfatizando que as LI são, em seu entendimento, “um 

curso de licenciatura genérico, e só de licenciatura, com diminuição dos conteúdos o que 

significa [...] economia de dinheiro com professores”, o professor refere-se ao seu projeto como 

“um projetozinho feito só pra vir verba do REUNI; solução barata pra se ampliar, pra se 

expandir a UFMA [...] implementar uma formação em diversas áreas do conhecimento”.  

O próprio PPC do curso lança luzes sobre essa discussão:  
[...] além da estratégia contida na economia de recursos humanos, de sorte a podermos 
equipar todos os campi com cursos formando docentes em todas as áreas para a EB, 
existe uma necessidade de ordem essencialmente pedagógica, que é o atendimento de 
alta qualidade aos estudantes da educação básica, em geral, e do ensino fundamental, 
em particular (UFMA/PROEN, 2010, p. 10).  
 

Uma abordagem com maior aprofundamento a propósito do pretendido 

“atendimento de alta qualidade” que deveria ser propiciado pelo(a)s egresso(a)s dos cursos em 

decorrência da formação apropriada a que teriam tido acesso (as LI) será feita nos capítulos 

seguintes. Para o momento, a intenção é pontuar essa associação entre a expansão da UFMA, 

concretizada por meio da oferta das LI, como as únicas opções de acesso, e a lógica do custo-

benefício que orienta sua racionalidade.  

Tal lógica, que prima pela quantidade, em detrimento mesmo da qualidade, poderia 

conciliar-se com a superação de antigos problemas, sejam relacionados ao acesso da classe 

trabalhadora a níveis mais elevados da escolarização, sejam às fragilidades dos cursos de 

graduação em geral e, em especial, de formação docente?   
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Outros questionamentos poderiam ser formulados e explicitados. Todavia, longe de 

uma problematização exaustiva, nosso intento é sinalizar algumas possibilidades de 

investigações para uma melhor apreensão dos condicionamentos e determinações do processo 

de expansão da UFMA e seus limites e possibilidades para uma verdadeira democratização da 

Educação Superior pública para o(a)s maranhenses. 

Para o momento, à guisa de uma síntese, evidenciamos que a UFMA tem 

incrementado um processo de expansão, sobretudo pela via da interiorização mediante 

ampliação do número de vagas de acesso, como medida para alcançar as metas pactuadas na 

ocasião da implantação do REUNI.  

Além do campus-sede, atualmente oito53 outros campi encontram-se em 

funcionamento, cada um possuindo estrutura física e de pessoal distinta. Registre-se que em 

apenas dois destes, estruturados como Centros Acadêmicos – o de Chapadinha, nominado 

Centro de Ciências Agrárias e Ambientais (CCAA) e o de Imperatriz, Centro de Ciências 

Sociais, Saúde e Tecnologia (CSST) – é oferecido, além do ensino de graduação (inclusive em 

outros cursos, além das LI), o de pós-graduação.  

Então, em cinco deles, até o início de 2014, as LI, justificadas pelo argumento de 

que “[...] os recursos da Universidade são limitados para ofertar licenciaturas específicas 

presenciais de todas as áreas de conhecimento em todos os novos campi” (UFMA, 2010), foram 

as únicas opções de cursos regulares presenciais de graduação oferecidas no continente54, não 

sendo oferecidas somente no campus-sede e no campus de Chapadinha, conforme pode ser 

observado na tabela a seguir:  

  

                                                             
53 Em 2012 foi aprovada a criação do campus de Balsas, sendo que as atividades de ensino se iniciaram no segundo 
semestre de 2013, com a oferta do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BCT) – que, 
segundo matéria veiculada no sítio da Universidade, engloba as engenharias Ambiental, Civil, Elétrica e Mecânica 
(UFMA, 2013).   
54 No primeiro semestre do ano 2014 o campus de Pinheiro passou a oferecer o curso de Medicina, com turma de 
40 (quarenta) discentes em período integral. 
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Tabela 4: Cursos oferecidos nos campi do continente da UFMA em 2010.  

Município Graduação  Modalidade Turno 
Bacabal Ciências Naturais/Física* Licenciatura Noturno 

Ciências Humanas/Sociologia* Licenciatura Noturno 
Chapadinha 
Centro de Ciências 
Agrárias e Ambientais 
– CCAA 

Agronomia Bacharelado Integral 
Ciências Biológicas Licenciatura Vespertino 
Zootecnia Bacharelado Integral 

Codó Ciências Naturais/Biologia* Licenciatura Noturno 
Ciências Humanas/História* Licenciatura Noturno 

Grajaú Ciências Naturais/Química Licenciatura Noturno 
Ciências Humanas/Geografia Licenciatura Noturno 

Imperatriz 
Centro de Ciências 
Sociais, Saúde e 
Tecnologia – CCSST 

Ciências Contábeis Bacharelado Noturno 
Ciências Humanas/Sociologia Licenciatura Noturno 
Ciências Naturais/Biologia Licenciatura Noturno 
Comunicação Social 
(Jornalismo) 

Bacharelado Vespertino 

Direito Bacharelado Noturno 
Enfermagem  Bacharelado Integral 
Engenharia de Alimentos Bacharelado Integral 
Pedagogia Licenciatura Noturno 

Pinheiro Ciências Naturais/Biologia* Licenciatura Noturno 
Ciências Humanas/ 
História*/Filosofia** 

Licenciatura Noturno 

São Bernardo Ciências Naturais/Química* Licenciatura Noturno 
Ciências Humanas/Sociologia* Licenciatura Noturno 
Linguagens e Códigos/ Língua 
Portuguesa*/ Música** 

Licenciatura Vespertino
Noturno 

 
Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos dados da UFMA (2012). 

 

Nessa perspectiva, a ampliação do número de vagas em novos cursos de graduação, 

uma das metas centrais do REUNI, efetivou-se, precipuamente, mediante a oferta das LI nos 

campi do continente, restringindo suas atividades, pelo menos nesses espaços, ao ensino (e à 

formação profissional de docentes), sem apoiá-lo na pesquisa devido à ausência de 

cursos/programas de pós-graduação nestes locais. Tal afirmativa pode ser demonstrada na 

análise das tabelas a seguir, referentes à evolução do número de cursos (Tabela 5) e vagas 

(Tabela 6) de graduações presenciais55 oferecidos pelos campi da UFMA no período 2007-

2014.  

                                                             
55 Estamos considerando somente os cursos de graduação ofertados de forma regular, permanente, sistemática e 
na modalidade presencial. 
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Tabela 5: Evolução do número de cursos de graduação presenciais oferecidos pelos campi da 
UFMA no período 2007-2014.  
 

 
CAMPI 

ANO ∆ % 
2007- 
2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

São Luís 43 44 44 42 46 46 48 48 11,62 
Bacabal - - - 02 02 02 02 02 - 
Balsas - - - - - - 02 02 - 
Chapadinha 03 03 03 03 03 03 03 04 33,33 
Codó - 01 01 02 02 02 02 02 - 
Grajaú - - - 02 02 02 02 02 - 
Imperatriz 06 06 06 08 08 08 08 08 33,33 
Pinheiro - - - 02 02 02 03 05 - 
São Bernardo - - - 03 03 03 04 04 - 
Total campi do 
continente 

09 10 10 22 22 22 26 29 222,22 

Total geral 52 54 54 64 68 68 73 73 40,38 
Fonte: Elaboração da autora com dados dos Editais de Regulamentação do Ingresso nos Cursos de Graduação da 
UFMA (UFMA/PROEN, 2007 a 2014).   

 
No campus-sede, desde a adesão ao REUNI até os dias atuais, o aumento no número 

de cursos oferecidos ficou no patamar de 11,62%. E sobre tal acréscimo, é conveniente ajuntar 

alguns aspectos. A diferença no número de cursos entre 2007 e 2008 deve-se ao fato de o curso 

de Ciências Sociais ter sido oferecido, neste último ano, em dois turnos (vespertino e noturno). 

Já em 2010, as modalidades Bacharelado e Licenciatura nos cursos de Física e Geografia, assim 

como as distintas habilitações do curso de Letras (Francês, Inglês e Espanhol), passaram a 

contar como cursos per si, não significando, portanto um acréscimo real de cursos, nem a 

diversificação da oferta. Somente em 2013 um novo curso é oferecido, também em dois turnos, 

o Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia (BCT).  

Nos campi do continente, esse aumento ultrapassou o patamar de 220%, passando 

de nove cursos em dois campi, para vinte e nove distribuídos nestes e em mais seis outros campi. 

A respeito desse aumento também cabem algumas observações. Primeiramente que tal 

incremento não significa uma real diversificação da oferta, tendo em vista que os cursos 

repetem-se nos diversos campi. Ademais, apesar desse percentual elevado e ainda considerando 

os aspectos aqui ressaltados, quando analisado com o aumento no total geral, percebemos que 

a UFMA contabilizou um acréscimo que não ultrapassou a ordem de 40% no total de cursos 

oferecidos em todo o período compreendido entre os anos 2007 a 2014.  

Os dados em análise vão revelando algumas características que não são 

imediatamente visíveis e que se constituem em fragilidades na política de expansão adotada 



112 
 

pela Universidade em tela, ainda que privilegie a interiorização e, desta forma, tenha ido ao 

encontro das reivindicações dos habitantes dos municípios maranhenses distantes da capital. E 

na continuidade do desvelamento dessas características, chamamos atenção para aquela que 

merece maior destaque nesse trabalho: o fato de o aumento do número de cursos, e de vagas, 

focalizar-se na oferta de licenciaturas.  

Com efeito, em 2007, os dois campi que ofereciam cursos regulares e presenciais 

de graduação, disponibilizaram 02 deles na modalidade licenciatura de um total de 09, o que 

corresponde a aproximadamente 22%. Em 2014, do total de cursos oferecidos nos campi do 

continente, 58,62% eram de licenciatura. Esse aumento de 15 cursos equivale a 750%. No 

mesmo período, o número de cursos de licenciatura do campus de São Luís foi muito pouco 

alterado, tendo até diminuído, se considerarmos que em 2007, da oferta total 25,91% eram 

desses cursos e 11,62% formavam bacharéis e licenciados ao serem integralizados todos os 

créditos, somatório que corresponde a 37,53%. No ano de 2014 o percentual de cursos com 

formação exclusiva para o exercício do magistério é de 32,25%. E os cursos de bacharelado, 

que representavam 62,79% do total da oferta, passaram a corresponder a 68,75%.  No intuito 

de fortalecer essa reflexão analisaremos, também, a evolução do número de vagas em cursos de 

graduação presenciais (Tabela 6) no período em referência.  

 
Tabela 6: Evolução do número de vagas em cursos de graduação presenciais oferecidas pelos 
campi da UFMA no período 2007-2014 

Ano Total 
Geral 

 

Total 
Geral 
Bac 

Total 
Geral 

Lic 

Total 
Geral 
Bac/ 
Lic 

Campus-sede Campi do continente 
Tot Bac Lic Bac/ 

Lic 
 

Tot Bac Lic 

2007 2.398 1.494 552 169 1.978 1.158 468 169 420 336 84 
2008 2.331 1.371 580 252 1.855 1.035 440 252 476 336 140 
2009 3.872 2.240 932 448 2.816 1.688 680 448 804 552 252 
2010 4.638 2.342 1.672 448 3.126 1.820 732 448 1.512 522 940 
2011 4.626 2.696 1.930 – 3.114 2.124 990 – 1.512 572 940 
2012 4.626 2.696 1.930 – 3.114 2.124 990 – 1.512 572 940 
2013 5.176 3.246 1.930 – 3.584 2.594 990 – 1.592 652 940 
2014 5.376 3.476 1.900 – 3.544 2.584 960 – 1.832 892 940 
∆ % 
2007 
2010 

 
93,41 

 
56,76 

 
202,89 

 
165,08 

 
58,03 

 
57,16 

 
56,41 

 
165,08 

 
260 

 
55,35 

 
1019,04 

∆ % 
2010 
2014 

 
15,91 

 
48,42 

 
13,63 

 
- 

 
13,37 

 
41,97 

 
31,14 

 
- 

 
21,16 

 
70,88 

 
- 

Fonte: Elaboração da autora com dados dos Editais de Regulamentação do Ingresso nos Cursos de Graduação da 
UFMA (UFMA/PROEN, 2007 a 2014). 
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Podemos observar que do ano 2007, quando o MEC lançou o REUNI, para 2010, 

momento em a UFMA consolidou seus campi do continente oferecendo cursos de graduação 

presenciais (na maioria deles, as LI), o número de vagas nestas graduações passou de 2.398 

para 5.376, totalizando uma disponibilização de 2.978 novas vagas, o que corresponde a um 

aumento de 93.41% na universidade como um todo. Obviamente tal incremento foi menor no 

campus-sede, ou seja, de 58%, enquanto nos campi do continente o número de vagas 

disponíveis passou de 420 para 1.512, representando um percentual de 260%.  

No que se refere à modalidade dos cursos, constatamos que, no período aludido, o 

acréscimo de vagas disponibilizadas pela universidade nos bacharelados foi de 56.76%, ao 

passo que nas licenciaturas alcançou o patamar de 202%56. Entretanto, ao analisarmos 

separadamente o campus de São Luís e os campi do continente, observamos que enquanto no 

primeiro houve uma ampliação de 56.41% no número de vagas nas licenciaturas, no interior do 

estado esse incremento ultrapassou o patamar de 1.000%, uma vez que saltou de 84 para 940, 

totalizando 856 novas vagas, das quais 720 (84,11%) eram de LI.   

Poderíamos depreender que esse quadro significa um distanciamento da 

mentalidade bacharelesca que tem caracterizado a história da universidade no Maranhão e no 

Brasil. No entanto, tal panorama efetiva-se, de fato, nos campi do continente onde as 

licenciaturas passaram a representar, em 2010, 62,16% do número total de vagas oferecidas nos 

cursos de graduação presencial nesses municípios (1.512 vagas no total, das quais 940 são 

destinadas à esta modalidade). Percentual que corresponde a um aumento de 210.8%, quando 

comparado ao ano 2007, que era de 20%.  

Reforçam a presente análise os dados referentes ao campus-sede, demonstrando que 

no mesmo período houve um decréscimo nessa representação, mesmo que irrisório 

(aproximadamente 1%), pois passou de 23,66% para 23,41%. Portanto, o aumento de 56.67% 

do número de vagas na modalidade licenciatura no período em referência, considerando a 

totalidade de vagas oferecidas pela UFMA, concretizou-se, precipuamente, nos campi do 

interior do estado.  

Corrobora ainda mais essa linha de argumentação os dados referentes ao 

decréscimo de 18,95% na representação da modalidade bacharelado no total de vagas 

oferecidas pela Universidade nesse período, tendo em vista que em São Luís essa diminuição 

corresponde a mero 1% (de 58,54% para 58,22%), enquanto nos campi do continente esse 

percentual alcançou o patamar de 60%.  

                                                             
56 Estamos considerando apenas os cursos de licenciatura, mas se contabilizarmos aqueles que oferecem as duas 
modalidades paralelamente, esse crescimento também é alto, equivalendo a 194,05%.   
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Outra vez, ressaltamos que esses números instigam uma pesquisa mais detalhada 

sobre as opções que vão (re)definindo a identidade e o papel da UFMA na sociedade 

maranhense como um todo, para além da região metropolitana onde se situa a capital do estado 

e da pequena parcela da população que tem se beneficiado de suas atividades. No entanto, tal 

exame extrapola os objetivos dessa primeira parte, referida à necessidade de um melhor 

entendimento acerca do contexto que origina a proposta das LI, esta sim, sobretudo em sua 

dimensão pedagógica, nosso foco maior de análise. Logo, com os dados apresentados e os 

aspectos pontuados, esperamos ter sinalizado uma direção para outras pesquisas e um maior 

aprofundamento acerca da realidade atual desta Universidade, decerto ocultada por discursos 

propagandísticos.  

Com apoio em Bourdieu (2004), que afirma a possibilidade de levantar hipóteses 

sobre o funcionamento de um estágio particular de um campo particular a partir de uma teoria 

geral de funcionamentos dos campos, entendemos que a proposta das Licenciaturas 

Interdisciplinares apresentada e implementada no contexto da política de expansão da UFMA 

fica melhor entendida a partir de uma análise sobre os impactos do predomínio das teses 

neoliberais nas políticas educacionais.  

Parece-nos que se fizeram presentes nas ações implementadas no âmbito da política 

de expansão/interiorização da UFMA as orientações para os ajustes políticos e econômicos de 

redução da ação e intervenção do Estado nas políticas sociais, o que na Educação Superior 

pública significa diminuir o gasto por aluno(a), legitimar instituições voltadas mais para o 

ensino do que para a pesquisa e oferecer cursos de graduação com menor duração.  

Um movimento expansionista que não priorize a articulação de ensino e pesquisa, 

como forma do livre pensar para elaboração e difusão de ciência, tecnologia, arte e cultura, 

apoiada na pluralidade de campos do conhecimento de modo a propiciar processos formativos 

amplos, aproxima-se de orientações para contenção de gastos. Distancia-se, pois, de uma efetiva 

democratização da Educação Superior, reiterando o elitismo que tem caracterizado o acesso à 

universidade, em especial à UFMA. Nele, cursos de maior prestígio social e condições de 

permanência e sucesso na instituição são, de maneira majoritária, acessíveis a uma pequena 

parcela da população do estado, residente na capital e econômica e culturalmente privilegiada.  

Além do mais, da forma como vem se concretizando, a expansão da UFMA 

congrega reduzida possibilidade de articular-se às potencialidades e necessidades locais de 

acesso, produção e difusão de conhecimento científico, bem como de formação de quadros 

profissionais em consonância com as demandas de desenvolvimento econômico, social e 
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cultural da localidade e/ou da região. Prova disso é a inexistência de cursos em áreas como 

mineração, pesca, pecuária, energia, etc. 

Destarte não há uma ruptura com a histórica dificuldade/negação de acesso, ou o 

acesso diferenciado, à Educação Superior para as classes populares. O que há é a continuidade 

de um sistema escolar estruturado enquanto instituição conservadora que além de reproduzir os 

valores e a cultura das classes dominantes, coopera com a manutenção e legitimação das 

desigualdades sociais e culturais, contrariamente ao que afirmam os discursos ideologizados, 

pautados na igualdade de oportunidades. 

Parafrazeando Bourdieu e Champagne (2013, p, 247), constatamos haver, de fato, 

outras formas de desigualdade educacional, que a despeito da ampliação do acesso ao sistema 

de ensino, manteve, no essencial, a estrutura da distribuição diferencial dos benefícios escolares 

e dos benefícios sociais. Desigualdades que em um contexto de acesso e itinerário 

diferenciados, reserva aos segmentos historicamente excluídos do sistema de ensino, cursos 

menos prestigiados e profissões menos rentáveis: licenciaturas e magistério. Vale dizer, da 

continuidade dos mecanismos de exclusão que revelam uma das contradições fundamentais do 

mundo social, que, tomando de empréstimo as palavras de Bourdieu e Champagne (2013, p. 

252),  
[...] tem a ver com uma ordem social que tende cada vez mais a dar tudo a todo mundo, 
especialmente em matéria de consumo de bens materiais ou simbólicos, ou mesmo 
políticos, mas sob espécies fictícias da aparência, do simulacro ou da imitação, como 
se fosse esse o único meio de reservar para uns a posse real e legítima desses bens 
exclusivos.  
 

Seguindo essa lógica, arriscamo-nos a considerar que as inovações e políticas de 

inclusão social, inscritas no slogan da atual gestão da UFMA57, não têm logrado êxito na 

alteração do panorama de exclusão e dominação ludovicense de acesso e produção do 

conhecimento que tem caracterizado a oferta de Educação Superior pública no Maranhão. Isso 

porque elas não modificam substancialmente o paradigma de desigualdade que se constituiu 

como uma das marcas identitárias desse nível de educação no estado.  

Entretanto, não estamos negando que a atual política de interiorização da UFMA 

seja um marco na história dessa instituição, ainda que tardio, e do Maranhão como um todo. A 

consolidação dos campi no interior do estado decerto impulsiona o crescimento local e contribui 

para um melhor equilíbrio no desenvolvimento regional, refluindo as migrações recorrentes de 

jovens em busca de oportunidades de qualificação e/ou emprego em outros municípios/estados 

com melhores condições.  

                                                             
57 O slogan: “A universidade que cresce com inovação e inclusão social”. 
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A visão dos sujeitos interlocutores da pesquisa mostra-se convergente com essa 

análise. Ao serem questionados sobre como avaliam o processo de expansão da UFMA, foram 

unânimes em considerá-lo como um avanço, enaltecido pelo fato de superar aquilo que o Sujeito 

1 denomina de “expansão fracassada” fazendo referência à política de interiorização da década 

de 1980, com criação de alguns campi que não chegaram a oferecer cursos de graduação regular 

e presencial, ou quando os ofertaram, não tiveram continuidade, como no caso do município de 

Codó (Pedagogia e Licenciatura em Informática).  

Todos os interlocutores ressaltaram a importância da instituição nos municípios, 

seja pela oportunidade de continuidade dos estudos, seja pela potencialidade em promover 

melhoria da qualidade da Educação Básica, por propiciar alternativa de melhores possibilidades 

de emprego (SUJEITO 2), ou ainda, por fomentar o crescimento da cidade na qual se instala o 

novo campus (SUJEITO 4). 

Contudo, o Sujeito 3, ressaltando a relevância da abertura da universidade à classe 

trabalhadora, acrescenta alguns elementos importantes para essa análise.   
Todo educador progressista defende a expansão da universidade [...] nenhum 
educador no Brasil se posicionaria contrário a ela [...] só que a gente defendia uma 
ampliação da quantidade acompanhada da qualidade, para que esse crescimento não 
se traduzisse um inchaço da universidade, fazendo acompanhar aquilo que aconteceu 
na própria Educação Básica.  

   

Com efeito, conforme vimos discutindo, a possibilidade de acesso à Educação 

Superior em uma universidade pública além de ser um sonho, tem se constituído como uma 

dívida social contraída em favor de uma parcela significativa da população maranhense, 

sobretudo daquela que não reside e/ou não tem condições de permanecer na capital.  

Da mesma forma, o endividamento é evidente quando se refere ao compromisso da 

Universidade com a formação docente para a Educação Básica, mediante a oferta de cursos 

com qualidade social referenciada nas dimensões técnica, científica e ética, tanto no campus-

sede quanto nos campi do continente. Sendo assim, o que estamos tencionando por em relevo 

é a criação e oferta de cursos de graduação pertencentes, majoritariamente, à área das 

licenciaturas e, ainda, de novas licenciaturas, as LI, quiçá sob condições infra-estruturais 

inadequadas para o alcance de uma qualidade com referência social.    

Nessa perspectiva, importa-nos, na continuidade de nossas reflexões, desvelar o 

sentido do discurso que faz apelo à “novidade”, ao “pioneirismo” dessas licenciaturas em sua 

potencialidade na resolução dos problemas que historicamente caracterizam a formação de 

professore(a)s, para além da possibilidade de ocultação da expansão de baixo custo.  
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Impõe-se, então, uma análise da proposta pedagógica das LI, considerando sua 

potencialidade, ou não, para a minimização desses problemas e, por conseguinte, sua 

contribuição para a qualificação da formação profissional docente. A segunda parte deste 

trabalho, composta, conforme sinalizamos no texto introdutório, de dois capítulos, ocupa-se 

dessa discussão. Passemos, pois, à sua leitura.    
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PARTE 2 – CONHECENDO O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS 

LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES  

 

Na primeira parte deste trabalho, refletimos sobre alguns aspectos relacionados às 

políticas de Educação Superior implantadas no País nas últimas duas décadas, tendo por base 

determinadas sinergias com as orientações para as reformas educacionais da América Latina e 

Caribe referidas a este nível de ensino. Tais orientações buscam a adequação da educação às 

exigências da nova fase de acumulação capitalista, sendo que na formação docente a adoção de 

medidas ancoradas na lógica do custo-benefício também revela assimilação e certa acomodação 

à racionalidade do mercado. Nesse quadro, delineamos a oferta das LI nos campi do continente 

da UFMA, em um contexto de reestruturação da Universidade, orquestrado pela adesão ao 

REUNI.  

Importa agora analisar o Projeto Pedagógico dessas licenciaturas, por acreditarmos 

que os processos formativos podem contribuir para que os(as) professore(a)s construam seu 

projeto político-pedagógico, sua prática pedagógica, e a reflexão teórico-crítica sobre ela e seus 

rumos, sendo necessário que a formação inicial efetive-se em bases consistentes, teoricamente 

sólidas e fundadas nos princípios de qualidade e de relevância social e política.  

Sabemos que tal análise se constitui uma tarefa ampla e complexa, tendo em vista 

os inúmeros aspectos que poderiam ser priorizados e aprofundados. Portanto, problematizamos 

aqueles que julgamos mais expressivos para uma apreensão de suas possibilidades para a 

superação dos problemas relacionados à formação inicial de professore(a)s da área de Ciências 

Naturais, há décadas apontados pela literatura especializada. Assim, direcionamos as reflexões 

para o exame de aproximações e distanciamentos de um processo formativo que possa 

contribuir para que o(a) futuro(a) docente entenda as bases sociais, políticas, culturais, 

científicas e pedagógicas que sustentam o seu trabalho, tendo por base a relação entre teoria e 

prática e a unidade entre formação técnica, política e científica, por conseguinte, a não 

dissociação entre conhecimento pedagógico e específico.  

Conforme esclarecemos na introdução deste trabalho, a principal fonte utilizada 

como referência documental é o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em 

Ciências Naturais para o município de Pinheiro (UFMA/PROEN, 2010).  No entanto, 

acrescentamos informações encontradas em algumas “Cartas das Licenciaturas” (2012 a, b, c), 

documento que contemplam as deliberações e propostas para a readequação do Projeto Político 

Pedagógico desse modelo de licenciatura.    
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A opção pelo diálogo com essas Cartas evidencia um posicionamento assente em 

uma análise que entende o processo de formulação e implementação das LI não como unívoco, 

ou uníssono, mas sim como tendencial, considerando a visão predominante, que certamente 

pretendeu se tornar legítima, da equipe proponente. Em vista disso, traz para a reflexão esse 

“movimento instituinte” (LINHARES, 2001), nascido no contexto de implantação dos cursos 

em tela, por ocasião de realização dos “Seminários de Acompanhamento para Consolidação das 

Licenciaturas” de iniciativa da PROEN e ASEI, o qual ensejou profundas discussões acerca dos 

pressupostos e fundamentos do projeto pedagógico desses novos modelos de formação inicial 

de professore(a)s. Opção que dá sustentação ao pressuposto que é a resistência (e luta) dos 

sujeitos na práxis cotidiana a grande força motriz da história.  

Obviamente, as análises aqui propostas não se isentam de uma interlocução com 

autore(a)s que pesquisam temáticas relacionadas às dimensões ora selecionadas, no intuito de 

ampliar as reflexões.   

Destarte, esta segunda parte do trabalho compõe-se de dois capítulos, sendo que 

ambos buscam por em evidência a recepção da proposta da Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Naturais pelo(a)s docentes dos campi do continente, representado(a)s pelos sujeitos 

participantes da pesquisa, destacando como avaliam a primeira versão do projeto pedagógico 

do curso em seus elementos essenciais, bem como as condições oferecidas para o 

desenvolvimento do processo formativo nele previsto. 

No entanto, o primeiro capítulo privilegia uma discussão sobre a apresentação da 

proposta das LI, evidenciando o diagnóstico e sua consequente justificativa para esse modelo 

de formação docente. O outro capítulo apresenta a continuidade da análise do PPC dessas 

referidas licenciaturas, ressaltando seu referencial teórico e metodológico, sintetizado no 

documento, sobretudo na parte que trata dos princípios norteadores e fundamentos teórico-

práticos, tendo por base uma linha argumentativa em favor de que a proposta em tela converte 

em novas possibilidades aspectos há muito tempo apontados como alternativas para a 

configuração de cursos com potencial para minimizar alguns dos principais problemas da 

formação docente.  
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4. LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES: para além de uma nova proposta de 

profissionalização docente, um paradigma de gestão da Educação Superior para os campi 

do continente da UFMA  

 

As reflexões dos capítulos anteriores, das quais destacamos, para o momento, a 

ideia bastante divulgada na atualidade acerca da relação direta (e mecânica) entre 

desenvolvimento (leia-se, produtividade econômica) e educação (instrução, treinamento), 

concorre com a compreensão dos questionamentos, nos discursos oficias, sobre a eficiência da 

escola na formação das competências requeridas pela sociedade contemporânea.  

No bojo desse debate, os processos formativos docentes ocupam lugar de 

relevância, em consonância com as premissas de responsabilização advogadas pelo ideário 

neoliberal. Assim, cabe ao(à)s professore(a)s garantir padrões mínimos de aprendizagem do(a)s 

estudantes de maneira a melhorar seu nível de desempenho no Sistema de Avaliação da 

Educação Básica, considerando os resultados insatisfatórios a despeito dos investimentos 

financeiros e materiais já realizados. Delineia-se, pois, um impasse: a qualidade da formação 

docente.  

Considerando que a UFMA apresenta as LI em coro com o argumento 

recorrentemente arrolado como uma das justificativas precípuas para novos formatos de cursos 

– a “má formação” docente – este capítulo detém-se mais na reflexão sobre o referencial teórico 

e metodológico da proposta das LICN, no intuito buscar maiores aproximações acerca de suas 

potencialidades para o enfrentamento e minimização dos problemas que têm implicado na 

qualidade da formação inicial de professore(a)s desta área. 

Tendo justificado a opção pelo diálogo com as Cartas da Licenciaturas e o apoio 

nas interpretações dos sujeitos participantes da pesquisa, na introdução desta segunda parte de 

nosso estudo, resta esclarecer as razões da utilização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da 

LICN (UFMA/PROEN, 2010) como principal fonte de referência documental. Entendemos que 

este documento se constitui nas diretrizes que fundamentam e direcionam as ações desses 

cursos, expressando a intencionalidade da instituição. E que tal projeto, ainda que não seja 

nomeado desta forma, é político e pedagógico, pois essas dimensões, segundo Veiga (2002) e 

Saviani (1983), são de significação indissociável, e a primeira se cumpre na medida em que se 

realiza enquanto prática especificamente pedagógica que efetiva intenções.  

O PPC das LI estrutura-se nas seguintes partes: 1) Identificação do curso; 2) 

Apresentação e contexto histórico; 3) Bases legais; 4) Princípios norteadores e fundamentos 

teórico-práticos; 5) Perfil do egresso; 6) Desenvolvimento, planejamento e organização 
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curricular; 7) Avaliação: orientação, regulação, acreditação e certificação e 8) Considerações 

finais. Neste capítulo nos ocuparemos das três primeiras, tendo em vista que em nosso 

entendimento elas cumprem a função de apresentar e justificar as novas licenciaturas.   

Iniciamos situando historicamente os cursos de Licenciatura no Brasil, na busca de 

compreendê-los frente às demandas sociais em diferentes momentos, dando destaque à área de 

Ciências Naturais para aprofundar as reflexões acerca do diagnóstico conducente à proposição 

das LI. Elegemos como eixo analítico dessa parte o questionamento se tal diagnóstico é o 

fundamento precípuo da proposta das LI nos campi do continente da UFMA.  

Para dar prosseguimento ao estudo, discutimos a forma como as LI são 

apresentadas. Entendendo que a centralidade argumentativa é a inovação, conjeturamos o 

significado atribuído ao termo, recorrentemente mencionado também nos discursos oficiais 

veiculados pela mídia eletrônica por ocasião da implementação dessas licenciaturas.  

Tal discussão conduz à análise de algumas perspectivas atuais que se colocam como 

alternativas de solução para os problemas da formação docente, mas que, contrariando o 

argumento da inovação (e pioneirismo), se revelam como um retorno aos aportes do movimento 

escolanovista e a adoção e reforço das pedagogias do “aprender a aprender”.  

Apoiando-nos sempre no pressuposto de que a abordagem dos problemas 

relacionados aos processos formativos de professore(a)s, insere-se em “[...] um quadro mais 

amplo em que se considera com clareza as relações com as questões políticas, econômicas e 

educacionais do país” (ANFOPE, 2004, p. 13), seja no tocante ao diagnóstico de seus 

problemas, ou ao delineamento de propostas para seu encaminhamento, o capítulo é finalizado, 

assinalando a amplitude da proposta das LI.  Argumenta, então que ela não se circunscreve, 

apenas, ao campo das políticas curriculares com suas respectivas reformas, mas se articula com 

as novas possibilidades gerenciais para a universidade pública.  

 

4.1 Um olhar sobre o percurso histórico da formação docente para o ensino de Ciências 

Naturais: buscando entender o diagnóstico conducente à proposição das LI 

  

Nos últimos anos, têm-se produzido diversas críticas à formação inicial de 

professore(a)s baseadas, dentre outros aspectos, no questionamento ao ensino propedêutico da 

universidade, à dicotomia entre teoria e prática no currículo, à dissociação dos estudos 

realizados nas instituições formadoras com a realidade na qual o(a)s futuro(a)s docentes irão 

atuar, portanto, à desarticulação com suas reais necessidades formativas para dar conta de uma 

profissionalidade qualificada.  
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O descompasso entre a formação e as demandas formativas é aferido pelo dito 

“fracasso” escolar, por sua vez manifesto nos índices de repetência e evasão – relevantes por 

serem considerados desperdício de recursos – e no “despreparo” do(a)s estudantes ao término 

da escolaridade obrigatória. A desarticulação dos conteúdos programáticos da escolarização 

com as demandas oriundas do mundo do trabalho atual que estariam assentadas no paradigma 

informacional decorrente das transformações científicas e tecnológicas das últimas décadas é 

outro aspecto arrolado, de maneira recorrente, dentre os impasses educacionais na 

contemporaneidade.  

Ademais, em tempos de progressiva importância atribuída ao domínio do 

conhecimento científico e tecnológico, o ensino de Ciências ocupa lugar de destaque nos 

debates e políticas pautadas seja pelo imperativo de melhoria da qualidade dos processos 

educativos, seja pela necessidade de articulação das aprendizagens às demandas de 

desenvolvimento social. Assim, são alvos de críticas tanto o processo de ensino tendo em vista 

o fortalecimento e qualificação da “cidadania” – do(a)s trabalhadore(a)s em potencial – quanto 

os cursos de formação docente no geral e, em especial, para a área das Ciências Naturais.   

Sem dúvida, existe uma correlação entre a formação profissional docente e o 

trabalho que desenvolve em sala de aula, especificamente, ou na escola, como um todo. 

Entretanto, questionamos uma visão reducionista, mecanicista e tecnicista que relaciona tanto 

o desempenho do(a)s aluno(a)s direta e exclusivamente ao trabalho do(a)s professore(a)s e a 

qualidade deste, por sua vez, à formação inicial, quanto a elevação da qualidade da educação à 

melhoria do conhecimento (leia-se das técnicas de ensino) desse(a) profissional.   

A este propósito é cabível mencionar a análise de Andreas Schleicher, responsável 

pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)58, em artigo publicado no mês 

de abril deste ano (2015), no qual refuta o que identifica como os grandes mitos acerca do que 

seria um sistema de educação de qualidade, tendo por base os resultados dessa avaliação 

divulgados em dezembro de 2013.  

Não discorreremos sobre os sete mitos contestados pelo autor, mas ressaltaremos 

alguns, a fim de reforçar nossa assertiva que são muitas as variáveis que influenciam o 

aprendizado do(a)s aluno(a)s, sendo que o trabalho docente em sala de aula é um deles, 

                                                             
58 Sigla inglesa relativa a Programme for International Student Assessment, refere-se a uma avaliação comparada, 
realizada a cada três anos e aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da 
escolaridade básica obrigatória na maioria dos países que participam. Tem como objetivo central a avaliação de 
sistemas educacionais no mundo, utilizando testes em assuntos como leitura, Matemática e Ciências (foco 
principal). Dentre os 65 países participantes no ano 2012, o Brasil ocupou o 55º lugar no ranking de leitura, 58º 
no de Matemática e 59º no de Ciências. 
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ocupando lugar relevante – mas certamente qualificado e fundamentado nas mais variadas 

dimensões –, do que decorre o imperativo de processos formativos amplos e sólidos.  

Um desses mitos refere-se à crença que aluno(a)s pobres estão destinado(a)s a 

fracassar na escola, a que Schleicher (2015) contrapõe com o argumento que 10% do(a)s 

estudantes de 15 anos de idade mais pobres em Xangai, na China, dominam mais conteúdos de 

Matemática do que 10% daquele(a)s mais privilegiados dos EUA assim como de vários países 

europeus. Alegando também que em um mesmo país, crianças de níveis sociais similares, ou 

mesmo distintos, podem ter desempenhos muito diferentes, o autor sinaliza que um fator 

determinante para esses resultados são “[...] professores mais talentosos [...] para as escolas 

mais pobres, desafiando os estudantes com padrões altos e um ensino excelente”. 

Outro mito ao qual se contrapõe o autor aludido é o de que salas de aula menores 

elevariam o nível de aprendizagem, afirmando que os sistemas educacionais com melhor 

desempenho no PISA priorizam a qualidade do quadro docente, em detrimento mesmo, em caso 

de tomada de decisões, da composição de salas como quantidade reduzida de aluno(a)s, ou em 

suas próprias palavras: “[...] em vez de gastarem dinheiro com classes pequenas, eles investem 

em salários mais competitivos para os professores, desenvolvimento profissional constante e 

cargas horárias equilibradas”. 

Embora ressalte o impacto das mudanças tecnológicas sobre as decisões 

curriculares no que concerne às demandas formativas do(a)s estudantes, o autor em referência 

advoga que o mundo moderno valoriza não só o que se sabe, mas o que se pode fazer com esse 

saber frente às formas complexas de pensar e trabalhar da contemporaneidade. Nesse sentido, 

contrapõe à idéia de que o mundo digital requer novas matérias e um currículo novo, a assertiva 

que “[...] nos sistemas educacionais de melhor desempenho, o currículo não é amplo e raso. Ele 

tende a ser rigoroso, com poucas matérias que são bem ensinadas e com grande profundidade” 

(SCHLEICHER, 2015).  Tal conclusão ancora-se na evidência que a inclusão do ensino de 

finanças não teria garantido a competência no assunto, verificada em países que, não o tendo 

incluído, investem pesado no desenvolvimento de habilidades matemáticas profundas. 

Por fim, ainda com base nos resultados do PISA, Schleicher refuta o que considera 

outro mito, ou seja, que o segredo do sucesso seria o talento inato do(a)s educando(a)s, e não 

do “trabalho duro”. Para tanto, atenta para a importância de que o(a)s docente acreditem e 

invistam no potencial de aprendizagem de todo(a)s o(a)s estudantes para o alcance de níveis 

mais altos de desempenho, acrescentando que, do contrário, “[...] é pouco provável que os 

sistemas educacionais (com resultados piores) possam se equiparar aos dos países com índices 

de aprendizado mais altos”. 
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A despeito das críticas a sistemas/políticas de avaliação que têm por base a 

comparação internacional, referidas, sobejamente, à metodologia que utilizam por 

desconsiderar a diversidade do alunado e as condições de sua escolarização, há de se reconhecer 

que seus resultados constituem-se um referencial que merece ser ponderado. Assim, em nossa 

visão, as reflexões ora ressaltadas reforçam o lugar de relevância que ocupa a formação inicial 

de professore(a)s da Educação Básica e, em especial, para os objetivos deste estudo, do Ensino 

Médio, na área de Ciências, e de seu papel essencial no planejamento, execução e avaliação do 

ensino que propicie a aprendizagem do(a)s aluno(a)s.    

Decerto não há como negar as diversas fragilidades dos cursos de formação inicial 

docente, as quais têm sido estudadas e debatidas pelo(a)s próprio(a)s profissionais, que além de 

realizarem discussões, formulam propostas para sua melhoria. Aliás, vem de muito longe a 

demanda por diretrizes orientadoras de uma política curricular vinculada às necessidades 

formativas (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011) do(a) professor(a) da área de Ciências, assente 

na reflexão acerca dos problemas concernentes à sua formação, seja inicial ou continuada.  

Mas estes debates e propostas não se fundamentam em visões mais afeitas ao 

reducionismo e ao mecanicismo, percebidas na proposta das LI, expressas, por exemplo, na 

identificação da “má formação docente” como “um dos principais motivos da baixa qualidade 

educacional e pelos altos índices de evasão e repetência escolar no país” (UFMA/PROEN, 

2010, p. 8).  

Com efeitos, no diagnóstico dessa má formação, o PPC das LI, em vários 

momentos, explicita argumentos contrários ao que denomina modelo tradicional de formação 

docente, tendo em vista que ele não mais atenderia às necessidades educacionais de nosso 

tempo, por basearem-se, geralmente, na transmissão simples e direta de conteúdos e, 

consequentemente, preocuparem-se precipuamente com a transmissão/assimilação de 

conhecimentos disciplinares em resposta às exigências da sequência do curso.  

Ademais, tal formação não lograria êxito nem no “treinamento das competências 

profissionais” requeridas pelo magistério na contemporaneidade, posto que estas não sejam 

previstas no currículo, tampouco em capacitar o(a)s futuro(a)s docentes para mobilizarem 

adequadamente o que aprenderam em situações complexas reais, no trabalho e fora dele. Isso 

porque nesses processos formativos tradicionais o(a)s estudantes apenas acumulariam saberes 

para passar nos exames.  

Essas críticas alicerçam a proposta de um novo formato de licenciatura: um curso 

diferenciado, com currículo aberto, tendo como concepção nuclear o desenvolvimento de 

competências e, por isso, organizado por projetos de pesquisa e trabalho: as LI. Opção que 
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revela a congruência com o pensamento educacional oficial das últimas décadas, segundo o 

qual os múltiplos problemas dos processos formativos docentes – que por sua vez, originam 

situações indesejáveis nas mais diversas dimensões da sociabilidade humana – poderiam ser 

minimizados, ou mesmo resolvidos, a partir de mudanças nos currículos. Não é ao acaso que 

grandes investimentos têm se direcionado para a formulação, divulgação e distribuição de 

diretrizes/parâmetros curriculares para todos os níveis, etapas e modalidades da EB, assim como 

para os cursos de graduação na Educação Superior.  Portanto, diretrizes estabelecidas no âmbito 

do movimento de reformas da educação, por sua vez, inserido contexto das reformas mais 

amplas, conforme discutimos na primeira parte desse trabalho.  

Por termos tratado dos aspectos referidos à formação docente nesse contexto, é 

cabível apenas relembrar a centralidade que passa a ser atribuída aos processos de avaliação de 

desempenho e competências, o que, na análise de vário(a)s autore(a)s, secundariza e mesmo 

desvaloriza o aporte construído por instituições de pesquisa e entidades representativas do(a)s 

profissionais da educação quanto à base filosófica, política, científica e pedagógica capaz de 

fundamentar propostas de formação inicial de professore(a)s.  

Porém, o autoritarismo de políticas (programas, projetos) elaboradas em um 

contexto de reconstrução do pacto social para o fortalecimento das relações capitalistas nessa 

fase de mundialização, na qual a convergência das políticas econômicas, sociais e culturais 

(BALL, 2001) constitui-se um importante pilar de sustentação edificam, no campo da formação 

docente, reformas que têm como base as disposições para o redimensionamento da Educação 

Básica. Visam, portanto, o encaminhamento das soluções no âmbito restrito deste nível de 

ensino, o que não seria questionável caso os problemas específicos desses cursos, assim como 

da própria Educação Superior, fossem adequadamente tematizados e enfrentados.  

Contudo, de acordo com Martins (2010), o que temos testemunhado no contexto 

das reformas neoliberais são políticas curriculares de formação docente inspiradas no 

neoescolanovismo, assim como no neoconstrutivismo e no neotecnicismo. Acrescente-se que 

nesse cenário as soluções de mudanças “recomendadas” para a superação dos problemas – 

geralmente estruturais, mas tomados como conjunturais ou circunstanciais – são anunciadas 

como novidades. 

A propósito desta forma de entender os problemas educacionais, é oportuno 

recorrer a Duarte (2010) para assinalar que aí reside um dos aspectos que demonstram a 

articulação da proposta das LI com as pedagogias do “aprender a aprender”, ou seja, a 

inexistência de uma análise crítica da sociedade capitalista e seus desdobramentos. Frente aos 

problemas relacionados à dissociação entre teoria e prática, inerente a esta sociedade e expressa 
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também na diferenciação/hierarquização entre trabalho intelectual e trabalho manual, ou 

conhecimento científico e pedagógico (no caso da formação docente), são propostas reformas 

que se constituem em mudanças no limite de possibilidade de manutenção dessa organização 

social.  

Na realidade, no Brasil, os problemas relacionados à formação inicial docente para 

a EB como um todo e, em particular, para a escolarização média, é um processo histórico e 

multifacetado. Não é demais lembrar o que foi mencionado na primeira parte deste trabalho 

quanto à inexistência de cursos destinados à formação para ao magistério secundário em 

instituições de educação superior até o final da quarta década do século passado. Ainda que a 

preparação do(a) professor(a) tenha sido indicada como uma das funções da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras, criada em 1931 no âmbito do Estatuto das Universidades 

Brasileiras, as licenciaturas só foram oficialmente estruturadas em abril de 1939, por meio do 

Decreto-lei nº 1.190.  

Esse dispositivo legal deu organização à Faculdade Nacional de Filosofia, 

instituindo o padrão federal que deveria ser adotado por todas as instituições de Educação 

Superior (BRASIL, 1939). Padrão que se tornou hegemônico, mas não único, visto existirem 

projetos em disputa, divergentes não somente quanto à concepção de universidade, como 

também quanto ao modelo de formação docente a ser nela concretizado.  

Segundo Ayres e Selles (2012), no projeto protagonizado por Fernando de 

Azevedo, por exemplo, a formação docente deveria se efetivar no Instituto de Educação, fora 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, responsável pela base científico-acadêmico-

cultural do(a)s estudantes e não por formação profissional. Já Anísio Teixeira defendia a 

articulação entre formação docente e formação de especialistas, sendo que aquela seria 

oferecida na Escola de Educação, que ocuparia lugar de relevância no âmbito da Universidade.  

Expressando as finalidades de formar para o ensino secundário e normal e também 

de realizar pesquisas e preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades 

de ordem desinteressada ou técnica (BRASIL, 1939), a organização da Faculdade Nacional de 

Filosofia constituía-se de quatro secções fundamentais (Filosofia; Ciências; Letras; Pedagogia), 

sendo a de Didática tratada de forma diferenciada, em parágrafo único, por referir-se a uma 

seção especial, com duração prevista de apenas 1 (um) ano, enquanto as demais era de 3 (três) 

anos.   

A secção de Ciências, que compreendia os cursos de Matemática, Física, Química, 

História Natural, Geografia e História e de Ciências Sociais, formava bacharéis, os quais, após 

concluir o curso de Didática, recebiam o diploma de licenciado no grupo de disciplinas que 
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formavam o bacharelado. Tal curso, destinando-se à formação pedagógica, contemplava as 

disciplinas: Didática geral, Didática especial, Psicologia educacional, Administração escolar, 

Fundamentos biológicos da educação e Fundamentos sociológicos da educação.  

Esse modelo de formação, baseado na justaposição das disciplinas de natureza 

pedagógica às de conteúdo específico da área de Ciências, conhecido como modelo da 

racionalidade técnico-instrumental e expresso na fórmula 3 + 1, originou os principais 

problemas dessa formação, conforme analisado por pesquisadore(a)s da temática 

(HAMBURGER, 1983; MACEDO e LOPES, 2002). Problemas, então, constituintes de uma 

das marcas identitárias dos processos formativos iniciais de docentes para o ensino das 

disciplinas curriculares da escolarização básica, sobretudo nas universidades59: a 

fragmentação.  

Fragmentação, portanto, decorrente da precedência e predomínio das disciplinas 

de conteúdo científico em relação às disciplinas de cunho pedagógico e, por conseguinte, da 

inexistência de articulação entre elas.  

Na esteira desse problema, outro fator determinante para a fragmentação é a 

supremacia da formação teórica em detrimento da formação prática, subjacente à concepção 

de superioridade da teoria e demérito da prática em processos formativos, entendida, esta, 

como mera instância de aplicação daquela.  

Além desses, a falta de interlocução entre a formação disciplinar com o contexto 

de atuação do(a) futuro(a) docente, fruto de um processo formativo efetivado somente na 

academia, no qual a Prática de Ensino, a princípio, não era obrigatória, constituiu-se mais outro 

aspecto contribuinte para o quadro de fragmentação da formação de professore(a)s  nas 

licenciaturas.  

É importante sublinhar também que em decorrência desse padrão nacional, o 

Bacharelado tornou-se opção natural de entrada numa formação profissional, fazendo com que 

a formação do profissional como Físico, Químico ou Biólogo, por exemplo, adquirisse 

relevância e reconhecimento social. Porém, sendo a licenciatura um adendo, possibilitada ao(à) 

bacharel(a), portanto, considerada como formação inferior dentro do âmbito universitário, 

goza de menor prestígio social e é de pouca atratividade para a juventude.  

                                                             
59 Geralmente, as IES particulares ou as faculdades isoladas oferecem apenas licenciaturas, sendo que a formação 
docente baliza todo o processo, muito embora vários estudos demonstrem que estes cursos orientam-se pelo 
modelo do bacharelado, conferindo importância maior aos conteúdos específicos e deixando a aproximação da 
realidade escolar para os últimos períodos, nos momentos de realização do estágio curricular. Assim, nas 
instituições aludidas também a fragmentação está presente, ainda que de maneira diferenciada. 
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Salvo algumas mudanças para que a formação pedagógica ocorresse em 

concomitância com a formação específica referente à disciplina ou matéria de ensino, ou a 

inclusão da Prática de Ensino como Estágio Supervisionado, o modelo da racionalidade 

técnico-científica permaneceu quase inalterado até a reforma do ensino superior de 1968, por 

meio da Lei Nº 5.540/68 (BRASIL, 1968). No entanto, tais alterações, longe de representar 

uma significativa transformação dessa formação em direção a processos capazes de elevar sua 

qualidade, deram continuidade aos antigos problemas, até mesmo agudizando-os.  

Para dar mais concretude a essa afirmação cabe realizar um rápido esboço histórico 

destacando algumas medidas das políticas curriculares referentes às licenciaturas, com ênfase 

na área de Ciências Naturais.  

Krasilchik (2000) relaciona o aumento do interesse pelo ensino e aprendizagem dos 

conteúdos da área de Ciências com as disputas mundiais pela conquista do espaço que 

alimentaram a chamada guerra fria (EUA e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS) 

nos anos 60, delineando a necessidade de formação científica. O horizonte estadunidense de 

eterna busca e conquista de hegemonia orientou revisões conceituais, reformas educacionais e 

investimentos voltados para a identificação e o incentivo de jovens talentos para carreiras 

científicas.   

Tais ideias tiveram repercussão no Brasil. Mas o cenário de valorização das ciências 

e, consequentemente, de seu ensino, inserido em um contexto marcado pelo início de um 

processo de ampliação do acesso à escola pública, evidenciou, a um só tempo, o insucesso no 

domínio dos conteúdos da área pelo(a)s estudantes e as dificuldades do(a)s professore(a)s no 

planejamento e execução de atividades que se constituíssem em verdadeiras situações de 

aprendizagem.  

A formação docente foi ocupando lugar de relevância nos debates, muito embora, 

nem sempre, as políticas implementadas terem se mostrado sinérgicas a eles. Passaram a 

compor o diagnóstico de problemas a inadequação das licenciaturas face às necessidades 

formativas do(a)s futuro(a)s professore(a)s relacionadas tanto aos conteúdos a serem ensinados 

quanto aos níveis de ensino com suas especificidades.  

Destarte, sob a influência da defesa do imperativo do avanço da ciência e tecnologia 

nacionais, entendido como condição sine qua non  para impulsionar os processos de 

industrialização rumo à auto-suficiência e independência do País, a primeira lei de diretrizes e 

bases da educação nacional, a LDB Nº 4.024/61, propugnou o ensino de Ciências a partir do 

primeiro ano do curso ginasial e aumentou a carga horária de Física, Química e Biologia no 

curso colegial, todavia não editou uma política de formação a contento (KRASILCHIK, 2000).   
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Ademais, não obstante ter reiterado a formação de professore(a)s para o magistério 

na escola média em Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (muito embora tal disposição só 

tenha sido regulamentada em 1968), essa primeira LDB incumbiu o Conselho Federal de 

Educação (CFE) de estabelecer a duração e o currículo mínimo dos cursos de ensino superior 

(BRASIL, 1961). Assim, em 1962, embora o Parecer Nº 292 deste Conselho estabelecesse a 

mesma duração tanto para os bacharelados quanto para as licenciaturas, fixou um currículo e 

carga horária mínima para a integralização destas, definindo, assim, que 1/8 de sua carga horária 

total deveria dedicar-se à formação pedagógica (BRASIL, 1962). Registre-se que nesta carga 

horária incluía-se a Prática de Ensino sob forma de Estágio Supervisionado, passando a ser 

realizada no último ano ou semestre dos cursos.  

Instalava-se, assim, a ideia do mínimo, acrescentando mais um elemento à 

fragilidade dos processos formativos nas licenciaturas. No caso da área de Ciências, cabe 

mencionar que o documento em tela orientava que as disciplinas relacionadas aos conteúdos 

específicos deveriam ser ajustadas em sua amplitude, revelando, já naquele momento, a 

tendência ao esvaziamento do conteúdo e a uma formação científica superficial para o(a)s 

futuro(a)s docentes.  

Corrobora essa reflexão outro dispositivo do CFE, promulgado três anos depois. 

Trata-se do Parecer Nº 81/65 que aprovou, entre outras, a Licenciatura Curta em Ciências 

Fisicobiológicas e Matemática60 para o magistério no primeiro ciclo da escola média61 e, 

excepcionalmente, no 2º ciclo na falta de docentes mais qualificado(a)s (BRASIL, 1965). Na 

realidade, essa licenciatura, assim denominada por sua carga horária menor e, 

consequentemente, pela duração abreviada para conclusão do curso (três anos) foi proposta 

visando uma formação polivalente, com predomínio do saber fazer, como uma resposta à 

carência de professore(a)s licenciado(a)s para atender as demandas decorrentes da ampliação 

do acesso à escola (LUCAS, 2014).  

Aliás, outras alternativas foram pensadas e implementadas como resposta à falta 

de professore(a)s, particularmente de Ciências, diante da ampliação do acesso à escolarização 

média. Entretanto, a maioria delas mais contribuíram para a agudização das fragilidades da 

formação docente e menos para a construção de uma política pública articulada com as 

                                                             
60 De acordo com Ayres e Selles (2012) e Lima-Tavares (2006), essa licenciatura, proposta em 1965 e também 
denominada Licenciatura de 1º ciclo, é uma projeto inicial, diferente da implementada na década seguinte, 
mediante a Resolução nº 30/74, que, inclusive, determinava o caráter obrigatório e único deste curso nas 
universidades públicas estaduais e federais. Esse assunto será mais detalhado na sequência do trabalho (BRASIL, 
1974). 
61 À época, o grau médio era subdividido em dois ciclos: o ginasial, com duração de quatro anos, e o colegial, de 
três anos. (ROMANELLI, 1978).  
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necessidades formativas iniciais desse(a)s profissionais, capaz de orientar um trabalho 

educativo de qualidade.  

A Portaria Ministerial Nº 339/70 que instituiu cursos como o Esquema I e o 

Esquema II é mais uma medida que ilustra essa afirmação, tendo em vista que eles eram uma 

maneira de possibilitar que a docência fosse exercida por pessoas que não tivessem cursado 

uma licenciatura, tratando-se de uma complementação pedagógica para portadore(a)s de 

diploma de nível superior, no primeiro caso, ou para técnicos diplomados, no segundo 

(MACHADO, 2008).  

Outra medida intensificadora dos problemas da formação docente nas licenciaturas 

foi o Decreto-lei Nº 252, de 28 de fevereiro de 1967, que em pleno autoritarismo do regime 

militar, reestruturou as Universidades Federais instituindo os departamentos como menor 

fração dessa estrutura para todos os efeitos, desde a organização administrativa e didático-

científica até a distribuição de pessoal (BRASIL, 1967). Essa estrutura departamental acirrou 

as dicotomias existentes nesses cursos, tendo em vista que os conteúdos específicos e 

pedagógicos da docência passaram a ficar a cargo de diversos departamentos, ainda mais 

isolados, distanciando-se de uma interlocução que se encaminhasse como superadora da 

fragmentação que vinha caracterizando tal formação.  

Enriquece essa reflexão a assertiva de Saviani em artigo que analisa o legado 

educacional do regime militar no que se refere à estrutura do ensino no âmbito dessa 

reestruturação universitária:  
Teoricamente, os meios, o conteúdos, as formas de produção e sistematização do 
saber, o aspecto científico, ficaram sob a jurisdição do departamento. Os objetivos, 
as finalidades, as formas de transmissão do saber, o aspecto pedagógico, a cargo da 
coordenação de curso (SAVIANI, 2008, p. 305). 
 

De acordo com o referido autor, a Lei Nº 5.540, de 1968, referente à reforma 

universitária, buscando coadunar esta instituição de ensino com o projeto econômico vigente 

na época (incremento do processo de industrialização e monopolização), orientou-se pelos 

princípios da racionalidade, eficiência e produtividade. Dessa forma, na medida em que 

submetia a Educação Superior à lógica do custo-benefício, minimizando custos, porém visando 

maximizar resultados, não apenas deu continuidade, mas aprofundou os problemas 

relacionados à formação docente.  

Isso porque algumas de suas disposições acrescentam elementos que reforçam a 

histórica fragmentação, valendo citar a mudança do regime seriado para o de créditos, que 

juntamente com a estrutura departamentalizada da universidade, dificulta contatos, integração 

de disciplinas e esfacela conteúdos/matérias de determinadas áreas em muitas disciplinas; a 
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cisão das graduações em dois ciclos – básico e profissional – é outro exemplo de uma formação 

cada vez mais carente de possibilidades de sistematização de conhecimentos para uma visão de 

totalidade das práticas sociais, incluindo-se, obviamente, o trabalho educativo escolar.  

O espectro de problemas relacionados à formação docente em licenciaturas 

aumenta com o advento da Lei nº 5.692/71, referente à reforma da organização do sistema de 

ensino, que profissionalizou o ensino de 2º grau e aumentou a escolaridade obrigatória 

(passando de quatro para oito anos).  

Encaminhando-se para dar resposta ao crescimento da demanda de professore(a)s, 

decorrente da ampliação do acesso à escolarização média, por sua vez, resultante de um maior 

ingresso e permanência na escola pública, a regulamentação desta lei dá continuidade e aumenta 

a hierarquia na formação docente. Em Candau (1987) constatamos que a Indicação Nº 22/73, 

da Câmara de Ensino Superior do CFE, organiza-a em 2 graus diferentes (2º grau e Ensino 

Superior) e cada um deles com duração e níveis distintos.  

No 2º grau formavam-se professore(a)s polivalentes, tanto para o magistério nas 4 

primeiras séries do 1º grau, como para lecionar até a 6ª série, desde que acrescentasse à 

formação inicial mais um ano adicional. A formação no nível superior era prevista em duas 

modalidades de licenciatura: curta e plena. Esta visava formar o(a) docente para lecionar uma 

disciplina específica em todas as séries do 2º grau e aquela destinava-se à formação para atuação 

em uma determinada área de estudos no 1º grau e/ou, quando acrescidas de estudos adicionais, 

em uma disciplina específica dessa área até a 2ª série do 2º grau.  

Talvez seja desnecessário dizer que em tempos de tecnicismo, quando o(a)s 

professore(a)s eram entendido(a)s como “simples administradores de material didático” 

(MONTEIRO, 2005 apud, LIMA-TAVARES, 2006, p. 28), guiados pela lógica mercadológica 

de racionalização de custos, eram preferidos processos formativos iniciais mais curtos. Nessa 

perspectiva, as licenciaturas curtas, propostas na década anterior, ganham uma segunda edição, 

diferente da anterior, não obstante, segundo Lima-Tavares (2006), assemelharem-se em alguns 

aspectos, todavia, cada uma, de modo particular, respondendo à carência de professore(a)s e às 

características próprias da disciplina escolar Ciências.  

Em 1973, a proposta de reestruturação desses cursos foi apresentada ao CFE por 

Valnir Chagas, sob a forma da Indicação nº 23/73, inclusive em substituição ao modelo de 

licenciatura plena. Aprovada no ano seguinte, por meio da Resolução Nº 30/74 (apenas para as 

licenciaturas de Educação Artística e Ciências), tal proposta fixava um currículo mínimo, 

dividindo a formação em duas etapas: a formação polivalente para o 1º grau, o corresponde a 
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1.800 horas e a formação para o 2º grau, em complementação por habilitação específica desse 

núcleo comum polivalente, correspondendo a 1.000 horas (BRASIL, 1974).  

Sobre esse curso voltaremos a tratar mais adiante, relacionando-o com a atual oferta 

das LI nos campi da UFMA, restando para o momento, salientar a (re)afirmação de uma 

formação polivalente, realizada em tempo reduzido, portanto, com poucas possibilidades de 

propiciar um processo formativo mais amplo e qualificado. E o que é mais agravante, tal modelo 

formativo foi oficializado e perdurou por mais duas décadas, quando logrou êxito as 

reivindicações de instituições acadêmicas e científicas, a exemplo da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC), contrárias ao aligeiramento dessa formação para o ensino de 

conteúdos de uma área valorizada tão somente nos discursos oficiais.  

Diante desse percurso, esboçado a partir de alguns momentos e aspectos, por nós 

considerados essenciais para pôr em relevo a historicidade dos problemas que envolvem a 

formação docente, encontrando-os desde sua raiz, constatamos o tratamento que tem sido 

dispensado a essa questão pelas políticas educacionais em diferentes conjunturas políticas, 

econômicas e culturais. A despeito das reivindicações e movimentos das comunidades 

científica, acadêmica e profissional, os fatores relacionados à valorização do trabalho docente, 

contemplando a formação inicial e continuada, as condições adequadas para o desenvolvimento 

do ensino e o alcance das aprendizagens esperadas e a carreira, não se constituíram prioridade 

nas políticas adotadas no decorrer de todo o período em referência.  

Por essa razão, a partir de 1980 avolumavam-se os debates concernentes às 

dificuldades enfrentadas pelo(a)s professore(a)s no cotidiano de seu trabalho. Na gênese dessa 

participação encontram-se mobilizações como as Comunidades Eclesiais de Base, os 

movimentos organizados não apenas de professore(a)s, mas também do(a)s demais 

profissionais da educação. À guisa de exemplificação, registramos a Confederação dos 

Professores Primários do Brasil que deu origem à Confederação dos Professores do Brasil na 

década de 70 e o Movimento Unificado de Professores (MUP), nascido em 1976. 

Merecem ser destacadas, também com referência aos anos 1970, entidades como a 

SBPC e algumas voltadas para debates e pesquisa na área da educação, a exemplo da ANPED 

e da ANDE, que além de terem lutado pelo fim da ditadura militar, reivindicavam a 

redemocratização do país, na qual a educação pública e gratuita ocupava lugar de relevância. 

Na década seguinte, a ANDES organizou a luta do(a)s professore(a)s, promovendo várias 

manifestações em defesa de seus interesses, bem como da ampliação do acesso à Educação 

Superior.  
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No âmbito desses movimentos, a defesa da escola pública e gratuita, viria se 

constituir numa das importantes bandeiras de luta, configuradas ao longo da década de 1980 

em torno da Constituinte. Na realidade, neste cenário de lutas, as questões educacionais se 

fizeram presente mediante reivindicações formuladas em amplos movimentos sociais que 

organizaram diversos fóruns propositivos.  

A Conferência Brasileira de Educação, realizada em Goiânia em 1980 é um 

exemplo. Dentre outros pontos de pauta, a formação docente e a autonomia das universidades 

no que se refere também à proposição do currículo para essa formação fizeram-se presentes. 

Cabe registrar a criação da ANFOPE, em 1990, decorrente de um amadurecimento das 

discussões em torno da formação do(a) educador(a) no decorrer da década. Esta associação vem 

realizando vários encontros tendo como um dos eixos de reflexão e encaminhamento de 

propostas para a reformulação dos cursos de formação de professore(a)s.  

Na área de Ciências Naturais também foram organizados vários fóruns de 

discussão, pesquisa e proposição de novas políticas, contemplando desde questões relacionadas 

ao processo de ensino e aprendizagem até ao currículo para a formação inicial, passando pelas 

condições de trabalho – considerando os materiais (livros didáticos, kits escolares) impostos 

para o desenvolvimento da prática pedagógica (CARVALHO, 1992).    

A produção acadêmico-científica aumentou de forma considerável, também em 

decorrência da ampliação do número de programas de pós-graduação nas universidades 

públicas. Nesse aporte, a necessidade de revisão e redimensionamento dos cursos de 

licenciatura estava sempre presente, argumentando-se sobre o imperativo de superar o modelo 

3+1 e a urgência de pensar/concretizar propostas de cursos de formação docente mais próximas 

de uma articulação entre conhecimentos específicos e pedagógicos e entre teoria e prática 

(SAVIANI, 2009; FREITAS, 2002; MESQUITA e SOARES, 2011). 

É cabível salientar que foi esse o contexto que produziu uma fundamentação voltada 

para a compreensão do(a) professor(a) como um(a) trabalhador(a) intelectual (MACHADO, 

1989) e por isso a necessidade de uma formação capaz de contribuir não apenas para o 

entendimento crítico da realidade, mas também para o desenvolvimento de um trabalho pautado 

na  emancipação humana e na transformação das condições da educação e da própria sociedade 

(FREITAS, 2002) e que adotasse o princípio da docência como a base da identidade profissional 

(SAVIANI, 2009).  

Nesse sentido, considerando o enfrentamento inadequado dos problemas que foram 

se desenhando e permanecendo nos processos formativos docentes, as entidades representativas 

de professore(a)s reivindicam a implantação de políticas curriculares ancoradas nessas 
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necessidades formativas, expressas em uma visão ampliada de formação e profissionalização. 

E em meio a distanciamentos e aproximações, no início do novo século (XXI), as diretrizes são 

estabelecidas e publicadas. O conjunto legal, cujo marco é a LDB nº 9.394/96, e a referência 

básica em sua legislação complementar para a formação docente são as Resoluções números 1 

(de 18/02/2002) e 2 (de 19/02/2002) do CNE, fundamentadas, respectivamente, pelos Pareceres 

nº 09 e 28 de 2001, estabelece que as licenciaturas devem ter características próprias, 

independente do bacharelado, com currículo que garanta tal especificidade.  

Tais premissas, reforçadas com o que dispõe o Art. 14 da Resolução CNE nº 

01/2002 (BRASIL, 2002) concernente à autonomia das instituições formadoras de 

professore(a)s na construção de projetos formativos próprios, a partir do princípio da 

flexibilidade, possibilitaram a proposição das LI. E com base nessas análises, percebemos que 

a fragilidade no enfrentamento da problemática concernente à formação inicial de 

professore(a)s da área de Ciências faz-se evidente na proposta desse novo formato de 

licenciatura, a começar pelos argumentos, que as justificam e que parecem desconhecer o 

histórico das formação docente nas licenciaturas e as mediadas adotadas no combate aos seus 

impasses. Discutiremos aqui os essenciais.  

O primeiro refere-se à adequação da oferta de cursos de formação docente ao que 

dispõe a LDB nº 9.394/96 e as diretrizes curriculares para a Educação Básica quanto ao 

desenvolvimento e à formação de saída deste nível de ensino que têm por base competências e 

habilidades construídas em torno das três grandes áreas interdisciplinares do conhecimento – 

Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; 

Ciências Humanas e suas tecnologias.   

Sabemos que os pressupostos que fundamentam a organização curricular atual, 

definida pela disciplinaridade e linearidade é o positivismo numa perspectiva comteana. Como 

alicerce desse paradigma, o padrão produtivo fordista, um momento das relações sociais para a 

produção da existência material humana, causa e produz efeitos no trabalho educativo da escola; 

destitui docentes e discentes dos processos reflexivos, compartimenta o conhecimento e 

privilegia a abordagem de informações pontuais (fatos e alguns conceitos) dos conteúdos 

escolares (SANTOMÉ,1998).  

Tomando por base essa realidade, que influencia diretamente o ensino, a 

aprendizagem e o sucesso na escola, contudo sem relacioná-la à própria estrutura da sociedade 

capitalista, as últimas reformas educacionais, cujo um dos eixos é a mudança nas políticas 

curriculares, orientam a organização do trabalho pedagógico, tendo por base a articulação 

interdisciplinar dos conhecimentos.  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) sugerem uma 

organização dos conhecimentos por grandes áreas do saber, considerando que as disciplinas 

Biologia, Química, Física e Matemática integram uma mesma área, denominada “Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias” (BRASIL, 1999). Seguindo essa linha de 

argumentação, apesar das controvérsias posteriormente discutidas, as novas licenciaturas são 

apresentadas como uma proposta de formação interdisciplinar para o desenvolvimento de 

competências e habilidades. 

Outro aspecto que merece ser considerado na abordagem diagnóstica para a 

proposição das LI é a problemática da carência de professore(a)s. De antemão, ressaltamos a 

ausência de mais informações sobre a realidade do estado e dos municípios maranhenses. No 

Projeto Pedagógico de Pinheiro são explicitados o IDEB, o IDH e o número de docentes na 

Educação Básica no município, mas não há dados referentes à demanda, carência, ou déficit 

nas duas redes. Parafraseando Freitas (2007), entendemos que a falta de professore(a)s 

adequada e devidamente qualificado(a)s é um problema estrutural, sobejamente decorrente do 

descaso das políticas públicas com a manutenção, melhoria e garantia da Educação Básica e da 

formação do(a)s docentes responsáveis por este nível de escolarização.  

Entretanto, nos últimos anos, sobretudo no período imediatamente pós-LDB, como 

consequência da disposição legal de formação docente na Educação Superior, bem como do 

respaldo do FUNDEF/FUNDEB, vários cursos especiais de licenciatura foram ofertados pelas 

universidades públicas existentes no estado, mediante convênios com municípios do interior 

(NASCIMENTO e MELO, 2009). Causa estranhamento o fato de não ser mencionada a 

contribuição (ou não) desses programas de formação docente na região para a minimização 

dessa carência, sendo eles oferecidos pela própria UFMA (o PROEB) e outras universidades 

(UEMA ou Universidade Aberta do Brasil), além de instituições privadas. Embora o documento 

em análise afirme ser “excepcionalmente grande o número de professores atuantes na educação 

básica (cerca de 230 mil) sem a devida formação” (UFMA/PROEN, 2010, p. 8), não há dados 

que demonstrem adequadamente a situação abordada no que diz respeito especificamente ao 

referido município.   

O fato é que não obstante esse diagnóstico da situação da formação docente carecer 

de dados e informações relevantes, ele se mostrou suficiente não somente para justificar 

mudanças significativas nos processos formativos iniciais e, por conseguinte, a proposição de 

licenciaturas “inovadoras”, como para sinalizar (ou corroborar) a adoção de novos paradigmas 

de estruturação e gestão universitária na UFMA. Com base nele o PPC constrói também uma 
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linha argumentativa para apresentar a proposta das LI. Na seção seguinte, nos ocuparemos dessa 

discussão.   

 

4.2 Coragem, consciência, ousadia, pioneirismo e inovação: apresentando as 

Licenciaturas Interdisciplinares 

 

A partir desse diagnóstico pautado na crítica ao formato clássico, o Projeto das LI 

é apresentado como uma possibilidade de ruptura com esses modelos pedagógicos e de 

formação ultrapassados, o que não teria acontecido ainda devido a dois elementos impeditivos 

de uma transformação efetiva das práticas acadêmicas tradicionais: a consciência e a coragem. 

Na explicação do documento: “[...] consciência da dificuldade de pensar um currículo tão aberto 

e diferenciado. E coragem para enfrentar o horror ao vazio e o medo da desordem” 

(UFMA/PROEN, 2010, p. 41).  

A ousadia também é mencionada para dimensionar a relevância da proposição das 

LI – tanto em sua apresentação quanto na parte dedicada aos princípios e fundamentos – do que 

decorre, aliás, a previsão de críticas, divergências e/ou contraposições da comunidade 

acadêmica. Os excertos a seguir cumprem a função de ilustrar nossa afirmação, ressaltando que 

em outros pontos da proposta tais ideias são retomadas e discutidas:  
[...] é por isso que decidimos ousar e, ao custo, de desagradar à parcela renitente de 
professores com identidade docente conteudista, apresentar à sociedade, que nos 
financia e de nós espera as melhores soluções, a nossa proposta de formação docente 
por competências. 
“[...] alguém tem, em algum momento, que romper o círculo vicioso que retém a 
formação docente num patamar ainda pouco profissionalizado” (UFMA/PROEN, 
2010, p. 24 e 41, respectivamente).  
 

A proposta é justificada, então, tendo por base uma linha de argumentação que vai 

desde a vinculação dessas licenciaturas a um modelo mais coerente e apropriado para o 

desenvolvimento institucional e consolidação da presença da Universidade no interior do 

estado, até a adequação de seu formato às orientações da política nacional para o 

desenvolvimento dos currículos formativos, seja no que concerne à Educação Básica, inclusive 

na modalidade profissional, seja à formação docente.  

Porém, a inovação e o pioneirismo são as principais expressões utilizadas para 

apresentar a proposta das LI, visto tratar-se do primeiro curso estruturado no modelo de 

currículo por competência no âmbito das IES públicas, o que é textualmente afirmado nos 

seguintes termos: “[...] existem, de fato, algumas licenciaturas interdisciplinares (ainda poucas, 

se entendermos que a formação docente para a EB deveria ser feita preferencialmente dessa 
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forma), mas ainda nenhuma por competência” (UFMA/PROEN, 2010, p. 10; itálicos no 

documento).  

Em texto publicado no início da década de 80, Saviani (1980) já assinalava a 

existência de entendimentos distintos de inovação educacional, segundo as diferentes 

concepções de filosofia da educação. Assim, a esse termo são atribuídos sentidos que vão desde 

retoques superficiais que não alteram, de maneira significativa, nem as finalidades nem os 

métodos educativos, passando por uma acepção que o vincula à alteração circunscrita a estes 

últimos, ou seja, às formas de educar, até a que se traduz pelo uso de outros meios, em relação 

àqueles convencionais – em acréscimo ou em substituição a eles.  

Contudo, segundo o autor em referência, todas essas concepções ancoram-se em 

um pensamento que desconsidera o contexto, sendo os problemas educacionais tributados ao 

próprio processo educativo, do que decorre o delineamento de propostas para a sua superação 

restritas a este âmbito. Diferenciando-se de tais concepções, a inovação numa perspectiva 

dialética colocaria a educação a serviço de uma mudança estrutural da sociedade, o que não 

poderia prescindir da reflexão e consequente redimensionamento das próprias finalidades da 

educação.  

Aliás, a inovação, numa concepção dialética, refere-se a uma mudança profunda, 

centrada nas finalidades, por sua vez, articuladas aos interesses das classes populares, e guiadas 

pela busca dos meios considerados mais adequados para alcançá-las. Relacionada a um último 

nível de inovação educacional, não são experiências que se enquadrariam neste patamar as mais 

comumente implementadas nos sistemas de ensino e sim aquelas que não questionam as 

finalidades do ensino, definidas, de forma centralizada, pelos órgãos superiores de deliberação 

das políticas educacionais.  

E essas experiências, ditas inovadoras, mas que se situam em níveis anteriores de 

superioridade, conforme classifica Saviani (1980), atêm-se seja à alteração substancial dos 

métodos, seja à utilização de formas não-institucionalizadas aliada ao retoque (ou não) também 

das instituições (além dos métodos) – em nosso entendimento, o caso da proposta da LI no 

contexto de expansão/interiorização da UFMA.  

Tais ideias encontram alguns pontos de sinergia com as análises de Messina (2001) 

em artigo que analisa os diferentes significados que podem ser atribuídos ao conceito de 

inovação. A partir de uma revisão das produções consideradas mais significativas sobre o tema, 

todas de origem anglo-saxônica, a autora conclui que as inovações educacionais dos últimos 

anos referem-se a mudanças no planejamento, centrando-se no(a)s professore(a)s e na mudança 

da cultura da instituição de ensino e situando, inclusive, o êxito das reformas a esta mudança, e 
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não do sistema educacional como um todo ou da própria estrutura da sociedade (as finalidades 

da educação, no pensamento de Saviani). 

É oportuno ressaltar a contribuição de Messina (2001) no que tange ao termo 

inovação, segundo a qual ele vem do mundo da produção e da administração, tendo sido 

concebido como um processo em etapas previsíveis. No campo da educação constitui-se 

referência recorrente há bastante tempo, desde os anos 60 do século passado, sempre se 

relacionando a medidas pautadas em discursos em prol da melhoria da qualidade, e por isso 

mesmo, contemplando intencionalidade, sistematicidade e planejamento, bem como alterações 

nas práticas correntes – tidas como tradicionais.  

Nos anos oitenta, ainda segundo a referida autora, a inovação foi assumida pelos 

discursos oficiais, tornando-se recorrente e nas orientações e deliberações de políticas 

educacionais, o que a inseriu numa perspectiva conservadora. E, no marco das reformas 

educacionais da última década do século passado, a inovação assumiu um viés prescritivo 

passando a ser pensada nos níveis centrais dos sistemas de ensino, o que acabou por 

homogeneizá-la e reduzi-la a mecanismos de ajuste, como bem explica suas próprias palavras:  
Em um mundo tão globalizado como fragmentário, a inovação educacional é 
atualmente uma estratégia que parte do centro, portanto, um mecanismo a mais de 
regulação social e pedagógica. Também opera como um mecanismo de 
recentralização e de homogeneização. Ao transformar-se em uma das estratégias 
preferenciais das reformas, a inovação foi ela mesma “reformada” (MESSINA, 2001, 
p. 228).  

  

Entendendo inovação como o “[...] conjunto de alterações que afetam pontos-chave 

e eixos constitutivos da organização do ensino universitário provocadas por mudanças na 

sociedade ou por reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da Educação Superior” 

(MASETTO, 2004, p. 197), Masetto nos ajuda a compreender essa demanda por mudanças na 

cultura organizacional em se tratando da universidade. Elas seriam decorrentes das 

transformações sociais da contemporaneidade, sobretudo aquelas referidas à revolução 

tecnológica da informática e da telemática, que teriam erigido a “Sociedade do Conhecimento”, 

por sua vez, colocando a necessidade de redimensionamento do papel dessa instituição de 

ensino na formação do novo perfil profissional por ela requerido.   

É nessa perspectiva que o autor contextualiza as orientações das políticas 

governamentais para a implementação de medidas inovadoras na Educação Superior, citando o 

documento da UNESCO - Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão 

e Ação, que defende a articulação das IES com o mundo do trabalho sinalizando como 
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indicadores da inovação, dentre outros, a mudança nas políticas curriculares, a incorporação da 

tecnologia e da educação à distância.  

Subjacente a tais orientações encontra-se a idéia de ruptura com modelos 

tradicionais de organização do trabalho pedagógico na universidade, centrada na defesa de 

redefinição do papel do(a) estudante e do(a) professor(a) universitário(a), tornando, aquele(a), 

o sujeito do processo de aprendizagem e este(a) um(a) estimulador(a) da aprendizagem e 

orientador(a) do trabalho discente em seu percurso formativo.   

Tendo trazido a baila essas reflexões sobre o termo inovação, continuamos a análise 

ora proposta recorrendo a Gadotti (2000, p. 38), quando afirma que:  
Todo projeto 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 função da promessa que cada 
projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 
tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis 
os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores.  
 

Considerando que as LI são apresentadas como uma proposta inovadora de 

formação docente, quer nos parecer que elas, com inspiração no excerto de Gadotti, foram 

pensadas em função de uma promessa de melhoria desses processos formativos, marcados, 

como discutido anteriormente, por inúmeros problemas. Processo que incluiria, 

inevitavelmente, rupturas com o presente, mas tendo como horizonte a promessa de um futuro 

melhor para essa formação.  

Mas se atentarmos para o slogan da atual gestão da UFMA – “a Universidade que 

cresce com inovação e inclusão social” – causa-nos estranheza o fato de tal promessa não 

contemplar os demais cursos de licenciatura da Universidade, sobretudo aqueles relacionados 

à área de Ciências Naturais e Matemática. Relembremos que as LI só são oferecidas nos campi 

do continente.  

Destarte, refletindo sobre essa questão, percebemos que as rupturas que se impõem 

para a implementação da proposta dessas novas licenciaturas não estão circunscritas às decisões 

curriculares acerca desses cursos, mas transcende-as, alcançando a própria concepção de 

universidade, particularmente no que diz respeito à sua estrutura organizacional e gestão, 

conforme argumentaremos na sequência do trabalho.  

Contudo, a proposta das novas licenciaturas é apresentada como um 

encaminhamento inovador para o atendimento à realidade descrita ou, conforme expressa o 

PPC do curso, como “[...] uma necessidade de ordem essencialmente pedagógica, que é o 

atendimento de alta qualidade aos estudantes da educação básica, em geral, e do ensino 

fundamental, em particular (UFMA/PROEN, 2010, p. 10).   
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Sendo assim, o significado de inovação se expressa na proposta de uma formação 

em licenciatura interdisciplinar para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental. E 

considerando sua estruturação; duração mínima de 03 (três) e máxima de 04 (quatro) anos, em 

regime de ciclo, constituindo-se como o primeiro de uma eventual segunda licenciatura, caso 

o(a) egresso(a) queira atuar no Ensino Médio. Contraditoriamente, apesar do apelo à inovação, 

difícil não lembrar das antigas licenciaturas de curta duração em Ciências, Estudos Sociais e 

Letras. E no âmbito das críticas aos modelos tradicionais dos processos formativos, em geral, 

e, especificamente, da formação docente, não há como desconsiderar as idéias da Escola Nova. 

Passemos, então, a refletir sobre esse retorno a velhos aportes em tempos de apelo à idéia de 

inovação. 

 

4.3 O retorno aos “velhos” aportes em tempos de “inovação”: o sustentáculo na Escola Nova 

e nas Licenciaturas Curtas  

 

Vamos percebendo que a argumentação com vistas a justificação das LI pautaram-

se nas críticas ao modelo tradicional de formação de professore(a)s, fundamentadas na sua 

obsolescência em relação às supostas demandas da “sociedade do conhecimento”, exigente 

mais de processos ativos e construtivos que transmissivos na aquisição de conhecimentos 

necessários para o enfrentamento das situações-problemas do cotidiano.  

Entretanto, não há nada de novo nessas críticas às praticas escolares identificadas 

como tradicionais. Elas fundamentavam as análises do movimento escolanovista que teve 

origem no início do século passado, em um contexto marcado pelo projeto de modernização do 

País, tendo suas ideias se tornado predominantes entre 1947 e 1961 (SAVIANI, 2007). 

Difundindo um ideário de uma educação moderna, democrática e humanista, tal movimento 

buscava, na realidade, “[...] responder [na perspectiva do liberalismo] à necessidade de instruir 

os filhos dos trabalhadores formando novas gerações de proletários, porém dentro dos limites 

que os interesses das elites econômicas impunham” (DERISSO, 2010, p. 59).  

Representando uma forte contraposição à pedagogia tradicional, a Escola Nova 

ressaltou seus prejuízos ao desenvolvimento do(a)s aluno(a)s sob os argumentos adversos à 

centralidade do(a) professor(a) na prática pedagógica, à supervalorização dos conteúdos 

enciclopédicos difundidos em livros didáticos e, por conseguinte, aos métodos expositivos no 

ensino.  

Como antítese virtuosa de todos esses aspectos, propôs o protagonismo, a atividade, 

a iniciativa e a autonomia do(a) aluno(a) no processo de aprendizagem. Assim, na pedagogia 
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escolanovista o(a) aluno torna-se o centro do processo educativo; orienta-se o desenvolvimento 

de uma metodologia com atividades de cunho biopsíquico e que estimulem o alunado à 

participação em um ambiente alegre, criativo e potencialmente rico de oportunidades de 

atividade e iniciativa para a construção de novos conhecimentos.  

A propósito desta polêmica convém lembrar as teses defendidas por Saviani (1983) 

nos anos 80 do século passado no livro “Escola e democracia: teorias da educação, curvatura 

da vara, onze teses sobre educação e política”. Registre-se que esta produção foi retomadas 

recentemente (2013) tendo em vista ultrapassar o momento da antítese que predominou à época, 

na direção do momento da síntese – a pedagogia histórico-crítica. 

Analisando as teorias educacionais, o autor vincula o surgimento da teoria 

tradicional com o movimento revolucionário da burguesia para consolidar-se no poder na 

sociabilidade capitalista nascente. Como estratégia ideológica, esse movimento propõe a 

universalização do ensino como medida dirigida para a ascensão dos indivíduos à condição de 

cidadãos, em lugar de súditos, como no Antigo Regime.  

Tendo predominado no ideário educacional durante o século XIX, sob a égide dessa 

pedagogia a vara pende para os primeiros termos dos pares que mais caracterizam o processo 

educativo escolar: professor(a)-aluno(a); ensino-aprendizagem; conteúdo-metodologia. Mas 

ainda que seja no âmbito de uma armadilha discursiva, a construção de uma ordem democrática 

estava pautada; e a educação era alçada a uma das protagonistas mais importantes nesse 

processo. Uma vez não alcançada tal expectativa de integração/democratização e instaurada a 

contradição entre os interesses da classe dominante e o aumento da escolarização e participação 

política das massas, surge o movimento renovador da Escola Nova. Convertendo-se em senso 

comum no pensamento pedagógico do(a) educadore(a)s brasileiros, a pedagogia escolanovista 

passou a predominar na forma de conceber a educação e a vara curvou-se para os segundos 

termos dos pares acima mencionados.  

Dentre outras ponderações acerca do ideário escolanovista, Saviani (1983; 2013) 

sinaliza que o próprio ambiente tido como ideal para o desenvolvimento do trabalho pedagógico 

reverte-se em um fator impeditivo para a implantação dessa pedagogia na maioria das escolas 

brasileiras, com especial destaque para as públicas, reconhecidamente carentes de infraestrutura 

adequada.  

Além disso, partindo do pressuposto que a Escola Nova, por um lado, agravou os 

problemas relacionados à exclusão escolar das crianças e jovens das classes populares e, por 

outro, aumentou a qualidade do ensino somente às elites, esse mesmo autor, na tentativa de 

reverter essa tendência dominante, trazer a vara para o centro, endireitando-a (nem para a 
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pedagogia tradicional, tampouco para a nova), força-a a descrever uma trajetória em sentido 

oposto em direção à sua negatividade. Isso foi feito a partir da defesa de três teses: 1ª) do caráter 

revolucionário da pedagogia tradicional e do caráter reacionário da pedagogia nova; 2ª) do 

caráter científico do método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos; 3ª) 

do efeito socialmente antidemocrático da Escola Nova; “[...] quando mais se falou em 

democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola; e, quando menos se falou em 

democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática" 

(SAVIANI, 1983, p. 59). 

A atribuição desse grau menor à democratização da escola pauta-se no critério de 

mediação do trabalho pedagógico para a apropriação do conhecimento elaborado 

historicamente – em suas formas mais desenvolvidas – no interior desta instituição. Premissa 

coerente com um entendimento que reconhece a importância do método no processo educativo, 

mas não secundariza o trabalho intencional, planejado e sistematizado do(a) professor(a); ao 

contrário,  considera-o como essencial no processo de aprendizagem e desenvolvimento do(a)s 

estudantes, devido ao seu papel na socialização dos conhecimentos e dos meios para  produzi-

los e/ou transformá-los.   

Após trazer à baila esse aporte de Saviani, e ainda com inspiração neste, julgamos 

interessante sublinhar que o movimento escolanovista colaborou para a configuração do quadro 

atual da educação brasileira, no qual o aviltamento da qualidade do ensino e das aprendizagens 

é uma constante. A título de ilustração, vale citar a análise do movimento Todos Pela Educação 

(TPE), tendo por base os dados sobre o desempenho de estudantes nos sistemas de avaliação 

brasileiros referentes ao ano 2013, segundo a qual o País ficou abaixo da meta intermediária62 

tanto em Português como em Matemática. Somente 9,3% do(a)s aluno(a)s do 3º ano do Ensino 

Médio aprenderam o considerado adequado em Matemática, e 27,2% em Português. No 9º ano 

do EF, o percentual de estudantes que alcançou aprendizado considerado adequado pelo 

movimento nesta disciplina foi de 16,4% (0,5% menor que o verificado em 2011 (TODOS 

PELA EDUCAÇÃO, 2014). 

Certamente tal situação é síntese de inúmeros fatores, dentre os quais se encontra o 

esvaziamento dos conteúdos, a secundarização do ensino e a centralidade do processo educativo 

em um(a) aluno(a) abstrato e ideal, muitas vezes com poucas condições para “aprender a 

                                                             
62No intuito de propiciar o acompanhamento periódico dos indicadores educacionais, o movimento TPS 
estabeleceu metas intermediárias relacionadas às cinco definidas para alcance até o ano 2022. No caso da Meta 
referente a “Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano” (Meta 3), no que tange à disciplina Matemática, 
elas foram definidas em 28,3% para o ano de 2013 no EM. No EF, 42,9% para 2013 e 37,1% para 2011. 
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aprender” e/ou de “construir” o conhecimento de forma autônoma e independente – aspectos 

realçados também na proposta das LI, os quais discutiremos adiante.    

Destarte, essa rápida revisão torna legítima uma reflexão cuidadosa acerca dessa 

referida proposta, visto que, em nosso entendimento, ela se articula a um movimento que está 

se consolidando atualmente no ideário pedagógico brasileiro, denominado por Saviani (2007) 

de neoescolanovismo, o qual se constitui numa nova roupagem das concepções da Escola Nova, 

agora orquestradas pelo lema “aprender a aprender” e pela pedagogia das competências.  

E o que é agravante, onde a formação docente, ao invés de ser concebida como um 

direito e um investimento social e político, é pensada como uma das estratégias para atendimento 

às demandas das relações sociais capitalistas contemporâneas, as quais, a despeito dos discursos, 

agudizam as formas de desigualdade e exploração requerendo qualificação para um mundo do 

trabalho cada vez mais excludente.   

Corrobora tal assertiva a análise de Martins (2010) em um artigo que analisa o 

legado do século XX para a formação de professore(a)s, tendo como eixo de análise a relação 

entre formação profissional e atividade produtiva, no qual aponta para um paradoxo expresso, 

por um lado,  na supervalorização dos processos formativos (inicial ou continuado) nos 

discursos oficias e, por outro, no esvaziamento de conteúdos científico-cultural dessa mesma 

formação, em decorrência da sobreposição do  saber fazer que se apresenta travestido sob a 

forma de competência.  

Oportuno então, um retorno às análises de Saviani (1983) ao atentar para o fato de 

que o momento em que a escola brasileira esteve mais articulada às demandas de uma educação 

popular, quando se ampliou o acesso à escolarização básica, foi também um momento em que 

se distanciou desse anseio. Isso porque, jamais fez parte das reivindicações populares o acesso 

cujo cerne das atividades não fosse o ensino das formas mais elaboradas do conhecimento 

produzido e sistematizado ao longo da história humana, ou no dizer do próprio autor, o 

conhecimento erudito.   

A ampliação do acesso à escolarização teve consequências, inclusive semelhantes, 

na formação de professore(a)s. Para minimizar a escassez de profissionais em um cenário de 

aumento da demanda por seus serviços, foram pensadas e implementadas propostas 

emergenciais, obviamente não suficientes para o enfrentamento adequado do problema, na 

visão de Freitas (2007, p. 1205), crônico, porque “[...] produzido historicamente pela retirada 

da responsabilidade do Estado pela manutenção da educação pública de qualidade e da 

formação de seus educadores”.  
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Além de inadequados para equacionamento da questão da falta de docentes para a 

escolarização básica, tais soluções, na maioria das vezes, agravam os problemas relacionados 

aos processos formativos iniciais, como é o caso das Licenciaturas Curtas, que rebaixaram sua 

qualidade tanto no campo das Ciências da Educação, como no campo das áreas específicas. 

Conforme já sinalizamos, essas licenciaturas tiveram gênese nas reformas educacionais do 

período do regime militar no Brasil, o qual, como bem sabido, consagrou uma concepção 

produtivista da educação, baseada em princípios de racionalidade técnica, bem como de 

eficiência e produtividade. Assim, elas foram pensadas como proposta emergencial e 

experimental frente à carência de professore(a)s para ministrarem disciplinas específicas 

(principalmente na área das Ciências Naturais e Matemática) em um contexto de aumento dos 

índices de escolarização.  

Com as licenciaturas curtas se concretizou a fragmentação do grau acadêmico de 

graduação na formação de professore(a)s, uma vez que as licenciaturas, antes com previsão de 

04 a 06 anos para integralização, foram parceladas em curtas e plenas, sendo as primeiras 

destinadas ao magistério no 1º grau e as últimas para o 2º grau.   

Ferreira (1983, p. 158), analisando a proposta dessas licenciaturas que teriam 

nascido como emergenciais, porém se tornaram definitivas, tendo, inclusive, se proliferado por 

todo o país, afirma que “[...] a fragmentação da graduação evidencia que se pretendeu manter 

através do grau acadêmico a hierarquização social e do trabalho”. E mais adiante, complementa 

seu raciocínio nos seguintes termos:  
Com a fragmentação do grau acadêmico, o conhecimento e as atividades acadêmicas 
foram também hierarquizadas. As licenciaturas tornaram os conhecimentos 
fragmentados e pulverizados pelas diversas disciplinas que compõem a “área de 
estudo”. As abordagens são superficiais, uma vez que a redução do tempo de 
integralização do curso não permite nenhum aprofundamento. Assim sendo, as 
licenciaturas curtas vieram empobrecer a qualidade de formação do professor, 
limitando o conhecimento, impedindo a capacidade de pensar criticamente [...] 
(FERREIRA, 1983, p. 159) 
 

No caso do curso de Ciências, um currículo mínimo foi proposto pelo CFE, tendo 

em vista uma formação polivalente em tempo reduzido e a baixo custo, sendo inclusive definido 

como modelo único e obrigatório, em substituição às licenciaturas plenas em Biologia, Física e 

Química (BARCELLOS, 2013).  

Todavia, em decorrência da contraposição das grandes universidades, dos 

movimentos organizados de educadore(a)s e de instituições de pesquisa e sociedades 

científicas, materializada oficialmente por documento redigido pela Sociedade Brasileira de 

Física, como resultado desses debates e disputas, as licenciaturas plenas não foram extintas, 

continuando a ser oferecidas em universidades mais tradicionais. Porém, as licenciaturas curtas 
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foram criadas e passaram a ser opção de instituições menores. Tendo duração entre dois e três 

anos, deviam contemplar todos os campos dos conhecimentos do ensino fundamental (ginasial, 

ou 1º grau, à época), visando formar um tipo de docente polivalente, capaz de desdobrar-se para 

lecionar várias disciplinas, coerente com uma lógica cuja a ênfase recaía sobre o aspecto 

quantitativo da problemática da formação inadequada e da escassez de professore(a)s, até 

mesmo em detrimento da qualidade.    

A proposição dessas licenciaturas revela um quadro de ausência de uma política de 

formação docente e ao mesmo tempo explicita a opção pela improvisação, em detrimento de 

uma real preocupação e da implantação de medidas adequadas para o atendimento da demanda 

com padrões mínimos de qualidade. Isso porque, na avaliação de Nascimento (2012, p. 341), 

“[...] a perspectiva era a do mínimo por menos, isto é, o mínimo de qualificação necessária ao 

exercício da atividade docente pelo menor custo e tempo possíveis. Nesta perspectiva mais 

valeria uma formação aligeirada do que formação alguma”. 

Por fim, consideramos também oportuna e, em grande medida, não anacrônica, a 

análise de Ferreira (1983, p. 159) sobre a implantação das licenciaturas curtas como política de 

formação docente naquela conjuntura:   
A fragmentação da graduação parece ter sido, também, uma forma encontrada pelas 
autoridades para conter o fluxo de estudantes no ensino superior, aliviando a pressão 
sobre a Universidade. Com essa medida conseguiu-se o aumento de atendimento da 
demanda de vagas a custos adicionais reduzidos. A redução de custos deve-se ao 
menor custo aluno/hora, uma vez que as carreiras de curta duração proporcionam 
economia de tempo, de recursos materiais, de espaço físico, de recursos humanos, de 
equipamentos, e de despesas salariais, ao mesmo tempo que satisfaz mais rapidamente 
o objetivo da demanda, qual seja, ofertar um diploma de nível superior.  
 

As aproximações certamente ficarão mais evidentes na continuidade de nossas 

reflexões, mas por hora reiteramos o que discutíamos na primeira parte deste trabalho, no que 

se refere às convergências da proposta das LI, no âmbito do movimento de 

expansão/interiorização da UFMA, com o receituário neoliberal que se baseia na lógica do 

custo-benefício. Tal como as licenciaturas curtas, implantadas na segunda metade do século 

passado durante o regime militar, vamos cada vez mais fertilizando o terreno das reflexões 

sobre a LI como alternativa para a minimização da pressão sobre a Universidade, no sentido de 

ampliar as oportunidades de acesso mediante um custo baixo – pensando-se pelo viés 

econômico.  

Como um certo retorno ao passado, a proposta em tela reitera a dualidade na 

formação docente sinalizada por Ferreira em 1983, agora por meio da configuração de uma 

licenciatura curta e interdisciplinar, para o magistério no Ensino Fundamental, e para uma 
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“atuação mais qualificada no Ensino Médio”, um aprofundamento com maior duração e no 

modelo disciplinar, conforme sugere o próprio PPC (UFMA/PROEN, 2010, p. 7).  

São procedentes, então, as análises de dois dos sujeitos informantes da pesquisa 

acerca do termo “inovação” quando referido ao projeto original das LI. O Sujeito 3 ressaltou a 

inexistência de modelo semelhante a no Brasil, por isso pensa que o termo deve ser entendido 

“[...] unicamente” nesse sentido, ou seja, “[...] inovador porque realmente nunca foi tentado” e 

acrescenta: “[...] sem outro juízo de valor que possa estar agregado a essa palavra; porque 

quando se fala de inovador geralmente as pessoas acham que tem um sentido moral, de bom, 

tudo que é novo é bom; mas nem tudo que é novo é bom como essas licenciaturas tem 

mostrado”. Converge com essa visão a assertiva do Sujeito 2; “não há dúvida que é uma 

inovação; mas não uma inovação que deu certo”. A razão de análise por esse viés ficará mais claras 

na continuidade do texto.   

Por fim, é cabível ajuntar que no âmbito da discussão acerca da necessidade de a 

universidade brasileira dar resposta às demandas de formação de docentes para atuar na 

Educação Básica, o PPC aponta dois aspectos que estariam conectados e desafiando esta 

instituição: os recursos – limitados para ofertar licenciaturas específicas presenciais de todas as 

áreas de conhecimento em todos os novos campi – e a estrutura disciplinar e departamentalizada 

(UFMA/PROEN, 2010, p. 9). E é no bojo dessa discussão que vamos entendendo a defesa desse 

modelo de licenciatura baseado no argumento de que ele seria mais coerente e apropriado para 

o desenvolvimento institucional da UFMA no interior do estado.  

Não obstante percebermos uma carência de fundamentação para essa assertiva, uma 

vez que outros elementos não são, na sequencia próxima da argumentação, direta e claramente 

aventados, arriscamo-nos a vincular essa asserção aos debates e políticas consubstanciados nas 

demandas para a reconstrução do pacto social para o fortalecimento das relações capitalistas 

nessa fase de mundialização, na qual novas concepções de Educação Superior e de 

Universidade, em particular, no que diz respeito à sua estrutura organizacional e gestão, ocupam 

lugar de relevância. E vamos também reforçando a afirmação, já explicitada, acerca da a 

amplitude da proposta dessas novas licenciaturas, para além de uma reforma curricular. Na 

seção seguinte, nos deteremos sobre tal assunto.  
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4.4 Uma proposta de formação em licenciatura articulada a novas possibilidades 

gerenciais 

 

Na esteira da argumentação produzida para situar a formação docente e seus 

problemas, o PPC (UFMA/PROEN, 2010) acrescenta críticas ao sistema universitário pautadas 

em sua estrutura assente em departamentos e no modelo disciplinar a eles subordinados, o que, 

por sua vez, conduziria a uma rigidez limitante da capacidade de acompanhar os progressos do 

conhecimento. Essa departamentalização da Universidade é apontada, inclusive, como 

empecilho para a oferta das licenciaturas interdisciplinares no campus-sede, tendo em vista que 

ele é estruturado neste formato.   

A nosso ver, no esteio dessa argumentação encontra-se o debate que se agigantou 

no contexto das reformas do aparelho do Estado no final do século passado, o qual, relativo à 

Educação Superior pública, direcionou-se para a obsolescência do sistema administrativo, 

organizativo e de planejamento universitário. Esta seria conducente à necessidade de instituir 

novos mecanismos de gestão que propiciem uma maior vinculação entre suas atividades e as 

demandas sociais contemporâneas – dinâmicas, devido à quantidade e qualidade de 

conhecimento e tecnologia produzidos –, assim como maior controle dos gastos mediante 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.  

Não é demais ressaltar, conforme foi feito no capítulo anterior, que subjaz a essa 

discussão uma visão utilitária da universidade orientada para a operacionalização de currículos 

de forma a aproximá-los da lógica do mercado de trabalho tão em voga nos dias atuais. E, por 

conseguinte, a contraposição a um projeto de universidade mais próximo do modelo que 

valoriza a pesquisa e produção de conhecimento científico e tecnológico (talvez, mais afeito ao 

humboldtiano). Modelo que, no caso da UFMA, nunca se concretizou, sendo ainda um desafio 

algo que dele se aproxime entre o(a)s que defendem uma formação ética mediada pela ciência, 

contrária ao pragmatismo e utilitarismo voltados para a capacitação/preparação/treinamento 

numa visão reducionista e tecnicista.  

Forçoso incluir aqui um adendo para ressalvar que não estamos negando a 

qualificação para o (mercado de) trabalho, ou seja, a profissionalização, como uma das funções 

da universidade. No entanto, reduzir seu horizonte a ela significa abdicar de uma visão de 

mundo que considera a educação como condição sine qua non para a humanização, posto que 

nos tornamos humanos mediante a apropriação dos elementos culturais produzidos histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens e das mulheres. Especificamente à educação 
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escolarizada e, no caso, à Educação Superior, cabe a socialização da ciência, da arte, e da ética, 

para além de sua articulação direta com o mundo do trabalho.  

Dito isso, retornamos à discussão em tela assinalando ser inegável que a 

estruturação das universidades consolidada na Reforma de 1968 por meio da Lei 5.540, fruto 

dos acordos MEC/Usaid e, portanto, constituindo-se uma importação de modelos 

administrativos estrangeiros, tem sido contestada pelas entidades representativas do(a)s 

trabalhadore(a)s da Educação Superior, a exemplo da ANDES – SN (ANDES-SN, 2013a). A 

ideia da departamentalização, que situa os departamentos de ensino como a menor fração da 

administração universitária, porém não se articulados aos programas de pesquisa e pós-

graduação (tidos como autônomos) embora congreguem o corpo docente (também, em sua 

maioria, pesquisadore(a)s), revela-se contraditória e coloca vários entraves ao desenvolvimento 

institucional. Contraditória porque, de acordo com Saviani (2008, p. 303), essa estruturação  
[...] foi proposta sob o argumento de que, devendo a universidade fundar-se na 
unidade do ensino e da pesquisa, era necessário desenvolver a pesquisa, reunindo e 
conjugando os esforços dos professores preocupados com a mesma área de 
conhecimento.  
 

Sabemos, inclusive, que nos últimos anos várias universidades optaram por 

extinguir os departamentos de suas estruturas organizacionais (PÔRTO; LÖBLE, 2007), fato 

decorrente seja da razoável maturidade das reflexões acerca da temática, seja das possibilidades 

emanadas da legislação atual63, ou ainda, das orientações neoliberais para as reformas 

educacionais ainda em curso em nosso país.  

Entretanto, no âmbito da defesa de uma universidade pública, gratuita, autônoma, 

democrática e de qualidade socialmente referenciada, tal discussão não perde de vista a 

necessidade de reiterar uma concepção desta instituição como centro produtor e difusor de 

conhecimento, não limitada às atividades de ensino e à formação para o mercado de trabalho. 

Articula-se, sim, à defesa do aprimoramento do ensino de modo a garantir acesso às formas 

mais desenvolvidas da cultura humana num contexto de ampliação das oportunidades de 

escolarização em níveis mais elevados para a classe trabalhadora.   

No que tange à estrutura da universidade, não obstante diferentes visões, há um 

certo consenso em torno dos princípios da gestão democrática, mediante a descentralização 

administrativa em sua organização. Nessa perspectiva, pressupõe-se uma composição baseada 

em “órgãos colegiados e executivos, sendo o poder de deliberação destes subordinados ao dos 

                                                             
63 A LDB n. 9.394/96 faculta às universidades a manutenção ou não da estrutura departamental, em consonância 
com o Artigo 207 da Constituição Federal de 1988 que estabelece a autonomia didático-pedagógica, administrativa 
e financeira a estas instituições de ensino superior. 
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respectivos colegiados competentes”, porém, “com respeito à autonomia dos centros, unidades 

e departamentos” (ANDES-SN, 2013a, p. 24). 

Diante dos aspectos sinalizados, faz-se mister salientar a necessidade de uma 

análise mais aprofundada dos cursos de licenciatura oferecidos pela UFMA, apontando suas 

fragilidades específicas. Isso seria diferente e mais esclarecedor que recorrer a uma discussão 

acerca do modelo assente na departamentalização, sem apor um diagnóstico sobre as reais 

condições de funcionamento da estrutura organizacional desta universidade que supostamente 

não teriam logrado êxito quanto ao desenvolvimento de uma filosofia comum de ensino e 

pesquisa por docentes de áreas de conhecimento afins, uma das possibilidades dessa estrutura. 

Ou, no que diz respeito ao(à)s aluno(a)s, quanto ao favorecimento de uma maior autonomia em 

seu processo formativo, por meio da integralização curricular interdepartamental via sistema de 

créditos, outro propósito que justificou o referido modelo.     

Tal discussão poderia ser mais construtiva caso estivesse articulada com projetos 

de consolidação de uma organização cooperativa, mediante unidades integradoras. Projetos que 

enfrentassem os entraves gerados pela divisão, isolamento ou controvérsias entre 

departamentos e coordenações de curso, por relações administrativas e acadêmicas 

verticalizadas conducentes ao desordenamento das atividades de uma mesma área de 

conhecimento, ou ainda, pelo esfacelamento dos processos, que envolvem tomadas de decisões.  

Todavia, o projeto de reestruturação da Universidade seguiu as orientações do 

REUNI, o qual, na avaliação da ANDES-SN (2013b, p. 3), tem poder limitado na resolução dos 

inúmeros problemas das IFES (infra estruturais, pedagógicos, administrativos), os quais, 

agravados pela crise financeira, dificilmente seriam minimizados no intervalo de tempo 

previsto para o repasse de suas verbas.   

Mas as LI se constituem em um dos encaminhamentos para o enfrentamento dessa 

realidade problematizada e embora sejam apresentadas em seu PPC mediante o apelo ao caráter 

inovador e pioneiro, referem-se a uma proposição de licenciatura assente no modelo por 

competências. Na fundamentação legal, além da Constituição Federal, da LDB, do PNE, o 

documento aludido cita os Pareceres do CNE Nº 776/97, Nº 583/2001 (tratam das diretrizes 

curriculares dos cursos de graduação) assim como Nº 09/2001 e a Resolução Nº 1/2002 (tratam 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação professores da Educação Básica, em 

nível superior, cursos de licenciatura, de graduação plena). Destes dispositivos legais ressalta, 

sobretudo, o princípio da flexibilidade.  
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Tal princípio é ressaltado para fundamentar a faculdade de construção de projetos 

inovadores por cada IES, explicitando o entendimento que ele, da forma como é tratado nas 

Diretrizes,  
[...] não figura desinteressadamente, mas dá conta da impossibilidade de promover a 
contento uma formação centrada nas aprendizagens dos estudantes/futuros 
professores e na consolidação das competências necessárias ao exercício da profissão 
docente por meio de cursos formatados tradicionalmente. (UFMA/PROEN, 2010, p. 
10; itálicos no documento).  
 

Nessa perspectiva, o documento em tela afirma que o projeto das LI atende ao que 

está disposto nessas Diretrizes, alinhando-se ao esforço de reverter o que caracteriza como 

“quadro desanimador”, em alusão ao modelo disciplinar, ao sistema de créditos e ao modelo de 

avaliação e ensino, estes por não focalizarem o(a)s estudantes, mas, contrariamente, centrarem-

se no(a) professor(a).  

Além das Diretrizes para a Formação professore(a)s em cursos de licenciatura, o 

projeto faz referência às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos disciplinares de 

Ciências da Natureza e Matemática e Referenciais Curriculares para a Licenciatura em Ciências 

Naturais, dos quais também ressalta o princípio de flexibilização dos currículos, bem como a 

possibilidade de formação interdisciplinar do(a)s egresso(a)s,  a orientação para a competência 

como concepção nuclear na orientação dos cursos. 

Em decorrência de sua relevância é oportuno reproduzir aqui o excerto que trata 

destes aspectos, não somente porque ele cumpre a função de ilustrar nossa análise ou de lhe 

conferir concretude, mas também porque sintetiza e revela a amplitude da proposta das LI:  
Conforme as Diretrizes, o princípio norteador dessa formação é a competência 
como concepção nuclear na orientação do curso, ou seja, como orientadora tanto 
da proposta pedagógica, especialmente do currículo e da avaliação, quanto da 
organização institucional e da gestão da escola de formação e a coerência entre a 
formação oferecida e a prática esperada do professor, tendo em vista a simetria 
invertida, a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 
habilidades e valores, os conteúdos como meio e suporte para a constituição de 
competências, a avaliação como parte integrante do processo de formação e a 
pesquisa com foco no processo de ensino e de aprendizagem (UFMA/PROEN, 2010, 
p. 15-16; negritos e sublinhados constantes no documento).   
 

Sobre todos esses aspectos retornaremos à discussão no próximo capítulo. Para o 

momento, cabe por em relevo que as competências são o eixo estruturante da proposta em 

questão, tal como passou a ser, do currículo da EB e, por isso, dos processos formativos 

docentes, no contexto das reformas educacionais iniciadas no Governo de FHC.  

Vale ressaltar, ainda, que o princípio da competência é designado como orientador, 

inclusive, da organização institucional e da gestão da escola de formação, ou como o próprio 

documento explica, é entendido como “[...] base paradigmática para a estruturação da UFMA, 
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num patamar de excelência acadêmica e de alta taxa de inclusão social” (UFMA, 2007, p. 12). 

A nosso ver, o que ancora tal assertiva é uma das orientações do REUNI relativa à adoção de 

gestão estratégica, que se conjuga à racionalização na utilização dos recursos públicos e 

prestação de contas (acountability), o que contribui para aclarar o fato de a oferta das LI 

articular-se a um movimento muito mais amplo que a proposição de novos formatos de 

graduação e/ou de licenciatura.  

Movimento que se expressa, por exemplo, nas críticas ao sistema universitário, 

baseadas, conforme já sinalizamos, na obsolescência do sistema administrativo, organizativo e 

de planejamento e, por isso impediriam a oferta das LI no campus-sede; se expressa também 

(e, por conseguinte) na defesa da necessidade de instituição de novos mecanismos de gestão 

que afine as atividades universitárias à complexidade das demandas sociais atuais assim como 

promova uma melhor racionalização dos gastos e aproveitamento dos recursos disponíveis.  

Parece-nos que essa realidade ganha mais inteligibilidade quando articulada com a 

reflexão sobre mecanismos de intervenção e controle do Estado. Isso porque ela efetiva uma 

produtiva relação entre políticas curriculares, formação docente e reestruturação universitária, 

na qual tanto são questionados e redefinidos os padrões de identidade profissional do(a)s 

professore(a)s – em direção a um(a) profissional reflexivo(a) – quanto a concepção de 

universidade brasileira como uma de suas instituições formadoras.     

No bojo das discussões e deliberações acerca de novas formas de organização do 

currículo e de relações pedagógicas entre professore(a)s e estudantes, nas quais a atuação 

daquele(a)s é redimensionada em defesa do planejamento contínuo da progressão e da 

regulação das aprendizagens deste(a)s, vai se delineando também um novo perfil para a 

universidade, ou pelo menos para algumas delas, nas quais os campi do continente da UFMA 

se inserem.  

Um dado que parece contribuir para demonstrar essa assertiva é a fala de um dos 

sujeitos participantes da pesquisa relativa às discordâncias do(a)s professore(a)s dos campi do 

continente com o projeto das LI. Segundo o Sujeito 3, nos momentos de debate sobre o processo 

de implementação desse novo formato de licenciatura, vário(a)s docentes apontavam a criação 

de duas universidades no âmbito da UFMA: a do centro, da “cidade universitária”, e a do 

interior, a dos campi do continente do estado.  

Como uma das evidências dessa situação o sujeito interlocutor atenta para os 

aspectos pedagógicos e técnicos que regulam o trabalho docente no referido projeto das LI, 

tendo em vista que são totalmente diferentes daqueles praticados pelas licenciaturas 

tradicionais, oferecidas somente no campu-sede. Com efeito, a UFMA havia adquirido o 
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Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) que possibilitava o registro 

das atividades docentes; mas o projeto das LI não se enquadrava em nada neste sistema.  

A título de ilustração, o projeto original propõe a expressão do rendimento 

acadêmico do alunado somente no final do terceiro ano. Dessa forma, embora os professores 

tenham produzido formas de avaliação no processo, não existia um espaço oficial para esse 

registro no SIGAA. A frequência do(a)s aluno(a)s também não era registrada, tampouco sua 

trajetória individual, ainda que esta seja  bastante valorizada nesse formato de licenciatura. Fica 

clara, então, a criação de um regime acadêmico próprio em paralelo ao vigente para os demais 

cursos da Universidade. 

Este e outros inúmeros aspectos da proposta das LI desencadearam as críticas e a 

decisão de reivindicar tanto a reformulação dos cursos, com garantia de sua participação em 

todo o processo, quanto redefinição do sistema administrativo, organizativo e de planejamento 

da Universidade, de modo a dar mais autonomia aos campi.  

Cabe ressaltar que, a propósito desse aspecto, há um posicionamento explícito nas 

readequações pactuadas na “Carta das Licenciaturas” produzida no I Seminário das 

Licenciaturas Interdisciplinares, expresso nos seguintes termos: “pactuamos que, nessa 

reescritura, estará inscrita a garantia dos registros dos alunos no SIGAA; a elaboração de uma 

planilha com a correspondência entre a nota e o conceito [...]”.  

No bojo das discussões e deliberações acerca de novas formas de organização do 

currículo e de relações pedagógicas entre professore(a)s e estudantes, nas quais a atuação 

daquele(a)s é redimensionada em defesa do planejamento contínuo da progressão e da 

regulação das aprendizagens deste(a)s, vai se delineando também um novo perfil para a 

universidade, ou pelo menos para algumas delas, nas quais os campi do continente da UFMA 

se inserem.  

A criação das duas universidades, sinalizada pelo participante da pesquisa, sendo 

que uma, a dos campi, inicia seu processo de consolidação alimentado por debates acerca de 

novas formas de organização do currículo e de relações pedagógicas mediadas pelo 

planejamento, fez-nos atentar para a ênfase atribuída a essa dimensão/momento das políticas (e 

práticas) no redesenho do perfil de gestão da universidade, em direção ao modelo gerencial. 

Com efeito, o planejamento que, no caso, se aproxima da noção de estratégico, 

juntamente com a avaliação são algumas das estratégias indicadas pelo referido modelo de 

administração pública. Como nos tempos do tecnicismo, consideram-nos como cruciais, só que 

na atualidade, toma corpo uma política focalizada nos resultados, funcional à tendência de 

desresponsabilização das instâncias centrais de poder pela tão propalada melhoria da qualidade 
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da educação, uma vez que os resultados obtidos são revertidos em direção aos sujeitos mais 

diretamente envolvidos nas ações.  

Nesse sentido, a adoção do modelo de gestão por competência encaminha-se para 

a consolidação desse novo perfil, propiciando mecanismos de controle técnico, com avaliação 

centrada no desempenho, este, por sua vez, fundamentado em padrões claros e observáveis.  

Antes de prosseguir, é conveniente nos deter um pouco sobre esse assunto a fim de 

conferir mais concreticidade às nossas assertivas. Farta literatura trata do lugar de destaque que 

a gestão ocupou no movimento das reformas educacionais iniciado no governo FHC, bem como 

da defesa do modelo gerencial (CASASSUS, 2001; COSTA, 2005; MARTINS, 2001), o qual 

“[...] implica uma nova postura dos gestores que se tornam responsáveis pelo delineamento, 

pela normatização e pela instrumentalização da conduta da comunidade escolar na busca dos 

objetivos traçados” (AZEVEDO, 2002, p.59). Apoiando-se numa suposta capacidade de 

garantir a qualidade da educação com base no princípio da eficiência, tal modelo busca uma 

relação produtiva entre qualidade e (baixos) custos. Dentre outras estratégias, elegeu o 

gerenciamento por objetivos e o uso de indicadores de desempenho. Esse aporte nos permite 

compreender a adoção do princípio da competência como orientador da organização 

institucional e da gestão da UFMA, pois ele facilitaria o controle por resultados dos processos 

administrativos, ao mesmo tempo em que garantiria sua descentralização via diversos processos 

de delegação. 

Vário(a)s autores(a)s, dentre o(a)s quais destacamos Deluiz (2001), Kuenzer 

(2002), Machado (2007), têm evidenciado que a noção de competência, oriunda do mundo 

empresarial, contudo adotada pelo mais recente movimento de reformas curriculares, constitui-

se também um instrumento de gestão das relações de trabalho, repercutindo tanto na política de 

formação, inicial e/ou continuada, quanto na carreira e remuneração. À guisa de síntese, para o 

momento, mostra-se elucidativa a assertiva de Campos (2004, p. 11)  
A gestão por competências firma-se, no mundo do trabalho, como uma ferramenta 
privilegiada na administração individualizada do coletivo, aliando, 
contraditoriamente, reivindicações antigas do movimento sindical – como o 
reconhecimento e a remuneração dos saberes tácitos – com sofisticados dispositivos 
de controle, a exemplo das avaliações de desempenho.  

 

A gestão do trabalho por competências adota uma perspectiva individualizante e 

individualizadora das relações de trabalho, assente na mobilização de saberes, capacidades e 

atitudes pessoais do(a)s trabalhadore(a)s para o alcance de metas relacionadas à melhoria da 

eficiência e da eficácia das práticas produtivas. Dessa premissa derivam outras orientações que 
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convergem para o individualismo e, por conseguinte, para o distanciamento de uma construção 

coletiva de outro projeto societal, baseado em relações sociais menos assimétricas.  

No delineamento dos atributos e requerimentos de competência, princípios como 

competitividade, produtividade, flexibilidade, empregabilidade passam a ser essenciais. Cada 

indivíduo precisaria tornar-se capaz de enfrentar e resolver problemas, geralmente 

imprevisíveis, que emergem no cotidiano do trabalho, como iniciativa, independência, 

autonomia e economia de recursos objetivos e subjetivos. Isso porque esse modelo de gestão 

do trabalho, que se articula ao processo de reestruturação capitalista das últimas décadas, 

contrapõe-se àquele baseado na noção de qualificação, tendo por base um paradigma produtivo 

que resulta da introdução de novas tecnologias.  

A mudança no paradigma tecnológico é orquestrada pelos métodos japoneses de 

produção, que têm como núcleo central o sistema Toyota, cujo principal idealizador é Taiichi 

Ohno64. De acordo com Coriat (1994, p. 30), Ohno, pensando pelo avesso a herança vinda do 

ocidente, decidiu não se ater à questão do estoque, utilizando-a como categoria de análise de 

disfuncionamentos e de sobrecustos. Desse modo, conclui que há um excesso de pessoal, do 

que decorre a necessidade de racionalizar a produção. A essência desse sistema é determinada 

pela sua intenção fundadora, ou seja, “[...] um sistema adaptado à produção em séries restritas 

de produtos diferenciados e variados [...]” – ou seja, o contrário do taylorismo/fordismo – 

sempre com o objetivo de ganhar produtividade.  

A metodologia implantada levou à formulação de duas premissas: a fábrica mínima 

– reduzida às suas funções, equipamentos e efetivos estritamente necessários para satisfazer a 

demanda diária ou semanal, mas também “[...] flexível, capaz de absorver com um efetivo 

reduzido as flutuações quantitativas da demanda” – e a administração pelos olhos – “[...] tornar 

visíveis [...] todos os possíveis ‘excessos gordurosos’, tudo aquilo que uma fábrica pode 

dispensar, tudo aquilo que não é imperativamente necessário à entrega dos produtos vendidos” 

(CORIAT, 1994, p. 34). Ajusta-se, portanto, às finalidades de competitividade, produtividade, 

eficiência e qualidade total, tão reclamadas pelo capital como garantia de maior acumulação e, 

o que é melhor, acrescentando ainda a possibilidade de dispensar grandes contingentes de 

trabalhadore(a)s e aumentar o exército de reserva, aspectos importantes nesse modo de 

produção.   

Logo, não há como negar que esse novo padrão produtivo, em muitas dimensões, 

logra o êxito de aproximar-se do eterno projeto do capital de aumento de produtividade e de 

                                                             
64 Para mais detalhes sobre os fundamentos do referido sistema ver a obra do próprio autor: OHNO, Taiichi. O 
sistema Toyota de produção - Além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997.  
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independentização do trabalho vivo (MORAES NETO, 1989). E por isso mesmo desenha um 

quadro pouco animador para a esfera do trabalho, pois dá continuidade e, em certa mediada até 

mesmo exacerba, suas contradições históricas.  

Com base no exposto, percebe-se que no modelo da gestão por competência a 

relação entre capital e trabalho modifica-se profundamente, sendo que a força e o poder de 

negociação deste ficam cada vez mais diminuídos, frente à exiguidade de empregos e a 

desregulamentação das relações trabalhistas.  

Se antes um desempenho, fundado na capacidade reflexiva para a identificação e 

resolução de problemas que emergem nas atividades laborais cabia ao(à)s profissionais com 

melhor (e adequada) qualificação (técnicos ou Supervisores/gerentes), hoje, tal desempenho é 

esperado de todo(a)s o(a)s trabalhador(a)s.  

Na realidade, no padrão produtivo taylorista/fordista não havia lugar para a 

autonomia do(a)s trabalhadore(a)s, hoje tão decantada na gestão por competência que atribui a 

todo(a)s o(a)s trabalhadore(a)s a responsabilidade de administrar seu tempo e recursos pessoais 

para a concretização das tarefas, bem como de avaliá-las no sentido e propor alterações para o 

alcance de melhores performances. 

Sendo assim, se antes o(a)s trabalhadore(a)s se especializavam em uma 

determinada parcela do processo produtivo, não tendo um entendimento de sua inteireza, na 

atualidade, um dos requisitos da competência é a flexibilidade, adaptabilidade e polivalência, 

tendo em vista executar tarefas em diferentes postos e cargos, sem relação direta com ganhos 

salariais. Trata-se, pois, da ruptura com a rigidez das classificações ocupacionais e dos perfis 

de habilidades, alguns dos princípios da lógica da qualificação, os quais, juntamente com outros 

mencionados ou não nesse trabalho, foram muito questionados pelas entidades representativas 

do(a)s trabalhadore(a)s. No entanto, ao invés dessas mudanças, articularem-se com os 

interesses da classe trabalhadora, estão a serviço do capital, pois consolida um novo padrão de 

regulação do trabalho, porém sem romper com seu lado mais cruel, a exploração.  

Então, se é possível uma síntese quanto ao que é objetivo na consolidação da noção 

de competência no mundo do trabalho, ela se expressa na categoria da competição, referida às 

relações nas diversas dimensões da sociabilidade, desde as que se estabelecem entre países, no 

mundo globalizado, até as que se dão entre trabalhadore(a)s, passando por aquelas, mais 

recorrentemente analisadas, entre as empresas. Trazendo implícita a expectativa de resultados, 

a gestão por competência cumpre a função de ajustar desempenhos (de nações/regiões, 

empresas e pessoas) aos imperativos capitalistas de lucro, apropriação e acumulação riqueza 

em poucas mãos. 
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A adoção desse modelo de gestão afina-se com as orientações do REUNI que têm 

como horizonte a reestrutração da universidade brasileira em sintonia com premissas 

neoliberais, conforme estamos argumentando desde a primeira parte deste trabalho. Elas se 

fazem presentes no PPC, por exemplo, quando o documento cita o Decreto Nº 6.096/2007 que 

o institui, assim como a Resolução Nº 104/2007 – CONSUN que aprovou a adesão da UFMA 

a ele. Deste, se transcrevem as metas estabelecidas, com destaque para a adoção de práticas 

pedagógicas mais dinâmicas, a elaboração de projetos pedagógicos para os novos cursos de 

graduação e a certificação de níveis intermediários de formação (UFMA/PROEN, 2010, p. 18).    

A proposta das LI nos campi do continente da UFMA confere significativos 

contornos no desenho dessa nova feição orientada para as universidades federais – talvez nem 

todas elas, mas a maioria (sobretudo as de periferia) – com destaque para a tendência de 

diversificação/diversidade. No caso, a diversificação da graduação mediante a implantação de 

cursos cuja integralização seja possível em três anos, e que se efetive a partir de um enfoque 

generalista. Relembremos as reflexões iniciais a acerca do Processo de Bolonha e o movimento 

de redimensionamento dos sistemas de educação superior norte-americano e europeu.  

Não há como deixar de observar que esse processo cria dois modelos de formação 

docente no âmbito da UFMA, dando continuidade, como já assinalamos, às muitas formas de 

desigualdade que têm constituído uma de suas marcas identitárias da educação brasileira como 

um todo, expressa em diversas dualidades (ensino médio/ensino superior; público/ privado; 

graduação presencial e regular/graduação à distância ou em Programas...).  

Tal cenário concretizou-se com base no princípio basilar que orientou a proposta 

das LI, explicitado em seu PPC na forma a seguir:  
[...] o Curso de Licenciatura em Ciências Naturais foi desenhado a partir da idéia de 
flexibilização curricular, de forma a desenvolver uma nova relação de 
aprendizagem, articulada à pesquisa e à extensão, possibilitando novas formas de 
organização dos elementos curriculares, da relação pedagógica entre professor e 
estudante. Flexibilidade exige assumir uma concepção do processo ensino-
aprendizagem não centrada na figura do professor, e sim em uma relação dialógico-
formativa, que reconhece o estudante com o construtor ativo de sua aprendizagem, 
num crescente de autonomia intelectual. Nessa relação, a orientação acadêmica, 
curricular e pedagógica assume um papel central, demandando a efetiva atuação dos 
docentes e do Colegiado do Curso no planejamento contínuo da progressão e da 
regulação das aprendizagens (UFMA/PROEN, 2010, p. 19; negritos no documento).  
 

Apesar de longa, a citação é necessária porque o excerto sintetiza a proposta das LI 

ao mesmo tempo em que revela sua amplitude. Primeiro destacamos a referência ao princípio 

da flexibilização curricular, em consonância com a pretendida inovação pedagógica, que por 

sua vez, se articula ao intento de efetivar uma atualização e modernização da Universidade. 

Esse princípio, eixo de sustentação da política curricular que orienta as reformas no âmbito da 
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Educação Superior, confere coerência com a argumentação do PPC em questão acerca da 

obsolescência do modelo tradicional, cujas bases teóricas e metodológicas não mais se 

correlacionariam com as exigências da realidade social, econômica e educacional do país. A 

flexibilidade, hoje dispositivo legal, propicia às instituições a faculdade de propor mudanças 

curriculares, que possibilitem outros percursos formativos, ditos inovadores.  

No entanto, considerando a recorrência de reformulações nos currículos dos cursos, 

sobretudo, de formação docente, visando adaptação à pedagogia das competências, é possível 

constatar o distanciamento da autonomia didático-pedagógica da universidade. Convém 

ressaltar que este aspecto é bastante valorizado no campo acadêmico-científico e enfraquecido 

no âmbito do ideário neoliberal, no movimento de redesenho do perfil das universidades 

públicas.  

Com efeito, não é desconhecido o fato de que as decisões referentes à política 

educacional em todos os seus níveis e modalidades são tomadas de forma centralizada, via MEC 

e CNE. Portanto, restam às instituições de ensino as decisões de caráter operacional, a exemplo 

da produção da proposta curricular – obviamente em consonância com as orientações nacionais 

– a ser avaliada oportunamente por meio de sistemas pensados e coordenados pelo poder 

central.  

Estas são marcas de uma política de resultados, cuja prestação de contas, a julgar 

pelos princípios aos quais se prende (individualismo, competição, eficácia, meritocracia, só pra 

citar alguns), orienta-se por parâmetros do mercado e não do humano, sendo que na pedagogia 

se manifestam no ideário do “aprender a aprender”.  

É essa reflexão que pauta o próximo capítulo, na pretensão de evidenciar, conforme 

já anunciamos, algumas aproximações da proposta das LI deste ideário.   
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5.  CONVERTENDO VELHAS BANDEIRAS EM NOVAS POSSIBILIDADES: as 

proposições repaginadas 

 

Na continuidade da análise do projeto original da LICN, tendo por base a apreensão 

das potencialidades desse formato de licenciatura para a superação dos problemas relacionados 

à formação inicial de professore(a)s desta área, priorizaremos agora os princípios norteadores 

e fundamentos teórico-práticos que alicerçam o desenvolvimento do curso. Eles são 

explicitados, no documento em tela, a partir dos seguintes elementos: a competência como 

concepção nuclear do curso; a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada; a 

pesquisa como foco no processo de ensino e de aprendizagem; a orientação acadêmica e a 

regulação das aprendizagens e a utilização das tecnologias de comunicação e informação 

(UFMA/PROEN, 2010). 

No âmbito deste Projeto, emerge um universo de expressões: profissionalização, 

autonomia, formação reflexiva, currículo por competências, interdisciplinaridade, projetos de 

pesquisa e trabalho, saberes tácitos, partilha de experiência, relação dialógico-formativa, 

orientação acadêmica; todas carregadas de significados nem sempre percebidos em sua 

essência. Porém, quando analisadas no contexto de sua emergência ou (re)valorização, 

considerando relações e nexos causais com a totalidade das práticas sociais, são apreendidas 

em sua concreticidade.  

Essa afirmação se apoia, sobretudo, no aporte de Linhares e Silva (2003) e Duarte 

(2010; 2003; 2001; 2000) acerca do ideário das reformas educacionais mais recentes. De acordo 

com o último, várias dessas expressões citadas, prendem-se às pedagogias do “aprender a 

aprender” tornadas hegemônicas nesse contexto. Manifestas em diversas 

concepções/perspectivas, como o construtivismo, o modelo de formação docente prático-

reflexiva, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos e a pedagogia 

multiculturalista, têm como marca identitária comum a negação do que advogam como 

“educação tradicional”, a despeito da existência de distintas vertentes com diferenças e até 

mesmo divergências entre o(a)s principais autore(a)s.  

Linhares e Silva (2003), ponderam acerca das armadilhas na ordem das relações 

discursivas dos textos legais e das diretrizes curriculares formuladas no âmbito do movimento 

das reformas educacionais das últimas décadas, o que evidencia o estilo sedutor que caracteriza 

a redação dos documentos oficiais. Isso seria decorrente, do “[...] uso de palavras, categorias e 

conceitos tomados emprestados dos movimentos dos educadores, ainda que distorcidos em suas 

significações originárias, vinculadas à democratização escolar e à valorização dos profissionais 



159 
 

da educação” (LINHARES; SILVA, 2003, p. 30). 

Tais movimentos, na construção de suas pautas reivindicativas e desenho das 

bandeiras de luta, incluíram em seus discursos diversas ideias, que, na atualidade, parecem 

materializar-se nas políticas educacionais. Discursos formulados no bojo de debates e 

delineamento de propostas para problemas históricos relacionados desde à obscuridade quanto 

ao que significa formar professore(a)s, até às condições adversas de trabalho e salários, 

passando pela valorização da profissão, causa e efeito, dentre outros fatores, da instabilidade 

dos critérios para o ingresso e permanência no magistério e da pouca atratividade do mercado 

de trabalho.  

Contexto, decerto, incompatível com as orientações neoliberais, cuja formulação 

essencial reside na subserviência dos processos educacionais escolares às demandas 

hegemônicas da forma societal capitalista, em que antigas bandeiras de luta convertem-se em 

novas possibilidades de reprodução de suas inerentes desigualdades, tornando-as conteúdo 

desse receituário no campo educacional, obviamente numa nova roupagem de seus significados. 

Ressignificam-se ideias relacionadas não somente ao redimensionamento dos processos 

formativos docentes como à necessidade de reconhecimento social da profissão e do trabalho, 

ao fortalecimento da identidade profissional e, ainda, à melhoria das condições do exercício do 

magistério, inclusive pela via de uma regulamentação legal satisfatória.   

Assim sendo, com base nesse referencial, pretendemos nas próximas seções dar 

ênfase a algumas dessas expressões, em coerência com um entendimento de que a proposta em 

análise é uma síntese das múltiplas determinações da totalidade das relações sociais forjadas 

nesse momento histórico – da ideologia da globalização, que confere à educação significados 

particulares num movimento de internacionalização/padronização de agendas – assim como um 

momento dessa referida totalidade, constituindo-se parte dela: a política de expansão da 

Educação Superior na UFMA .  

O capítulo se inicia com uma revisão da literatura que analisa a adoção da 

competência como concepção nuclear do currículo dos processos formativos docentes, 

evidenciando a opção da UFMA por reiterá-la na proposta das LI, a despeito das críticas que 

têm sido feitas nesses últimos anos a esse modelo de formação. Afirmando ser a competência 

que confere identidade ao referido curso, as discussões prosseguem examinando os principais 

termos/conceitos utilizados em sua proposição e que estão na base de seu referencial teórico e 

metodológico. Por fim, retomamos as problemáticas recorrentes da formação docente, 

sintetizadas na relação teoria e prática, presentes na proposta das LICN, que no contexto da 

implementação de seu projeto original, constituíram seu legado para as perspectivas de outras 
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proposições de formatos para a formação interdisciplinar de professore(a)s da Educação Básica.   

 

5.1 Na contramão da história de lutas do(a)s educadore(a)s: a competência como concepção 

nuclear das LI 

 

Não obstante reiterar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, o PPC assinala a necessidade da instituição de uma “[...] nova relação entre 

teoria/prática e universidade/sociedade” (UFMA/PROEN, 2010, p. 19) para a realização da 

formação acadêmica. Importa, então, buscar apreender qual o sentido dessa nova relação, o 

qual, a julgar pela recorrência do apelo ao imperativo de ruptura com o tradicional, deve 

expressar a essência da proposta. 

Tomando por base tal hipótese, questionamos os sujeitos participantes da pesquisa 

como identificam a proposta da LICN quanto aos seus aspectos principais. Obtivemos como 

resposta o que se segue:    
[...] o que a gente pode compreender era que o projeto girava em torno basicamente 
de três eixos: a interdisciplinaridade, as competências e habilidades e o trabalho 
pedagógico por meio de projetos, ou seja, da pedagogia de projetos (SUJEITO 1). 
O projeto falava muito em competência e em resolver problemas; teoria e prática 
(SUJEITO 2).  
Concepção pedagógica baseada nas competências; atende às determinações do CNE 
e as amplia, porque traz outras concepções pedagógicas, como a do professor 
reflexivo e pedagogia de projetos (SUJEITO 3). 
Sem ordem cronológica, (...) trabalho por competências; desenvolvimento por meio 
de projetos de forma prazerosa; autonomia de professores e alunos (SUJEITO 4).  
 

Podemos observar que a pedagogia das competências está presente em todas as 

falas, seguida da pedagogia de projetos que aparece em três delas, todavia se encontra 

subentendida na caracterização do Sujeito 2, na forma de resolução de problemas, pois esta é a 

idéia que justifica tal pedagogia. Curiosamente, a interdisciplinaridade foi citada apenas por 

um dos sujeitos, revelando que ela não é seu principal traço identitário na compreensão do(a)s 

docentes e, sim, a noção de competências. Não obstante, o termo é mencionado em outros 

momentos da entrevista, mas, na maioria das vezes, quando os sujeitos se referem ao processo 

de revisão do projeto original.   

Nessa perspectiva, a despeito das críticas apontadas tanto por pesquisadore(a)s da 

temática da formação docente (DIAS; LOPES, 2003; LINHARES; SILVA, 2003; MAUÉS, 

2003; RAMOS, 2001, dentre outros), quanto pelos movimentos organizados de profissionais 

da educação (ANFOPE, ANDES, ANPEd), acerca da noção de competência nas reformas 

curriculares, o PPC das LI a adotou como concepção nuclear do curso. Tal opção é justificada 
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em diversas partes do documento, sendo que o trecho a seguir cumpre a função de esclarecer e 

demonstrar esse posicionamento:  
Modelo mais útil para resolver problemas de aprendizagem escolar e acadêmica do 
que os tradicionais, baseados na transmissão simples e direta dos conteúdos [...] é um 
esforço de abandonar e superar o paradigma de formação centrado na transmissão de 
conhecimentos a partir do professor, para concentrar-se em desenvolver as 
capacidades superiores dos estudantes (UFMA/PROEN, 2010, p. 21).  
 

Citando um excerto de uma entrevista concedida por Philippe Perrenoud, professor 

da Universidade de Genebra, a GENTILE e BENCINI (2000) da Revista Nova Escola, o PPC 

destaca, em transcrição de uma parte do texto, a defesa dessa “abordagem” tanto na formação 

inicial e contínua quanto na identidade profissional docente, como forma de democratizar o 

acesso ao saber e às competências.  

Buscando entender melhor o pensamento do autor aludido – inclusive porque suas 

ideias se constituem o sustentáculo da proposta das LI – partimos para uma análise da referida 

entrevista, permitindo-nos lançar luzes sobre a argumentação destacada.  

Ao responder a pergunta sobre a gênese da ideia de competência na educação, 

Perrenoud a vincula a duas constatações: 1) a necessidade de trabalhar e treinar a transferência 

e a mobilização das capacidades e dos conhecimentos e 2) a insuficiência deste treinamento na 

escola. Mas reconhece que numa escolarização não aligeirada, o fato dessa transferência e 

mobilização dos conhecimentos não serem treinadas – ou receberem treinamento insuficiente 

– não acarreta um problema de grandes proporções, ou não seria dramático, utilizando o termo 

por ele empregado. Todavia, para quem frequenta a escola somente por alguns anos, tal 

situação, em sua ótica, seria mais grave.  

Não estaria, nesse pensamento, a chave para uma apreensão dos pressupostos que 

estão na base da adoção da pedagogia das competências, nas reformas curriculares como um 

todo, de forma particular, na formação docente e, especificamente, nas LI – um curso com 

duração de 3-4 anos?  

Ao longo da entrevista, outros elementos foram acrescentados, convergindo para 

dar mais significância a essa hipóteses e ao mesmo tempo fertilizar o terreno de nossas 

inquietações com a opção da UFMA pelo modelo em tela. Ao responder se a UNESCO teria 

considerado alguma experiência ao recomendar as mudanças nos currículos e nas práticas 

educacionais, ancoradas no modelo das competências, o autor responde que apesar de se tratar 

de uma política internacional, há as diferenças no estabelecimento de metas para países com 

altas taxas de escolarização e aqueles em desenvolvimento.  
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O que justifica tal diferença, ainda segundo Perrenoud, é a expectativa (ou certeza?) 

de poucos anos de escolarização, nestes países, o que, por sua vez, demandaria da educação 

básica não a preponderância do acesso ao conhecimento historicamente construído e 

sistematizado, mas o preparo para a vida, conforme fica claro em suas próprias palavras: “É 

preciso parar de pensar a escola básica como uma preparação para os estudos longos. Deve-se 

enxergá-la, ao contrário, como uma preparação de todos para a vida, aí compreendida a vida da 

criança e do adolescente, que não é simples” (In: GENTILE e BENCINI, 2000, p?; grifo nosso). 

Então, podemos inferir que se trata de uma democratização da educação escolar 

assentada na premissa de poucos anos de estudos e, por conseguinte, de tornar acessível um 

mínimo de saber que possa responder às necessidades de uma vida marcada por dificuldades e 

impasses – não simples. Ou seja, o acesso a um saber que capacite os indivíduos para buscar 

estratégias de sobrevivência em uma sociedade desigual, com todas as suas repercussões; os 

torne competentes. 

É possível depreender também que os estudos longos não devem ser prioridade, 

para crianças e adolescentes de países como o nosso. Inferência que se apoia na afirmação do 

autor, inclusive citada no PPC do curso, de que a abordagem por competências seria uma 

maneira de levar a sério a antiga problemática de transferir conhecimentos. Ora, esse argumento 

revela-se distanciado de uma concepção de educação como condição sine qua non para a 

socialização dos conhecimentos, ciência e tecnologia produzidos e sistematizados ao longo da 

história humana, bem como para a produção de novos.  Aproxima-se, contudo, de projetos que 

têm como horizonte a adaptação e importação de tecnologia pelos países de capitalismo 

periférico, o que lhes confere condições desiguais e hierarquizadas na lógica neoliberal e 

globalizante, cujos desdobramentos são a continuidade de dependência e o aprofundamento da 

exclusão social.  

À guisa dessas ideias, não há como declinar de pontuar alguns questionamentos: os 

estudos longos estariam com os dias contados, inclusive no país onde o referido autor nasceu, 

a Suíça? Em um mundo em que novos conhecimentos e tecnologias são ininterruptamente 

produzidos, com complexidade crescente, não haveria lugar para estudos cada vez mais 

avançados, imprescindíveis de tempos ampliados e aprendizagens aprofundadas? 

Embora não tenhamos a pretensão de uma discussão exaustiva sobre os pontos de 

ancoragem da pedagogia das competências postulada pelo aludido autor suíço, julgamos 

relevantes essas considerações preliminares às reflexões sobre algumas de suas concepções, 

presentes no PPC das LI e que menos contribuem para a minimização dos problemas da 

formação docente e mais comprometem sua qualidade. O intuito é buscar desnudar algumas 
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conexões de um discurso atraente que oculta uma base epistemológica às vezes contrária a ele 

próprio e ao histórico de lutas do(a)s profissionais da educação pela sua valorização. Discurso 

que ultrapassa os modismos há muito criticados nos meios educacionais, convertendo-se em 

fala oficial.  

Iniciamos, pois, observando que essas ideias advogadas por Perrenoud subjazem 

em vários pontos do PPC em análise. A título de ilustração, vale registrar um excerto que faz 

parte do esclarecimento quanto aos critérios que teriam orientado a construção da matriz por 

competência proposta para as LI:     
Tentamos, sobretudo, ver o campo de atuação local de nossos egressos, a Escola de 
Educação Básica, não apenas como uma preparação de crianças e adolescentes para 
os estudos longos, em nível de educação superior, mas também como preparação 
dessas pessoas para a complexidade enfrentada no ser criança e adolescente. 
Esperamos que nossos egressos desenvolvam essa compreensão suficientemente 
(UFMA/PROEN, 2010, p. 25).    
 

Se um discurso nesse sentido é contraditório com a tão propalada “sociedade do 

conhecimento” quando referido à realidade suíça, um país de capitalismo central, sem grandes 

problemas relacionados a desenvolvimento/modernização, o que pensar em relação à situação 

maranhense, carente de produção de ciência e tecnologia para impulsionar o desenvolvimento, 

conforme já discutimos em partes anteriores desse trabalho?  

De acordo com Freitas (2002) a pedagogia das competências é nada menos do que 

a pedagogia oficial, que se materializa no contexto do movimento de reformas orientadas para 

a adequação da educação e da escola às transformações no âmbito do trabalho produtivo. Para 

tanto, os documentos que lhes dão sustentação teórica e metodológica fundamentam-se nas 

formulações de Perrenoud (1999, 2000a e b), para quem competência se refere a “[...] uma 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD 1999, p. 7).    

Deste entendimento deriva a necessidade de instituir outras formas de trabalho 

escolar, nas quais tanto o ensino e os conteúdos a serem priorizados, quanto a aprendizagem, 

sejam redimensionados e, por conseguinte, também reconfigurada a formação docente, uma vez 

que, em geral, o(a)s professore(a)s planejam seu trabalho tendo os conhecimentos como fim, 

ou seja, a partir daquilo que pretendem que o(a)s estudantes aprendam.  

Ocorre que, segundo as concepções do autor em referência, esses conhecimentos 

não são suficientes para solucionar, com pertinência e eficácia, as situações-problema do dia-

a-dia. Tais situações ganham sentido quando examinamos os exemplos de competência citados 

na entrevista anteriormente mencionada, todos eles voltados para procedimentos e atitudes 

relacionados às necessidades básicas de existência de pessoas das classes populares, algumas 
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citadas no questionamento utilizado na explicação do termo, transcrito adiante. São eles: saber 

orientar-se em uma cidade desconhecida, saber curar uma criança doente, saber votar de acordo 

com seus interesses.  

“O que sabemos verdadeiramente das competências que têm necessidade, no dia-a-

dia, um desempregado, um imigrante, um portador de deficiência, uma mãe solteira, um 

dissidente, um jovem da periferia?” (GENTILE e BENCINI, 2000, p. ?) é o questionamento 

que embasa sua asserção de que a escolha das competências, que devem ser adquiridas na 

escolarização básica, é de responsabilidade da sociedade, devendo-se basear no conhecimento 

amplo e atualizado de suas práticas sociais.  

Desta fala, podemos deduzir que esse modelo que atribui à escola o papel precípuo 

de desenvolver – ou treinar – competências é pensado em relação direta à necessidade de 

atendimento às demandas por ampliação do acesso à educação formal para as classes populares, 

só que configurando uma escola que não se constitui como espaço de relação intencional e 

sistematizada com o conhecimento científico (KUENZER, 2002). Por isso, ao contrário de 

articular-se aos interesses desses sujeitos, essa escola presta-lhe um desserviço, subtraindo-lhes 

um dos únicos espaços (quiçá o único) de aproximação da ciência, porquanto, como forma 

desigual de oportunidade educacional, reverte-se em mais uma forma de exclusão.  

De fato, estudioso(a)s da temática (KUENZER, 2003; DELUIZ, 1999; RAMOS, 

2006; ROPÉ, 1997) têm considerado que o uso do conceito de competência na educação 

coincide com a utilização dessa mesma noção no mundo do trabalho, tendo por base uma 

suposta distância entre a formação do(a)s trabalhadore(a)s e as demandas de um desempenho 

eficiente e eficaz, consoantes com os padrões produtivos contemporâneos. Na visão 

empresarial, há de se estreitar o vínculo entre educação e o mercado de trabalho. Decerto, uma 

vinculação do ponto de vista do capital. É no âmbito da contradição desse discurso com a 

realidade das práticas sociais na atualidade que se desvela a dimensão ideológica do modelo da 

pedagogia das competências.  

Conforme sinalizamos no capítulo anterior, na esfera do trabalho, o modelo de 

competências profissionais constitui-se uma resposta do capital à crise dos anos 70 do século 

passado consubstanciada em reestruturações do processo produtivo como um todo, abrangendo 

desde a configuração de novos padrões de produção e de gerenciamento da organização do 

trabalho e do saber da classe trabalhadora até o estabelecimento de novos moldes de regulação 

da relação capital-trabalho. Foi quando entraram em cena formas de produção flexíveis, 

possibilitadas pela inovação científica e tecnológica e baseadas em outros referenciais para a 

gestão do trabalho assente no conceito de competência, a desregulmentação dos direitos do 



165 
 

trabalho, fruto da síntese da relação de força entre os interesses antagônicos da sociabilidade 

capitalista (ANTUNES, 2003).  

Não é demais lembrar que, no final dos anos 1960 e início dos anos 70, 

principalmente em países de capitalismo avançado, mas com repercussões nos periféricos, o 

movimento operário, assumindo formas variadas de manifestação em contraposição às formas 

de controle social da produção (trabalho alienado), perturbou o funcionamento desse modo de 

produção, constituindo-se, portanto, como uma das causas da referida crise, juntamente com 

estancamento econômico, com o qual se relaciona de forma dialética (ANTUNES, 2003).  

Tal movimento logrou instituir um sistema de compromisso de classe e de 

regulação, assente na política keynesiana65 de garantia de ganhos e seguridade social para o(a)s 

trabalhadore(a)s, ainda que implementado, em seus elementos essenciais, apenas em alguns 

países de capitalismo central. Então, como síntese da relação de forças entre os interesses 

antagônicos, tendo por base a negociação coletiva, esse sistema organizou a produção por meio 

de uma grade de salários referida a cargos e hierarquização das profissões, legitimada pela 

escolarização formal e a certificação dela correspondente, acrescida das aprendizagens 

propiciadas pela experiência profissional.  

Legitimação ancorada na noção de qualificação, cujos fundamentos se baseavam 

no padrão produtivo taylorista/fordista que demandava um perfil profissional pautado, 

sobretudo, no saber fazer de natureza psicofísica, privilegiando os saberes derivados da 

experiência. Noção, esta, que contemplava tanto os saberes resultantes da escolarização formal 

e da formação técnico-profissionalizante, como os saberes tácitos – desenvolvidos sobre a base 

dos primeiros –, definidos por Kuenzer (2002, p. 1) como “[...] síntese de conhecimentos 

esparsos e práticas laborais vividas ao logo de trajetórias que se diferenciam a partir das 

diferentes oportunidades e subjetividades dos trabalhadores”.  

No movimento reestruturador produtivo, mediante a necessidade de equacionar as 

contradições decorrentes do sistema de organização do trabalho como um todo, a contraposição 

a esse modelo enraizado nas lutas sociais e sindicais, configurou-se como uma medida 

imprescindível. A noção de qualificação perde força e de competência passa a constituir-se o 

principal referencial, como bem explica Deluiz (2001, p. 2):  

                                                             
65 Entendida, aqui, por meio da análise de Dupas (1998, p. 176), como aquela que “[...] manteve, desde o pós-
guerra, a expectativa de que o Estado poderia harmonizar a propriedade privada dos meios de produção com a 
gestão democrática da economia. Acabou fornecendo as bases para um compromisso de classe, ao oferecer aos 
partidos políticos representantes dos trabalhadores uma justificativa para exercer o governo em sociedades 
capitalistas, abraçando as metas de pleno emprego e da redistribuição de renda a favor do consumo popular. O 
Estado provedor de serviços sociais e regulador de mercado tornava-se mediador das relações – e dos conflitos – 
sociais”.    
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[...] o modelo das qualificações ancorado na negociação coletiva cedeu lugar à gestão 
individualizada das relações de trabalho. A relação de coletivos (a empresa) com 
indivíduos tende a enfraquecer as ações coletivas no campo do trabalho e a 
despolitizar a ação política sindical. 
 

O horizonte, segundo a referida autora, é a racionalização, otimização e adequação 

da força de trabalho às demandas do sistema produtivo na contemporaneidade. Para tanto, 

instauram-se novas formas de seleção, remuneração, formação e avaliação do desempenho 

profissional do(a)s trabalhadore(a)s, tendo por base a gestão do trabalho por competências.  

No delineamento dos atributos e requerimentos de competência, a resolução de 

problemas passa a ocupar lugar de relevância, entendida como a capacidade de enfrentamento 

das situações-problema – geralmente imprevisíveis – que emergem, no cotidiano das práticas 

sociais e, especialmente, no ambiente de trabalho. Além disso, continuar aprendendo ao longo 

da vida passa a ser um imperativo para quem quer se empregar e se manter no posto de trabalho, 

ou seja, é alçado a uma das principais competências a serem desenvolvidas pelo(a)s 

trabalhador(a). Isso porque tal seria a condição para a adaptação às inconstâncias do mundo, 

como um todo, e do trabalho, em particular, e para corresponder às expectativas do mercado 

produtivo e, ainda, como consequência, agregar valor à oferta da força de trabalho ou dos 

produtos. (MACHADO, 2007).  

Todavia, segundo Antunes (2005), o novo padrão, embora efetive uma redução do 

trabalho taylorizado, aumentando a demanda por trabalho intelectual abstrato nas plantas 

produtivas de ponta, conforme assinalamos em momento anterior deste trabalho, ampliou 

também, de forma generalizada, o trabalho intensificado, precarizado e terceirizado. Ademais, 

a incorporação da tecnologia, e seu efeito de redução da necessidade de trabalho humano vivo 

agravam a situação de desemprego e, por conseguinte, acirram a competitividade na busca das 

oportunidades no mercado de trabalho.  

Sendo assim, considerando a impossibilidade de uma realidade unificadora da 

totalidade do(a)s trabalhadore(a)s, haja vista a heterogeneidade de modos de organizar e gerir 

os processos produtivos, na qual convivem tanto padrões baseados no taylorismo/fordismo, 

quanto no toyotismo, passando, inclusive, por formas que se aproximam do trabalho escravo 

(ANTUNES, 2003, 2006), constatamos que carece de concreticidade um discurso que apregoa 

uma profissionalidade definida pela multifuncionalidade,  polivalência, habilidades intelectuais 

mais apuradas, capacidade de iniciativa – dentre outras exigências – como “a” perspectiva atual 

(universal) para o conjunto da classe trabalhadora. Profissionalidade que, diga-se de passagem, 

certamente não poderia prescindir do domínio do conhecimento em conexão com o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas complexas, aquisições que, por sua vez, não se 
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efetivam sem a mediação da atividade intelectual apoiada na teoria e propiciada por 

escolaridade extensa e bem qualificada.  

Com base nesse raciocínio, constatamos, então, o caráter ideológico dos discursos, 

que advogam, em nome da melhoria das condições de empregabilidade dos indivíduos, a 

adoção da pedagogia das competências que, conforme discutiremos com mais profundidade 

adiante, secundariza o conhecimento científico-tecnológico e sócio histórico, bem como o 

ensino. E que afirma a possibilidade de conhecer – construir conhecimento, adotando a 

linguagem própria dessa concepção – mediante a atividade individual e subjetiva, ou seja, da 

ação do pensamento sobre o objeto, em que o ensino não é entendido como uma atividade 

essencial.  

É esse contexto que acrescenta novos elementos para a relação entre avanço 

científico-tecnológico, educação e qualificação para o trabalho. A competitividade, assumindo 

novos padrões, forjados pelas transformações científicas, tecnológicas, políticas e econômicas 

(globalização), e delineando novos perfis ocupacionais, fornece as bases para a defesa, 

formulação e implementação de um amplo processo de reformas nos sistemas educacionais, 

tanto nos países de capitalismo central como naqueles em processo de industrialização mais 

tardia.  

Constrói-se um discurso que propaga a desvinculação dos conteúdos programáticos 

da escola, sobretudo da Educação Básica, com as demandas oriundas do mundo do trabalho 

atual. Dentre as evidências empíricas apontadas para esse descompasso, destacam-se a 

incapacidade da escola no desenvolvimento das competências supostamente requeridas na 

atualidade, demonstrada pelos indivíduos que conseguem empregar-se, mas também o 

desemprego, entendido como não-ingresso no mercado de trabalho, por sua vez decorrente da 

inadequada formação.  

Entretanto, segundo diversas autoras (COSTA, 2005; DELUIZ, 2001; KUENZER, 

2002, 2003; MACHADO, 2007), com as quais concordamos, trata-se da busca de um consenso 

em torno da necessidade de reestruturação das práticas escolares, de modo a legitimar mudanças 

que operem seu alinhamento às demandas formativas do(a) trabalhador(a) do novo século. A 

ideia central é a formação de subjetividades mais comprometidas com os princípios de 

eficiência, eficácia e produtividade, capazes de conferir às empresas melhores posições no 

mercado competitivo.  

À escola caberia a realização de práticas mais voltadas para o desenvolvimento de 

atitudes e procedimentos requeridos pela Sociedade do Conhecimento, inclusive a compreensão 

da necessidade de envolvimento pessoal do(a) trabalhador(a) com a continuidade de seu próprio 
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processo educativo, para fazer frente à complexidade da vida atual, permeada pelos mais 

variados desafios, bem como para ampliar suas condições de empregabilidade e, ainda, manter-

se empregado(a).  

Resumindo o discurso, a dita Sociedade do Conhecimento requer outro tipo de 

profissional, não mais aquele(a) que precisa cotidianamente ir para o embate para conquistar 

melhores condições de trabalho e de vida, visto termos alcançado um estágio avançado de 

sociabilidade. Tal trabalhador(a) saberia que ganhos pessoais está na dependência das 

condições da empresa, o que requer alinhar sua atuação profissional às metas daquela, ou seja, 

suas competências individuais às competências da organização. Competências, estas, pautadas 

na flexibilidade, polivalência, adaptabilidade e iniciativa, compreensíveis no contexto de 

empresa cada vez mais enxuta, e que passam a requerer outros conteúdos curriculares e novas 

possibilidades de desenvolvê-los na escola.  

Machado (2007), ao analisar os significados das mudanças advindas da adoção da 

gestão do trabalho por competências para relações de trabalho e educação, assim sintetiza tal 

reflexão:  
[...] com a gestão do trabalho por competências, o objetivo seria formar o trabalhador 
flexível (desespecializado) e para um projeto de vida aberto às incertezas; percurso 
complexo, individualizado e impossível de plena planificação escolar. A tarefa 
educacional mudaria, passaria a ser a de preparar as pessoas “para a vida”, que no 
contexto contemporâneo significaria saber lidar com o imprevisto, com o improvável, 
com a necessidade de flexibilizar e inovar (MACHADO, 2007, p. 13). 

 
Deste modo, a Educação Básica assumiu centralidade no movimento das reformas 

educacionais (RAMOS, 2006) iniciadas nos últimos anos do século passado, erigindo-se uma 

linha de argumentação que evidenciava a necessidade de centrar esforços na melhoria de sua 

qualidade, tendo em vista aumentar os níveis de participação e sucesso, tendo como foco o 

alcance de aprendizagens significativas balizadas pelo desenvolvimento de competências.  

Mas, coerente com o receituário neoliberal, frente à “capacidade limitada” de 

subsídio do Estado, as políticas sociais, no contexto de reconfiguração de seu papel e amplitude, 

tornam-se focalizadas, garantindo-se o básico de serviços públicos como saúde, saneamento e 

educação, para as pessoas mais empobrecidas. Assim, no campo das políticas educacionais 

dissemina-se a ideia das necessidades básicas de aprendizagem (NEBAS), as quais deveriam 

ser supridas – “para todos” – no decorrer da escolaridade obrigatória. E na formulação de 

prioridades e estratégias, as reformas educacionais se encaminharam, grosso modo, para a 

fixação de diretrizes e parâmetros curriculares nacionais e o desenvolvimento de um sistema de 

avaliação centralizado nos resultados.  
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Com inspiração em Gentili (2005) quando analisa a resignificação da Teoria do 

Capital Humano (TCH) nesses tempos neoliberais, percebemos a vinculação dessa ideia com 

uma visão minimalista, mediante a difusão de poucos conhecimentos nas áreas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências, suficientes para a formação de mão-de-obra com baixa 

qualificação, por um lado e, por outro, com premissas meritocráticas, as quais, juntamente com 

o princípio do individualismo, responsabilizam as pessoas pelo sucesso ou fracasso no acesso 

ao emprego.  

Dessa forma, definiu como nuclear a noção de competências, tanto no Ensino 

Fundamental quanto no EM, passando pelo técnico e profissionalizante e, consequentemente, 

na formação docente, sob a justificativa de que para o desenvolvimento de habilidades, atitudes 

e comportamentos capazes de responder às formas mais flexíveis de organização do trabalho, 

os conteúdos não são o bastante. Seria necessário saber mobilizá-los para sua utilização na 

resolução dos problemas cotidianos. Sem dúvida, um discurso sedutor e convincente, porém 

vinculado às demandas de continuidade de uma forma societal que não tem logrado êxito na 

diminuição das desigualdades, sobretudo, em realidades como as da região do Nordeste 

brasileiro e do estado do Maranhão, em particular.   

Nessa perspectiva, orientando-se por um viés economicista, os documentos 

produzidos no âmbito dessas reformas concebem a escola como extensão do mercado, local 

onde se deve aprender conhecimentos úteis e imediatamente aplicáveis, além de desenvolver 

aspectos comportamentais, atitudinais ou relacionais no sentido de preparar o(a)s 

trabalhadore(a)s para a adesão, vontade, adaptabilidade e disposição de colocar suas 

competências em ação e torná-las visíveis. Daí a adoção da noção de competências na 

configuração dos projetos políticos pedagógicos, utilizada como estratégia para o ajustamento 

de suas práticas às necessidades de reorganização dos processos produtivos, nos dias atuais.  

No que se refere à formação docente, os debates giram em torno do argumento de 

que a adoção da pedagogia das competências na Educação Básica demanda outro tipo de ensino, 

centrado não apenas em conteúdos conceituais ou factuais, porém, e, sobretudo, em conteúdos 

procedimentais e atitudinais. Torna-se compreensível, então, a adoção de uma “matriz de 

competências profissionais docentes” pelo PPC das LI, o qual expressa a intenção de que ela 

represente o esforço de romper com a formação tradicional, ou com os “lobbies disciplinares” 

(UFMA/PROEN, 2010, p.24), nos termos usados pelo próprio documento, passando a focar 

todo o trabalho educativo no desenvolvimento de competências.  

Na defesa dessa decisão, o documento em análise acrescenta que os conhecimentos 

não poderiam ser “[...] a parte mais ‘nuclear’ do projeto e do currículo, mas, sim, estarem 
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dispostos em correto equilíbrio com Atitudes Esperadas e, em especial, com a Matriz de 

Competências (a parte que consideramos ‘mais nuclear’) [...]” (UFMA/PROEN, 2010, p. 30). 

Mas na realidade, conforme vimos discutindo desde a primeira parte deste trabalho, essa 

reconfiguração da formação de professore(a)s articula-se às tendências internacionais 

deliberadas nos diversos encontros mundiais, que estabeleceram pactos e assinaram 

convenções. Com base nessa premissa, Maués (2003) elenca como elementos constitutivos da 

reforma dessa formação a universitarização’/profissionalização, a ênfase na formação 

prática/validação das experiências, a formação continuada, a educação a distância e a pedagogia 

das competências, conforme já mencionamos.   

Ancoradas também numa visão economicista, tais tendências concebem o(a)s 

professore(a)s como agentes fundamentais no processo de construção do novo pacto social. 

Prova disso é que os “Referenciais para formação de professores”, um dos primeiros 

documentos oficiais produzidos no contexto das reformas, explicitando a finalidade de apoiar 

as Universidades e Secretarias Estaduais de Educação na transformação das práticas 

institucionais e curriculares de formação em direção à construção de um novo perfil profissional 

docente, assim se posicionava:  
[...] muitas evidências vêm revelando que a formação de que dispõem [os professores] 
não tem sido suficiente para garantir o desenvolvimento das capacidades 
imprescindíveis para que crianças e jovens não só conquistem sucesso escolar, mas, 
principalmente, capacidade pessoal que lhes permita plena participação social num 
mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos [e mais adiante]. O professor 
não pode ser visto como “o” problema, mas como imprescindível para a superação de 
parte dos problemas educativos. E como tal deve ser tratado: como aquele que pode e 
deve implementar parte das mudanças que se fazem necessárias para garantir uma 
educação escolar de qualidade a crianças, jovens e adultos brasileiros. (BRASIL, 
1999, p. 26 e 33, respectivamente).  
 

A adoção da noção de competência é então justificada pela necessidade de 

coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do(a) professor(a), ou seja, para 

desenvolver um trabalho voltado para o desenvolvimento de competências na Educação Básica 

o(a)s docentes deveriam ter uma formação similar. Tal premissa faz-se presente no PPC em 

análise quando se refere ao princípio da simetria invertida que propicia a coerência entre a 

formação oferecida e a prática esperada, explicada da forma como se segue: “[...] trata-se de 

tornar a situação de formação uma experiência similar ou análoga à experiência de 

aprendizagem que o professor deverá propiciar aos estudantes que estarão futuramente sob sua 

orientação” (UFMA/PROEN, 2010, p. 26). 

Essa orientação foi também claramente contemplada nos documentos que 

instituíram as Diretrizes Nacionais para a formação inicial, em nível superior – Parecer CNE/CP 
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nº 09/01, (BRASIL/MEC/CNE, 2001), Resolução nº 01/02 (BRASIL/MEC/CNE, 2002) – os 

quais definiram a competência como concepção nuclear para reorganização dos cursos.  

Entendendo-a como “[...] capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma 

situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre questões pedagógicas e 

aqueles construídos na vida profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das 

situações de trabalho” (BRASIL/MEC/CNE, 2001, p. 30), as Diretrizes redirecionam a 

perspectiva pedagógica a ser adotada na formação. Assim, contemplam desde os objetivos a 

serem alcançados, passando pelos conteúdos, métodos de ensino e processos avaliativos, como 

também a própria organização institucional e o desempenho do(a)s professore(a)s 

formadore(a)s. Isso porque, segundo o referido documento, “[...] a aquisição de competências 

requeridas do professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-prática, ou seja, toda 

sistematização teórica articulada com o fazer e todo fazer articulado com a reflexão” (p. 29).  

Posição semelhante é defendida no PPC das LI, quando esclarece que o foco do 

trabalho formativo é o desenvolvimento de competências e que, por isso mesmo, os 

conhecimentos não são a parte mais nuclear do currículo, conforme já sinalizamos antes. 

Convém registrar as próprias palavras do documento em tela: 
O que significa que os conhecimentos e conteúdos devem ser tomados a serviço do 
desenvolvimento de competências, na “sequencia temporal” e de progressão didática, 
e no ritmo de treinamento em que estas precisam ser desenvolvidas, e, não, 
tradicionalmente, numa sequência didática dos conteúdos em si mesmos, e que, de 
modo geral, varia razoavelmente, de acordo com as IES (UFMA/PROEN, 2010, p. 
30; negritos e itálicos no documento) 
 

Esses argumentos se fundamentam nas formulações de Perrenoud (1999, 2000a e 

b), autor que, conforme já mencionamos, é sustentáculo da proposta das LI e, como não poderia 

deixar de ser, também dos documentos produzidos no contexto das reformas educacionais. Em 

suas obras, apresenta conceitos e propriedades das competências, bem como enumera aquelas 

que julga necessárias para uma prática docente de qualidade, defendendo que o processo de 

formação deve contribuir para desenvolvê-las, posicionando-se com o se segue:  
Centrar-se sobre as competências dos aprendizes exige que os professores adquiram 
novas competências, que não serão construídas em um dia. Surgirão das tentativas e 
dos erros, assim como da formação inicial ou contínua. Serão em parte competências 
coletivas, desenvolvidas à escala dos estabelecimentos. (PERRENOUD, 2000a, p. 
154).  
 

E mais adiante o mesmo autor enfatiza: 
O trabalho pedagógico na perspectiva de desenvolvimento de competências requer do 
educador também, novas competências no sentido de ter uma postura interdisciplinar 
frente ao conhecimento; compreender o conceito de competências na educação; 
utilizar métodos ativos; colocar os alunos em projetos; estar imbuído do espírito de 
aprender o aprender e ampliar os conhecimentos sobre como as pessoas aprendem, ou 
seja, a cognição. (PERRENOUD, 2000a, p. 160).  



172 
 

 
No entendimento de Perrenoud (1999), as competências são reconhecidas mediante 

a capacidade de relacionar conhecimentos prévios com os problemas vividos em situações 

concretas. Dessa forma, o autor entende que os processos formativos docentes baseados na 

racionalidade técnica, a qual privilegia a teoria ao invés da prática, não logram êxito na 

“preparação” do(a) profissional para responder adequadamente às demandas da realidade, ou 

às incertezas e imprevisibilidades que caracterizam o cotidiano das salas de aula. Isso porque 

os saberes que possibilitariam uma boa performance nas situações cotidianas não são 

precipuamente da ordem a que pertencem os saberes científicos ou disciplinares; são, sobretudo, 

advindos da experiência, da reflexão na e sobre a ação.   

Tais ideias fundamentam as proposições curriculares do PPC das LI, conforme pode 

ser observado no trecho a seguir:  
[...] o currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais dispensa, firme e 
conscientemente, o emprego de “grades curriculares” e “sequencias aconselhadas”, 
optando por desenvolver um currículo na sua maior parte à base de projetos de 
pesquisa e trabalho, interligados ou não, visando à solução de problemas, incluindo 
todas as necessidades de aprendizagens fundamentais requeridas dos egressos 
(pesquisa com foco no processo de ensino-aprendizagem) (UFMA/PROEN, 2010, p. 
36) 
 

Dentre as diversas reflexões sobre esse assunto, destacamos como oportuna para o 

momento a contribuição de Campos (2004) em artigo que analisa a noção de competências na 

reforma da formação docente, no qual pondera que, na subordinação dessa formação às 

necessidades da Educação Básica, questões éticas são transformadas em técnicas. Em suas 

próprias palavras:  
O radical respeito e o compromisso com aquele/a a quem se ensina, dimensão ética 
constituinte do próprio ato de ensinar, transforma-se em compromisso com a 
produtividade da educação, que em sua forma final, expressa-se sob a forma de 
indicadores de fluxos escolar e de taxas de matrícula (CAMPOS, 2004, p. 12). 
 

Na realidade, nos últimos anos, produziu-se uma variedade de críticas relacionadas 

à adoção da pedagogia das competências na formação de professore(a)s. Dias e Lopes (2003, 

p. 1166), por exemplo, dialogando com Pérez Gómez (1998), observam que “[...] a concepção 

de prática profissional é distorcida, pois [...] dificilmente a prática profissional poderá resolver 

os problemas que aparecem em uma situação concreta sem que se considere a complexa 

situação social”.  

Em artigo que analisa documentos oficiais da reforma curricular da formação 

docente no Brasil dos anos 90, tendo por base as relações globais e locais instituintes do que 

consideram como controle da profissionalização via currículo por competências, Dias e Lopes 

(2003, p. 1157) asseveram:   
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A proposta de currículo para formação de professores, sustentada pelo 
desenvolvimento de competências, anuncia um modelo de profissionalização que 
possibilita um controle diferenciado da aprendizagem e do trabalho dos professores. 
Tal perspectiva apresenta uma nova concepção de ensino que tende a secundarizar o 
conhecimento teórico e sua mediação pedagógica. Nessa concepção, o conhecimento 
sobre a prática acaba assumindo o papel de maior relevância, em detrimento de uma 
formação intelectual e política dos professores.   
 

Corrobora esse entendimento as contribuições de Linhares e Silva (2003) ao 

observarem que nos documentos oficiais das reformas, o trato das competências tende mais 

“[...] para uma concepção em que elas se tornam programadas previamente, num estilo de 

administração contabilista e pragmática: ‘prever para prover’” (p. 63). 

Seguindo esse raciocínio, a pedagogia das competências, além de ser justificada por 

sua suposta potencialidade na superação da dicotomia entre teoria e prática, historicamente 

diagnosticada como um dos principais problemas da formação docente, com implicações na 

qualidade do trabalho, é também apontada como um mecanismo para a garantia do 

estabelecimento de um estatuto profissional da atividade docente. Ideia igualmente expressa no 

PPC ao afirmar que “do ponto de vista da formação docente proposta neste curso, a principal 

vantagem é facilitar a profissionalização do ofício de professor” (UFMA/PROEN, 2010, p. 40; 

itálicos no documento).   

Competência, portanto, associa-se ao conceito de profissionalização, sob o 

fundamento da clareza e da objetividade na definição dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

a serem desenvolvidos no processo formativo, e avaliados durante e depois deste, já no 

exercício da profissão. Diante das incertezas referentes à indefinição das credenciais para o 

exercício do magistério, um movimento em prol da profissionalização do ensino parece vir ao 

encontro das reivindicações dos movimentos de educadore(a)s. Pois, falar em profissionalização 

significa falar em uma legitimidade conferida pelo domínio de conhecimentos específicos que 

propicie autonomia para o desenvolvimento de um determinado trabalho e o controle sobre ele.  

No entanto, ganhando lugar de relevância nas políticas educacionais das últimas 

décadas, o entendimento de profissionalização vincula-se à formação de um profissional “expert” 

(SHIROMA, 2003a), ou “practioner, prático” (FREITAS, 1999), ou ainda, um tecnólogo do 

ensino (VEIGA, 2002), possibilitada, conforme os discursos, pela ruptura com os modelos 

tradicionais.  

Ruptura orquestrada pela diminuição do peso dos conteúdos, pelo primado da 

prática em detrimento do conhecimento científico-cultural, pela restrição da pesquisa ao âmbito 

dos problemas que se manifestam na sala de aula visando à produção de conhecimento útil para 

sua resolução. Dentre outros, estes aspectos, a um só tempo, promovem a superficialização da 
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formação e vinculam-se, segundo Shiroma (2003a), a uma perspectiva funcionalista de 

profissionalização.  

Uma política de profissionalização que se articula, por um lado, a um processo de 

desintelectualização do(a) professor(a) mediante o aligeiramento e desqualificação de sua 

formação e, por outro, a mecanismos de controle do trabalho docente mediante práticas de 

gestão ancoradas no gerencialismo, contraditoriamente, muito mais contribui com processos de 

desprofissionalização. Afinal, segundo Pimenta (2005, p. 42), com quem concordamos, ter 

competência é diferente de ter informação e conhecimento sobre o trabalho, nomeadamente 

quanto à “[...] visão de totalidade; consciência ampla das raízes, dos desdobramentos e 

implicações do que se faz para além da situação; das origens; dos porquês e dos para quê”. 

Nessa perspectiva, se é possível falar de consensos, as críticas formuladas por 

pesquisadore(a)s da temática convergem para o fato de os princípios da reforma da formação 

docente legitimarem propostas de cursos focalizados e aligeirados, mais comprometidos com o 

atendimento à lógica do mercado e menos com medidas que poderiam reverter-se em novos 

caminhos para a profissionalização.   

Novos caminhos vislumbrados pelos movimentos de educadore(a)s e 

sistematizados, entre outras entidades, pela ANFOPE, em direção a uma formação que 

contribua com referenciais de análise capazes de fundamentar a busca de respostas aos desafios 

e às contradições da realidade educacional do país, e por extensão do estado e do município, 

diferentemente de um processo que se limite ao desenvolvimento da capacidade de saber fazer.  

Tal concepção de formação insere-se num quadro mais amplo, no qual são 

consideradas as questões relacionadas ao cotidiano escolar e, também, questões educacionais 

como um todo, inseridas, por sua vez, em contextos políticos, econômicos e socioculturais, 

articulados dialeticamente. No que se refere à pedagogia das competências na formação 

docente, essa Associação assim se posiciona: 
[...] a abordagem pelas competências vai de encontro à formação fundamentada na 
produção do conhecimento teórico a partir da realidade concreta, ignora os estudos 
culturais na área de currículo (concepção crítica e pós-crítica), além de desconsiderar 
a Base Comum Nacional- BCN construída pelos movimentos dos educadores 
(ANFOPE, 2001, p. 2).   

 
Diante dessas considerações, constatamos que a pedagogia das competências, ao 

invés de contribuir para a minimização dos problemas históricos, acrescenta novos elementos 

para sua agudização, pois secundariza o conhecimento teórico e, também, o ensino/transmissão 

de conhecimentos. Além disso, sobrevaloriza a tematização de uma suposta prática, bem como 
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os conhecimentos tácitos construídos na experiência, em detrimento de uma formação docente 

mais ampla, aspectos a serem aprofundados na continuidade do trabalho.  

 

5.2 “Um monstro de várias cabeças”66: o PPC e as confusões identitárias das LI  

 

Embora tenha desconsiderado as críticas à noção de competência como concepção 

nuclear do currículo, formuladas por pesquisadore(a)s da temática da formação docente e pelos 

movimentos organizados de profissionais da educação na construção do PPC das LI, durante o 

processo de sua implementação a equipe de gestão da UFMA teve que enfrentar críticas e 

resistência do(a)s professore(a)s que foram trabalhar nos campi do continente.  

Resistência, inclusive, prevista no próprio PPC (UFMA/PROEN, 2010, p. 8), 

conforme assinalamos antes, que destaca a necessidade de “[...] colocar as divergências teóricas 

de lado”, ainda que, contraditoriamente, mais adiante (p. 18), assevere que a UFMA “tem todo o 

respaldo necessário para ousar ofertar um curso como este que ora propõe, aguardado há tempo, 

reclamado pela sociedade e, salvo melhor juízo, exigido pelas determinações legais [...]”. 

Com efeito, em todas as entrevistas realizadas com o(a)s docentes, que se 

dispuseram a contribuir com a pesquisa, foram relatados diversos aspectos relacionados a 

angústias, dúvidas e discordâncias com esse modelo de formação, quando questionados sobre 

a existência ou não de resistência do(a)s docentes em relação à proposta do referido curso. 

A nosso ver, tais relatos relacionam-se a dois eixos: às discordâncias com a filosofia 

do projeto, ou seja, seus princípios e fundamentos teórico-metodológicos e às dificuldades que 

tiveram que enfrentar para organizar o trabalho pedagógico.  

No primeiro eixo, o Sujeito 1 faz referência à discordância de grande parte do(a)s 

professore(a)s dos novos campi com a concepção de competência adotada pelo PPC, devido à 

sua aproximação com um entendimento de adaptação ao mercado de trabalho. A argumentação 

desta exposição está sintetizada em suas próprias palavras no excerto seguinte:  
[...] os alunos tinham que ser formados na perspectiva do empreendimento, da 
competição, do individualismo, da busca pela profissionalização e crescimento 
profissional a partir da competição; a gente acreditava que a formação deveria se dar 
por um outro caminho (SUJEITO 1). 
 

Já mencionamos a informação emitida pelo Sujeito 3 concernente às críticas de 

alguns professore(a)s à criação de duas universidades no âmbito da UFMA, por intermédio da 

consolidação dos campi do continente e mediante a oferta das LI. Além desse dado, a resistência 

                                                             
66 Expressão usada pelo Sujeito 1, referindo-se ao projeto original da LI.  
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de colegas em decorrência de um conhecimento maior sobre os pressupostos da pedagogia das 

competências, também foi sinalizada.  

No segundo eixo de argumentação, as falas dos sujeitos 1, 2 e 4 apontam as 

dificuldades que o(a)s professore(a)s enfrentaram para planejar o trabalho. No entanto, fica 

claro que a maioria dessas dificuldades tem por base a pedagogia das competências, como 

princípio central na proposta do curso. Por isso, buscamos interpretá-las melhor refletindo sobre 

suas respostas ao questionamento sobre seus posicionamentos quanto a esse paradigma na 

formação docente.   

O Sujeito 4, referindo-se às dúvidas que o(s) professore(a)s manifestavam, grande 

parte justificada pela formação nos moldes tradicionais, ressaltou os momentos de escolha dos 

conteúdos de ensino e da avaliação como os mais problemáticos. Observou que, em seu 

entendimento, comungado por vário(a)s colegas, a matriz de competência do curso de Ciências 

Naturais era uma réplica dos PCN’s, o que gerou sua desaprovação imediata. 

Corrobora essa hipótese a fala do Sujeito 1 quanto a um entendimento bastante 

limitado do(a)s professore(a)s que iriam atuar nessas licenciaturas, tanto acerca do conceito de 

competência, como da forma de organizar o trabalho pedagógico a partir dessa abordagem.  

Este mesmo interlocutor acrescenta que a vinda de um professor “de fora” 

(consultor) para realizar uma discussão em torno da pedagogia das competências não ajudou a 

dirimir as inúmeras dúvidas, tendo, inclusive alimentado o terreno fértil das divergências e 

polêmicas. Contrapondo-se à orientação do PPC, ele diz achar importante um “[...] currículo 

definido; e a partir desse currículo ter uma metodologia de trabalho que seja compartilhada pelo 

conjunto de professores no campus” (SUJEITO 1). 

Mas o vigor da resistência do(a)s professore(a)s é explicitado na fala do Sujeito 2 

quando se reporta às ponderações manifestadas por ocasião do I Seminário das Licenciaturas, 

realizado em Codó, transparecido em suas próprias palavras: “[...] ficou muito mal vista essa 

palavra: competência; a gente tinha que desenvolver competência, que era o ideal, aonde 

chegar; mas qual o caminho?  Qual o conteúdo que eu vou usar para construir as competências? 

O projeto não dizia” 

A esse propósito é cabível recorrer a Nogueira (2008) que corrobora esse raciocínio 

quando afirma que o perfil de competências de um(a) profissional nada esclarece acerca do que 

ele(a) precisa adquirir para atingir a capacidade de realizar aquilo que se pretende que seja feito. 

Em vista disso, a autora considera que o desenvolvimento de competências refere-se à 

consequência e não ao conteúdo formativo.  
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Disto decorre a inexistência de clareza quanto ao caminho a ser seguido no 

momento de planejar o trabalho a ser desenvolvido com o(a)s licenciando(a)s em sala de aula, 

configurando a sensação de falta de rumo, apontada pelo Sujeito 2. Talvez esse seja um dos 

principais pontos (mas não o único) que ajudou a compor o quadro de insegurança e incertezas 

que se instaurou nos primeiros momentos de implementação das LI, descrito por todos os 

sujeitos informantes da pesquisa. 

Outro aspecto de grande relevância nesse quadro de insegurança e resistência que 

se desenhou na recepção do projeto original das LI foi sintetizado pelo Sujeito 3, referindo-se 

à confusão conceitual e, por conseguinte, às controvérsias relacionadas à orientação teórico-

metodológica para o desenvolvimento do curso. Isso porque as expressões currículo 

interdisciplinar (ou não disciplinar), currículo por projetos, currículo aberto, currículo por 

competências, foram todas utilizadas no texto do PPC, contribuindo para aumentar as dúvidas 

do(a)s professore(a)s quanto à forma de organizar o trabalho pedagógico. Registre-se que tal 

problemática configura-se como um dos indícios que indicam a reduzida potencialidade das LI 

na resolução dos problemas da formação docente.  

Também o Sujeito 1 ressente-se da indefinição de uma concepção clara que 

orientasse, de fato, o trabalho do(a)s professore(a)s nos campi. Assinalando que o projeto 

original das LI lhes era “completamente esquisito e incompreensível”, a ele se reporta como 

um “monstro de várias cabeças”, acrescentando: “[...] a gente não conseguia compreender as 

cabeças que tinha esse monstro; não conseguia perceber uma unidade no projeto, se era por 

competências, se era um currículo aberto, se era pra trabalhar por projeto; a gente, inclusive, 

perguntava que tipo de projeto era esse.” 

No âmbito desse quadro confuso reside também o desacerto quanto à principal 

marca identitária de uma licenciatura intitulada interdisciplinar, conforme já sinalizamos antes 

quando afirmamos não ser a interdisciplinaridade que define sua identidade, mas a competência. 

Aliás, algo que, decerto, contribuiu para aumentar as dúvidas e contraposições.  

De fato, embora os cursos sejam denominados licenciaturas interdisciplinares, 

levando-nos a inferir que se trata de um modelo que contempla formas de integrar/relacionar, 

na proposta curricular, as diversas disciplinas que a compõem, elas não são previstas no 

desenvolvimento do processo formativo. Todo o curso é pensado a partir da noção de 

competência, rompendo, de forma radical, com a estruturação por disciplinas. Por isso, em 

nossa apreensão, a denominação é um equívoco; uma licenciatura não pode ser interdisciplinar 

se as disciplinas não constam em sua matriz curricular.  

Na realidade, o PPC contempla ideias e conceitos de diversas autorias, que partem 
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de abordagens diferentes sem, na maioria das vezes, explicitar a referência, o que talvez tenha 

dificultado um entendimento mais aprofundado pelo(a)s docentes dos campi do continente, por 

tê-lo(a)s impedido de uma consulta às fontes primárias desse aporte.  

Para uma ilustração, vale citar algumas referências ao curso no referido documento: 

“curso de licenciatura por competência (UFMA/PROEN, 2010, p. 7; itálicos no texto); 

“currículo por projetos de trabalho para a formação docente implica a escolha metodológica 

de ensinar e estudar a partir da pesquisa” (p. 38; itálicos no texto); “currículo aberto, planejado 

para desenvolver competências, organizado por projeto de trabalho e, portanto, de caráter 

predominantemente não-disciplinar” (p. 39; grifo nosso). 

Todavia, não obstante propor uma matriz por competência como uma forma de 

promover a ruptura com a tradição de cursos organizados a partir de uma estrutura disciplinar 

– inclusive por explicitar textualmente que “ o problema está nas ‘disciplinas’, que são recortes 

didáticos feitos, quase sempre, de uma determinada sequência de conteúdos pensada de forma 

exageradamente linear” (UFMA/PROEN, 2010, p. 21) –  o PPC advoga que o desenvolvimento 

das competências tenha por base conhecimentos disciplinares e um currículo interdisciplinar. 

Observemos o excerto a seguir:   
Sendo o real naturalmente inter e transdisciplinar, é preciso um cuidado redobrado no 
desenvolvimento de um currículo interdisciplinar, se quisermos que ele seja tratado 
em “interação com a realidade”. Por outro lado, o emprego adequado da metodologia 
de projetos de pesquisa/solução de problemas é um poderoso aliado nessa direção. 
Para tanto devem ser evitados os riscos de um tratamento falsamente interdisciplinar, 
à base de uma mera justaposição de disciplinas ou áreas do conhecimento. O foco 
curricular do curso é outro: desenvolver competências amplas, em que conhecimentos 
disciplinares são utilizados como meios mas não como tema preferencial. Num 
projeto de pesquisa, o problema motivador decorre, quase sempre, de uma região da 
realidade em que interagem várias disciplinas, e não sua pura e simples superposição 
(UFMA/PROEN, 2010, p. 28). 
 

Portanto, não é de se estranhar o cenário de dúvidas e incertezas descrito pelos 

sujeitos participantes da pesquisa, decorrente do caráter confuso atribuído ao referencial 

teórico-metodológico proposto pelo PPC das LI.  

Caso as LI fossem unicamente uma proposta de formação baseada na 

interdisciplinaridade, as divergências seriam menores, talvez contornáveis com a prática do 

planejamento coletivo e encontros formativos que contemplassem formas organizativas do 

trabalho pedagógico a partir dessa postura. Tal hipótese ancora-se na leitura da “Carta de São 

Luis” e nos aspectos ressaltados pelos sujeitos participantes da pesquisa quando incitados a 

explicitar seu entendimento e posicionamento no tocante à interdisciplinaridade.  

Na referida Carta, produzida por ocasião de realização do III Seminário das 

Licenciaturas Interdisciplinares, cujo objetivo foi avaliar os avanços do processo de reescrita 
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do PPP das LI e suas propostas de organização curricular e estrutura geral, o(a)s professore(a)s 

dos campi do continente, encaminharam uma proposta em defesa da natureza interdisciplinar 

dessas novas licenciaturas. Apresentada pela Profª. Ma. Maria José dos Santos, do campus de 

Bacabal, tal proposta assentava-se na idéia de eixos articuladores em cada período e curso na 

estruturação da matriz curricular. 

Expressando-se de formas variadas, todos os interlocutores indicaram a 

conveniência e mesmo a necessidade do estabelecimento de uma relação mais estreita entre as 

disciplinas que geralmente compõem o currículo das licenciaturas. Além disso, ressaltaram que 

o caráter interdisciplinar reside no próprio conhecimento, independente da área. O Sujeito 3 

acrescenta algo bastante interessante à discussão: “[...] não existe nenhuma área do 

conhecimento que não seja interdisciplinar; você pode até se esforçar pra não ser 

interdisciplinar; eu tiro o chapéu pra quem não é interdisciplinar”. 

De fato, numa concepção sócio histórica de conhecimento, sua gênese, evolução e 

apropriação efetivam-se de maneira interdisciplinar na sociedade humana, sob determinadas 

condições objetivas, dadas pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas.  No entanto, 

ao longo da história de produção e reprodução das condições de existência humana, sobretudo 

mais recentemente, no contexto de sociedades cindidas em classes com interesses antagônicos, 

o conhecimento se tornou indispensável, adquirindo força produtiva, ideológica e política. 

Nesse processo, foi se diferenciando em múltiplas disciplinas autônomas, seguindo os 

processos de especialização que passaram a caracterizar a divisão social do trabalho.  

A partir do Sujeito 2, há pouco transcrita, é possível inferir que o(a)s professore(a)s 

têm clareza do caráter totalizante do real, assim como de sua parcialidade e também da 

interdependência dos campos disciplinares nos quais se insere(m) sua(s) disciplina(s). Decorre 

da inferência sua aquiescência quanto ao imperativo de promover a interação entre campos do 

conhecimento e a contextualização do ensino, em todos os níveis da escolarização. No âmbito 

específico da formação docente, tais princípios são apontados como alternativas de 

enfrentamento à fragmentação e a ausência de articulação entre os componentes curriculares, 

sempre presente nos cursos de licenciatura, em conformidade com o que discutimos no capítulo 

anterior.  

Embora recorrente nos debates sobre os problemas relacionados ao ensino e à 

aprendizagem escolar, a idéia de interdisciplinaridade é polissêmica e polêmica e vem sendo 

enriquecida de proposições conceituais e metodológicas ao longo dos dois últimos séculos. É 

farta a literatura disponível, da qual destacamos Fazenda (1979; 1994; 2005), Japiassu (1976), 
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Lenoir (1998) e Santomé (1998) no intuito de nos poupar de maiores aprofundamentos acerca 

dos embates epistemológicos e/ou metodológicos.  

Para o horizonte da discussão sobre o assunto nessa parte do texto, importa ressalvar 

que quando referida ao currículo, a interdisciplinaridade pode ser entendida, com apoio em 

Lenoir (2001), como um princípio organizador que propicia a interação entre disciplinas e entre 

áreas nas quais estas disciplinas estão agrupadas. Difere-se das perspectivas multi, pluri e 

transdisciplinar, uma vez que estas se referem às formas de organização curricular nas quais as 

disciplinas de diferentes áreas do conhecimento se relacionam, respectivamente: mediante a 

simultaneidade, ou simples “negociação”,  onde cada um defende seu próprio território; pela 

justaposição, em que o critério de relação se baseia na similaridade do nível hierárquico; por 

meio da construção de um sistema total, sem fronteiras sólidas entre elas (SANTOMÉ, 1998)   

Se a abordagem de um determinado tema de estudo por diversas disciplinas não se 

constitui uma verdadeira prática interdisciplinar, nem o trabalho em equipe no qual cada um(a) 

dos integrantes se negue a ultrapassar as fronteiras do seu campo do conhecimento, tampouco 

baseia-se no princípio da interdisciplinaridade uma proposta que desconsidera as disciplinas, 

uma vez que, segundo Santomé (1998, p. 61):  
[...] convém não esquecer que, para que haja interdisciplinaridade, é preciso que haja 
disciplinas. As propostas interdisciplinares surgem e desenvolvem-se apoiando-se nas 
disciplinas; a própria riqueza da interdisciplinaridade depende do grau de 
desenvolvimento atingido pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas 
positivamente pelos seus contatos e colaborações interdisciplinares (SANTOMÉ, 
1998, p. 61).  

 
Entretanto, embora o PPC em análise afirme que “[...] a interdisciplinaridade 

pressupõe a interação entre duas ou mais disciplinas (UFMA/PROEN, 2010, p. 29)”, na prática 

(na proposta de desenvolvimento do curso) apresenta uma concepção que pressupõe a 

“eliminação das disciplinas”, no dizer do Sujeito1. 

Arriscamo-nos, então, a supor que o sentido de formação interdisciplinar no PPC 

relaciona-se com a formação de um(a) professor(a) polivalente, cuja diplomação adquirida após 

o terceiro ano das novas licenciaturas, o(a) habilita para atuar do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. E o de interdisciplinaridade, por sua vez, está relacionado com o que Fazenda 

(1979; 1994) tem se referido como atitude do(a)s professore(a)s diante do conhecimento.  

Suposição fundada nas afirmações do próprio documento:  
Nesse curso, propomos uma aproximação à interdisciplinaridade que, antes de 
garantir a associação temática entre diferentes áreas do conhecimento, deve 
possibilitar a unidade em termos de prática docente, isto é, os professores devem 
compartilhar uma prática centrada no desenvolvimento de competências e 
habilidades, conjugando ensino e pesquisa e o trabalho com diversas fontes expressas 
em diferentes linguagens, que comportem diversas possibilidades de interpretações 
sobre os temas trabalhados (UFMA/PROEN, 2010, p. 30-31). 
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É muito provável que decorra desse posicionamento a resistência do(a)s docentes 

dos campi. Probabilidade presumida em função de sua destituição de um papel mais ativo e 

relevante em um processo de planejamento e concretização de práticas integradoras, cujo 

fundamento residisse na minimização dos problemas da escolarização, de um modo geral, e da 

formação docente, particularmente.  

Com inspiração na referida autora, e também em Japiassu (1976) para quem a 

interdisciplinaridade refere-se à “atitude de espírito”, entendemos que tal atitude baseia-se na 

abertura para a descoberta, sendo tanto uma prática individual quanto coletiva que se concretiza 

mediante o diálogo entre as disciplinas e o reconhecimento do potencial formativo das trocas 

efetuadas com as diversas áreas do conhecimento. Sob a égide desse entendimento, o(a)s 

professore(a)s poderiam, sim, superar as práticas ditas tradicionais, redimensionando seu papel 

na formação do(a)s estudantes, no sentido de imprimir um outra relação deste(a)s com o 

conhecimento científico-cultural. Todavia, sem abrir mão de seu próprio conhecimento, fruto 

dos processos formativos que lhes propiciaram os domínios teórico e prático de determinada(s) 

disciplina(s).  

Mas não foi essa perspectiva que o(a)s docentes vislumbraram por ocasião da 

apresentação da proposta das LI, uma vez que não viram a possibilidade de experimentação de 

diálogo com o(a)s colegas, tendo por base a(s) disciplina(s) que ministra(m), em direção à 

transposição das fronteiras construídas em torno da especificidade do conhecimento em suas 

diversas áreas. Tampouco conseguiram detectar, nos princípios norteadores e fundamentos 

teórico-práticos contemplados na proposição desse formato de licenciatura, uma orientação 

clara para a produção e desenvolvimento autônomo de projetos coletivos e interdisciplinares 

ou de experiências pedagógicas realmente inovadoras e colaborativas. 

A nosso ver, frente à complexidade que caracteriza a materialidade da vida humana 

presentemente, não há como desconsiderar a legitimidade das especificidades na elaboração, 

produção, sistematização e transformação do conhecimento, pois cada campo disciplinar possui 

objeto de estudo, lógica e metodologia de investigação própria. Concordamos, então, com 

Rapôso (2009, p. 195) quando afirma que:  
Sem dúvida alguma, somente o analfabetismo epistemológico pode desconhecer que 
todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem, mesmo o disciplinar, só se efetiva 
na interdisciplinaridade, pois não é possível pensar na possibilidade de aprendizagem 
da disciplina História sem Geografia e Sociologia ou da disciplina Química sem a 
matemática, por exemplo. Essa premissa, não pode, contudo, conduzir ao abandono 
do ensino por disciplina, até porque é preciso entender que a delimitação de áreas na 
produção do conhecimento deve-se apenas a nossas limitações, pois é em razão da 
complexidade e amplitude de teia de inter-relações em que a realidade é construída 
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que se precisam construir totalidades nos limites da consciência possível do homem, 
visando a facilitar a compreensão dos fenômenos.  
 

A proposição das LI encaminhou-se em direção oposta, haja vista a retirada das 

disciplinas de sua proposta curricular. Como conseqüência, várias estratégias foram pensadas e 

concretizadas pelo(a)s professore(a)s dos campi no sentido de “[...] tentar melhorar algumas 

coisas” (SUJEITO 2), visando o desenvolvimento de um trabalho com um mínimo de qualidade 

diante do cenário de críticas, angústias e incertezas que se instalou na primeira fase de 

implementação desses cursos.  

Cumpre ressaltar que o currículo “não-disciplinar” foi compreendido como 

ausência de conteúdo, conforme pode ser constatado na fala do referido interlocutor: “uma coisa 

é eu criticar que nosso currículo é muito conteudista. É! Aí qual a solução que o projeto deu? 

[...] Acabaram com o conteúdo. Botaram toda a culpa no conteúdo” (SUJEITO 2).  

No entanto, em decorrência dos desentendimentos causados pela variedade de 

expressões pouco fundamentadas que constavam no PPC, o(a)s professore(a)s 

“experimentaram de tudo” (Sujeito 3). Diversas adequações foram feitas, na tentativa de definir 

algumas orientações (“um rumo”, como se refere o Sujeito 2) que permitissem um planejamento 

mais próximo daquilo que o documento em tela nomeava de tradicional e contra o qual se 

contrapunha, mas que lhes daria maior segurança – posto que sua formação inicial fora efetivada 

neste formato.  

A título de exemplificação, vale registrar um trecho do relato do Sujeito 2 quando 

descreve os encaminhamento de um grupo de professore(a)s da área de Ciências Naturais do 

campus em que trabalha: “basicamente todos os professores fizeram isso: pegaram os conteúdos 

das três séries do Ensino Médio e dividiram ao longo dos três anos do curso. Isso foi possível em 

algumas disciplinas, Biologia, por exemplo, mas não deu cento com outras disciplinas, Física...”  

Faz coro com essa assertiva o que é pontuado pelo Sujeito 3: “cada professor em 

determinada área quis fazer dessas licenciaturas uma extensão de sua formação [...] isso virou 

uma licenciatura multidisciplinar”.  

Sendo assim, a obscuridade dessas e outras diretrizes preconizadas no PPC das LI, 

sem maiores aprofundamentos, a exemplo de “currículo aberto”, ou “por projetos de pesquisa 

e trabalho”, contraditoriamente ao pretendido, reforçou o trabalho isolado, pois, de acordo com 

o que nos diz o Sujeito 1 “cada professor definia o que era sua temática e a forma que ia 

trabalhar”. A interpretação dessas diretrizes transparece na conclusão do Sujeito 2: “Pra mim é 

isso: O professor poder dar aula do que ele quiser, não se ligar a nada”. 
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Entretanto, o cerne dessas proposições repousa nas perspectivas atuais para 

formação docente, inspiradas nas inovações do novo padrão produtivo toyotista, conforme 

vimos discutindo neste trabalho. Ideias como descentralização das grandes corporações 

industriais, flexibilidade de organização para ajustar-se à variabilidade de mercados e 

consumidores, avaliação e supervisão central para controlar a validade e o cumprimento dos 

grandes objetivos das empresas, empresa enxuta, aparecem no âmbito das reformas dos 

processos formativos de professore(a)s na forma de princípios como flexibilização, 

diversificação, diferenciação, etc.   

Por isso a importância atribuída à diversificação dos modelos e práticas de 

formação de modo a estabelecer novas relações dos(as) professores(as) com o saber pedagógico 

e científico, por meio da experimentação e da reflexão sobre o trabalho pedagógico. Os 

processos formativos de professore(a)s, portanto, são entendidos como municiamento prático 

com investimento no desenvolvimento da capacidade de acionar conhecimentos necessários à 

resolução de problemas, localizados no cotidiano da sala de aula, privilegiando um 

conhecimento útil para a resolução desses problemas. Esse é o sentido atribuído à articulação 

teoria e prática.  

Desse modo, no âmbito dessa concepção, encontra-se um antigo debate 

(PRAZERES, 2011a), que diz respeito ao papel atribuído à teoria e à prática na formação 

docente e à maneira de situá-las ou relacioná-las no currículo. Retomemos, rapidamente, esse 

debate na seção seguinte.  

 

5.3 “SE EU NÃO TENHO CONTEÚDO EU TENHO O QUÊ?”67: uma concepção negativa 

sobre o ato de ensinar 

 

Enquanto os movimentos organizados de educadore(a)s advogam uma formação com 

sólida base docente que articule teoria e prática, as diretrizes oficiais para a reforma da formação 

docente, assumidas pelo PPC das LI, propugnam um modelo articulado com a racionalidade 

prática, onde a teoria vincule-se aos desafios do cotidiano das escolas. Supervaloriza-se o 

conhecimento útil e desconsidera-se todo o conteúdo que não possa se ligar diretamente com a 

realidade da sala de aula, seja aquele relacionado à especificidade da disciplina de ensino, ou 

ao conhecimento pedagógico.  

                                                             
67 Fala do Sujeito 2, interpretando a proposta de um currículo por competências, não-disciplinar, organizado a 
partir de   projetos, constante no projeto original das LI. 
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Na realidade, tradicionalmente, essas duas dimensões da práxis humana muito mais 

se dissociam do que se articulam, seja nos currículos de formação inicial, seja naqueles de 

formação continuada de professore(a)s. As diferentes formas de conceber tal relação ancoram-

se no perfil profissional, que se pretende formar, por sua vez, vinculado à concepção de 

Educação. Dessa forma, têm se expressado ora numa visão dicotômica, em que há separação 

entre as duas (com ênfase na teoria ou na prática), ora numa visão associativa, em que há uma 

justaposição (a prática é vista como aplicação da teoria), ora numa visão de unidade (teoria 

como retratadora, constatadora e orientadora da prática social) (BRZEZINSKI, 1998). 

Entretanto, tal como Vazquez (1977), entendemos que só é possível falar de 

oposição entre teoria e prática se esta relação é formulada em bases falsas, seja porque esta 

última parece poder desligar-se daquela, seja porque a teoria tenda a se desvincular da prática.  

Ao desvincular-se da teoria, a prática é suposta como suficiente e é tomada em seu 

sentido utilitário; a teoria se faz desnecessária e mesmo nociva. Neste caso, a teoria passa a ser 

substituída pelo senso comum, que é o sentido da prática, e a ela não se opõe. A prioridade é 

conferida a uma prática sem teoria, ou com um mínimo dela, o que permite concluir que o 

pensamento do senso comum corresponde ao praticismo.  

O praticismo, presente na consciência do “homem comum”, corresponde ao 

pragmatismo, segundo o qual o conhecimento como vinculado às necessidades práticas, 

confunde o prático com o utilitário e o verdadeiro, com o útil, “[...] com o que solapa a própria 

essência do conhecimento como reprodução na consciência cognoscente de uma realidade [...]” 

(VAZQUES, 1977, p.212). Reprodução possível no trato teórico e prático com ela. 

Por sua vez, a atividade teórica que se encerra em si mesma, sem laços com a 

realidade, é pura abstração; enquanto a prática sem os fundamentos, que a expliquem e guiem-

na, aproxima-se do senso comum, sendo qualitativamente diferente daquela que é necessária 

nos processos formativos e no exercício profissional consciente e crítico.    

A teoria pode gozar de uma relativa autonomia em relação às necessidades práticas. 

Nesse caso, serve à prática, antecipando-se idealmente a ela e cumprindo uma função prática 

de instrumento teórico. Contudo, faz-se necessário que a teoria esteja aberta ao mundo da 

prática, não perdendo sua vinculação com o movimento do real, que é objeto de interpretação 

e transformação. Nas palavras do referido autor:  
A dependência da teoria em relação à prática, e a existência desta como últimos 
fundamentos e finalidades da teoria, evidenciam que a prática – concebida como uma 
práxis humana total – tem primazia sobre a teoria; mas esse primado, longe de 
implicar uma contraposição absoluta à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com 
ela (VÁZQUES, 1997, p. 234). 
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Entendida como fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria, é a prática 

quem determina aos homens e às mulheres o que é necessário conhecer para transformar a 

natureza e a realidade social como um todo, bem como quais são as suas prioridades no processo 

de conhecer. E é nesse processo de transformação que a teoria progride; a partir da relação 

práticas, que coloca sempre novas exigências, ampliando tanto o horizonte dos problemas como 

o das soluções e o da consciência humana. Também é nesse processo de transformação do 

mundo exterior que a humanidade se modifica.   

Com base nesse referencial, é possível afirmar a importância de processos 

intencionais, planejados sistematicamente, de socialização de referenciais teóricos, para que 

o(a) estudante, no caso, futuro(a) professor(a), possa superar os conhecimentos cotidianos, 

adquiridos sem a mediação da teoria, a partir da reflexão crítica sobre eles, porém, à luz – e pela 

apropriação – de conhecimentos científicos (VYGOTSKY, 1993).  

Todavia, como forma de romper com o “tradicionalismo” da linearidade de 

currículos disciplinares e conteudistas, o PPC em análise propõe um currículo adequado às 

necessidades do nível de escolaridade a ensinar, ou seja, os últimos anos do Ensino 

Fundamental. A partir de “temas e conteúdos básicos”, definidos como o conjunto de 

conhecimentos teóricos, práticos e teórico-práticos que precisam ser mobilizados para o 

desenvolvimento das competências previstas na Matriz, tal proposta organiza-se em dois 

planos: conteúdos básicos e complementares, justificados como se segue:  
Então, a presente proposta parte de uma lista básica e indispensável para uma 

formação sólida, não aligeirada, mas, ao mesmo tempo, mínima, no sentido de 
privilegiar principalmente a solidez e a segurança na formação e, não um acúmulo 
desnecessário (tendo em vista a finalidade de formação no nível em que irão atuar) de 
conhecimentos que não podem, nem devem, ser trabalhados obrigatoriamente na 
Educação Básica (UFMA/PROEN, 2015, p. 52).  

 
Quer nos parecer que algumas das tendências que têm caracterizado as reformas 

educacionais, de um modo geral, e a formação de professore(a)s, em particular, fez-se presente 

nessa concepção, ou seja, o esvaziamento, a focalização e o aligeiramento. É importante 

ressaltar que o esvaziamento do conteúdo faz-se presente em várias partes do documento, 

prendendo-se à defesa de uma formação centralizada no desenvolvimento de competências, 

cujos esforços deveriam direcionar-se para o treinamento da “[...] capacidade de construir 

conhecimento a partir de investigações próprias” (UFMA/PROEN, 2010, p. 22). Para conferir 

mais significância e concretude a essa afirmação, vale citar a interpretação do Sujeito 2: “[...] 

eu quero formar um professor que alie a teoria com a prática, mas se eu não tiver conteúdo eu 

não tenho teoria, e aí eu não tenho nada; tudo se constrói é a partir do conteúdo; e aí é o que 

falta no projeto; é o conteúdo”. 
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Com apoio em Duarte (2003b) é possível continuar percebendo sinergia do projeto 

original das LI com os discursos que reforçam a ideologia da Sociedade do Conhecimento, a 

qual, no capitalismo contemporâneo, desempenha a função de enfraquecer as críticas a essa 

forma societal, apoiando-se no argumento de que ela teria sido superada. Na análise do autor, 

assim como é ilusória a ideia de que nesta sociedade o acesso ao conhecimento tenha sido 

democratizado por meio das novas tecnologias de informação e comunicação, também é uma 

ilusão a noção de aprendizagem permanente – e, por conseguinte, a necessidade de aprender a 

aprender. O que esta faz é retirar da escola a responsabilidade pelo ensino/socialização dos 

conhecimentos historicamente produzidos e sistematizados pela humanidade, transferindo-a 

para os próprios indivíduos. Isso porque caberia a cada um(a), de forma autônoma, investir em 

seu próprio desenvolvimento pessoal, mediante a busca e seleção de informações e 

conhecimentos necessários ou de seu interesse.  

No PPC, esse pensamento se torna explícito na diferenciação entre conteúdos 

básicos e complementares, restringindo aqueles ao programa dos anos finais do EF e estes à 

capacidade de cada estudante continuar aprendendo, quando acrescenta a argumentação 

conseguinte:    
[...] é preciso ter bastante claro que o docente habilitado a ministrar conhecimentos 
adequados de matemática, física, química e biologia, no nível do Ensino 
Fundamental, não é ele mesmo plenamente um matemático, físico, químico ou 
biológo, pressuposto que deva possuir e estimular competências de pesquisa e de 
investigação científica básica. Essa confusão permeia boa parte das propostas 
curriculares, tornando-as reféns de listas imensas, enciclopédicas de conteúdos que, 
na maioria dos casos, não são incorporados nem tornados significativos pelos 
estudantes, em termos de aprendizagem profissional, e desperdiçam um tempo 
precioso para a consolidação das competências profissionais, incluindo as que 
envolvem a capacidade de pesquisar (UFMA/PROEN, 2010, p. 52; negritos no 
documento). 
 

Esse quadro não nos permite olvidar das contribuições de Saviani (1997) acerca do 

caráter contraditório da educação na sociedade capitalista e a busca constante da reprodução 

das relações de classe que a caracterizam. Nela, a universalização do acesso, permanência e 

sucesso escolar contraria tal interesse, o que confere inteligibilidade aos mecanismos, que 

logram esvaziar a escola de conteúdos ou, no entendimento de Kuenzer (2005, p. 92-93), de 

viabilizar uma “inclusão excludente”.  

Duarte (2003a) contribui mais uma vez com essa reflexão quando considera que os 

pressupostos da pedagogia das competências levam a uma desvalorização do saber 

científico/acadêmico com base no argumento de que na concepção de conhecimento a ela 

subjacente, se valoriza aquele construído no exercício da profissão, secundarizando, ou mesmo 

desconsiderando, a mediação de referenciais teóricos, do conhecimento científico. Além disso 
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– e, por conseguinte –, trata-se de uma pedagogia que desvaloriza a transmissão do saber, 

postulando a “construção” do conhecimento em situações reais, por meio da prática reflexiva 

na/sobre a ação ou em situações de treinamento, repercutindo numa concepção negativa sobre 

o ato de ensinar (DUARTE, 1998).  

Tal raciocínio revela-se compatível com a proposição da “metodologia dos projetos 

de pesquisa e trabalho” como enfrentamento da problemática relação entre teoria e prática, de 

modo a articulá-las. Elegendo como fundamentação o princípio da aprendizagem reflexiva, 

desenvolvido por Donald Schön, o PPC argumenta que “[...] o professor reflexivo também 

busca a realização de pesquisas baseadas em sua prática, construindo assim conhecimento para 

o seu desenvolvimento profissional” (UFMA/PROEN, 2010, p. 33).   

Donald Schön, pesquisador norte-americano, propôs uma formação profissional 

baseada na epistemologia da prática proposta por Dewey (1859-1952), autor que pesquisou a 

distinção entre o ato humano reflexivo e o rotineiro. Na obra “Educando o profissional 

reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem” (SCHÖN, 2000), o autor apresenta 

os conceitos de reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação, que 

se constituem os três processos que alicerçam sua proposta.  

O cerne da discussão sobre o primeiro conceito reside na crítica aos modelos de 

formação que privilegiam os conhecimentos científicos – o paradigma da racionalidade técnica 

– entendida “[...] como uma prática derivada da filosofia positivista” (SCHÖN, 2000, p. 15). 

Alegando que esta racionalidade se traduz em aplicação passiva de conhecimentos científicos 

produzidos, sistematizados e transferidos por outros, o autor considera que tal formação não 

atribui o devido valor às situações práticas reais e ao processo de reflexão sobre elas. Advoga, 

então, a transposição de um modelo que privilegia o conhecimento teórico para um modelo 

essencialmente prático, uma vez que os conhecimentos científicos não bastariam para construir 

a competência profissional.  

Em sua concepção, o conhecimento construído na reflexão na ação, constituindo-

se num repertório de experiências, é mobilizado em situações idênticas, porém não dão conta 

de situações novas. Estas novas situações se mostram capazes de propiciar a busca, a análise 

para possíveis explicações da natureza das ações. Esse processo do pensamento, portanto, 

ocorre de forma retrospectiva sobre as situações e os problemas colocados por elas. É o segundo 

processo necessário para a formação reflexiva, denominado pelo autor de reflexão sobre a ação. 

Mas, é no terceiro processo que o(a) profissional vai alcançar avanços no seu 

processo formativo. Segundo Schön (2000), ao refletir sobre a reflexão na ação, o(a) 

profissional constrói sua forma pessoal de conhecer, o que contribui para torná-lo(a) 
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autônomo(a), tendo em vista que esse pensamento suscita uma análise, a posteriori, das 

características e dos processos de sua própria ação. Em síntese, o que o autor propõe é uma 

articulação entre o ensino de sala de aula e a prática a ser exercida pelo(a)s futuro(a)s 

profissionais.  

Transposta para a formação docente, no caso do PPC que estamos analisando, tal 

concepção revela-se duplamente reducionista: por focar nos conteúdos do EF, e por restringir 

a pesquisa à resolução de problemas relacionados à aprendizagem do(a)s aluno(a)s, ou para 

propiciar outras aprendizagens de forma autônoma. Uma proposta curricular que privilegia o 

aprender articulado aos conteúdos de ensino, ou seja, a assuntos dos campos disciplinares na 

forma de conteúdos escolares, e mais próxima da ideia de manejo de situações-problemas que 

se manifestam no processo de ensino e aprendizagem da sala de aula, como pode ser constatado 

no excerto subsequente:  
[...] na formação por competências a preocupação é a de trabalhar com rigor e 
segurança a transferência e a mobilização desses recursos cognitivos [saberes, 
habilidades, capacidades, informações, etc.] em situações problemáticas, em que eles, 
por serem efetivamente utilizados e reutilizados, a partir de um treinamento 
cuidadosamente planejado pelo corpo docente, passam a ficar definitivamente 
incorporados ao patrimônio intelectual e prático do estudante, configurando a solidez 
da aprendizagem (UFMA/PROEN, 2010, p. 22).   
 

 Parece-nos que se reproduz na Educação Superior – e na formação docente –, a 

orientação de um ensino voltado para a satisfação das necessidades imediatas e pragmáticas, 

fundamentada nos documentos produzidos em encontros mundiais, a exemplo da “Declaração 

Mundial sobre educação para todos”, publicada em 1990 e do relatório da UNESCO “Educação: 

um tesouro a descobrir”, que atribuem ao(à) professor(a) o papel de atender às NEBAS, – 

“aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver junto e aprender a ser” (DELORS, 

1998).  

Oportuno citar Veiga (2002, p. 73) quando analisa as perspectivas atuais de 

formação afirmando tratar-se de visão restrita que prepara o tecnólogo, ou seja, “[...] aquele que 

faz, mas não conhece os fundamentos do fazer, que se restringe ao microuniverso escolar, 

esquecendo toda a relação com a realidade social mais ampla que, em última instância, 

influencia a escola e por ela é influenciada”.  

Não se pode negar que existe um conhecimento na ação e, também, que se 

constroem conhecimentos durante as ações, no trabalho coletivo na escola. Sem dúvida, o 

conhecimento origina-se na prática social dos homens e das mulheres, no decorrer do processo 

de transformação do mundo natural e social. Todavia os processos formativos formais, 

independentemente do espaço onde ocorrem, não podem se limitar a um conhecimento útil para 
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resolução de problemas, tampouco a um conhecimento tácito. É preciso superá-los, tanto para 

construir novos conhecimentos, quanto para transformar o sujeito que se apropria deste novo 

conhecimento, ou seja, ascender à elaboração do conhecimento. Elaboração entendida com 

apoio em Saviani (1997, p. 91) quando diferencia produção e elaboração do conhecimento:  
[...] a produção do saber é social, se dá no interior das relações sociais. A elaboração 
do saber implica em expressar de forma elaborada o saber que surge da prática social. 
Essa expressão elaborada supõe o domínio dos instrumentos e de elaboração e 
sistematização. 
 

Sem dúvida, as mediações teóricas vão permitir ascensão ao nível da elaboração do 

saber. Ademais, numa apreensão de formação que tenha como horizonte o compromisso com a 

produção de necessidades de nível superior, que apontem para um efetivo desenvolvimento da 

individualidade como um todo (DUARTE, 2000), não se pode destituir da reflexão o que a 

nutre: a teoria.  

Por isso, para não converter velhas bandeiras em novas possibilidades, discutir a 

reflexividade na formação de professores(as) significa distinguir atividade prática e práxis, 

assim como pensar em reflexão de grau ou nível diferente. Recorremos, então, a Vasquez 

(1977) quando analisando o que é a práxis, define atividade humana, como a ação dirigida a um 

objeto com a finalidade (resultado final) de transformá-lo (produto efetivo, real). Por se 

desenvolver de acordo com finalidades, a atividade humana requer certa consciência. No 

entanto, o autor diferencia atividade da consciência – elaboração de finalidades e produção de 

conhecimento – de atividade prática – trabalho humano, criação artística ou práxis 

revolucionária –, afirmando a impossibilidade de separação entre ambas, uma vez que o ser 

humano age conhecendo, do mesmo modo que conhece, e se conhece, agindo. 

Comungando das ideias deste autor, entendemos que toda práxis é atividade, mas 

nem toda prática é práxis. Práxis – atividade material, consciente e objetivante – não se reduz 

a atividade subjetiva (psíquica), que não se objetiva materialmente, tampouco a atividade 

prática. A unidade entre as duas é que se pode chamar de práxis, definida como atividade teórica 

e prática que transforma a natureza e produz a História; prática, na medida em que a teoria, 

como guia da ação, orienta a atividade humana; teórica, na medida em que esta ação é 

consciente.  

A capacidade de refletir sobre sua prática é um dos diferenciais entre o gênero 

humano e demais animais. Nessa perspectiva, a reflexão é inerente à atividade de homens e 

mulheres, em todos os momentos da vida. Aliás, foi a dialética entre o fazer e o pensar que 

possibilitou a humanização e a construção da cultura humana, em geral, e das sociedades, em 

particular. 
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No entanto, como toda atividade humana é práxis, faz-se necessário reafirmar os 

conceito de práxis reflexiva e práxis criadora. Para Vazquez (1997) a praxis criadora refere-se 

à ação humana capaz de transformar a realidade, a partir da relação indissociável entre teoria e 

prática, na qual os homens e mulheres também se transformam. Esta práxis representa o grau 

mais elevado de criação ou humanização da matéria transformada, evidenciada no produto da 

atividade prática dos homens e das mulheres, “[...] criação [que] não se adapta plenamente a 

uma lei previamente traçada e culmina num produto novo” (VAZQUEZ, 1977, p. 246). A práxis 

reflexiva refere-se a um “grau [elevado] de consciência que se tem da atividade prática que se 

está desenvolvendo” (VAZQUEZ, 1977, p. 285). Nela a racionalidade permeia todo o processo 

de transformação, e não somente diante de problemas, ou seja, é uma autoconsciência que se 

transforma junto com a realidade.  

Dessas considerações, e concordando com Pimenta (1995) quando afirma que a 

atividade docente é práxis, sublinhamos a necessidade de por em relevo tal conceito, porém na 

perspectiva de práxis reflexiva e criadora, como contraposição a concepções utilitárias e 

pragmáticas de prática e/ou de reflexão. Isso porque, retomando, uma vez mais, a discussão 

sobre teoria e prática, estamos entendendo que a primeira corresponde a uma interpretação 

possível da realidade, em um determinado tempo/espaço, e por isso será sempre parcial. 

Enquanto a realidade, a prática social da humanidade, é complexa, síntese de múltiplas 

determinações, rica em movimento e complexidade.  

Desse modo, não é possível afirmar a possibilidade da identidade entre ambas e 

muito improvável a correspondência de um conhecimento, a priori, que dê conta das múltiplas 

determinações e, sobretudo, das contradições da realidade. O que há é a possibilidade de 

articulação entre elas, ou melhor, sua indissociabilidade como práxis, que no caso da formação 

– e trabalho – docente não pode prescindir de uma reflexão para além do que está dado, na 

perspectiva de uma visão mais abrangente e crítica das questões educacionais.  

Diante do exposto, questionamos um entendimento de pesquisa com foco no 

processo de ensino e de aprendizagem, por meio da metodologia dos projetos de pesquisa e 

trabalho, como forma de articular teoria e prática, conforme a proposta do PPC, que pode ser 

constatado no pensamento seguinte:  
Formação eminentemente ativa e reflexiva, toda a formação estará valorizando as 
práticas pedagógicas, e todos os conhecimentos serão tratados na perspectiva de sua 
possibilidade de transferência futura, articulando interna e sistematicamente teoria e 
prática na formação docente (UFMA/PROEN, 2010, p. 38; itálicos no documento) 

 

Mais uma vez, transparece o sentido oculto do esvaziamento do campo científico, 

assim como do pedagógico-didático, nessa proposta de licenciatura, agora na forma de 
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proposição da organização do trabalho pedagógico a partir do desenvolvimento de projetos, nos 

quais, conforme esclarecido em outro ponto do PPC, deveriam constar possibilidades que “[...] 

envolve[sse]m a superação das deficiências prévias dos estudantes, em relação às competências 

e conhecimentos que, supostamente, já deveriam ter adquirido em sua Educação Básica” 

(UFMA/PROEN, 2010, p. 37). E, novamente, vamos demonstrando que a proposta curricular 

das LI tem caráter minimalista, pois é adequada às necessidades do nível de escolaridade a 

ensinar, sob o argumento de que “a aprendizagem da docência deverá ser feita em interação 

com a Educação Básica, suas práticas, seus processos e, sobretudo, suas realidades escolares” 

(p. 28).  

Aliás, a pesquisa na formação docente vem sendo debatida há bastante tempo, por 

constituir-se em um dos problemas a serem enfrentados para a superação da fragmentação que 

caracteriza os processos formativos desse(a) profissional (DEMO, 2000, 2001, 2004; 

ESTEBAN e ZACCUR, 2002; LUDKE, 2005). Tais debates alcançaram um certo consenso 

com relação ao lugar de relevância do trabalho investigativo nesses processos, sistematizado na 

formulação da ANFOPE (2000) de que todo(a) professor(a), que tem por base de sua identidade 

a docência, deve ser um(a) pesquisador(a).  

Todavia, no bojo desses debates reside um entendimento de pesquisa como 

possibilidade de articulação entre teoria e prática, entre as disciplinas de conteúdos específicos 

e as de conteúdos pedagógicos e entre a apropriação do conhecimento científico bem como dos 

processos para sua produção/elaboração. Além disso, da valorização historicamente dispensada 

a ela na formação do(a) bacharel(a) – este(a), sim, considerado(a) pesquisador(a) – e sua pouca 

importância em cursos de Licenciatura. E novamente também vamos demonstrando que a 

proposta curricular das LI tem caráter minimalista, uma vez que é adequada às necessidades do 

nível de escolaridade a ensinar, sob o argumento de que “[...] a aprendizagem da docência 

deverá ser feita em interação com a Educação Básica, suas práticas, seus processos e, sobretudo, 

suas realidades escolares” (UFMA/PROEN, 2010, p. 28).  

Ao discorrer sobre o que denomina “pedagogias do aprender a aprender”, Duarte 

(2000; 2001; 2010) assinala sua filiação aos ideais escolanovistas que, longe de se constituírem 

anacrônicos ao tempo presente por assumirem novos sentidos, atualizando-se, sintonizam-se 

com o universo ideológico neoliberal contemporâneo e com o pensamento pós-moderno. 

Quanto à pedagogia de projetos, esclarece tratar-se de um dos métodos da Escola Nova, pensado 

originalmente por William Heard Kilpatrick, colega e colaborador de John Dewey, cuja ideia 

central é que o conhecimento deve ser buscado pelo(a)s aluno(a)s a partir de necessidades de 

sua vida real, da qual decorre a oposição aos currículos organizados numa sequência lógica e 
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temporal. Dessa feita, seguindo o princípio da simetria invertida, na formação docente, tais 

premissas traduzem-se no aprender a aprender e no aprender fazendo (DUARTE, 2010).  

É cabível trazer para essa reflexão, o que nos diz Shiroma (2003b), quando 

relaciona as perspectivas atuais de enxugamento da formação docente com alguns aspectos do 

novo padrão produtivo, no que se refere à empresa enxuta, ao não-desperdício, tendo por 

consequência a “extirpação” dos conteúdos que não seriam imediata e diretamente utilizados 

em sala de aula. Ao orientar um tipo de pesquisa desprovida de teoria e que se distancia do 

modelo científico e acadêmico do livre pensar, estabelecendo a primazia da prática, tais 

perspectivas contribuem para a “desintelectualização” do(a) professor(a). E, contraditoriamente 

ao que prega, preocupa-se mais com metas e planos do que com intenções, avaliações e 

criticidade; com a ação mais do que com a reflexão.  

Na defesa da perspectiva de formação de docentes pesquisadores/reflexivos o PPC 

aponta argumentos coerentes com a linha argumentativa adotada, ou seja, em favor da ruptura 

com os modelos tradicionais, por sua vez, fundamentada em uma concepção de aprendizagem 

como processo construtivo sobejamente individual e que se aproxima da noção de descoberta, 

ou nos seus próprios termos: “[...] rompimento da noção de temporalidade do sujeito da escola 

tradicional, calcada em valores que representam uma concepção fechada, contrária à 

descoberta, ao interesse e ao prazer do aprendiz” (UFMA/PROEN, 2010, p. 40; itálicos no 

documento).  

Essa concepção é claramente percebida por três sujeitos participantes da pesquisa 

quando questionados sobre a concepção de aprendizagem que orientaria o projeto original das 

LI. De acordo com o Sujeito 1 “[...] aprender seria saber relacionar o conteúdo, a temática que 

ele estava aprendendo com alguma coisa prática que ele pudesse fazer no seu dia a dia”. 

Justifica, então, a orientação do trabalho com projetos a partir da realidade do(a)s estudantes, 

alegando que o projeto advogava que este(a)s aprenderiam estabelecendo relações entre ela e 

os conteúdos, os quais, em sua opinião, “seria um conteúdo mínimo; aqueles mais 

significativos”.   

Os Sujeitos 2 e 3 atentaram para a importância atribuída pelo PPC aos processo 

individuais, entendidos como “Autonomia do aluno” (Sujeito 2) e “[...] percurso formativo 

diferenciado” (Sujeito 3). Com efeito, nos parece que tal importância transparece na seguinte 

assertiva: “em relação ao desenvolvimento da própria aprendizagem, o professor reflete sobre 

o quê e como está aprendendo, num processo de auto regulação do próprio saber” 

(UFMA/PROEN, 2010, p. 36).  
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Seria louvável se essas orientações relativas a uma maior individualização dos 

processos de ensinar e aprender representassem uma ruptura com visões homogeneizantes, 

discriminatórias e meritocráticas e uma aproximação com abordagens que privilegiam a 

diversidade e a relação de reciprocidade e interdependência entre fatores biológicos, ambientais 

e sócio históricos, ou objetivos e subjetivos na aprendizagem e desenvolvimento humano.  

Contudo, esse pensamento é decorrente do modelo produtivo predominante nas 

sociedades, nesse momento histórico, que acarreta a multiplicação acelerada das inúmeras 

formas de exclusão social, impondo a necessidade de pensar formas (antídotos) que amenizem 

os próprios danos por ele causados. Dessa forma, não vem sendo verificada uma tendência à 

humanização dos sujeitos, mas, sim, da mercadoria – os conhecimentos que assumiram a forma 

de “valor” para serem consumidos na dependência das necessidades do cotidiano alienado.  

E são estes antídotos, na disseminação, por vezes sutis, da cultura capitalista, que 

garantem as condições para a continuidade desse modelo produtivo por meio de políticas que, 

no caso da educação, apresentam-se como panaceia contra a exclusão generalizada. Em nossa 

interpretação, continuidade expressa em algumas ponderações de dois sujeitos participantes da 

pesquisa, explicitadas na angústia do Sujeito 4 quanto aos entraves para o desenvolvimento de 

projetos com alunos que “não tinham conhecimento prévio [...]) nem o básico”. E melhor 

ilustradas na fala do Sujeito 2, transcrita, em alguns fragmentos na sequência:  
[...] esse projeto pedagógico exigia uma autonomia ainda maior do aluno (...) o nível 
de escolaridade dele [aluno do interior] é bem menor; existiam pessoas com 
dificuldade de leitura (...) receita do fracasso: você criar um curso no interior do 
Maranhão achando que o aluno vai ter mais autonomia do que o aluno da capital. 
Então isso estava ao fracasso, essa a ideia de que o nosso aluno ia ser um aluno mais 
autônomo do que o aluno de universidade... da média 

 

Pode corroborar essa reflexão as assertivas de Arce (2005) que ao atentar para o 

apelo recorrente ao construtivismo nas diretrizes educacionais dos dias atuais, observa que o 

conceito de equidade é utilizado em lugar do de igualdade, este, sim, fundamento de uma 

sociedade de fato justa. Conceito que remete ao respeito ou à valorização das diferenças, 

entendidas como naturais ou culturais, e evidencia o que considera a “letalidade de uma política 

ditatorial”, posto que desconsidere um traço perverso da sociedade brasileira, que é a 

desigualdade. Discurso que esconde sua gênese, inscrita no processo histórico, mediante as 

mais perversas formas de distinção no acesso aos meios de produção e ao produto social.   

A referência a diretrizes/conceitos/expressões como respeito às 

diferenças/interesses/aptidões, reais possibilidades e conhecimentos prévios do(a)s aluno(a)s, 

por exemplo, remete a uma educação voltada para a satisfação das necessidades imediatas e 
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pragmáticas, impostas por um cotidiano alienado, constituído a partir da luta pelas condições 

mínimas de sobrevivência e da cultura de massas. Nessa perspectiva, a relevância no aprender, 

conforme já sinalizamos, relaciona-se à aprendizagem de conhecimentos, capacidades, atitudes 

e valores necessários para que os indivíduos busquem alternativas de sobrevivência numa 

sociedade cada vez mais excludente e se adaptem à sua lógica dominante – a do mercado. 

Relaciona-se, igualmente, com um processo que cumpre a função de atualizar princípios 

meritocráticos recorrendo à responsabilidade individual. Tal como Duarte (2010, p. 37), 

entendemos que “[...] uma das consequências mais perversas dessa limitação da validade do 

conhecimento à sua utilidade na prática cotidiana é a reprodução das desigualdades sociais e 

dos preconceitos que naturalizam tais desigualdades”. 

Esses posicionamentos prendem-se em referenciais teóricos que entendem o 

conhecimento como revelação ou descoberta e a aprendizagem como um processo a-histórico, 

de natureza biopsíquica, individual e espontânea, do que decorre a pouca relevância do ensino 

de conteúdos disciplinares (científicos/culturais) e a secundarização o papel do(a) professor(a) 

no desenvolvimento do(a)s estudantes.  

Em direção contrária a eles, Vygotsky e seus colaboradores68, apoiando-se numa 

visão historicizadora, entendem o psiquismo humano como um processo histórico-cultural, 

sendo o conhecimento tido como fruto da relação entre sujeito e objeto, na qual homens e 

mulheres buscam a compreensão de tudo que testemunham e realizam e a aprendizagem 

referindo-se à apropriação pelo indivíduo da cultura historicamente produzida pela práxis 

humana.  

Em texto intitulado “Vigotskii”, Luria (1998) apresenta este autor como um grande 

teórico do marxismo, que situou as origens das formas superiores de comportamento consciente 

nas relações sociais que o indivíduo mantém, de forma ativa e criativa, com o mundo exterior. 

Então, coerentemente com a apreensão marxiana de homem como ser sócio histórico, que se 

diferencia dos outros animais pelo trabalho e tomando por base o papel dos instrumentos de 

trabalho na transformação do mundo material, Vygotsky (2004) postulava que a modificação 

da atividade reflexa e sua transformação qualitativa em consciência, se processa mediada pela 

construção de ferramentas – os signos – sendo a linguagem o sistema mais importante.  

Diante disso, a construção do conhecimento individual é entendida como um 

processo coletivo, social, que precisa da interação e/ou intervenção do “outro social”, o que 

                                                             
68Estudiosos da “Escola de Vygostsky” apontam como colaboradores Alekxander Romanovich Luria, e, Alexei 
N. Leontiev, embora tenham outro(a)s autore(a)s que são considerado(a)s continuadores dessa obra. Ver FACCI 
(2004, p. 137). 
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elucida a gênese histórico-cultural das funções psicológicas superiores (FPS) que, por sua vez, 

alicerça a lei fundamental do desenvolvimento na Escola de Vigotsky, a saber:  
Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do 
desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades sociais, ou seja, como 
funções interpsíquicas; a segunda, nas atividades individuas com propriedades 
internas do pensamento da criança, ou seja, com funções intrapsíquicas 
(VYGOTSKY, 1998, p. 114). 
 

Nessa perspectiva, em consonância com a formulação de Marx e Engels (1984, p. 

15) sobre o que distingue o Homem dos animais, quando afirmam que tal distinção começa 

quando aquele inicia a “[...] produção dos seus meios de vida, passo este que é condicionado 

pela sua organização física”, o autor postula que as FPS têm uma base biológica, porém, são, 

essencialmente, produtos da relação dialética Homem-Mundo, mediada pelos instrumentos 

construídos pelos homens e pelas mulheres ao longo da história da sociedade humana.  

Compreendendo que a linguagem interior e o pensamento humano se originam na 

interação com outras pessoas, Vygotsky propõe que essa interação proporciona as 

aprendizagens. Estas, por sua vez, impulsionam o desenvolvimento.  
[...] a característica essencial da aprendizagem é que engendra a área de 
desenvolvimento potencial, ou seja, que faz nascer, estimular e ativar na criança um 
grupo de processos internos de desenvolvimento no âmbito das inter-relações com 
outros, que, na construção, são absorvidas pelo curso interior de desenvolvimento e 
se convertem em aquisições internas das crianças [...] (VIGOTSKY, 1998, p 115)  

 
Percebemos, nas próprias palavras do autor, a importância atribuída à interação 

social mediatizada pela linguagem, bem como à aprendizagem, consequente desta interação, 

entendida como fonte de desenvolvimento. Essa ideia constitui-se, para os objetivos dessa 

rápida revisão, um ponto central na teoria de Vygotsky, pois é ponto de partida para entender o 

conceito de “zona de desenvolvimento potencial”.  

Vygotsky (1998) observa que, no processo de desenvolvimento, evidenciam-se dois 

diferentes níveis: um caracterizado por aquilo que conseguimos fazer autonomamente – 

“desenvolvimento efetivo” – e outro, que se caracteriza pelo que fazemos com a ajuda de 

outra(s) pessoa(s) mais experiente ou do outro social – “Zona de Desenvolvimento Potencial”69 

(ZDP). Este conceito permite conceber o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento de forma 

singular. O ensino deve incidir sobre a ZDP, para que a aprendizagem se realize e, assim, 

movimenta o processo de desenvolvimento. Em suas próprias palavras: “A teoria de 

desenvolvimento potencial orienta uma fórmula que contradiz exatamente a orientação 

                                                             
69 Na obra citada, traduzida por Maria da Penha Villa Lobos, o 2º nível ora é nomeada como zona de 
desenvolvimento potencial, ora como área de desenvolvimento potencial. Neste texto, utilizamos o primeiro termo 
– ZPD.  
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tradicional: o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento” (VIGOTSKY, 1998, 

p. 114).  

É, portanto, na ZDP, que a intervenção do outro se configura como transformadora. 

Isso implica que na educação escolar, o ensino deve estar voltado para o nível de 

desenvolvimento ainda não alcançado, mas que já se encontra em processo de formação. A 

interferência nessa zona contribui para movimentar os processos de desenvolvimento, o que 

permite entender a educação escolar como força impulsionadora a níveis superiores do 

desenvolvimento do indivíduo. 

Por fim, é possível constatar a relevância do papel da educação escolar – e do(a) 

professor(a) – no desenvolvimento do(a)s aluno(a)s quando este autor trata da formação de 

“conceitos espontâneos, ou cotidianos” e “conceitos científicos”. Os primeiros referem-se, 

grosso modo, àqueles formados a partir da atribuição de significados à experiência cotidiana, 

na interação com outras pessoas e com a cultura como um todo, durante as situações concretas 

da vida. 

Já os conceitos científicos são os que “[...] não são aprendidos mecanicamente, mas 

evoluem com a ajuda de uma vigorosa atividade mental por conta da própria criança” 

(VYGOTSKY, 1993, p. 74). Os conceitos científicos só podem ser formados a partir de uma 

intervenção intencional, sistematizada e planejada. Ao contrário dos conceitos espontâneos, 

eles exigem mediação desde o início de sua construção. A escola, portanto, é espaço 

privilegiado para propiciar essa formação.  

Vale ressaltar que mesmo postulando que os processos de formação dos conceitos 

espontâneos e científicos se relacionam e se influenciam, fazendo parte de único processo, 

Vygotsky afirma que esses conceitos se diferenciam no que se refere ao desenvolvimento 

humano. Os conceitos científicos são decisivos no desenvolvimento das FPS e no aparecimento 

da consciência reflexiva. São eles que podem garantir o desenvolvimento intelectual autônomo, 

o que permite compreender “[...] os processos psíquicos formados de maneira planejada como 

qualitativamente superiores àqueles formados espontaneamente” (DUARTE, 1996, p. 104).  

Tal assertiva, nos faz entender a apropriação da cultura como fundante da 

humanização e condição sine qua non para engendrar necessidades de níveis superiores no 

processo formativo de cada um(a). Por conseguinte, permite-nos adotar, tal como Duarte 

(1998), uma concepção positiva sobre o ato de ensinar. Concepção que, por sua vez, vincula-se 

à defesa da importância do aprimoramento constante do ensino, visto tratar-se de uma atividade 

intencionalmente dirigida por fins, que se diferencia de formas espontâneas de educação, 

demandando, consequentemente, processos formativos docentes amplos, solidamente 
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fundamentados, de modo a contemplar as dimensões técnica, científica, política e ética, 

requeridas por uma profissionalidade humanizadora.    

Esses posicionamentos se distanciam de um entendimento do ato de ensinar como 

expresso no PPC das LI, ou seja, “[...] organizar situações didáticas e atividades que têm sentido 

para os estudantes, envolvendo-os, e, ao mesmo tempo, gerando aprendizagens fundamentais” 

(UFMA/PROEN, 2010, p. 37), e clarificado na fala do Sujeito 1, em resposta ao questionamento 

quanto à concepção de ensino neste documento: “uma concepção de ensino que retira o papel 

do professor, ou seja, que secundariza o papel do professor e transfere boa parte do que seria a 

aprendizagem para o aluno... isso era algo que ficava muito claro [...] inclusive pela própria 

ausência das disciplinas”. 

Ao distanciarem-se de uma concepção positiva sobre o ato de ensinar, esses 

posicionamentos também descaracterizaram o trabalho docente em sua acepção clássica de 

transmissão dos conhecimentos, ou nos termos da psicologia histórico-cultural, em seu papel 

de impulsionar/dirigir o processo de desenvolvimento psíquico do(a) aluno(a). Ilustra tal 

interpretação a definição de trabalho docente no documento em tela:  
[...] consiste, principalmente em conceber e encaixar situações didáticas em 
sequencias reguladas, de acordo com seus princípios pedagógicos ativos e 
construtivistas, não tem sentido pensar que a missão suprema dos professores 
universitários é “ministrar uma disciplina”, ainda que, eventualmente, elas possam 
ocorrer, em determinados momento (UFMA/PROEN, 2010, p. 37).  
 

Paralelamente a essa descaracterização, a função do(a) professor(a)-formador(a) 

ganhou outro sentido, passando a ser, precipuamente, a de estimular/motivar o(a)s estudantes 

no desenvolvimento das competências profissionais e pessoais, ou nos termos do documento: 

“o principal desafio do corpo docente será manter um ritmo e uma motivação constantes” 

(UFMA/PROEN, 2010, p. 40). E, complementarmente, a de orientá-lo(a)s acadêmica e 

pedagogicamente, acompanhando seu cotidiano, expresso da forma como se segue:  
[...] o orientador acadêmico deve ser o estimulador e, sobretudo favorecer o 
desenvolvimento da capacidade de organização das atividades acadêmicas e da auto-
aprendizagem, auxiliando o estudante a assumir uma postura ativa no processo de 
construção do conhecimento, facilitando as condições para que ele se perceba como 
um interlocutor e não um mero ouvinte (UFMA/PROEN, 2010, p. 42).  
 

O(A)s professore(a)s participantes da pesquisa perceberam o demérito de sua 

função, reduzida a “orientadore(a)s acadêmicos”, na proposta das novas licenciaturas, ou a 

organizadore(a)s de “projetos, grupos de estudos, visitas, aulas de campo, feiras culturais, 

atividades culturais de todo tipo”, na listagem do Sujeito 1. Quando questionado(a)s a este 

propósito todo(a)s, de variadas formas, em suas respostas, se referiram à sua secundarização de 

seu papel, o que pode ser ilustrado na fala do Sujeito 3:  
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[...] nós professores perdemos nossa importância nesse projeto porque ele diz que o 
professor não tem que ensinar; ele deve fazer com que o aluno aprenda a aprender ou 
desenvolver um método próprio de aquisição do conhecimento pra resolver problemas 
dentro desse contexto histórico que nós vivemos.     
 

Retomando a assertiva de Duarte, há pouco citada, é conveniente assinalar que esta 

visão também diverge das premissas escolanovistas que contrapõem ensino e transmissão de 

conteúdos à construção e conquista da autonomia intelectual pelo(a)s aluno(a)s, conferindo, 

portanto, um papel relevante à escola e ao trabalho educativo que nela deve se efetivar. 

Coerente, aliás, com uma concepção que a considera como uma instituição responsável pela 

socialização do conhecimento historicamente elaborado, sistematizado e acumulado pelo 

trabalho humano, assim como pela ampliação e elaboração de novos conhecimentos. 

Claro que esta escola se constitui uma reivindicação histórica e atual da classe 

trabalhadora, visto que jamais tenha se materializado nas sociedades capitalistas. O que não 

impede a continuidade das lutas pela sua construção, aliada a um compromisso emancipatório 

com a transformação da materialidade, na qual se estabelecem relações sociais de exploração, 

portanto, inserida no projeto de outra forma societal.  

Isto porque, para além de uma concepção “ingênua”, ou a-crítica, que considera a 

escola como uma instituição autônoma, capaz de democratizar a sociedade mediante a oferta 

de um ensino que dê conta do desenvolvimento integral de todo(a)s o(a)s aluno(a)s, ou crítico-

reprodutivista, que a entende simplesmente como reprodutora da sociedade de classes, a 

concebemos como um espaço disputado. As classes populares reivindicam uma escola de alto 

nível, de maneira que lhes permita o acesso ao conhecimento sistematizado e às formas de 

elaborá-lo. 

Nessa perspectiva, cabe reafirmar o imperativo de processos formativos que 

contribuam para gerar posturas profissionais balizadas, sim, pela reflexão crítica não apenas de 

suas práticas, como também das práticas sociais como um todo, com as relações que as 

constituem e, sobretudo, comprometidas com uma visão transformadora.  

Afinal, é como nos diz Marx, na célebre XI Tese sobre Feuerbach: os filósofos têm 

apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo. Sem 

dúvida é importante partir da prática, entendendo-a como prática histórico-social, mas para que 

ela seja transformada qualitativamente, o que só é possível por meio da busca de referenciais 

para sua análise e (re)construção de novas práticas e conseqüente modificação de quem realiza 

a ação transformadora. Ou como sinaliza Mondolfo (apud KONDER, 1992, p. 118): “como a 

gente só se conhece e compreende fazendo [...], do mesmo modo, os homens só modificam as 
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condições exteriores modificando-se a si mesmo; e, reciprocamente, só se modificam a si 

mesmo modificando as condições em que vivem”.  

A relevância que conferimos à dimensão da teoria nesse trabalho não desconsidera 

a importância da prática, mesmo porque esta é sempre um fundamento primordial da primeira, 

seu ponto de partida e de retorno. O que está em jogo, nos dias atuais, é o imperativo de 

reafirmar tanto o lugar de relevância que ocupa a teoria na reflexão e na análise da própria 

prática, quanto a necessidade de uma maior abrangência das reflexões e dos referencias teóricos 

na formação de professore(a)s.   

Do mesmo modo que as reflexões não podem reduzir-se ao contexto da sala de aula 

e à prática pedagógica do(a)s professore(a)s, a teoria não pode reduzir-se a um mínimo de 

conhecimentos, ou ao conhecimento útil, sob a égide de uma argumentação de que este é capaz 

de responder aos problemas colocados pela atuação profissional. Do contrário, a referência será 

uma reflexão técnica, cujo vínculo é com uma concepção de teoria como meio para previsão e 

controle e o horizonte é a eficiência e eficácia dos meios para o alcance de fins – neotecnicismo 

(CASTRO, 2005).  

Corrobora essas premissas o pensamento de Duarte (2003) ao argumentar sobre a 

necessidade de articular a defesa da universidade como instância formadora de docentes a 

análises críticas acerca da desvalorização do conhecimento escolar, científico, teórico contida 

no ideário neoliberal que informa as decisões de políticas educacionais na contemporaneidade.  
De pouco ou nada servirá mantermos a formação de professores nas universidades se 
o conteúdo dessa formação for maciçamente reduzido ao exercício de uma reflexão 
sobre os saberes profissionais, de caráter tácito, pessoal, particularizado, subjetivo etc. 
De pouco ou nada adiantará defendermos a necessidade de os formadores de 
professores serem pesquisadores em educação, se as pesquisas em educação se 
renderem ao “recuo da teoria” (DUARTE, 2003, p. 619-620). 
 

Com efeito, considerando a complexidade, a formação de professore(a)s para 

atuação na Educação Básica (seja no EF ou no EM), na área de Ciências Naturais – Física, 

Química, Biologia; cada uma, por sua vez, em diversos campos – não pode ser simplista, 

minimalista e/ou esvaziada de conteúdos. São várias as dimensões envolvidas nos processos 

formativos de docentes, do que decorre que não é possível prescindir de um currículo que 

privilegie além dos conhecimentos relacionados à disciplina ou área de ensino do(a) futuro 

docente e dos curriculares e pedagógicos, aqueles relativos ao contexto social mais amplo. 

Essas considerações apontam para a necessidade de um epílogo relacionado ao 

desafio colocado para o desvelamento dos pressupostos e fundamentos que constituem o ideário 

da política e das práticas do modelo proposto para a LICN, que nesta parte do trabalho e, 

particularmente no presente capítulo, passa por buscar apreender se o referencial teórico e 
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metodológico que alicerça o projeto político pedagógico dessa licenciatura contribui para a 

superação da fragmentação que tem caracterizado a formação inicial de professore(a)s desta 

área e para o desenvolvimento de um trabalho com qualidade científica, técnica e política.  

Resta-nos, então, seguir com a reflexão mediada pela contribuição dos sujeitos 

participantes da pesquisa, no que tange à avaliação que fazem do curso e das condições para a 

operacionalização do processo formativo nele proposto. 

 

5.4 “Nem tudo que é novo é bom”70: o legado do projeto original das LI 
 

Conforme vimos argumentando, a despeito do apelo à inovação, a proposta das LI 

pauta-se em embates históricos. E, em diversos aspectos, retoma orientações oriundas da 

primeira metade do século passado, inscritas no movimento escolanovista e em suas soluções 

para as tensões colocadas por uma lógica formal que se fundamenta na polarização, com a 

exclusão de contrários. A lógica da não contradição, que na educação opõe essência e existência 

(Saviani, 1999), tradicional e novo, professor(a) e aluno(a), teoria e prática, pesquisa e ensino, 

forma e conteúdo, dentre outros pares dialéticos.   

No entanto, ao vincular a proposta curricular desse formato de licenciatura à idéia 

de flexibilização, o PPC faz referência não apenas ao desenvolvimento de uma nova relação de 

aprendizagem, ou novas formas de organização do currículo, mas também de uma nova relação 

entre professore(a)s e aluno(a)s, baseada na perspectiva dialógico-formativa. Para tanto, do 

ponto de vista metodológico, indica como princípio norteador a Orientação Acadêmica (OA), 

redimensionando o trabalho do(a)s docentes/formadore(a)s, que passam a ter como função 

essencial o planejamento contínuo da progressão e da regulação das aprendizagens dos 

discentes, tendo por base a noção de individualização do percurso formativo (UFMA/PROEN, 

2010). 

Talvez a maior novidade resida, de fato, nessas novas formas de organização do 

trabalho pedagógico, ou nos termos do documento, “[...] organização dos espaços e tempos 

acadêmicos”, assente no princípio da OA, cuja ênfase recai nos projetos de pesquisa e trabalho 

e no Laboratório de ensino-aprendizagem (LEA) (UFMA/PROEN, 2010, p. 64). 

Entendida, pois, como meio de individualizar o processo formativo do(a)s 

futuro(a)s professore(a)s e delinear situações que promovam sua aprendizagem de forma 

autônoma, visando o desenvolvimento das competências previstas, a OA é proposta, no PPC, 

no sentido de romper com o modelo tradicional de formação. É ela que desloca do(a) 

                                                             
70 Expressão usada pelo Sujeito 3, referindo-se a proposta das novas LI. 
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professor(a) para o(a) aluno(a) a centralidade do processo formativo, adequando este ao 

interesse e prazer do(a) aprendiz. Ao (À) docente – agora orientador(a) acadêmico(a) – cabe 

acompanhar o cotidiano do(a) estudante, planejando o treinamento das competências, com 

gradação das tarefas e dificuldades, de modo a envolvê-lo(a)s para conduzi-lo(a)s “[...] à 

condição de agentes interessados e dedicados às próprias aprendizagens, na qualidade de “co-

gestores” do processo.” (UFMA/PROEN, 2010, p 40).  

Ancorada nas ideias de individualização e autonomia, essa regulação das próprias 

aprendizagens pelo(a)s aluno(a)s, é considerada como uma estratégia essencial para uma 

“formação docente de alta qualidade”, tendo em vista que cumpre a função de oferecer critérios 

para a “acreditação” do trabalho discente e para a “integralização curricular” (UFMA/PROEN, 

2010, p. 31). Com base nessas premissas é possível constatar que apesar de aparentar tratar-se 

de novas orientações, ou de possibilidades inovadoras, na essência, elas reiteram a 

descaracterização e desvalorização do trabalho do(a) professor(a), cuja base é a docência, e a 

atividade principal, o ensino enquanto transmissão da cultura.  

Sob a alegação da relevância do respeito aos interesses, ritmos e potencial de 

aprendizagem do(a)s aluno(a)s, o trabalho docente de selecionar, ordenar e graduar os 

conhecimentos e planejar formas de torná-los acessíveis ao(à)s discentes, seja por meio de 

aulas, seja mediante outros procedimentos metodológicos, torna-se prescindível. Em 

contraposição, todo o esforço do(a) estudante que contemple o tempo dispensado para 

participação em variadas atividades – investigações, organização de eventos, trabalhos de 

campo, de resolução de exercícios, produção de textos, apresentação de trabalhos, etc – passa a 

ser reconhecido, ou em sua própria linguagem, acreditado, tendo em vista a integralização do 

currículo.  

Não haveria nenhum problema nas formulações em tela caso essa acreditação não 

rivalizasse com as horas letivas, nas quais docentes e discentes, em relação, se ocupassem da 

transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos. Afinal, concordamos com Saviani (1999, p. 

66) quando assevera que “[...] a prioridade de conteúdos [...] é a única forma de lutar contra a 

farsa do ensino”. 

O(A)s professore(a)s participantes da pesquisa referiram ter dificuldade para 

entender o significado de OA, o que fez com que cada campus organizasse atividades de formas 

variadas na tentativa de adequar seu trabalho à proposta. A fala do Sujeito 1 é bastante 

ilustrativa: "O projeto dava uma ideia de que a gente iria orientar uma quantidade de 

determinados alunos; só que não sabíamos ao certo o que era para orientar, se era os projetos, 
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se eram as monografias, se era cada um em sua área, quantos alunos, se era para dividir os 

alunos por professores".  

O Sujeito 3 disse que após discutirem sobre a questão, o(a)s docentes do campus 

no qual trabalha decidiram estabelecer um dia para a OA. Neste dia não havia aula e o(a)s 

aluno(a)s participavam de atividades relacionadas a estudos vinculados a linhas de pesquisa 

protagonizadas por um(a) ou mais professor(a)s, de acordo com seus interesses.   

Mas o Sujeito 4 acrescenta alguns aspectos relevantes para essa reflexão. Além da 

dificuldade de entendimento expressa também por seus colegas, os problemas relacionados à 

escolarização básica dos aluno(a)s, em sua opinião, colocava-se como um empecilho para a 

realização da OA, pelo menos da forma como o(a)s docentes do campus conseguiram 

compreendê-la, ou seja, um atendimento individual para ajudar o(a)s estudantes a avançar no 

estudo das temáticas e no desenvolvimento das competências. Sendo assim, no lugar da OA 

realizavam aulas-extras para um "nivelamento" referido aos conteúdos disciplinares de 

Química, Física e Biologia do Ensino Médio. Conclui nos seguintes termos: "as nossas 

orientações acadêmicas foram dessa forma e a gente sabia que aquilo não era, de fato, o que 

estava proposto no projeto; foi um meio que a gente encontrou de desenvolver e até mesmo de 

facilitar nosso trabalho em sala de aula".  

Pode parecer que o relato do sujeito interlocutor nada tem a contribuir com o que 

vem sendo discutido. Porém, ele revela que o projeto das LI, com suas inovações, mostra-se 

inadequado para o público ao qual se destina. Contraditoriamente ao que apregoa, ou seja, o 

respeito às diferenças individuais, à diversidade, os sujeitos essenciais – o(a)s aluno(a)s – foram 

vistos como abstratos, todo(a)s possuidore(a)s de uma autonomia que guiasse seu percurso 

formativo para o desenvolvimento de competências que o(a)s capacitariam para uma inserção 

no mercado de trabalho e uma atuação qualificada.  

Quer nos parecer que as decisões curriculares nos momentos de elaboração da 

proposta das LI não foram pautadas em reflexões acerca de quem seriam o(a)s  possíveis 

aluno(a)s a ingressarem nessas novas licenciaturas no interior do Maranhão; dos motivos que  

o(a)s  teriam levado a optar pelo magistério (teria sido uma "opção" consciente?); das condições 

para continuar avançando em suas aprendizagens (e que aprendizagens seriam necessárias), ou 

para pesquisar/investigar e, ainda, para investir em sua própria formação. Para além de construir 

conhecimentos e desenvolver competências, esses sujeitos são históricos, e se/quando os 

constroem ou as desenvolvem, o fazem em determinadas condições.  

Dentre vários fatores que poderiam ser arrolados em favor do ensino, em defesa da 

aula na universidade (embora saibamos da conveniência de serem oportunizados espaços e 
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tempos para outras atividades), destacamos o que algumas pesquisas já apontaram (TARDIF, 

2002; GARCIA, 1999.): as bases para o exercício da docência radicam nas experiências de 

estudantes, desde a escolarização básica, mas, sobretudo, no decorrer do processo formativo 

inicial para a atuação profissional, a partir da observação (e reflexão acerca) das formas que 

o(a)s professore(a)s trabalhavam, dos procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento de determinados assuntos, etc.  

Ademais, partindo desses achados e do pressuposto que no decorrer da aula pode-

se aprender muito mais do que aquilo que pautou o planejamento do(a) professor(a) – o 

conteúdo – julgamos importante reiterar uma concepção positiva sobre o ato de ensinar também 

na universidade e na formação inicial docente, sobretudo se considerarmos as condições em 

que se efetiva essa formação; ou seja, as LI nos campi do continente com aluno(a)s que trazem 

inúmeros problemas que influenciam seu processo formativo.  

Mas conforme já sinalizamos anteriormente, na visão de dois sujeitos participantes 

da pesquisa, o PPC das LI, apesar de advogar a importância do planejamento, recomendava 

que “as aulas expositivas ocupassem o mínimo de tempo possível” (SUJEITO 1). Tal percepção 

revela-se compatível com o exemplo de estruturação semanal para o desenvolvimento 

curricular apresentado no referido documento, reproduzido na sequência (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Exemplo de modelo de estruturação semanal dos espaços-tempos nas LI 

Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Horário Sábado 
18:20 – 
20:20 

Projeto Aula 
(discipli
nar) 

Projeto Projeto Ativida- 
de  de 
Observa
ção 

13:30 – 
15:30 

Orienta-
ção 
Acadêmi-
ca 
Comple-
mentar  

Interva-
lo 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

20:40 – 
22:40 

Grupo de  
Estudos 

Labora-
tório de 
Ensino-
Aprendi-
zagem 

Vivência 
cultural 

Seminá-
rio 
Interdis-
ciplinar 

Labora-
tório de 
Ensino-
Aprendi-
zagem 

15:50 – 
17:50 

Projeto 

Fonte: PPC (UFMA/PROEN, 2010, p. 65) 

Como podemos observar, de acordo com esse exemplo do PPC, a aula deveria 

ocupar o menor espaço no planejamento semanal, com o agravante de referir-se a uma aula 

disciplinar, tendo como efeito mais dúvidas do(a)s professore(a)s dos campi, uma vez que as 

disciplinas não eram contempladas na proposta curricular. De fato, são os projetos, juntamente 
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com o LEA, que ocupam lugar de quase absoluta relevância na previsão de espaços-tempos das 

LI, o que, segundo Sousa e Coimbra (2014), revela também o intento de conferir flexibilidade 

ao curso como forma de atender ao princípio disposto nas diretrizes curriculares para formação 

docente.  

A ênfase na prática e a hipertrofia das atividades que presumem autonomia 

intelectual do(a) aluno(a) e o domínio de métodos e procedimentos para a pesquisa e produção 

de conhecimentos, decerto repercute na secundarização da atividade essencial da docência. Isso 

porque o incentivo e o aproveitamento das atividades desenvolvidas pelo(a)s aluno(a)s seriam 

concretizados em detrimento do ensino, da socialização de conhecimentos e experiências 

pelo(a)s professore(a)s e, talvez, sem a mediação dos aportes teóricos-científicos, a julgar pelas 

dificuldades do(a)s estudantes, conforme abordamos anteriormente.  

Resta acrescentar que da mesma forma que os sujeitos participantes da pesquisa 

apontaram suas dificuldades para o entendimento do significado de OA, também se referiram 

a elas em relação à compreensão dos LEA. A fala do Sujeito 4 parece sintetizar e, por isso pode 

servir para efeito de ilustração: ““na época não tinha estrutura para isso, mas muitos professores 

se rebolavam, como se diz, em sala de aula, tentando propor alternativas de trabalho com novas 

metodologias para os alunos desenvolverem esses laboratórios”.     

Podemos constatar que o sentido atribuído à expressão aproximou-se da 

diversificação dos procedimentos metodológicos para a abordagem dos conteúdos. De qualquer 

maneira, estamos diante de uma apreensão da essência que constituía a proposta das LI em seu 

projeto original, ou seja, a primazia da prática.  

Vale registrar que a inexistência de laboratórios, bibliotecas e a improvisação na 

maior parte das instalações onde os campi iniciaram suas atividades, foram igualmente 

indicadas como empecilho para o desenvolvimento das recomendações do PPC, sobretudo 

daquelas que se constituíram o cerne das orientações metodológicas para que se efetivasse a 

autonomia do(a)s estudantes e a individualização do seu percurso formativo para o alcance das 

competências pretendidas.  

À guisa de ilustração, e também com o intuito de agregar mais elementos para a 

discussão em tela, é apropriado assinalar que o PPC afirmava que as TIC’s, tanto se constituíam 

em ferramenta de apoio e suporte bibliográfico, quanto eram “fundamentais para os projetos de 

trabalho e pesquisa, para o registro e sistematização do conteúdo trabalhado e, especialmente, 

para novas possibilidades no papel tradicional do professor” (UFMA/PROEN, 2010, p. 44). No 

entanto, todos os sujeitos entrevistados destacaram a impossibilidade de acesso à internet como 
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um dos impasses para o desenvolvimento de atividades que oportunizassem mais envolvimento 

e participação do(a)s estudantes, ou mesmo atendimento de suas necessidades formativas.  

No geral, todo(a)s o(a)s professore(a)s entrevistado(a)s quando se posicionaram 

quanto às condições oferecidas para o desenvolvimento do currículo proposto no PPC das LI 

ressaltaram a precariedade dos campi nos dois primeiros anos de sua consolidação. E vai se 

tornando cada vez mais evidente a perplexidade que marcou a recepção do projeto original das 

LI pelo(a)s professore(a)s dos campi do continente, decorrente, em grande parte, da dificuldade 

de entendimento de seu referencial teórico e metodológico pelos motivos já mencionados. 

Importa agora, discutir mais alguns dados referentes à avaliação que fazem deste projeto.  

Como pode ser visualizado no Gráfico 1, quando instigado(a)s a avaliar a proposta 

das LI no que se refere ao seu projeto original, as respostas do(a)s professore(a)s participantes 

da pesquisa confluíram para cinco aspectos gerais: 1) a presença da UFMA no interior do 

Maranhão (100% do(a)s entrevistado(a)s); 2) a organização do(a)s docentes (50%); 3) a 

discussão coletiva com docentes de diversas áreas (50%); 4) a tentativa de minimização dos 

problemas da formação docente (75%) e 5) a experimentação de outras formas de organização 

do trabalho pedagógico (25%). 

 

Gráfico 1: Avaliação do PPC das LI quanto aos avanços  

 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora – 2015 
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Com relação à presença da UFMA no interior (expansão/interiorização), a oferta 

das LI, enquanto curso de graduação presencial foi apreendida como um relevante avanço, 

destacando-se nas justificações o fato de serem implementadas no interior do estado, em regiões 

pobres. Além deste, a contribuição para suprir a falta e/ou a deficiência de professore(a)s da 

área de Ciências Naturais também foi ressaltada.  

A organização do(a)s docentes dos campi, citada por dois sujeitos, foi algo 

considerado de grande relevância, uma vez que “a partir dessa problemática o grupo de 

professores se fortaleceu e se uniu em prol de uma causa” (SUJEITO 3), assim como 

impulsionou a revisão/reestruturação do projeto, de forma a adequar-se à realidade do interior 

do estado e do alunado, ou nas palavras do próprio interlocutor: “pensar um projeto diferente 

do que estava posto; uma formação mais completa possível, que levasse em conta a formação 

para o Ensino Médio e não só para o Ensino Fundamental; que tivesse um currículo onde os 

alunos pudessem fazer a mobilidade estudantil” (SUJEITO 1). 

Não é demais acrescentar que a “Carta de Imperatriz”, produzida por ocasião da 

realização do IV Seminário das Licenciaturas Interdisciplinares nos dias 14 e 15/08/2012, 

contempla esse posicionamento, tendo explicitado que o(a)s docentes presentes no referido 

evento “declararam que acreditam que o que tem acontecido no continente – o trabalho com 

unidade, cumplicidade, envolvimento e compromisso – afetará com certeza toda a universidade 

neste momento [...] (UFMA, 2012, p.1) 

Não há como desconsiderar o lugar de destaque que uma maior aproximação entre 

professore(a)s dos conteúdos específicos e pedagógicos pode ocupar no enfrentamento das 

várias formas de fragmentação que tem contribuído para delinear os problemas cruciais nos 

processos formativos docentes. Em direção semelhante, a tentativa de minimização dos 

problemas da formação docente foi indicada por três professore(a)s, destacando-se a melhor 

relação teoria e prática e um tratamento mais adequado ao conhecimento pedagógico-didático 

(SUJEITO 2 e 3).  

Por fim, a experimentação de outras formas de organização do trabalho pedagógico 

foi citada por um dos sujeitos informantes, especificamente a ideia dos Laboratórios de Ensino 

e Aprendizagem e a Orientação Acadêmica, o que em sua opinião, contribuiu para romper “com 

a monotonia e predomínio da aula” (SUJEITO 3). 

Na continuidade da avaliação das LI, conforme pode ser observado no Gráfico 2, 

as respostas relacionadas aos seus impasses convergiram para quatro aspectos: 1) problemas 

com o PPC (100% dos sujeitos informantes); 2) estruturas improvisadas nos campi do 
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continente (50%); 3) falta de infraestrutura nas cidades (50%); 4) formação do(a)s 

professore(a)s-formadore(a)s (75%).  

 

Gráfico 2: Avaliação do PPC das LI quanto aos impasses  

 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora – 2015 

 

Os problemas com o PPC apareceram em todas as falas, sendo desnecessária uma 

incursão pelos pontos arrolados, uma vez que eles foram bastante discutidos neste capítulo, 

cabendo apenas indicar os mais recorrentes: o desconhecimento do projeto nos momentos 

iniciais do trabalho (SUJEITOS 1  e 2); a confusão conceitual/identitária, sobretudo no que diz 

respeito ao entendimento de interdisciplinaridade, de currículo aberto (SUJEITOS 1, 3 e 4); a 

generalidade, que desconsiderava particularidades/interesses/vocações regionais, podendo “ser 

jogado pra qualquer interior” (SUJEITOS 2); ausência de disciplinas e conteúdos (todos os 

sujeitos); inadequação para o “nível” dos aluno(a)s (SUJEITO 2 e 4); individualização do 

percurso formativo e inexistência de uma “base mínima; comum; geral; universal; sólida” 

(SUJEITO 3), dentre outros.    

Essa avaliação do(a)s professore(a)s nos permite constatar que os interesses e 

incentivos do(a)s formuladore(a)s de políticas, seus esforços envidados no sentido de conferir 

legitimidade e comprometimento às propostas apresentadas propagandisticamente com base em 

variadas adjetivações não asseguram a aceitação e êxito em sua implementação. É bastante 

oportuna para o momento a reflexão de Dias Sobrinho (2007) em artigo que analisa algumas 

orientações do “Processo de Bolonha” para as reformas nas políticas da Educação Superior:  
Com mais ou menos intensidade, há em toda reforma o risco de uma crença exagerada 
na racionalidade positiva e objetiva. A fórmula mecanicista é a seguinte: uma vez 
constatado o problema, formulam-se as políticas para superá-lo, implementam-se as 
ações e alcançam-se os objetivos idealizados. Porém, nem sempre os resultados 
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correspondem aos objetivos visados. Um dos maiores problemas que surgem 
relativamente aos resultados é que nem sempre os principais agentes a praticar no 
cotidiano uma reforma educativa - os professores - a internalizam como um valor. Em 
muitos casos, a comunidade educativa não se compromete com a reforma, não a 
discute, não a internaliza, pois a vê pouco efetiva ou de interesse apenas dos políticos 
(DIAS SOBRINHO, 2007, p. 110). 
 

Curiosamente, os problemas relacionados às estruturas improvisadas nos campi do 

continente na primeira fase de implementação das LI, que presumidamente deveriam aparecer 

em todas as avaliações, foram destacados na fala de apenas dois dos sujeitos informantes, sendo 

que o principal fator foi a impossibilidade de acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação, pela indisponibilidade de internet. A falta de biblioteca e a precariedade das 

instalações físicas (prédios improvisados) foi citada pelo Sujeito 1. Isso revela que, 

contraditoriamente àquilo que prega, a proposta curricular do curso – seus pressupostos e 

fundamentos teóricos e metodológicos – constituiu-se no principal empecilho para que essas 

novas licenciaturas representassem uma possibilidade de minimização dos históricos problemas 

da formação docente.   

Como não poderia deixar de ser, a falta de infraestrutura nas cidades foi apontada 

como um impasse na implementação dos cursos nos campi. Além da impossibilidade de 

oferecer recursos que a UFMA ainda não poderia arcar, como bibliotecas públicas, acesso à 

internet, as complicações para fixação de residência do(a)s professore(a)s 

(precariedade/inexistência de serviços e atendimentos como médicos, odontológicos, ou mesmo 

alimentação e hospedagem) foram pontuadas.  

O Sujeito 1 acrescentou que em face desta situação, ou até por discordarem do 

formato das licenciaturas, vário(a)s professore(a)s manifestavam o desejo de transferir-se para 

o campus-sede ou mesmo retornar para suas cidades (muito(a)s dele(a)s eram de outros estado 

da federação). No entanto, ressalta, avaliando como uma perspectiva colocada naquele 

momento que “os [docentes] que iam ficando buscavam esse compromisso de tentar construir 

um curso que fosse melhor; e que o curso se consolidasse; que os campi do interior tivessem 

uma história diferente do que tinha sido ao longo da história da UFMA”. 

Resta comentar, como era presumível, que três sujeitos informantes sinalizaram que 

a formação do(a)s professore(a)s dos campi, geralmente concretizada a partir do modelo 

“tradicional” e disciplinar, dificultou o entendimento do projeto e o desenvolvimento das 

atividades propostas, conforme já adiantamos antes.  

Aliás, e para encaminhar o fechamento de nossas análises, vale ressaltar que o não 

entendimento da proposta foi sinalizado pelo Sujeito 1 como um obstáculo para sua 

concretização, pelo menos naquilo que ela poderia contribuir para a minimização dos problemas 
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da formação docente em licenciaturas. Além deste, muitos outros foram arrolados quando o(a)s 

professore(a)s entrevistado(a)s se posicionaram quanto à real possibilidade de que as LI 

contribuam para minimizar os problemas relacionados à dissociação entre teoria e prática e falta 

de articulação entre conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos. Obviamente, a 

grande maioria deles já foi mencionada/discutida em diversos pontos deste estudo, restando 

para o momento reiterar alguns e registrar outros que, em vista da extensão do texto, ficarão 

como indicativos para a continuidade da produção de conhecimentos acerca do problema.  

O Sujeito 1 diagnosticou problemas desde o concurso para o ingresso do(a)s 

docentes nos cursos, visto que o critério de formação se restringia à área de conhecimento, 

aspecto também discutido pelo interlocutor 4. Em consequência desta situação, vário(a)s 

profissionais eram apenas bacharéis, sem formação pedagógica porque sem docência na base 

de sua formação e com a supervalorização da pesquisa especializada. Outro aspecto citado foi 

que o projeto propôs temas de Fundamentos da Educação, mas não de conteúdos da Didática. 

O fato de as LI terem se transformado em uma licenciatura multidisciplinar, 

apontado pelo Sujeito 3, já foi discutido nesse trabalho. Além disso, este mesmo Sujeito 

salientou que “[...] a dicotomia idealista entre teoria e prática ganha corpo nesse projeto, a 

prática ganha muito mais importância que a própria teoria; por isso essa dicotomia tende a 

ganhar mais força”.  

No mais, a precariedade de condições que caracterizou – e, em alguns aspectos, 

segue caracterizando até os dias atuais – a primeira fase de implementação da proposta das LI, 

indubitavelmente comprometedoras da qualidade dos cursos, contribuiu para responder 

negativamente à expectativa de superação dos problemas da formação docente em licenciaturas. 

Além disso, demonstra que a oferta desse novo formato de licenciatura muito mais se articula 

a uma política que privilegia uma expansão que dissocia e contrapõe quantidade e qualidade, 

privilegiando a primeira dimensão sob a égide da lógica mercadológica de contenção de 

despesas.  

As avaliações do(a) professore(a)s nos ajudam a constatar que as perspectivas 

“atuais” para a formação docente apropriam-se de vários conceitos formulados no âmbito da 

pesquisa e dos movimentos organizados do(a)s profissionais da educação, sendo, na visão de 

Pimenta (2005), desvirtuados em seu sentido e permanecendo como retórica. O que fazem é 

converter velhas bandeiras em novas possibilidades, repaginado proposições/demandas, a 

exemplo da necessidade de melhor aproximação do(a)s futuro(a)s docentes do contexto no qual 

irão desenvolver seu trabalho; da articulação entre teoria e prática; da diminuição do teoricismo, 

da pura abstração; de maiores níveis de autonomia nos processos formativos de professore(a)s. 
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Sem falar na ampliação do acesso à Educação Superior; no desprivilegio das licenciaturas nas 

universidades; da supervalorização da pesquisa em detrimento do ensino..  

A visão desses sujeitos, tendo por base a avaliação que fazem do projeto político 

pedagógico da LICN e das condições oferecidas para a operacionalização do processo 

formativo nele proposto em sua primeira fase de implementação, paralelamente com nossa 

análise do referencial teórico e metodológico desse novo modelo formativo, nos levaram a 

constatar que esta proposta só pode ser apreendida, para além de sua aparência, quando 

relacionada com a realidade sociopolítica e educacional contemporânea.  

Originada no contexto de reestruturação das universidades públicas que, 

indubitavelmente, vem diminuindo a distância entre a realidade e o sonho da vivência 

acadêmica em uma universidade pública, gratuita e com qualidade, da maior parcela da 

população maranhense, essa licenciatura traz inscrito em seus fundamentos e pressupostos o 

ideário neoliberal do mundo globalizado que, entre outras, questiona concepções de 

universidade como centro produtor e difusor de ciência, tecnologia, arte e cultura e não limitada 

às atividades de ensino e à formação para o mercado de trabalho. Desse modo, orienta mudanças 

em sua estrutura organizacional e de gestão, assim como a adoção de medidas mais afeitas a 

um sistema dual, no qual tanto podem/devem coexistir poucas instituições destinadas à pesquisa 

e a grande maioria ao ensino, quanto oferecer modalidades distintas da própria formação 

docente, mais especificamente por meio da configuração de uma licenciatura curta e 

interdisciplinar, para o magistério no Ensino Fundamental, e para uma “atuação mais 

qualificada no Ensino Médio”, um aprofundamento com maior duração e no modelo disciplinar. 

Por isso, a expansão, pela via da interiorização, concretiza-se mediante a oferta desse formato 

de licenciatura como única possibilidade de acesso à Universidade nos campi do continente, 

inegavelmente mais barato (frente às condições infra estruturais em que foram implementadas) 

e sem vínculo com a pesquisa e produção de conhecimento (devido à inexistência de 

programas/cursos de pós-graduação).  

Ancorada, pois, na lógica mercadológica de racionalização de custos, foi pensada 

como um processo formativo inicial mais curto, o que não é uma novidade, uma vez que 

formação polivalente, realizada em tempo reduzido, encaminhando-se para dar resposta ao 

crescimento da demanda de professore(a)s em um contexto de aumento dos índices de 

escolarização, vem sendo implementada desde o período do regime militar no Brasil, mediante 

as Licenciaturas Curtas.  

A despeito do discurso pautado no caráter inovador e pioneiro, as LI referem-se a 

uma proposição assente no modelo por competências, por sua vez, vinculado às tendências 
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internacionais que ocultam a adequação dos processos formativos como um todo às demandas 

atuais do movimento reestrurador das relações sociais capitalistas em direção a subjetividades 

mais comprometidas com os princípios de eficiência, eficácia e produtividade. É nessa 

perspectiva que ganha inteligibilidade a proposição desse formato de licenciatura que delimita 

o processo formativo ao desenvolvimento de atitudes e procedimentos requeridos por uma 

suposta Sociedade do Conhecimento, apresentando-se sob a justificativa da necessidade de 

coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do(a) professor(a).  

À semelhança do que vimos testemunhando desde os anos 60 do século passado, a 

inovação recorrentemente presente na apresentação das LI, refere-se à ruptura com modelos 

pedagógicos e de formação considerados como ultrapassados, em consonância com o viés 

prescritivo que confere sentido ao termo no marco das reformas educacionais das últimas 

décadas contraditoriamente aos discursos oficiais pautados na autonomia das instituições 

formadoras na construção de projetos formativos próprios.  

Assim, o princípio da flexibilidade possibilitou a proposição das LI que, 

contrariando as expectativas, configuram-se como um enfrentamento inadequado dos 

problemas que foram se desenhando e permanecendo nos processos formativos iniciais 

docentes, em especial na área de Ciências. Isso porque o contexto social mais amplo em que se 

concretizam a formação e o trabalho do(a) professor(a) não é considerado concretamente, por 

conseguinte os dilemas a ele inerentes e/ou dele decorrentes foram tributados ao próprio 

processo formativo, daí o delineamento de uma proposta para a sua superação que privilegia a 

alteração substancial dos métodos aliada ao retoque da estrutura organizativa e de gestão da 

Universidade.  

Em um retorno às ideias escolanovistas e desconsiderando as críticas e sugestões 

apontadas tanto por pesquisadore(a)s da temática da formação docente quanto pelos 

movimentos organizados de profissionais da educação, a solução para as mais diversas formas 

de fragmentação que tem caracterizado a formação inicial docente foi a proposição de um curso 

com currículo organizado por competência, a partir da pedagogia de projetos de pesquisa. 

O(A)s aluno(a)s foram abstraídos da concreticidade de suas vidas ao não serem consideradas a 

varáveis que a compõem, a exemplo das mazelas que marcam realidade de sua escolarização, 

com poucas condições para “aprender a aprender” e/ou de “construir” o conhecimento de forma 

independente, aspectos que se constituem em obstáculos para o desenvolvimento de 

competências de forma autônoma.  

Aos problemas relacionados à precedência e predomínio das disciplinas de 

conteúdo científico em relação às disciplinas de cunho pedagógico, à supremacia da formação 
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teórica em detrimento da formação prática, e/ou à a falta de interlocução entre a formação 

disciplinar acadêmica com o contexto de atuação do(a) futuro(a) docente, a LICN responde com 

um currículo ancorado no primado da prática e adequado às necessidades do nível de 

escolaridade a ensinar, restringindo a pesquisa ao âmbito dos problemas que se manifestam na 

sala de aula para a produção de conhecimento útil para sua resolução.  

Destarte, a reflexão sobre o ideário referido à política e às práticas desse formato 

de licenciatura que sobrepõe o saber fazer, travestido sob a forma de competência, 

hipertrofiando a atividade individual e subjetiva do(a) estudante, desvalorizando a transmissão 

do saber e secundarizando o ensino e o papel do(a) professor(a) na promoção de seu 

desenvolvimento, desnuda o sentido oculto de seu caráter minimalista e do esvaziamento tanto 

do campo científico quanto do pedagógico-didático. De fato, o que se propõe são arremedos às 

muitas formas históricas de fragmentação, como o aligeiramento, a superficialização da 

formação inicial, o processo de desintelectualização do(a) professor(a), a degradação e 

precariedade estrutural das condições de oferta desse processo formativo. Por isso, oferece 

limitadas contribuições com referenciais de análise capazes de fundamentar a busca de 

respostas aos desafios e às contradições da realidade educacional do país, e por extensão do 

estado e do município. Distancia-se, então, da configuração de um processo formativo mais 

amplo e qualificado, capaz de conciliar-se com a superação de antigos problemas dos cursos de 

formação docente e concorrer para gerar posturas profissionais balizadas, sim, pela reflexão 

crítica não apenas de suas práticas, como também das práticas sociais como um todo, com as 

relações que as constituem e, sobretudo, comprometidas com uma visão emancipatória e 

transformadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho que ora concluímos foi guiado por nosso interesse profissional e pessoal 

pelas temáticas que contemplam os processos formativos de professore(a)s, considerando sua 

relevância na construção da identidade e no avanço da valorização do trabalho docente como 

profissão.  

 Atualmente, devido a nossa atuação profissional, tal interesse relaciona-se à 

formação inicial para a Educação Básica, sendo que o foco na licenciatura se deve às 

circunstâncias do movimento expansionista da UFMA pela via da interiorização, que se 

materializou, no período de 2010 a 2014, por meio da oferta precípua desta modalidade de 

graduação, a partir de um novo formato: as licenciaturas interdisciplinares.  

Esses indicativos por si só revelavam possibilidades de análises para incursões por 

outras nuanças do campo da formação e profissionalização docente, contudo, sua fertilidade 

clarificou-se ainda mais a partir da reflexão sobre os discursos de apresentação desses cursos, 

pautados em diversas adjetivações para identificá-los como um projeto pioneiro, ousado e 

inovador e com a expectativa de enfrentamento dos problemas que atingem os processos 

formativos de professore(a)s no Brasil há décadas.  

Ademais, o contexto que ensejou a proposição dessas licenciaturas era marcado por 

intensos debates acerca da dinâmica de reestruturação produtiva brasileira, com seus fortes 

impactos tanto na profissionalização docente quanto nas políticas educacionais como um todo 

e, em particular, de expansão do acesso à Educação Superior em instituições públicas, em 

decorrência de sua articulação com o projeto neoliberal, que tem se tornado oficial porque 

defendido por setores hegemônicos.  

Nessa perspectiva, em meio ao movimento de reformas que, ancorado na 

racionalidade mercadológica, dentre outros aspectos, questiona a própria concepção de 

universidade e orienta mudanças sem muitos custos adicionais, esse contexto alimentava o 

debate acerca do locus de formação para o magistério e as condições adequadas para a 

construção de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de um trabalho qualificado nas 

diversas dimensões do profissionalismo.  

Acrescentando mais elementos às nossas inquietações, a carência de uma efetiva 

política de democratização da Educação Superior pública no Maranhão, com a qual coopera o 

endividamento da UFMA em favor da grande parcela da população deste estado, por conta de 

seu aparecimento tardio e da restrição de suas atividades, por muito tempo, a dois campi, 

contribuiu para configurar o desafio do exercício da crítica rigorosa, radical e de conjunto para 
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o desvelamento dos fundamentos que compõem o ideário da política e das práticas desse novo 

formato de licenciatura.  

Desafio decerto relevante devido à inadequação de experiências formativas 

docentes, formuladas e implementadas, geralmente, de forma emergencial, em momentos 

distintos e nos “quatro cantos” do Brasil, para dar conta da ampliação do acesso à escola ou da 

má qualidade da educação revelada pelo desempenho insatisfatório do(a)s estudantes. Por 

conseguinte, não logram êxito no sentido de contribuir para uma formação que incida sobre o 

exercício pleno e satisfatório da profissão docente, na qual nenhuma das dimensões da 

profissionalidade seja secundarizada. E por isso, delineiam a conveniência de trabalhos 

investigativos para a apreensão das aproximações e distanciamentos dessas experiências com 

os princípios de uma formação sólida, não fragmentada e integral.  

Ajuntando a insatisfatória história do processo de interiorização da UFMA às 

nossas indagações, esse novo contexto forjado pela oferta das LI nos campi do continente, no 

âmbito do processo de reestruturação das universidades brasileiras concretizada pelo REUNI, 

dadas as condições estruturantes de sua produção e os princípios e diretrizes que orientam a 

formulação de suas prioridades e estratégias, não nos parecia apontar para uma superação das 

desigualdades educacionais e de manutenção do lugar ocupado por esta Universidade no campo 

educacional regional e nacional, bem como dos problemas históricos da formação inicial 

docente, especificamente para a área de Ciências.  

Na realidade, como conjetura a guiar nosso percurso investigativo pairava: o 

discurso que faz apelo à novidade, ao pioneirismo das LI da UFMA e sua potencialidade na 

resolução dos problemas, que, historicamente, caracterizam a formação inicial de 

professore(a)s, não estaria ocultando, por um lado, a expansão de baixo custo e, por outro, o 

que a literatura específica tem apontado como fatores para o processo de desqualificação da 

formação profissional docente?  

Para nortear o caminho, tendo como horizonte o desafio que nos colocamos, 

começamos questionando se a proposta das LI, dada sua apresentação no contexto da política 

de expansão da UFMA, poderia ser melhor entendida a partir de uma análise sobre os impactos 

do predomínio das teses neoliberais nas políticas de Educação Superior e, em especial, de 

formação docente. Buscamos, então, identificar aproximações e/ou distanciamentos da referida 

proposta com as reformas referentes à Educação Superior e, em especial, à formação docente, 

iniciadas nas últimas décadas do século passado e, ainda, em curso no nosso país.  

Os estudos realizados e a escuta das falas dos sujeitos participantes da pesquisa nos 

ajudaram a perceber o alinhamento do movimento expansionista da UFMA, concretizado 
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sobejamente pela oferta das LI nos campi do continente, às demandas de ajustes políticos e 

econômicos do ideário neoliberal, cujo horizonte é a diminuição da ação e intervenção do 

Estado, sobretudo, nas políticas sociais. Fizeram-se presentes nas ações implementadas no 

âmbito da política de expansão/interiorização desta Universidade, as principais tendências que 

têm estruturado as reformas neoliberais, no que se refere à Educação Superior – destacadamente 

a reestruturação das universidades federais – e à formação docente, a começar pelo próprio 

redimensionamento da concepção de universidade balizada pela indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e a universalidade de campos do saber.  

A oferta das LI, somente nos campi do continente, e como única opção de graduação 

nesses municípios, aproxima-se de uma estratégia para estratificação funcional dentro da 

própria instituição, coerente com uma pretensa divisão no campo universitário (pesquisa – 

ensino). Há uma desigualdade na oferta dos cursos de graduação e até mesmo de programas de 

pós-graduação entre os campi, sendo que a maioria dos situados no interior do estado se 

consolida com a oferta exclusiva dos novos formatos de licenciaturas, sem apoio da pesquisa.  

Opera-se, também, uma diversificação para atendimento da diversidade, de acordo 

com princípios meritocráticos. Estes, por sua vez, baseados nas possibilidades/capacidades 

individuais de acesso e permanência nos campi (com suas diferentes ofertas de graduação) e na 

escolha de uma profissão diferente da docência (ou mesmo desta, todavia em licenciaturas 

clássicas, consolidadas e com clara qualificação).  

A implantação desse formato de licenciatura no interior do estado, diferentemente 

do que prega os discursos pautados na inovação e inclusão social, articula-se à lógica de 

mercado do receituário neoliberal, adequando a universidade a uma racionalidade guiada pela 

produtividade e eficiência. Isso se efetiva mediante a oferta de um novo formato de licenciatura, 

que se ajusta a essas premissas por meio da flexibilização do currículo assente no paradigma 

das competências, que há um só tempo, responde às demandas formativas da sociedade atual e 

de alternativas mais econômicas em termos de tempo, custo financeiro e investimento 

intelectual. Um curso de curta duração, com formação generalista, distante do sentido da 

formação universitária.   

Da forma como vem se concretizando, a expansão da UFMA produz a continuidade 

de uma política que assegura cursos de maior prestígio social e condições de permanência e 

sucesso na universidade a uma pequena parcela da população do estado, residente na capital e 

econômica e culturalmente privilegiada.  

Todavia, tal processo, somente viabilizado por conta dos recursos oriundos do 

REUNI, ampliou as possibilidades de frequência, permanência, aprendizagem e sucesso na 
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universidade para além do campus localizado na capital do estado. Além disso, promoveu 

melhores condições de funcionamento dos campi que já existiam e construiu outros, o que 

amplia a representatividade desta instituição pública no território maranhense. Ainda que sua 

dinâmica de expansão se articule ao desenvolvimento desigual do capitalismo, constitui-se um 

marco na história da UFMA, propiciando acesso à Educação Superior a segmentos da sociedade 

historicamente excluídos deste nível de ensino.  

Com base nesses achados fomos constatando que, sob pena de se agravarem os 

problemas característicos dos processos formativos iniciais docentes, uma proposta de outro 

formato de licenciatura não pode ser justificada pelo baixo custo. Assim, o prosseguimento do 

percurso investigativo guiou-se pelo intento de analisar o referencial teórico e metodológico da 

proposta de LICN, decorrente do questionamento acerca da possibilidade de contribuição deste 

formato de curso para a superação dos problemas que, há décadas atravessam a formação inicial 

de professore(a)s nessa área do conhecimento.   

Tal análise revelou que o formato proposto para essa licenciatura, contrariando o 

que advoga os discursos oficiais, tem limitadas possibilidades de contribuir para a superação 

das muitas formas de fragmentação que acompanham a história da formação docente na área 

de Ciências, com destaque para a dicotomia entre teoria e prática, a desarticulação entre 

conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos e a falta de interlocução entre a 

formação acadêmica/disciplinar com o contexto de atuação do(a) futuro(a) professor(a).  

Constituindo-se um retorno ao passado próximo das Licenciaturas Curtas voltadas 

para uma formação polivalente em tempo reduzido, o “novo” formato repete a perspectiva do 

mínimo por menos, concorrendo mais para o aligeiramento, esvaziamento, superficialização e 

focalização do que para a melhoria da qualidade no processo formativo inicial. Ao adotar a 

pedagogia das competências, rompendo radicalmente com o modelo clássico de licenciatura, 

em sua estruturação por disciplinas, a proposta em tela acrescenta novos elementos para a 

agudização desses problemas.   

Tal opção, justificada pela necessidade de coerência entre a formação oferecida e a 

prática esperada do(a) professor(a), pauta-se em um discurso atraente, que oculta uma base 

epistemológica que o contradiz. Orientando a redefinição do papel do(a) estudante e do(a) 

professor(a) universitário(a), atribui a este a função de orientação acadêmica e àquele(a) a 

responsabilidade por suas aprendizagens e construção de seu percurso formativo por meio de 

uma atividade individual e subjetiva de pensamento sobre o objeto do conhecimento. 

Argumentação que se revela compatível com uma concepção negativa sobre o ensino, 

desconsiderando-o como atividade essencial no processo educativo.  
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Nessa perspectiva, longe de favorecer a unidade teoria e prática e uma sólida 

formação teórica e interdisciplinar, essa nova licenciatura secundariza o conhecimento teórico 

na medida em que sobrevaloriza a tematização de uma suposta prática assim como os 

conhecimentos tácitos, construídos na experiência mediante a prática reflexiva na/sobre a ação, 

ou em situações de treinamento. A estruturação a partir de um currículo adequado às 

necessidades do nível de escolaridade a ensinar, no qual o conteúdo – seja o referido ao 

conhecimento da disciplina de ensino, seja ao pedagógico – relacione-se diretamente com a 

realidade da sala de aula, concorre para o esvaziamento do campo das ciências da educação e 

da área científica específica.    

No entanto, resguardadas as críticas já apontadas, esse novo formato de 

licenciatura, no esforço de superar a racionalidade técnico-instrumental mediante a valorização 

da reflexividade sobre o cotidiano escolar, pode contribuir para diminuir a distância entre o 

contexto de atuação do(a) futuro(a) professor(a) e a formação disciplinar desenvolvida no 

decorrer do curso de graduação. Afinal, trata-se de uma proposta que empreendeu desenhar um 

processo formativo com identidade própria, mais voltado para as especificidades do trabalho 

docente, em contraposição à hipertrofia do ensino de disciplinas referidas aos campos 

conceituais da área de Ciências, que constitui uma das marcas identitárias dos modelos que vêm 

atravessando décadas.  

Esta apreensão foi possível a partir da reflexão mediada pelo último objetivo 

projetado, qual seja, elucidar como docentes das LICN avaliam o projeto pedagógico do curso, 

considerando seus elementos essenciais e as condições oferecidas para o desenvolvimento do 

processo formativo nele previsto.  

Não obstante à perplexidade que marcou a recepção do projeto original das LI 

pelo(a)s professore(a)s dos campi do continente, decorrente, em grande parte, da dificuldade de 

entendimento de seu referencial teórico e metodológico em face da variedade de expressões 

pouco fundamentadas, há um reconhecimento do mérito de propostas curriculares, que se 

encaminhem para a superação da fragmentação que vem sendo apontada como um problema 

recorrente e de difícil solução na formação docente.  

Além da perplexidade, uma série de questionamentos, dificuldades e divergências 

marcaram a recepção dessa proposta pelo(a) professore(a)s nomeado(a)s para trabalhar nesses 

campi, devido à ruptura com os modelos clássicos e a organização curricular com base em uma 

matriz por competência e integrada por eixos de trabalho, portanto não mais disciplinar. 

Entretanto, foi a precariedade das condições estruturais dos campi nos dois primeiros anos de 
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consolidação das novas licenciaturas, um dos principais impasses indicados por ele(a)s para o 

desenvolvimento do que estava sendo proposto.  

Para encaminhar o fechamento deste trabalho, é cabível por em relevo alguns 

aspectos destacados pelo(a)s professore(a)s participantes da pesquisa como de grande 

relevância para a história da UFMA e que foram concretizados no âmbito da proposição e 

implementação das LI.  

A presença da Universidade no interior do Maranhão, em regiões pobres, 

oferecendo cursos de graduação presencial, no turno noturno, possibilitando a freqüência de 

trabalhadore(a)s, é algo que sempre merecerá ser registrado e louvado; assim como a 

contribuição para suprir a falta e/ou a deficiência de professore(a)s da área de Ciências Naturais. 

E, por fim, a organização e fortalecimento do(a)s docentes dos campi, concretizados a partir do 

enfrentamento da problemática colocada pela recepção desse novo formato de licenciatura, 

também ressaltado pelos sujeitos da pesquisa, além de demonstrar o que a História tem 

mostrado, ou seja, a força das contradições na mudança de seus rumos, indica novos desafios 

de pesquisa. Isso porque esta primeira versão das LI está na base de outros projetos de 

licenciatura interdisciplinar mais adequados à realidade do interior do estado.  

Dessa forma, o processo de implementação das LI ainda está nos seus primeiros 

passos e a emergência de tensões, divergências e contraposições aponta para a possibilidade de 

novas configurações (algumas já produzidas), que revendo o projeto original, aproxime-se de 

uma proposta mais articulada ao aporte construído coletivamente nos debates dos últimos anos.  

Esperamos que esse estudo possa vislumbrar outras reflexões acerca do objeto 

investigado e contribuir com o debate acerca das decisões referentes ao processo de expansão 

da UFMA pela via da interiorização e mediante, precipuamente, a oferta de cursos de formação 

docente com qualidade questionável. Que seja um referencial para estimular pesquisas 

concernentes à segunda e à terceira versão dos projetos políticos pedagógicos das LI e, ainda, 

às propostas e condições de implementação de outras licenciaturas iniciadas nesta 

Universidade, a exemplo da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos. Dessa forma, 

poderemos contribuir com a continuidade dos debates e encaminhamento de proposições, 

sempre visando o aperfeiçoamento da formação docente, requisito essencial para a melhoria da 

educação maranhense.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
 
APÊNDICE I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

Título da Tese: LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES NA UFMA: “novos” 

caminhos para a profissionalização docente? 

 

Doutoranda: Valdenice de Araújo Prazeres 

Orientador: Moisés Domingos Sobrinho 

 

OBJETIVO GERAL: Desvelar os pressupostos e fundamentos que constituem o ideário da 

política e das práticas da proposta de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais 

relacionando-a com a realidade sociopolítica e educacional contemporânea e suas exigências 

para o trabalho e profissionalização docente.  

 

Pelo presente consentimento declaro que fui informado(a) acerca dos objetivos 

desta pesquisa, portanto, me sinto perfeitamente esclarecido(a) sobre o seu conteúdo. 

 Declaro ainda que, por minha livre vontade, aceito participar da pesquisa, 

contribuindo com informações de interesse da mesma, aceitando, inclusive, sua divulgação 

(oral e/ou escrita) para efeito de apresentação de conclusões referentes à temática, desde que 

preservada minha integridade moral. 

 

São Luís, ___/___/_____. 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
ORIENTANDA: VALDENICE DE ARAÚJO PRAZERES  
ORIENTADOR: PROF. DR. MOISÉS DOMINGOS SOBRINHO   
 

 
 
APÊNDICE II 

 

Roteiro de Entrevista com professore(a)s que atuam nos campi do continente da UFMA, 

ministrando aulas nas Licenciaturas Interdisciplinares em Ciências Naturais  

 
1. Dados de Identificação  

 Como gostaria de ser nomeado na tese 

 Formação acadêmica/titulação 

 Experiência(s) anterior(es) com licenciaturas 

 Participação no processo de elaboração da PPC 

 

2. Sobre a proposta de oferta das LI no contexto de expansão da UFMA 

 Como avalia o processo de expansão 

 Impressões sobre o REUNI na UFMA 

 As LI como únicas ofertas de cursos 

 Existência ou não de resistência do(a)s docentes quanto à proposta do curso 

 

3. Sobre o PPC  

3.1 percepções  

 Caracterização do curso  

 quais as principais concepções que embasam o PPC: 

a) formação docente 

b) ensino  

c) aprendizagem  

d) função/papel do(a) professo(a)r/formador(a) 

 

      3.2 Posicionamento quanto à: 

a) formação tradicional 
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b) currículo aberto 

c) currículo por competência/matriz por competência 

d) currículo por projeto de trabalho e pesquisa  

e) interdisciplinaridade 

f) orientações metodológicas - Orientação Acadêmica, Laboratórios de nsino-

aprendizagem   

 

4. Condições para o desenvolvimento das atividades formativas do curso  

 infraestrutura do campus: laboratórios, biblioteca, área de convivência, auditórios, 

restaurante universitário, lanchonete, internet 

 

5. Avaliação gral da proposta do curso: 

 Avanços 

 Impasses 

 

6. Sobre a contribuição para a minimização dos principais problemas da formação 

inicial docente: 

 Dissociação teoria e prática 

 falta de articulação entre conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos 

 

7. Outras informações consideradas importantes 
 

 

 

 


