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“Aqui se encontra o retrato deste mundo ... 

Naveguei, pensei, aprendi. Aquilo que aprendi 

e que sei esta aqui ... Dou-lhe o meu saber”. 

(Rubens Alves) 



.

AGRADECIMENTOS

São inúmeras as pessoas às quais preciso agradecer, por suas contribuições pessoais e 

institucionais para a concretização desta tese de doutoramento:

À profª. Drª. Marlúcia Menezes de Paiva, minha orientadora pela dedicação, 

compromisso e pelas constantes sugestões que resultaram em  motivações intelectuais; 

Aos professores Drª. Betânia Leite Ramalho, Dr. Izauro B. Nuñes, Dr. Carlos 

Guilherme Mota  e Drª. Eliete Santiago, pelas sugestões acadêmicas decisivas para os 

resultados deste trabalho; 

Aos alunos/professores do PROBÁSICA, dos municípios de Ceará-Mirim, Touros, 

Macau, São Miguel do Gostoso e Pureza; 

Aos companheiros, amigos e colegas do Centro de Educação da UFPB, especialmente

os do Departamento de Habilitações Pedagógicas; 

Aos companheiros Roberto Jarry, Salete Barbosa, Walter Azevedo, Zilma Richardson, 

Charliton José Machado, Edônio Alves, Ana Paula e Ronaldo Barbosa, pelos constantes 

incentivos;

Aos colegas das bases de pesquisas: educação, história e práticas culturais e formação

e profissionalização docente; 

Aos funcionários do PPGED especialmente ao amigo Milton;

À CAPES, pelo incentivo financeiro, ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFRN, aos professores, funcionários e amigos que conquistei nesta instituição; 

Ao professor Paulo Sérgio Vieira pelas correções ortográficas; 



.

À professora Neide Varela  e à funcionária do PROBÁSICA Ângela Maria Ferreira da 

Silva, pela boa vontade de contribuir com a pesquisa; 

À Germana, companheira sempre pronta a contribuir com meus vôos em busca de 

sonhos possíveis; 

À minha mãe (in memoriam), que me educou para enfrentar a vida; 

Ao meu pai, que sempre me deu exemplos de vida; 

Aos meus irmãos, William, Wleica, Wleide, Welington e Wilma, com amor.

Enfim, à todas as pessoas com quem convivo e que toleraram as minhas ausências, em

decorrência desse trabalho. 



.

DEDICATÓRIA

Aos meus pais (Samuel Correia  de Aragão e 

Josefa Honorato Aragão) que, com amor e 

simplicidade, me educaram para a vida. 

Aos meus filhos, Wilson Junior, Luciano, Erick, 

Wayana e Yan, para que aprendam a gostar mais do 

estudo.



.

LISTA DE SIGLAS 

ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 
Educação

AMPEd – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação

AMPEP – Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba 

BM – Banco Mundial

CES – Câmara de Ensino Superior 

CEB – Câmara de Educação Básica 

CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

CRESM – Centro de Ensino Superior 

CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CONSED – Conselho Nacional de Secretários da Educação 

CRUTAC – Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 
Comunitária

DEPED/UFRN – Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

FHC – Fernando Henrique Cardoso 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

FUNDEF – Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 



.

MARE – Ministério da Administração e Reforma do Estado 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

PPP – Projeto Político Pedagógico 

PROBÁSICA – Programa de Qualificação Profissional para Educação Básica 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SENAI – Serviço Nacional da Indústria 

SENAC – Serviço Nacional do Comércio 

SENEB – Secretaria Nacional de Educação Básica 

UNDIME – União Nacional de Dirigentes Municipais 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura

UNICEF – Organização das Nações Unidas para a Infância 



.

LISTA DE TABELAS 

Tabela n.º 1 Relação do n.° de vagas oferecidas no vestibular X ocupadas no campus de 
Santa Cruz ........................................................................................................................ ..67

Tabela n.º 2 Relação do n.° de vagas oferecidas no vestibular X ocupadas no campus de 
Nova Cruz ......................................................................................................................... ..68

Tabela n.º 3 Relação do n.° de vagas oferecidas no vestibular X ocupadas no campus de 
Macau................................................................................................................................ ..69

Tabela n.º 4 Dados dos primeiros convênios em ago/1997...... .................................. ...130

Tabela n.º 5  Dados dos convênios com o segundo projeto. Dez/1998 ...................... ...132

Tabela n.º 6  Situação geral dos cursos em set/ 1999 ................................................. ...139

Tabela n.º 7  Situação geral dos cursos em mar/2000................................................ ...142

Tabela n.º 8  Situação geral dos cursos em set/2001 .................................................. ...143

Tabela n.º 9  Situação geral dos cursos/convênio. Fev/2002...................................... ...146



.

RESUMO

A preocupação com as mudanças na educação nacional provocada pelas reformas
implementadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, particularmente na política 
nacional de formação de professores, e a necessidade de conhecer como ela se corporifica na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN originaram esta tese. Neste sentido, o 
estudo propõe-se revelar, numa abordagem sócio-histórica, a forma como a legislação 
educacional brasileira sobre a formação de professores para as séries iniciais educação básica 
expressa a política do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, como o PROBÁSICA significa 
uma resposta da UFRN a esta política. Para tanto, a pesquisa, em sua perspectiva exploratória, 
descritiva e analítica, privilegiou várias técnicas e procedimentos de coleta de dados da 
pesquisa participativa, como: entrevistas semi-estruturadas, observações diretas no campo
empírico, contatos formais e informais, registro de depoimento de docentes, coordenadores 
pedagógicos e estudantes, além de levantamento, catalogação e análise de documentos
diversos. A análise dos dados trabalhados foi feita de forma predominantemente qualitativa e 
revelou, entre outras coisas, que o PROBÁSICA teve sua gênesis no interior da UFRN e 
representou, ao mesmo tempo, uma resposta da Universidade à demanda da categoria e à 
política nacional de formação de professores. Com este estudo esperamos suscitar outras 
investigações que avancem nas discussões sobre as relações existentes entre o Estado 
brasileiro, suas políticas educacionais e as práticas pedagógicas de formação de professores.
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RESUMÉ

Les préoccupations gérées par les changements de l’éducation nationale poussés par les 
réformes mises en places par le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, notamment la 
politique nationale de formation de professeurs, et le besoin de connaître comment ces 
réformes ont été incorporées par l’Université Fédérale de Rio Grande do Norte - UFRN, 
constituent les questions centrales développées par cette thèse. Cette étude propose à montrer,
à partir d’une approche socio-historique, la façon comment la législation éducationnelle 
brésilienne sur la formation de professeurs pour l’éducation basique expresse la politique de 
l’État brésilien et, en même temps, comment le PROBÁSICA signifie une réponse de l’UFRN 
à cette politique. En ce sens, cette recherche, selon sa perspective exploratoire, descriptive et 
analytique a privilégié plusieurs techniques et procédés de collectes des données conforme au 
modèle de la recherche participative, à savoir : enquête semi- structurée, observations 
directes, contacts formels et informels; enregistrement des opinions de professeurs, 
coordinateurs pédagogiques et étudiants; repérage, systématisation et analyses de plusieurs 
documents. L’analyse des données, qui a été faite d’une façon fondamentalement qualitative, 
a révélé que le PROBÁSICA a sa genèse à l’intérieur de l’UFRN et représente, en même
temps, une réponse de cette université à la demande de la catégorie et la politique de 
formation de professeurs. Nous espérons que cette étude suscite d’autres recherches qui 
développent des discussions sur les relations entre l’État brésilien, ses politiques 
éducationnelles et les pratiques pédagogiques de formation de professeurs. 



.

RESUMEN

La preocupación con los cambios en la Educación Nacional provocados por las reformas
efectuadas  por el gobierno Fernando Henrique Cardoso, particularmente en la Política 
Nacional de Formación  de Profesores, y la necesidad de conocer cómo estos cambios se 
concretizan en la Universidad Federal de Rio Grande  del Norte – UFRN, originaron esta 
tesis. En este sentido, el  estudio se propone a revelar en un abodaje socio-histórico, la manera
de cómo la  legilación  educacional brasileña, respecto a formación de profesores para la 
ensenanza básica, expresa la política del Estado Brasileño y, mientras tanto, cómo el 
PROBÀSICA  significa una respuesta de la UFRN a esta política. Para tanto, la pesquisa en 
su perspectiva exploratoria, descriptiva y analítica, privilegió varias técnicas y procedimentos
de recopilación de datos de la investigación participativa, tales como: entrevistas semi
estructuradas, observaciones directas en el campo empírico, contactos formales y informales,
registro de testemonio de profesores, coordinadores pedagógicos y estudantes, además del 
inventario, clasificación  y análisis de diversos documentos. El análisis de los datos trabajados
fue hecho  de manera predominantemente cualitativay, reveló, entre otras cosas, que el 
PROBÁSICA, tuvo su origen en la UFRN  y representó, mientras tanto, una repuesta de la 
Universidad a la demanda de la categoría y a la política nacional de formación de profesores
activos.  A  través  de este estudio esperamos suscitar otras investigaciones que avancen  en 
las discusiones respecto  a las relaciones existentes entre el Estado Brasileño, sus políticas 
educacionales y las práticas pedagógicas de formación de profesores. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aproximação do objeto de estudo (o contexto do pesquisador) 

A preocupação de investigar as práticas pedagógicas de formação de professores 

desenvolvidas no Programa de Qualificação Profissional para a Educação Básica 

(PROBÁSICA), realizadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em

convênio com o Estado potiguar e vários de seus municípios, nasceu de experiências 

vivenciadas em três momentos distintos que historiaremos a seguir: 

A primeira, no campo da educação popular, como militante dos movimentos sociais 

organizados, em particular no movimento sindical, predominantemente na Associação do 

Magistério Público do Estado da Paraíba (AMPEP), atualmente Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação do Estado da Paraíba (SINTEP), e na Central Única dos Trabalhadores da 

Paraíba (CUT –PB). Momentos estes em que tive a oportunidade de participar das 

multifacetadas práticas organizadas de luta dos professores e dos trabalhadores em geral, em

busca de melhores condições de vida e de trabalho, e de verificar empiricamente que, dentre 

as reivindicações dos professores, na época representados pela associação, pelo menos três 

permanecem atualizadas: salários dignos, planos de carreira e luta pelo compromisso do 

Estado com a formação inicial e continuada dessa categoria profissional.
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Essa experiência, além de possibilitar a vivência de múltiplas e variadas práticas 

culturais do “novo sindicalismo”1 na luta dos trabalhadores brasileiros por liberdades 

democráticas e melhores condições de vida, fundamentou a elaboração da dissertação 

intitulada: As contradições do cotidiano de um dirigente sindical2, em que, através das 

técnicas de elaboração de história de vida, refletimos sobre as contradições do cotidiano de 

um dirigente sindical que busca o espaço acadêmico como locus de superação da dicotomia

entre teoria e prática. Na pesquisa, estudamos os quatro espaços distintos, porém constituintes 

desse cotidiano: o espaço da atuação sindical, a Central Única dos Trabalhadores (CUT–PB); 

o espaço da atuação partidária, o Partido dos Trabalhadores (PT); o espaço da vida privada, a 

família e o lazer, e, por último, o espaço da vida acadêmica: o mestrado em educação popular. 

Essas reflexões foram fundamentadas na teoria marxista e teve como elemento central, a 

categoria contradição do método dialético. 

A segunda experiência ocorreu no espaço de educação institucional, quando, em 1994, 

depois de 17 anos como docente da escola pública de 1º e 2º graus, ingressamos, como

professor do quadro permanente, no Departamento de Habilitações Pedagógicas, do Centro de 

Educação, da Universidade Federal da Paraíba, por meio de concurso público, onde 

ministramos, por mais de quatro anos, as disciplinas: Estrutura e Funcionamento do Ensino de 

1º e 2º Graus, Métodos e Técnicas de Pesquisas e Monografia. Essa experiência possibilitou o 

estudo dos principais documentos legais da educação brasileira, no período compreendido

entre as décadas de 60 e 80, e, evidentemente, também do contexto em que foram elaborados 

e aplicados. 

1 Sobre está expressão ver O novo sindicalismo de Ricardo Antunes (1991), editado pela Brasil Urgente, em que 
o autor faz reflexões sobre o sindicalismo; elegendo determinadas características para nomear de “novo 
sindicalismo” aquele surgido nos anos 80, a partir do ABC paulista, em oposição ao “velho sindicalismo”,
existente, até então, no Brasil.
2 Título da dissertação defendida junto ao Curso de Mestrado em Educação do Centro de Educação da UFPB, em
outubro de 1994. 
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Essa vivência profissional no ensino superior despertou a curiosidade de iniciarmos

estudos preliminares sobre o impacto da implementação das políticas educacionais brasileiras3

nas práticas pedagógicas cotidianas dos professores. Provocou também a necessidade de um

aprofundamento epistemológica sobre a importância do papel do professor-pesquisador e da 

utilização dos métodos e técnicas de pesquisas na produção e na divulgação do conhecimento.

Para aprofundarmos nossos conhecimentos, aproximamo-nos do Programa de Pós-

graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Unidade de 

pesquisas: Cultura, Política e Educação, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Estado, 

Política e Educação. Optamos por esta unidade, e não pela que investiga a educação tendo 

como referencial epistemológico o marxismo4, na qual daríamos continuidade à concepção 

teórico-metodológica trabalhada na dissertação, porque encontramos um outro referencial 

teórico, cujos objetos de análises constituídos a partir de crenças, representações e práticas 

cotidianas, aparentemente banais, evidenciavam-se tão importantes quanto os grandes temas,

a exemplo: o Estado, a luta de classe, as revoluções, os grandes personagens, os heróis, os 

grandes educadores. Esse outro referencial por trabalhar as práticas cotidianas nos pareceu 

mais adequada para o estudo. 

Essas nossas inquietações foram contempladas por reflexões teóricas da referida 

unidade de pesquisa. Nesta base de pesquisa, passamos para o quadro de pesquisadores 

3 Esses estudos preliminares resultaram no trabalho intitulado Impacto da LDB na organização dos trabalhadores 
da Educação. In: SOUSA JUNIOR, Luiz (org.). LDB: visões críticas. João Pessoa: Idéia, 1997. 
4 Antes de passarmos para a segunda experiência, julgamos necessário esclarecer que não é
nosso objetivo criticarmos a contribuição dos historiadores marxistas à história. Muito pelo
contrário, sobre este aspecto, concordamos com a seguinte formulação do historiador inglês
Jim Sharpe “...a dívida do historiador social para com as idéias de Marx e para com os
historiadores marxistas deve ser reconhecida, e certamente não é minha intenção juntar-me à
tendência atualmente em moda de depreciar uma das mais ricas tradições intelectuais do 
mundo...” (1992:44). Porém acreditamos que existem outras concepções teóricas que podem 
ampliar a abordagem do nosso objeto de estudo.
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permanente com um projeto de tese que objetivava desenvolver uma investigação sócio-

histórica das práticas culturais do novo sindicalismo na Paraíba. 

Entre os anos de 1997 e 1998, iniciamos leituras direcionadas para a ampliação do 

nosso campo de observações como pesquisador em construção de uma história, também em

construção.

O percurso dessa experiência levou-nos à compreensão da história como construção, 

onde a prática do historiador de representar a realidade é construída a partir de um lugar 

social, contextual, pois: 

...Toda pesquisa historiográfica é articulada a partir de um lugar de 
produção sócio-econômico, político e cultural. Implica um meio de
elaboração circunscrito por determinações próprias: uma profissão liberal, 
um posto de estudo ou de ensino, uma categoria de letrados. Etc5

Desta forma, e a partir das concepções dos autores trabalhados, compreendemos que a 

prática que caracteriza o oficio do historiador é construída e permeada de elementos

subjetivos que interferem na escolha do objeto, na classificação e na exclusão, na seleção e na 

interpretação dos documentos. Por isso não existe uma objetividade absoluta na “operação

histórica”, como se defendia no paradigma emergente das ciências da natureza, ou dos 

historiadores positivistas. No entanto o rigor metodológico e o respeito no trato com as fontes 

constituem uma característica fundamental dessa nova história. (Chartier,1990,1994,1998; 

Burke,1992,1997; Bois,1995; Le Goff,1995,1998; Ginzburg,1998; Thompson,1997;

Certeau,1994,1995)

Neste sentido, foram decisivos o encontro com a nova historiografia francesa e a 

compreensão dos estudos organizados pelos historiadores Jacques Le Goff e Pierre Nora 

5 Ver DE CERTEAU, Michel. A operação histórica (17-48) In: LE GOFF, J. e NORA, P. (org.) História:
novos problemas. Trad. Theo Santiago, Rio de Janeiro, RJ: Francisco Alves, 1995, p.18. 
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(1995) e apresentados na coletânea intitulada História: novos problemas, novos objetos e 

novas abordagens, em cuja apresentação os autores assim se posicionam:

O que obriga a história a se redefinir é, de imediato, a tomada de consciência 
pelos historiadores do relativismo de sua ciência. A história não é o absoluto
dos historiadores do passado, providencialistas ou positivistas, mas o 
produto de uma situação, de uma história. Esse caráter singular de uma
ciência que possui apenas um único termo para seu objeto e para si própria, 
que oscila entre a história vivida e a história construída, sofrida e fabricada,
obriga os historiadores, já conscientes dessa relação original, a se
interrogarem novamente sobre os fundamentos epistemológicos de sua 
disciplina.6

O encontro desta reorientação de concepção e prática da história foi decisivo para 

nossa permanência nesse grupo de pesquisa, pois, há um certo tempo, buscávamos uma base 

teórica que concebesse o ato de representar a realidade histórica também a partir de pessoas 

comuns, das minorias discriminadas e excluídas do poder econômico, social e político na 

sociedade moderna. Encontramos esta base teórica na nova história que, segundo o historiador 

inglês Peter Burke (1997), teve início a partir da revista dos Annales, criada em 1929, pelos 

historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch e que provocou uma verdadeira revolução na 

historiografia francesa com a “história nova”. 

Porém, de acordo com as idéias de Ciro Flamarion Cardoso e Héctor Pérez Brignoli 

(1979),

... as idéias de Bloch e Febvre não eram novas. Desde o início do século, 
Henri Berr esboçava críticas à história positivista. O grande mérito de Bloch
e Febvre não é só o de terem retomado tal crítica, levando-as às últimas
conseqüências, mas, principalmente, o de terem desenvolvido um novo tipo
de história; mostrado ser possível uma alternativa prática à história
positivista. Como a tônica foi posta nos problemas metodológicos, a obra de

6 LE GOFF, Jacques & NORA, Pierre. (org) “História: novos problemas, novas abordagens e novos objetos.”
(Trad.) Theo Santiago, Rio de Janeiro, RJ: Francisco Alves, 1995, p.12. (1 parte).
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Bloch e Febvre foi continuada por seus discípulos em um variado painel de 
direções... 7

Ainda segundo os referidos autores, essa nova forma metodológica de representar a 

história tem os seguintes campos de interesse delimitados para a investigação: 1) os estudos 

de estrutura; 2) os estudos de conjuntura; 3) os estudos regionais.8 Dentre estes espaços de 

reflexões nos identificamos com o segundo e o terceiro campo de interesses apresentados 

pelos respectivos autores. 

Em abril de 1997, participamos de um seminário9 intitulado “Questões conceituais e 

metodológicas da Nova História”, no qual a ministrante, como parte do seminário,

apresentou-nos um livro, de Roger Chartier(1990), A História cultural: entre as práticas e as 

representações, resultado de uma coletânea de oito ensaios publicados entre os anos de 1982 

e 1986. A obra situa-se no esforço de reflexão das abordagens da nova história cultural 

francesa, enfatizando, entre outras questões, a importância da interdisciplinaridade nos 

estudos históricos.

Não poderíamos também deixar de registrar o estudo de Michel de Certeau A Invenção 

do Cotidiano: artes de fazer, que além de contribuir para a elaboração deste trabalho, 

contribuiu também para a formação da minha visão de mundo, quando o autor analisa de 

forma magistral a sociedade de consumo e demonstra a riqueza da criatividade das “pessoas

ordinárias”. Criatividade que, segundo ele, muitas vezes é oculta num emaranhamento de 

astúcias silenciosas, sutis e eficazes, pelas quais cada um inventa para si mesmo uma maneira

própria de caminhar pela floresta dos produtos impostos10.

7 Conferir em “Os Métodos da História”. Tradução de João Maia. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1979, p. 471.
8 Id., Ibid., p.472. 
9 Coordenado pelas professoras Dra. Marta Araújo, Dra. Maria Arisnete Câmara de Morais e Dra. Marlúcia
Menezes de Paiva, ministrado pela professora Dra. Clarice Nunes. 
10 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephaim Ferreira Alves.
Petrópolis: 1994. 
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A terceira experiência, que contribuiu de forma decisiva para a escolha do tema,

iniciou-se em julho de 1997, quando fui convidado para ministrar a disciplina Estrutura e 

Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus, no curso de Pedagogia, com habilitação em

Magistério, realizado no Centro de Ensino Superior de Macau (CRESM) da UFRN, em

convênio11 com o Estado e a prefeitura desse município do Rio Grande do Norte, com o 

objetivo de formar professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. Nesta experiência 

conheci, empiricamente, vários problemas enfrentados pelos professores municipais que 

buscavam se qualificar, de acordo com a nova legislação educacional vigente no país, para 

continuarem exercendo a sua profissão. 

Julgamos pertinente destacar que, dentro do conteúdo programático da referida 

disciplina, destacava-se o debate sobre a legislação educacional, principalmente, a Lei n° 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 

1996, e a Lei n° 9.424 de 24 de dezembro de 1996, que instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Os 

debates acerca destas leis despertavam grande interesse por parte dos alunos, pois eles, pelo 

fato de serem professores, vivenciavam no seu cotidiano o processo de aplicação das mesmas.

Nessa prática, observamos o esforço dos alunos/professores que se deslocavam da 

zona rural e de outros municípios da região circunvizinha para virem estudar em Macau, 

alguns deles, como por exemplo, os do município de Guamaré, depois de terem lecionado 

suas aulas no turno vespertino, utilizava-se de três tipos diferentes de transportes, diariamente,

11 As primeiras turmas desse programa de formação de professores em serviço da UFRN foram as dos 
municípios de Nova Cruz e Santa Cruz, em decorrência desse convênio assinado em 30/10/1996 pelo então
Reitor, professor José Ivonildo do Rêgo, pela professora Maria do Rosário Cabral da Silva, Secretária de
Educação do Estado; pelo Sr. João Batista Cabral, prefeito de Santa Cruz; pelo Sr. Vandy Ernesto de Andrade, 
prefeito de Nova Cruz, e pelo professor Uílame Umbelino Gomes, Superintendente da Fundação Norte Rio-
Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC).
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para freqüentarem o curso. Mas, na sala de aula, o cansaço era superado pelo interesse de 

aprender.

Um outro elemento que chamou a nossa atenção, nessas observações preliminares, foi 

o que poderia representar para a melhoria da qualidade da educação básica no Estado do Rio 

Grande do Norte, a expansão deste projeto de formação em serviço de professores da 

educação básica. Provavelmente, poderia ser uma grande contribuição da UFRN para a 

educação básica. 

Assim, a partir da compreensão da relevância social e política do trabalho realizado 

pela UFRN, em prol da melhoria da formação desses profissionais, em janeiro de 1998, 

modificamos os nossos projeto inicial de estudos e optamos por construir uma visão 

interpretativa da história dos múltiplos processos que compõem esse Programa de Formação

de Professores em Serviço, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Desta forma, a partir das experiências citadas, definimos a área temática desta 

investigação sócio-histórica, porém faltava a delimitação do tema que implicou novas práticas 

reflexivas.

A partir de então, procuramos orientar nossas leituras para a epistemologia da 

formação de professores. Nesse sentido, foi de grande proveito para a concretização desta 

opção a nossa participação nos seminários: Ateliê – procedimentos metodológicos: objeto, 

contexto e técnicas de analises I e II; reflexões teóricas e metodológicas sobre a perspectiva 

de formação de professores12. Em decorrência da apropriação de novos conhecimentos, passei 

a ver esses cursos de formação de professores com um olhar mais inquiridor: o olhar do 

investigador.

12 Seminários coordenados pela Profª Drª Betânia Leite Ramalho e pelo Prof. Dr. Izauro B. Nuñes, ambos da 

base de pesquisa Formação e Profissionalização Docente.
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1.2 Contextualizando a temática 

A política nacional de formação de professores em nível superior, no nosso 

entendimento, está sendo puxada para a cena, em virtude de três elementos centrais que 

marcaram no final do milênio a sociedade brasileira. Antes de entrarmos no debate dos 

referidos elementos contextuais, julgamos pertinente esclarecer que esta divisão, assim como

a sua ordem de apresentação, é um artifício meramente didático, pois são características de 

um processo em permanente relacionamento.

Um primeiro elemento que está intervindo no cenário da educação brasileira é o novo 

estilo de trabalhador exigido pelo mercado de trabalho, com capacidade de comunicação, de 

decisão, de solução de problemas e principalmente de compreensão do processo produtivo 

como um todo, em função das mudanças gerenciais e tecnológicas que se operam nos meios

de produção, advindas da III revolução industrial. Elas, segundo Adam Schaff (1995), estão 

produzindo mudanças concretas nas relações sociais: 

...Independentemente de se aceitar ou não a teoria marxista da influência 
recíproca entre base e superestrutura, com todas as conseqüências daí
resultantes, qualquer pessoa habituada a refletir em termos das ciências 
sociais contemporâneas compreende que as transformações revolucionárias
da ciência e da técnica, com conseqüentes modificações na produção e nos
serviços, devem necessariamente  produzir mudanças  também nas relações
sociais13...

A introdução de novas tecnologias e equipamentos na estrutura da sociedade, 

desenvolvidos pela ciência e a técnica, destacada pelo autor ao abordar a realidade européia 

do inicio da década de 90, também se deu na sociedade brasileira no final do milênio, porém

13 SCHAFF, Adam – A sociedade informática. 4. Ed. (Trad.) Carlos Eduardo Jordão Machado e Luiz Arturo
Obojes. São Paulo: Editora UNESP/ Brasiliense, 1995, p. 21 
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de forma desigual, de acordo com o desenvolvimento sócio-econômico e cultural de cada 

região geográfica, e, como evidenciou Schaff, provocou mudanças concretas nas práticas 

sociais. Lamentavelmente, a escola, em sua grande maioria, não tem condições materiais e 

humanas de acompanhar esse processo, deixando de cumprir o seu papel, que é de transmitir,

de maneira lógica, os conhecimentos científicos, tecnológicos, filosóficos e culturais 

acumulados historicamente pelo ser humano.

Desta forma, a falta de material didático e equipamento atualizado, decorrente dos 

cortes de recursos nos orçamentos das universidades públicas, é uma constante preocupação 

que, hoje, nas agências formadoras de professores está, inclusive, prejudicando a qualidade do 

trabalho desenvolvido por essas instituições. Como um exemplo desta realidade, podemos

citar o curso de Pedagogia realizado em convênio entre a UFRN e os municípios de Nova 

Cruz, Santa Cruz e Macau, em cuja “grade” curricular não consta nenhuma disciplina de 

introdução às novas tecnologias educacionais, sequer de introdução à informática.

A gravidade desta deficiência do curso foi desvelada quando, em 2001, no momento

da avaliação dos cursos de Pedagogia do país, o MEC estabeleceu que, dentre os “saberes 

pedagógico-didáticos” avaliados, deveria se verificar se os alunos haviam desenvolvido a 

capacidade de “...incorporar ao trabalho docente as novas tecnologias de informação e 

comunicação14”.

Contudo, a demanda de conhecimentos para o manuseio dos produtos tecnológicos é 

concreta, os mais variados setores da sociedade brasileira buscam socializar o acesso a esses 

saberes, evidentemente de acordo com o seu grau de inserção e poder social. Por exemplo,

alguns professores do município de São Miguel do Gostoso, alunos do curso de Pedagogia da 

14 Conferir in. BRASIL/MEC. Alínea d, do inciso II, do art.3º, da Portaria, n.º 012/2001. Dispõe sobre o Exame
Nacional do Curso de Pedagogia 2001. Brasília: MEC, 4 de janeiro de 2001. (Mimeo)
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UFRN, em convênio com a prefeitura desse município, cursam informática na Escola 

Particular Balão Mágico, em Touros, cidade vizinha onde funciona o curso. 

Na busca de superar individualmente esta deficiência e ter um aproveitamento

intelectual maior, com a viagem de um município para o outro, esses professores assistiam às 

aulas regulares do curso, no turno da tarde e às particulares, de informática, no turno noturno. 

Evidentemente, essa prática só era possível para aqueles que podiam financiar o curso de 

informática e sua alimentação, pois a prefeitura só fornecia o transporte. 

O empresário paulista Emerson Kapaz (1993), então representante do Pensamento

Nacional das Bases Empresariais (PNBE), posicionou-se em nome desta instituição 

empresarial, na revista oficial do INEP, defendendo um novo tipo de educação para a 

formação do trabalhador, com vista a atender às novas qualificações exigidas pelo mercado de 

trabalho, que, segundo suas palavras, deve ser: 

...de uma educação que esteja voltada para os novos fatores determinantes da 
competitividade e da inserção do nosso país na economia internacional. Os
novos atributos de qualificação exigidos nos postos de trabalho são
radicalmente diferentes daqueles típicos dos processos que ainda dominam a
produção no Brasil. São mecanismos que valorizam o raciocínio lógico, a
capacidade de comunicação, de decisão e solução de problemas, a 
cooperação, a capacidade de aprender e principalmente a valorização de uma
visão global e de percepção do todo15.

Nessas condições defendidas pelo citado autor, a educação deixa de ser uma dimensão

da cidadania e passa a ser representada apenas como uma exigência da economia, pois 

objetiva direcionar a educação para a qualificação exclusiva exigida pelo mercado de 

15 KAPAZ, Emerson, Educação para competitividade. Brasília: Em Aberto – INEP, n.º 59, 1993. P.94.
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trabalho. E sob essa lógica, em função de sua nova base material de produção, exige uma mão-

de-obra cada vez mais qualificada e bem treinada. 

O recente interesse das classes empresariais pela qualidade da escola, especialmente

da escola básica, talvez ocorra porque estes novos atributos de qualificação exigidos pelo 

mercado de trabalho – análise, síntese, criatividade, raciocínio lógico, interpretação e uso de 

diferentes formas de linguagem –, que implicam desenvolvimento de novas habilidades 

cognitivas e comportamentais, não podem ser gerados rapidamente no próprio local de 

trabalho ou nos cursos de atualização ministrados dentro das empresas, ou ainda nos 

cursinhos profissionalizantes realizados pelo SESC e pelo SENAC. São capacidades que 

necessitam de uma formação mais demorada, mais onerosa. Portanto, devem se realizar na 

escola pública, com os recursos do Estado. 

Esse é um elemento central do contexto que está trazendo para a educação um novo 

desafio, qual seja, o de modificar a sua função social, deixando de ter como objetivo formar o 

cidadão para atender apenas às novas demandas de formação do trabalhador, de acordo com

as novas bases materiais de produção, como desejam os empresários.

Outro elemento que tem marcado, de um modo geral, a educação no Brasil e, 

particularmente, a formação de professores, é a subordinação das políticas educacionais 

brasileiras aos ditames de organismos internacionais (FMI, BM, OIT). 

Um marco da atuação dessas instituições internacionais, no sentido de unificar as 

diretrizes e as orientações para a educação nos países dependentes, foi a Conferência de 

Educação para Todos, realizada em 1990, em Jontien, na Tailândia, e organizada pela 

UNESCO, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU) e pelo Banco Mundial (BM), que resultou 

na Declaração Mundial de Educação para Todos. Nesse evento, os países participantes, entre 
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eles o Brasil, comprometeram-se a implementar diretrizes básicas que contribuíssem para a 

erradicação do analfabetismo e a universalização da educação básica. 

A subordinação da política educacional brasileira às diretrizes dos organismos

internacionais provocou uma avalanche de reformas, emendas e substituição dos principais 

documentos legais que constituem os balizamentos da educação nacional, em geral, e da 

formação de professores em particular, a saber: 1) a Constituição da República Federativa do 

Brasil (modificações), com as alterações decorrentes das Emendas Constitucionais n.º 3, 11, 

14); 2) a Lei 9.131/95, que criou o Conselho Nacional de Educação e extinguiu o Conselho 

Federal de Educação, modificando seu caráter;  3) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n° 9.394/96;  4) a Lei n° 9.424/96, que instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF); 5) o 

Decreto n.º 2.264/97, que regulamentou o FUNDEF. 6) a Lei n.° 10.172, de 09/01/2001, que 

aprovou o Plano Nacional de Educação; 7) o Decreto presidencial n.º 3.276, de 6 de dezembro

de 1999, que dispõe sobre a formação, em nível superior, de professores para atuar na 

educação básica, e dá outras providências; 8) o Decreto presidencial n.º 3.554, de 7 de agosto 

de 2000, que dá nova redação ao Decreto 3.276/99. 

Essas modificações na política educacional brasileira, que evidenciam a necessidade 

de se adotarem novos paradigmas na educação nacional, que venham atender a contento às 

demandas dos setores produtivos, trazem para os educadores um grande desafio: enfrentar as 

tensões, os conflitos e as contradições provocadas pela rapidez e a intensidade das mudanças,

além da necessidade de conviver com estruturas de diferentes épocas que continuam presentes 

na sua formação e nas suas práticas profissionais. 

Consideramos de grande importância essas modificações na legislação educacional 

brasileira e entendemos que interferem de forma significativa na contextualização do nosso 
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“objeto” de estudo. Entretanto, como essas modificações legais só foram aprovadas a partir do 

ano de 1996, quando o primeiro projeto de convênio celebrado entre a UFRN, a SEC–RN e as 

prefeituras dos municípios de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau, já estava elaborado, 

acreditamos que a sua interferência se deu de forma mais efetiva a partir do segundo projeto, 

que foi realizado em 1997, por esta agência formadora e os municípios de Ceará-Mirim,

Pureza, Touros e São Miguel do Gostoso. 

Ao longo da historiografia da educação brasileira, as reformas gerais da educação, que 

objetivaram a expansão da educação primária, 1º grau, hoje ensino fundamental, também

trataram da formação dos professores. Um exemplo concreto desta relação foi a Lei Geral da 

Educação, do período imperial, de 15/10/1827, que, entre outras contribuições para a 

constituição do sistema educacional no Brasil, instituiu “o dia do professor”, porém

estabeleceu no seu Art. 5°, que “...os professores que não tiverem a necessária instrução 

desse ensino irão instruir-se em curto prazo e a custa de seus ordenados16...”. Desta forma, o 

governo daquela época cobrava uma maior qualificação dos professores, mas não assumia a 

responsabilidade de assegurá-la. Acreditamos que as reformas neoliberais da educação, ora 

em curso no Brasil, seguem o exemplo da Lei Geral da Educação em relação à formação de 

professores para educação básica, ou seja, o governo exige uma titulação de nível superior dos 

professores e transfere a responsabilidade, para que estes profissionais, individualmente,

busquem a sua capacitação. 

O cenário das práticas de formação de professores não tem como referência apenas o 

discurso oficial, expresso através da política educacional vigente. A formação de educadores

16 Conferir em BRZEZINSKI, Iria. Embates na definição das políticas de formação de professores para
atuação multidisciplinar nos anos iniciais do Ensino Fundamental: respeito à cidadania ou disputa pelo 
poder? In Educação & Sociedade, (80-108) Formação de Profissionais da Educação: políticas e tendências. 
Campinas, SP: CEDES, 1999. N.º 68, número especial, p. 85. 
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em nível superior, como todo espaço educativo, tem suas contradições17 internas e externas, e, 

portanto, existe toda uma produção literária resultante de investigações científicas em nível 

internacional e nacional que, inclusive tem crescido quantitativa e qualitativamente nos 

últimos anos, de forma significativa. Na maioria das vezes, ao centrarem o foco de suas 

investigações na qualidade e não na quantidade, contrapõem-se à política oficial de formação

de professores fundamentada nos princípios neoliberais.

As políticas governamentais dirigidas para a formação de professores apresentam

indícios de que estão sendo direcionadas para alcançar objetivos quantitativos e não 

qualitativos, ou seja, são voltadas para a expedição de diplomas e não para a 

profissionalização. J. Ardoino, analisando a realidade francesa desnuda um panorama que se 

aproxima da realidade brasileira, o que nos leva a indagar: será essa uma política mais global? 

Estarão os elaboradores de plantão no MEC apenas preocupados com a certificação? 

...nas universidades, as medidas de descentralização são cuidadosamente
equilibradas pelos procedimentos nacionais de habilitação. O mito
(politicamente rentável) do saber parcelado, taylorizado, ao mesmo tempo
‘miúdo’ e limitado, nos invade. E tudo o que toca à formação dos cidadãos,
como o entendimento do funcionamento social, torna-se diáfano, senão 
inexistente, em relação às crescentes exigências da profissionalização. A 
‘certificação’ sempre leva vantagem, de modo insuperável, sobre a 
‘qualificação’. É por isso que os grandes problemas sociais que dependem
naturalmente dos efeitos (ou das carências) da educação (drogas, 
prostituição, violência, delinqüência) são tecnocraticamente rebatizados
com a expressão ‘problemas da sociedade’ e não apresentam mais, de modo
algum, laços diretos com os sistemas educativos18...

17 Entendemos o conceito de contradição como defende o cientista político russo V. Krapivine (1986:160) em
seu trabalho intitulado de O que é materialismo dialéctico, publicado em Lisboa, pelas editoras:
Progresso/Moscovo, a saber: “... as contradições internas são as ações recíprocas dos aspectos opostos de um 
determinado objeto ou fenômeno. As contradições externas são a relação contraditória de um dado objeto ou 
fenômeno com outros...” 
18 ARDOINO, J. Das evidências pedagógicas à conscientização crítica: a articulação problemática entre as 
ciências e as práticas sociais. In. INBERT, F. Para uma práxis pedagógica. (Trad.) Lucie Didio, Paulo Ramos
Coelho Filho e Rogério de Andrade Córdova. França: Editions Matrice, Vigneux, 1995, p.6. 
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O terceiro elemento que também tem contribuído para configurar o referencial 

epistemológico da formação de professores no Brasil foi reforçado após a redemocratização

do país, por um lado, pelo crescimento da produção e da divulgação de conhecimentos, pelos 

programas de pós-graduação em educação; por outro lado, pela atuação organizada de 

entidades representativas dos atores sociais diretamente interessados, tais como: Associação 

Nacional de Pesquisadores em Educação (ANPEd), Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE), Fórum de Diretores das Faculdades/Centros de 

Educação das Universidades Públicas Brasileiras, União Nacional de Dirigentes Municipais 

da Educação (UNDIME) e Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES). 

O debate atual sobre a formação de professores no Brasil foi reforçado também pela 

produção intelectual resultante dos congressos, seminários e das práticas organizadas de lutas 

por melhores condições de trabalho e salários desenvolvidas pelos professores da educação 

básica, coordenados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e 

seus sindicatos afiliados,19 que encaminharam um amplo processo de mobilização envolvendo 

a grande maioria desses profissionais, no final dos anos 70 e toda a década de 80. A 

importância desse movimento foi evidenciada, na época, por Florestan Fernandes (1987), com

as seguintes palavras: 

19 CNTE – Organismo sindical nacional que congrega os sindicatos dos profissionais da educação básica pública
no Brasil.
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É importante que se perceba o que está acontecendo na sociedade brasileira
de hoje. O educador está se reeducando em grande parte por sua ação
militante, à medida que aceita a condição de assalariado, que proletariza sua 
consciência, portanto seus modos de ação 20...

Esse processo de reeducação do educador brasileiro contribuiu, de forma decisiva, 

para que os pedagogos em nível nacional e as instituições de ensino pusessem em prática um

rico movimento de reformulação dos cursos de formação de professores, polarizado pelas 

reformas do curso de Pedagogia. 

Nesse movimento, fortaleceu-se a compreensão da formação de professores numa

perspectiva social. Assim, os sindicatos dessa categoria passaram a defendê-la como um

direito e um elemento central para o fortalecimento do estatuto social e econômico desses 

profissionais.

É neste sentido que as lutas dos sindicatos de trabalhadores em educação por melhores

salários, melhores condições de vida e trabalho têm, também, contribuído para a produção de 

uma nova cultura profissional que, por sua vez, contribui para melhorar a qualidade da 

formação crítica destes profissionais. E “É fundamental que a nova cultura profissional se 

paute por critérios de grande exigência em relação à carreira docente (condições de acesso, 

progressão, avaliação, etc..)21, Esses três elementos têm ocupado posição de destaque na 

pauta de reivindicação do movimento de professores da educação básica, desde o final da 

década de 70. 

A partir da nossa experiência sindical, acreditamos que a luta pelo ingresso na carreira 

através de concurso público de provas e títulos, já consignada na Constituição federal de 1988 

20 FERNANDES, Florestan. A formação política e o trabalho do professor. In. FISCHMANN, R. 
Universidade, escola e formação de professores. (pp.13-38). São Paulo: Brasiliense, 1987, p.33. 
21 NÓVOA, A. (org.). Profissão professor. 2°ed. Porto, Portugal: Porto Editora Ltda. 1995, p.29. 
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e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394/96 resolveu a 

questão do acesso. O debate sobre a progressão funcional está colocado na maioria dos planos 

de cargos e carreira, constantes nos estatutos do magistério, porém a discussão sobre a 

avaliação ainda não avançou no seio da categoria, está sendo encaminhada, na maioria das 

vezes de cima para baixo, ou seja, pelas secretarias de educação, através de gratificações de 

produtividade, como a já famosa gratificação “pó de giz”. 

Em síntese, acreditamos que a corrente que está conduzindo o debate sobre a formação

de professores em nível superior para o centro da agenda política nacional é composta,

principalmente, por três elos principais: 

a) primeiro: devido às mudanças que se operam no seio da economia, em decorrência 

do desenvolvimento técnico-científico que exige novas habilidades dos 

trabalhadores a serem desenvolvidas na escola e portanto, a ampliação dos 

conhecimentos ministrados no ensino fundamental e sua massificação que implica

na necessidade de um maior número de professores formados e a partir de novos 

parâmetros;

b) segundo: a subordinação da política educacional brasileira às diretrizes das 

agências de financiamento internacionais tem provocado alterações nos principais 

documentos legais da educação brasileira, modificando as práticas institucionais 22

do sistema educacional nacional; 

22 O conceito de “práticas institucionais” adotado neste trabalho é o defendido por SACRISTÁN, J. G. no texto
“Consciência e ação sobre a prática como libertação profissional dos professores”. In. NÓVOA, A (Org.). 
Profissão professor (pp.63-92) 2°ed. Porto, Portugal: Porto Editora Ltda. 1995, p.73. Onde o autor
afima“...Trata-se de práticas relacionadas com o funcionamento do sistema escolar e configuradas pela sua
estrutura...”
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c) por último: em função do processo de produção, divulgação e apropriação de 

novos saberes, oriundos de práticas diversas, principalmente acadêmicas, sindicais, 

políticas, profissionais, com novos olhares sobre a temática.

A união desses três elementos, dentre outros, gerou uma subordinação política de 

formação de professores que é uma política do Ministério de Educação e Cultura aos acordos 

com os organismos internacionais. 
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1.3 Situando e delimitando o objeto de estudo 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), publicada em 20 de 

dezembro de 1996, faz parte de um conjunto de reformas – econômicas, sociais e políticas – 

implementado pelo modelo neoliberal23 que, com a eleição do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, em 1994, tornou-se hegemônico e está sendo implantado no Brasil. Esta lei marcou

o início de um novo momento na política educacional do país e, ao propor em seu art. 87, § 

4°, que “Até o final da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados 

em nível superior ou formados por treinamento em serviços”, Estabeleceu, por um lado, uma

meta bastante ousada para as agências de formação, que foi a de formar mais de 800 mil

professores que ainda não tinham atingido esse nível de formação, e, por outro lado, colocou 

pairando sobre a cabeça desses profissionais uma ameaça sobre o seu futuro dentro da 

profissão, pois o discurso que circulou no momento da publicação da lei afirmava que aqueles 

que não obtivessem o título até o final da década da educação seriam demitidos.

Contraditoriamente, as instituições públicas de ensino, principais agências formadoras

desses profissionais, passaram a ter, gradativamente, a redução dos seus recursos financeiros. 

Como que prevendo a dificuldade de essas agências formadoras cumprirem o desafio nas 

condições postas, foi facultada pelos legisladores, a criação de faculdades especializadas do 

saber, instituído o Curso Normal Superior e criado o Instituto Superior de Educação. 

A legislação complementar pós-LDB/96 tem consolidado as bases para a 

massificação, o aligeiramento e o caráter pragmático e conteudista da formação e da 

23 Sobre as políticas educacionais no modelo neoliberal ver Sader (1995), Gentili e Silva (1996), Gentili (1998),
Bianchetti (1999). 



.

profissionalização do magistério no Brasil. No processo de implantação da política 

governamental, o Conselho Nacional de Educação (CNE), hegemonizado pelos setores 

governistas e pelos empresários da educação, tem assumido um papel central.

A Câmara de Educação Superior do CNE  aprovou, em 9 de novembro de 1999, um

dos documentos legais mais polêmicos da atual política de formação de professores, que foi o 

Parecer CES/CNE n.º 970/99, o qual estabeleceu como lócus de formação dos professores 

para as séries iniciais do Ensino Fundamental os Institutos Superiores de Educação. 

Acreditamos que o referido parecer foi elaborado tendo como objetivo retirar dos cursos de 

Pedagogia, ministrados pelas instituições públicas de ensino, o direito de formar professores 

para a educação infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental.

O citado parecer regulamentou o artigo 63 da LDB, provocando uma microreforma no 

ensino superior brasileiro e grandes mobilizações dos educadores brasileiros, em especial, 

daqueles defensores de um programa de formação de professores de boa qualidade. Já em

1977, Saviani24 chamava atenção para os riscos de se criarem institutos paralelos às 

universidades desconsiderando as experiências de formação e os professores qualificados das 

mesmas. Por sua vez, Demo (1997)25 mesmo considerando um aspecto inovador a criação dos 

Institutos Superiores de Educação (ISE), alertava no sentido de que os cursos normais

superiores não representassem um retorno das licenciaturas curtas ou cursos superiores de 

menor qualidade.

O primeiro elemento que demonstrou a pertinência das preocupações dos referidos 

autores, nós encontramos no Decreto n.º 2.306/97, que instituiu uma nova tipologia para o 

sistema de ensino superior brasileiro, classificando as instituições de ensino do sistema federal 

24 SAVIANI, Dermeval. A nova Lei da Educação. LDB Trajetória e Perspectivas. São Paulo: Autores
Associados. Campinas, 1997. 
25 DEMO, Pedro. A Nova LDB: ranços e avanços. Campinas, São Paulo: Papirus, 1997.(Coleção Magistério: 
Formação e Trabalho Pedagógico) 
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em: a) Universidades; b) Centros Universitários; c) Faculdades Integradas; d) Faculdades; e) 

Institutos Superiores de Educação (ISE). Como esta classificação implica uma hierarquização 

dentro do ensino superior, podemos inferir que a formação dos professores para a Educação 

Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental, feita nestes institutos, terá uma qualidade 

inferior à das universidades ou, para atender à classificação criada pelo referido decreto, de 

quinta grandeza. Sobre o contexto da regulamentação dos ISEs, assim se posicionou Kuenzer 

(1999):

Formação aligeirada e de baixo custo, a concentrar formação específica e 
formação pedagógica em espaço não-universitário, que pode terceirizar a 
realização de cursos ou força de trabalho, ou até mesmo ser virtual. Assim, o 
governo responde à demanda de formação em ‘nível superior’ de um grande 
contingente de professores para cobrir as necessidades de universalização do 
Ensino Fundamental e de expandir, na medida dos recursos disponíveis, uma
versão secundarista e propedêutica, portanto barateada, de Ensino Médio...26

Concordamos com esta caracterização crítica da política de formação de professores 

para a Educação Básica implementada pelo governo brasileiro, defendido pela professora 

Acácia Kuenzer, por entendermos que, com estas palavras, ela revela o cerne da questão, ou 

seja, que o objetivo do Ministério da Educação e Cultura (MEC) é promover uma

massificação da formação (titulação) desses profissionais com vistas a atender a demanda de 

“nível superior” com baixos custos. Aliás, esse posicionamento já tinha sido assumido pela 

professora Guiomar N. de Mello (1999), no documento distribuído às comissões de

especialistas das diversas áreas encarregadas de elaborar as diretrizes para as licenciaturas, 

intitulado “Formação inicial de professores para a educação básica: uma (re)visão radical”. 

No tocante à disponibilidade de recursos e ao locus da formação de professores, afirmou:

26 KUENZER, Acácia Zeneide. As políticas de Formação: A constituição da identidade do professor 
sobrante. In. CEDES, Educação & Sociedade. N.º 68, 1999. (163-183)p.181.
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... inviável para o poder público financiar a preços das universidades 
‘nobres’ a formação de seus professores de educação básica que se contam
em mais de milhão. Com um volume de recursos muito menor, um sistema
misto de custos baixos tanto públicos quanto privados, configura um ponto 
estratégico de intervenção para promover melhorias sustentáveis a longo
prazo (sic) na escolaridade básica...27

Com esta compreensão, os setores oficiais tentaram separar a formação dos 

professores da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental das experiências 

históricas desenvolvidas nos cursos de Pedagogia das instituições públicas de ensino, mesmo

correndo o risco de prejudicar a sua qualidade. Porém, pelas evidências, parece que a 

preocupação do governo é com a quantidade de professores com títulos de nível superior, ou 

seja, com titulação e não com formação. O Parecer n.º 115/9928 da Câmara  de Ensino 

Superior do CNE regulamentou os Institutos Superiores de Educação, com o objetivo claro de 

implementar os cursos normais superiores, ou pós-médio, com características técnico-

profissionalizantes e com uma carga horária que se flexibiliza de acordo com as experiências 

acadêmicas do aluno, como denuncia Freitas (1999): 

É um curso de caráter técnico-profissionalizante. A carga horária para 
integralização do curso – 3.200 horas – pode ser reduzida, dependendo da 
experiência e da formação anterior dos estudantes, podendo chegar até a 
1600 horas. Com isso, constata-se que, pela primeira vez, se abre a 
possibilidade de aproveitamento, em nível superior, dos estudos realizados 
em nível anterior de escolaridade, desqualificando e banalizando o rigor
necessário que deveria ser exigido dos estudos superior...29

27 MELLO, Guiomar N. Formação inicial de professores para a educação básica: uma (re) visão radical . 
São Paulo, Out/nov. 1999, p.8. (Mimeo)
28 CNE/CP - Parecer nº. 115, Diretrizes Gerais para os Institutos Superiores de Educação, de 10 de agosto de 
1999.
29 FREITAS, H.C.L. A reforma do Ensino Superior no campo da formação dos profissionais da educação
básica: as políticas educacionais e o movimento dos educadores. In. CEDES, Revista Educação & Sociedade. 
Campinas, SP: CEDES, 1999, nº. 68 (17- 44) p. 21. 
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A combinação do direito ao aproveitamento de estudos e experiências anteriores 

assegurados pelo inciso II do art. 61, com a possibilidade de criação de “programas de 

formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se 

dedicar a educação básica”, e, ainda, o exposto no § II, do Decreto Lei n.º 3.276/9930, o qual 

determinava, no seu parágrafo segundo, que “A formação em nível superior de professores 

para a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental, far-se-á exclusivamente em cursos normais superiores.” , 

geraram, por um lado, a alegria e o contentamento dos empresários da educação privada com

a criação de um novo filão de ouro a ser explorado, por outro, um processo de mobilização

das mais diferentes entidades acadêmicas e sindicais, tais como: ANFOPE, ANPED, ANPAE, 

CNTE, ANDES e o Fórum de Diretores das Faculdades de Educação das Universidades 

Públicas Brasileira, que denunciaram a forma autoritária com que o governo impunha uma

verdadeira reforma no campo da formação de professores. 

As entidades representativas dos profissionais da educação e as instituições 

acadêmicas continuaram com o referido processo de mobilização, o qual cresceu, atingiu os

vários cursos de Pedagogia em todo o país; diversos conselhos superiores das universidades 

públicas se posicionaram favoráveis à permanência do direito de esses cursos formarem, ou 

melhor, continuarem formando professores para a Educação Infantil e as séries iniciais do 

Ensino Fundamental. A mobilização foi tão grande que seu eco foi ouvido no palácio do 

planalto, forçando o governo a recuar, e a publicar no dia 7 de agosto de 2000, o Decreto nº

3.554/00 que deu nova redação ao § 2º do art. 3º do Decreto 3.276/99, retirando dos institutos 

a exclusividade de formar esses profissionais, como podemos ver a seguir: 

30 BRASIL – Decreto nº. 3.276 de 6 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a formação em nível superior de 
professores para atuar na educação básica e dá outras providências. 
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Art. 1º. O § 2º do art. 3º do Decreto nº. 3.276, de 6 de dezembro de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
§ 2º A formação em nível superior de professores para a atuação 
multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em cursos 
normais superior.31

Este decreto representou, por um lado, o recuo do MEC e da fração hegemônica do 

CNE que tentaram impor uma proposta, já derrotada na prática, de organização das 

instituições públicas de ensino, que foi o deslocamento do lócus de formação dos 

profissionais da Educação Básica; por outro lado, representou uma vitória significativa do 

movimento organizado dos educadores brasileiros comprometidos com uma formação de 

qualidade social. 

Uma elaboração mais recente do CNE/CP, bastante importante para analisarmos a 

constituição da política nacional de formação de professores em nível superior no Brasil, é o 

Parecer CNE/CP nº 09/2001 que criou as “Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação 

de Professores da educação básica, em cursos de Licenciatura, graduação plena”. Estas

diretrizes vem reforçar o modelo dos Institutos Superiores de Educação como paradigma para 

a formação de professores para a Educação Básica. 

Visando a garantir recursos financeiros para implementação de uma política de 

massificação da formação desses profissionais, foi assegurada no  parágrafo único  do art. 7° 

da Lei nº 9.424/96, que, em 24 de dezembro de 1996, instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério (FUNDEF) – , a 

possibilidade de utilização de até 60% (sessenta por cento) dos recursos financeiros 

31 BRASIL – Decreto nº 3.554, de 7 de agosto de 2000. Dá nova redação ao § 2º, do art. 3º, do Decreto nº 3.276 
de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação 
básica e da outras providências.
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destinados ao pagamento dos salários desses profissionais para financiamento da formação em

nível superior dos que ainda não tinham essa titulação. Desta forma, a categoria profissional 

financia a formação de seus componentes, sem recursos adicionais do governo, pois o papel 

do governo federal tem sido, até agora, apenas de arrecadar e redistribuir. 

A LDB e o FUNDEF, apesar de representarem as bases da intervenção do Estado 

neoliberal brasileiro na política educacional nacional, foram decisivos para o crescimento das 

práticas de formação de professores desenvolvidas na UFRN, por meio do PROBÁSICA.

Esse processo de reforma da política nacional de formação de professores dá-se, no 

país, num momento de crises, expressas pelas condições de exclusão econômica, política e 

social em que vive a maioria da população brasileira, configurando uma sociedade 

profundamente desigual e injusta que vem, cada vez mais, aumentando a exploração dos 

dominantes sobre os dominados.

Nesse cenário, manifestou-se o processo de organização e estruturação do setor de 

formação de professores em serviço da UFRN, através da realização de cursos em convênio 

com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte e de várias 

prefeituras municipais. Na nossa avaliação até agora, três momentos distintos completam a 

história da constituição do PROBÁSICA. Essa divisão, evidentemente, não se deu de forma

linear, mecânica, tranqüila, natural, mas eivada de tensões, conflitos e até contradições.

No primeiro momento, foi realizado convênio com as prefeituras de Nova Cruz, Santa 

Cruz e Macau, objetivando a “... formação de pedagogo habilitado para o Magistério das 

séries iniciais do 1º Grau a nível de Licenciatura Plena...”32,  dentro das unidades de ensino 

do interior da UFRN. 

32 Conferir no Projeto Curso de Pedagogia: Licenciatura Plena em Magistério. UFRN/DEPED. Natal, RN: 1996, 
p.8. (Mimeo)
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No segundo momento, foi implementado o convênio com as prefeituras dos 

municípios de Ceará-Mirim, Touros, São Miguel de Touros e Pureza, com o mesmo objetivo 

e inclusive com redação semelhante - “...para formação de professores em Licenciatura Plena 

em Pedagogia com habilitação para o Magistério das séries iniciais do ensino 

fundamental...”33, porém, fora dos espaços físicos da Universidade, em salas de aula dos 

próprios municípios.

O terceiro e último momento foi à criação do PROBÁSICA, quando se deu a 

constituição de uma infra-estrutura material e pessoal para o programa e a ampliação da oferta 

de outras licenciaturas além da de Pedagogia, já ofertada.

Identificados os três momentos iniciais dados na construção e na expansão desse 

programa, julgamos necessário estabelecer as fronteiras que delimitam o olhar inquiridor 

desta investigação. Nessa perspectiva, o foco dos estudos foi voltado para a compreensão de 

como a legislação educacional brasileira sobre a formação de professores para educação 

básica expressa a política do Estado e, ao mesmo tempo, como a UFRN responde a esta 

política.

33 UFRN/DEPED. Projeto Curso de Pedagogia: Licenciatura Plena em Magistério. Natal, RN: 1998, p. 9. 
(Mimeo)
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1.4 Questões iniciais da pesquisa

No final do ano de 1999 a UFRN divulgou um folder apresentando ao público as 

atividades do Programa de Qualificação Profissional para a Educação Básica (PROBÁSICA). 

Nele foi anunciado que o programa já atingia 113 municípios e apresentava no seu quadro 

discente, 2.385 alunos regularmente matriculados.(ver anexo 1) 

O crescimento do número de alunos neste programa foi de mais de 1000% (mil por 

cento), em um período de dois anos, num contexto de redução de verbas para Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES)34.

Esses dados quantitativos demostram que, no PROBÁSICA, o número de vagas 

cresceu muito acima da média de crescimento das IFES que foi de apenas 15,9%,35 inclusive 

maior do que a média das instituições privadas de ensino superior. Este fato reforçou a idéia 

de construirmos uma versão da história deste programa, numa abordagem sócio-histórica, 

mas, ao mesmo tempo, suscitou algumas questões acerca da forma de como reconstituí-la. 

Inúmeros questionamentos impediam o desenrolar da trama inicial. Dentre eles, destacamos

os seguintes: 

Como surgiu o primeiro projeto de convênio entre a UFRN e os municípios de Nova 

Cruz, Santa Cruz e Macau, com o objetivo de formar professores?

34 De acordo com o Tribunal de Contas da União apud, Inform ANDES n°. 97, Fevereiro, 2000, p.14 intitulado
“A universidade cada vez mais distante do jovem brasileiro”, as despesas com investimentos e inversões
financeiras nas IFES de 1995 para 1998 foram reduzidas em 66,8%. 
35 Fonte: INEP/MEC apud InformANDES, id.,Ibid.,p.15. Neste estudo a redução das verbas públicas é destacado 
como variável principal do crescimento das instituições de ensino superior privado em 43,8% e do retraimento
das instituições federais de ensino.
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O que é o PROBÁSICA? Qual a sua contribuição social? Quais os elementos que 

propiciaram o crescimento deste programa? Como este programa se relaciona com a 

política nacional de formação de professores?

Como a UFRN implementa esta política? Como esta política se configura nas práticas 

educativas locais ? 

Estas questões delimitam, dentre as múltiplas práticas vivenciadas no processo de 

construção deste programa de formação de professores, os rumos desta investigação.
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1.5 Objetivos do estudo

Este estudo analisa a forma como a legislação educacional brasileira sobre a formação

de professores para educação básica expressa a política do Estado brasileiro e, ao mesmo

tempo, como o PROBÁSICA significa uma resposta da UFRN a uma demanda da categoria e 

esta política. 

Especificamente, busca: a) discutir como se construiu, no final dos anos 90, a política 

nacional de formação de professores; b) identificar como se deu a corporificação dessa 

política na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); c) analisar dentro da 

política nacional de formação de professores, os elementos que propiciaram o crescimento do 

PROBÁSICA; d) analisar este programa, situando-o no contexto da reforma educacional 

brasileira do final do milênio.
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1.6 Demarcação dos caminhos metodológicos 

Uma preocupação constante nesta investigação foi não submeter  ou enquadrar o 

“objeto de estudo” a algum paradigma preestabelecido. Desta forma, as categorias utilizadas 

para a análise dos dados coletados foram construídas a partir das pistas deixadas pelas fontes, 

ao longo do processo da pesquisa. Pois, apesar de não acreditarmos na neutralidade científica, 

não podíamos correr o risco de distorcer as pistas deixadas pelas fontes e enquadrar o nosso 

“objeto” de estudos na exclusividade de algum paradigma teórico preestabelecido.

Neste sentido, concordamos com a professora Clarice Nunes, pesquisadora de história 

da educação, que – Numa abordagem sociocultural – estudou a escola pública na cidade do 

Rio de Janeiro, no período de instalação e institucionalização da modernidade pedagógica no 

Brasil. Ao refletir sobre a utilização exclusiva de alguma teoria específica para a interpretação 

dos dados, assim se posicionou:

O exclusivismo pode ser identificado como uma centralização teórica
perniciosa que trata inadequadamente o setorial, à medida que o transforma
numa totalidade que ele não é. O uso exclusivista de qualquer matriz teórica 
torna-se então um discurso que cala os outros e em seu alto grau de
generalidade não estabelece seus próprios domínios e limitações. Esta 
atitude nada inocente corporifica um abuso de poder do pesquisador que 
torna estreito e monolítico o seu discurso...36

Através desta forma não–exclusivista de trabalhar a relação teoria e empiria, defendida 

por Nunes, com a qual concordamos, é que pretendemos construir este trabalho. No nosso 

36 NUNES, Clarice. Articulação teórico-empírica na pesquisa histórica: notas de estudos. Brasília: 
MEC/INEP, Série Documental Eventos, n. 6, pp. 54-67, 1995, p. 57. 
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entendimento, está de acordo com Duby, quando diz: “... Na realidade, o que professo é que 

o historiador, para não distorcer o conteúdo dos documentos que interroga, deveria abordá-

los livre de qualquer idéia preconcebida...37”. Neste sentido, não tivemos em nenhum

momento a preocupação de enquadramos o nosso “objeto de estudo” a algum referencial 

epistemológico. Para melhor compreendermos seus elementos trabalhamos com autores 

ligados a nova história e também com autores marxistas.

Por se tratar de um estudo sócio-histórico do presente, do imediato, uma preocupação 

constante nesta investigação foi a seleção, a classificação e exclusão das fontes, pois, como

defendeu Hobsbawm (1998):

... o problema fundamental para o historiador contemporâneo em nosso
tempo infinitamente burocratizado, documentado e inquiridor é mais o
excesso incontrolável de fontes primárias que uma escassez das mesmas....38

Neste sentido, os procedimentos metodológicos de coleta, organização, análise dos 

dados e redação do texto foram trabalhados, numa pista de mão dupla, ou seja, ao mesmo

tempo em que coletava os dados, selecionava, analisava e elaborava uma versão deste texto, 

com o objetivo de colecionar e analisar um maior número de documentos,39 pois 

acreditávamos que, quando se escreve sobre a história contemporânea, do presente, do 

imediato, escreve-se, na maioria das vezes, uma primeira versão, a partir da qual outros 

estudos históricos serão desenvolvidos, provavelmente com maior profundidade, por seus 

autores conhecerem os seus resultados e estarem mais distante do objeto de análise. 

37 DUBY, Geoges. A história continua. (Trad.) Clóvis Marques; revisão técnica, Ronaldo Vainfas. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p.79. 
38 HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: C&A das Letras, 1998, p. 254. 
39 A concepção de documento adotada nesta investigação foi a defendida por Jacques LE GOFF no livro
intitulado História e memória. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 1996, p. 545, a saber: “... O documento não é 
qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 
forças que aí detinham o pode...” 
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Também elucidativas são as palavras de Jean Lacouture (1998), no texto “A História 

imediata”, quando, ao refletir sobre as vantagens e as desvantagens deste tipo de pesquisa 

histórica, defende que: “... a história talvez seja melhor quando considera o curso dessas 

transformações, independente do desenlace ...”40

Portanto, a nossa preocupação central na construção deste trabalho não foi de 

analisar/explicar um resultado, como, por exemplo, a qualidade dos saberes apropriados pelos 

professores formados, mas sim como o PROBÁSICA significa uma resposta da UFRN à 

política nacional de formação de professores em serviço e, ao mesmo tempo, responde 

também à demanda de formação desse grupo sócio-profissional.

Para o desdobramento do trabalho, consideramos duas dimensões fundamentais da 

formação de professores: a formação inicial e a formação continuada. Para desenvolvermos

esse estudo, apoiamo-nos em produção de autores nacionais e estrangeiros, que nos 

possibilitaram discutir a concepção de formação de professores que está sendo implementada

pelo Estado brasileiro no final do milênio.

Na política oficial de formação de professores, observou-se uma tendência à 

racionalidade técnica que, de acordo com os autores pesquisados, é inadequada e insuficiente 

ao desempenho educativo, uma vez que a realidade educacional não pode ser enquadrada em

esquemas preestabelecidos.

Neste sentido, a formação e a prática pedagógica passaram a ser encaradas como

atividades reflexivas que somente em determinadas situações aceitam algumas aplicações 

concretas de caráter técnico.( Perrenoud, 1993; Schön, 1995; Gómez, 1995; Zaichner, 1995; 

Nóvoa, 1995). 

40 LACOUTURE, Jean. A história imediata. Pp.216-236. In. LE GOFF, Jaques, A história nova. São Paulo:
Martins Fontes,1988, p. 222. 
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Perrenoud (1995) defende a idéia de que a formação deve ter como base a pesquisa, 

pois, no seu entendimento, uma iniciação à investigação científica poderia contribuir para a 

adoção, por parte dos professores, de uma prática reflexiva.

Na mesma direção, Nóvoa (1995) defende que existe uma necessidade de se pensar a 

formação de professores a partir de reflexões sobre a própria prática da profissão docente. 

Ainda segundo Nóvoa, esta formação deveria centrar-se em três eixos articulados: 

desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional. 

Em síntese, esta pesquisa fundamenta-se no referencial teórico que concebe a formação

inicial como um processo de construção de saberes numa perspectiva crítica, social, reflexiva 

e historicamente contextualizada que deve ser articulada com a formação continuada e com a 

pós-graduação.

Portanto, neste trabalho, concordamos com a concepção de formação de professores 

defendida pelo movimento organizado em torno da  Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) e do Fórum dos Diretores de Faculdades/Centros de 

Educação das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR), que entendem:

... a formação de professores como parte da luta pela valorização e
profissionalização do magistério, considerando, portanto, a Universidade 
como locus privilegiado para realizar esta formação. Tal projeto defende o 
princípio da indissociabilidade na formação dos diversos profissionais da
educação, afirmando uma solida formação teórica na área de educação e nas 
áreas específicas, favorecendo a compreensão do fenômeno educativo e de 
seus determinantes. Propõe que a formação  do  professor contemple
vivências e discussões em torno das diferentes manifestações culturais 
historicamente produzidas. Assume a pesquisa como princípio formativo e 
elemento articulador da relação teoria e prática...41

41 ANFOPE/FORUMDIR – Carta de Curitiba. In. Boletim ANFOPE, N.º  15, Dez./2001, p. 9-10.
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1.7 Os procedimentos técnicos 

Para a realização deste estudo, adotamos para coleta dos dados os seguintes 

procedimentos básicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevista. 

Por meio da pesquisa bibliográfica, buscamos realizar uma revisão na literatura 

existente sobre a política nacional de formação de professores em serviço, suas modificações

e as repercussões nas práticas culturais de formação de professores e, principalmente,

construir as categorias de análise dos dados. Assim, foram pesquisados livros, revistas 

científicas, jornais, monografias, dissertações, teses. 

A pesquisa documental desenvolveu-se, num primeiro momento, junto a documentos

oficiais do governo brasileiro, leis, decretos, pareceres, resoluções etc. Teve como objetivo 

analisar a política nacional de formação de professores emanada do Estado brasileiro. Num

segundo momento, foram investigados projetos, resoluções, convênios e documentos diversos 

das instâncias coletivas da UFRN. Intentou sistematizar e analisar as orientações desta IFE 

que estabelecem as diretrizes e as deliberações sobre a formação de professores em serviço, 

como também confrontar a política dessa instituição com a política nacional desta área, 

situando-as dentro de um contexto mais geral. Nesses documentos, foram privilegiadas as 

análises sobre os projetos e os convênios que objetivassem a formação de professores em

serviço, desenvolvidos com prefeituras municipais e a Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado do Rio Grande do Norte.

Em virtude de a pesquisa se dar sobre um passado recente, buscou-se, num terceiro 

momento, entrevistar algumas pessoas que, em suas práticas profissionais, desempenharam

papéis significativos na constituição da política de formação de professores em serviços da 
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UFRN e/ou na implementação dos cursos nos municípios. As entrevistas foram agrupadas por 

área de influência, assumindo a seguinte configuração: um primeiro grupo, composto por 5 

pessoas pertencentes à Universidade, e um segundo, composto de 4 entrevistados pertencentes 

às secretarias de educação dos municípios que participaram dos convênios e de uma amostra

de 08 (oito) professores/alunos que concluíram o curso de Pedagogia realizado em convênio 

com as prefeituras.

No primeiro grupo, foram entrevistadas a seguintes professoras:

1) Dione Violeta de Medeiros, professora aposentada da UFRN e Pró-Reitora de 

Assuntos Acadêmicos, na gestão coordenada pelo Reitor Geraldo Queiroz, de 

1991 a 1995, período da reelaboração da política de interiorização dessa agência 

formadora. Em 1996, participou da comissão do DEPED, que elaborou o projeto 

de convênio desta Universidade com as prefeituras dos municípios de Nova 

Cruz, Santa Cruz e Macau. 

2) Marlúcia Menezes de Paiva, chefe do DEPED, no período da reelaboração da 

política de interiorização da UFRN. Participou, depois, em 1998, da elaboração 

do projeto que serviu de base para o convênio dessa Universidade com as 

prefeituras de Ceará-Mirim, Touros, Pureza e São Miguel do Gostoso.42 Atuou 

como coordenadora pedagógica do Curso de Pedagogia realizado em convênio 

com as prefeituras dos municípios de Macau e Ceará-Mirim.

3) Izolda da Costa Fernandes participou, em 1993, representando o campus de 

Santa Cruz, da comissão de sistematização dos estudos que culminaram com a 

elaboração do documento intitulado “Proposta de diretrizes para uma política de 

42 Sobre a história desse município, ver ARAGÃO, Wilson Honorato, (Org.) São Miguel do Gostoso: um 
município construído a muitas mãos e uma história contada a muitas vozes. Natal, RN: Natal Editora, 2001, 
118p.
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interiorização da UFRN”; igualmente participou da elaboração do projeto que 

fundamentou o convênio dessa Universidade com as prefeituras de Ceará-

Mirim, Touros, Pureza e São Miguel do Gostoso e atuou como coordenadora 

pedagógica nesses municípios, com exceção do primeiro.

4) Neide Varela Santiago, professora aposentada do DEPED/UFRN, é 

coordenadora estadual do Programa de Qualificação Profissional para Educação 

Básica (PROBÁSICA). 

5)  Sandra Borba Pereira, chefe do DEPED/UFRN, no período de 1997 a 2001.

O segundo grupo de entrevistados foi composto pelos seguintes professores: 

1) Edmilson Rodrigues do Nascimento, Secretário de Educação da prefeitura 

municipal de Ceará-Mirim;

2) Paulo Martins da Silva, Secretário de Educação do Município de São Miguel 

do Gostoso. 

3) Maria Ângela Peixoto de Barros, Secretária de Educação do município de 

Touros;

4) Nivaldo Severo da Silva, Secretário de Educação do município de Pureza.

A análise dos dados deu-se de forma predominantemente qualitativa,43 mas sem

desconsiderar também os dados quantitativos.

43 Optamos por abordar o tema a partir de uma metodologia qualitativa por acreditarmos que “(..)As
metodologias qualitativas conduzem a resultados de pesquisa que obedecem a critérios outros que não os de 
validade, fidelidade e capacidade de generalização (características das metodologias quantitativas). Os 
critérios de ‘cientificidade’ das metodologias qualitativas são: 1) veracidade (a adequação entre descrição e a
experiência); 2)a transferibilidade (possibilidade de aplicação do caso a outros contextos e possibilidade de que 
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1.8 Estrutura do trabalho 

Em sua estrutura formal, o trabalho está organizado em quatro momentos: no primeiro

momento, a introdução, espaço onde apresentamos e situamos contextualmente o nosso objeto 

de estudo e definimos a forma de abordá-lo. 

No segundo momento, privilegiamos a discussão sobre a relação  entre a 

reestruturação da política de interiorização da UFRN e o primeiro projeto de formação de 

professores em serviço desta agência formadora. Estas análises foram realizadas no segundo 

capítulo intitulado “A reestruturação da UFRN e a constituição de sua política de formação de 

professores em serviço: entre práticas e teorias”. 

No terceiro momento, analisamos as modificações feitas no primeiro projeto e a 

constituição de um segundo projeto a luz da política oficial de formação de professores do 

Brasil. Estas discussões foram contempladas no terceiro capítulo, intitulado “O segundo 

projeto: rompendo as fronteiras e formando professores na escola”. 

No quarto momento, analisamos o processo de constituição do Programa de 

Qualificação Profissional para a Educação Básica, como resposta da UFRN a uma demanda

dos profissionais da educação do Rio Grande do Norte e uma resposta à política nacional de 

formação de professores. Estas análises foram realizadas no terceiro capítulo, intitulado “ A 

gênesis do PROBÁSICA”. 

Nas considerações finais encerramos o estudo explicitando os resultados obtidos com

a investigação. Apesar de serem conclusivos, de forma alguma pretendemos esgotar as 

os leitores se reconheçam ou reconheçam outros no que lhes é exposto...” TOCHON apud GAUTIER, Clermont
{et. al.} Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente (Trad.) Francisco
Pereira. – Ijuí, RS: Ed. UNIJUÍ, 1998, p.167.
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discussões; muito pelo contrário, esperamos criar perspectivas de abrir espaços para debates, 

críticas e outros estudos, pois, no nosso entendimento, um programa de formação de 

professores para educação básica que, já está presente em quase todos os municípios do Rio

Grande do Norte deve ser um espaço de constantes pesquisas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFRN, fato este que lamentavelmente não está ocorrendo. 
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2. A REESTRUTURAÇÃO DA UFRN E A CONSTITUIÇÃO DE SUA POLÍTICA DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO: ENTRE PRÁTICAS E TEORIAS 

Nos primeiros anos da década de 90, mais precisamente no período de 91 a 95, a 

UFRN implementou um processo de reorganização de sua política de interiorização que 

culminou com a redução dessas atividades, levando ao fechamento dos cursos que 

funcionavam nos campi localizados nos municípios de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau. 

Nesse processo de reestruturação da Universidade, implementada na gestão do Reitor Geraldo 

Queiroz (1991-1995), buscamos identificar e analisar fontes que demonstrem possíveis 

relações entre essa política e a celebração de convênios dessa Universidade com as prefeituras 

dos municípios onde funcionavam os campi, com o objetivo de formar professores para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental.

A primeira evidência do relacionamento existente entre o processo de reestruturação 

da UFRN e os projetos de formação de professores em serviço para a Educação Infantil e as 

séries iniciais do Ensino Fundamental encontramos na justificativa do projeto do convênio 

dessa universidade com os municípios de Ceará-Mirim, Touros, São Miguel de Touros e 

Pureza. Diz o projeto: 

...Quando o CONSEPE aprovou, através da Resolução 060/94, as Diretrizes 
para uma Política de Interiorização na UFRN’, consolidou os estudos 
realizados sob a coordenação da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos e da 
Coordenação dos Campi, durante o período de 93/94... 

Nas palavras da comissão elaboradora do projeto do convênio, encontramos os 

primeiros indícios de que o processo de reorganização da política de interiorização da UFRN 
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estava relacionado com a gênesis desse projeto, e, portanto, a sua história não começou em

1996, com a criação do Curso, realizado em convênio com os municípios de Nova Cruz, 

Santa Cruz e Macau, mas, provavelmente, teve sua gestação durante a reorganização da 

política de interiorização dessa Universidade em 1994. 

A confirmação dessas idéias, nós encontramos no inciso III, do Art. 1º, da Resolução 

do CONSEPE n.º 060/94, de 17 de maio de 1994, que estabeleceu, como uma de suas 

referências básicas para a política de interiorização: 

3- Priorização de uma oferta voltada para a educação pré-escolar, para as 
séries iniciais do 1º grau, através do Curso de Pedagogia e, gradativamente,
para áreas específicas do ensino de 2º grau em ação articulada com
Prefeituras e Estado e sob a responsabilidade conjunta das Unidades de
Ensino do Interior e dos Departamentos Acadêmicos do Campus Central
(CONSEPE/UFRN,1994, p.4). 

A delimitação dos níveis de ensino que deviam ser adotadas no processo de 

reestruturação da política de interiorização da UFRN pode ter sofrido influência do processo 

de debates existentes no Congresso Nacional (CN) e sobre as diretrizes da educação nacional, 

acompanhado pelos educadores brasileiros mais atentos,  pois, nos anos de 1993 e 1994, 

estava ocorrendo no CN o debate entre dois projetos distintos de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), respectivamente: um, apresentado pelo Deputado Jorge Haje, 

contemplava grande parte das formulações feitas pelos profissionais que defendiam o ensino 

público e gratuito em todos os níveis, e o outro, defendido pelo Senador Darcy Ribeiro, 

atendia aos interesses do governo e dos setores privatistas.44

44 O processo desse debate foi muito bem retrato, entre outros, por SAVIANI, Dermeval, no seu trabalho “A
nova lei da educação: LDB, trajetória, limites e perspectivas”. Campinas, SP: Autores Associados, 1997. 



.

Voltando um pouco mais no tempo e nas investigações realizadas, encontramos um

relatório intitulado: “Proposta de Diretrizes para uma Política de Interiorização da UFRN”, 

elaborado em 1993, sob a coordenação geral da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos e da 

Coordenação dos Campi Avançados, com a participação de representantes dos campi de 

Caicó, Currais Novos, Macau, Nova Cruz e Santa Cruz, o qual, no nosso entendimento,

subsidiou o debate sobre a reestruturação administrativa e pedagógica das unidades do interior 

da UFRN. 

Nesse documento, em que se abordou o acesso dos alunos aos diversos cursos dos 

campi dessa agência formadora, foi defendido, na alínea a, do tópico 3.2. PROPOSIÇÃO DE 

MEDIDAS, o seguinte encaminhamento:

a) articulação da UFRN com a Secretaria Estadual de Educação do Estado 
e Prefeituras Municipais, no atendimento às necessidades de qualificação de
pessoal docente já no exercício da pré-escola e do ensino de 1º e 2º Graus,
dentro de critérios, prioridades e formas alternativas de seleção, com vistas 
ao fortalecimento e melhoria de desempenho da escola pública no Rio 
Grande do Norte 45

A partir das idéias expressas nesse documento, identificamos a proposição de 

encaminhamento com o objetivo de melhorar a qualidade das escolas públicas localizadas nas 

áreas abrangidas pelos campi do interior da UFRN.

O fato de a Universidade, como agência formadora, deliberar por encaminhamentos

com vistas a melhorar a qualidade do ensino no 1º e 2º graus, por si só, já mereceria ser 

evidenciado neste estudo, porém, a necessidade de compreender porque, no processo de 

reestruturação desta instituição se destacou a formação dos profissionais da educação básica, 

45 CCA/PRAA/UFRN – “Proposta de diretrizes para uma política de interiorização da UFRN”. Natal, RN.
Dezembro de 1993, p. 09 (mimeo). Esse documento é uma síntese de um amplo processo de debates sobre está 
temática que ocorreu no período de março a novembro de 1993.



.

desnudou uma nova questão: existiria alguma relação entre as mudanças na estrutura 

administrativa e pedagógica da UFRN e a qualidade da educação básica?

Para melhor compreensão da relação existente entre a política de interiorização da 

UFRN e a gênesis desses convênios, julgamos imprescindível entrevistar a professora Dione 

Violeta de Medeiros,46 a época Pró-reitora de Assuntos acadêmicos, para confrontarmos os 

dados e entrecruzar as fontes.

A entrevista, realizada no dia 16 de setembro de 1999, foi estruturada com o objetivo 

de identificar possíveis relações entre a política nacional de redução de recursos para as IFES 

e a reestruturação da UFRN, com o inicio dos cursos realizados em convênio com as 

prefeituras municipais. A entrevistada demonstrou claramente a satisfação de contribuir com a 

pesquisa, inclusive, colocou a nossa disposição cópias de documentos importantes para o bom

andamento desta investigação, como, por exemplo: a resolução do CONSUNI n.º 004/95 e as 

resoluções do CONSEPE n.º060/94 e n.º 212/94.

Dessa forma, comprovamos as palavras de Paul Thompson (1998), que considera a 

entrevista também como “...um meio de descobrir documentos escritos e fotografias que, de 

outro modo, não teriam sido localizados”47.

Sobre o início do processo de interiorização da UFRN, a professora Dione nos disse 

que:

...A interiorização da Universidade, da forma em que se encontra hoje, com
algumas modificações, se deu a partir de 1973, quando foi aberto o Centro
de Educação Superior no Seridó...Posteriormente, surgiram outros centros, 

46 A professora Dione Violeta de Medeiros é uma testemunha viva dessa história, foi Pró-reitora de Assuntos
Acadêmicos, na gestão do reitor Geraldo Queiroz, 91/95, período da reelaboração da política de interiorização da 
UFRN e, depois, participou da comissão do DEPED, juntamente com as professoras: Cândida Maria Araújo 
Teixeira, Eva Maria Carneiro de Souza, Maria Estela Costa Holanda Campelo e Marlúcia Menezes de Paiva, de 
elaboração do projeto do convênio desta Universidade com as prefeituras de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau.
47 THOMPSON, Paul. A voz do passado – história oral. (Trad.) Lólio de Lourenço de Oliveira, São Paulo: Paz 
e Terra, 1998, p. 25. 
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que foram: o de Macau, em 1977; o de Nova Cruz, em 1980; e o de Santa 
Cruz, em 1983...(Entrevistada nº1) 

A utilização do sistema multi-campi nas universidades brasileiras deu-se nas décadas 

de 70 e na primeira metade de 80, como forma de o governo militar atender às pressões feitas 

pelas camadas médias da sociedade para a expansão de mais vagas no ensino superior, pois, 

na época, a titulação superior era um elemento fundamental para inserção no mercado de 

trabalho. É necessário lembrarmos que nesse período a “teoria do capital humano” serviu de 

lastro epistemológico para as políticas educacionais implementadas pelo Estado militar; daí o 

apoio governamental à interiorização da Universidade. 

Porém, se nesse período, houve incentivo do governo com aporte de recursos para a 

expansão das universidades, nos anos noventa, essa realidade se inverteu com a 

implementação das políticas neoliberais, no Brasil, representada, inicialmente e de forma

introdutória, pelo governo Collor (1990 –1992), consolidada, em seguida, no primeiro

mandato do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994 – 1999). A partir de 

então, as instituições federais de ensino superior passaram a viver sobre a ameaça de 

privatização e a conviver com um processo crescente de restrição de seus orçamentos. Essa

realidade, já bastante discutida na historiografia da educação brasileira, não é alvo deste 

estudo. Contudo, julgamos pertinente destacar que, de acordo com os dados do Tribunal de 

Contas da União (TCU)48 no período de 95 a 98, as despesas com investimentos e inversões 

financeiras, nas Instituições Federais de Ensino (IFES), foram reduzidas em 66,8%.

48 Conferir in. “A universidade cada vez mais distante do jovem brasileiro”. Informe ANDES, n. 97, 
fevereiro, 2000, p. 14. 
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Provavelmente esta situação de redução dos recursos para as IFES em nível nacional, 

portanto externa a UFRN, contribuiu, de forma significativa, para aumentar as tensões, os 

conflitos na administração e na distribuição dos recursos internos desta Universidade e até 

provocou contradições entre o modelo de interiorização baseado no sistema multi-campi e as 

verbas disponíveis para mantê-lo.

Um outro elemento que contribuiu para o repensar da atuação da Universidade no 

interior do Rio Grande do Norte foi evidenciado pela mesma professora, da seguinte forma:

...Essa presença da Universidade no interior, apesar de se constituir em uma
intenção válida, relevante, que era, exatamente, levar a Universidade ao 
interior, numa busca de cumprimento de seu papel de instituição pública 
educacional e cultural, mas, na verdade, a coisa não aconteceu como era 
esperado,... Na minha forma de entender, se deu muito em função da própria
deficiência do sistema educacional da região Nordeste, do Rio Grande do 
Norte, onde, dificilmente, poderíamos ter presença do 3º grau com
perspectiva de evolução positiva, diante de um quadro educacional de 1ª e 2ª
graus bastante precário... (Entrevistada nº 01). 

Como podemos verificar, nas palavras da entrevistada, há um reconhecimento da 

importância da interiorização da Universidade, porém um aspecto de ordem interna do

sistema educacional do Rio Grande do Norte, o baixo nível do ensino de 1º e 2º graus, foi um

elemento motivador, que contribui de forma decisiva para repensar esta política. 

Contudo, foi no anexo 1, do documento da Pró-reitoria de Assuntos Acadêmicos

(PRAA), intitulado “Proposta de Diretrizes para uma Política de Interiorização da UFRN”, 

denominado de “Síntese das Discussões/Encaminhamentos sobre a Política de Interiorização”, 

elaborado no período de abril a novembro de 1993, que encontramos a proposição que, 

provavelmente, referenciou o argumento da entrevistada, a saber: 
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... ‘O esvaziamento dos ‘campi’, em decorrência da redução gradativa do
número de candidatos aprovados no vestibular, constitui-se no principal 
problema da interiorização. Pressupõe-se que tal situação tenha suas raízes
no mau desempenho do ensino de 1º e 2º graus e na própria realidade 
cultural da região onde os índices de escolaridade ainda se mantêm
deficientes... (CCA/PRAA/UFRN, 1993, p. 1) 

Desta forma, o documento identifica, como uma das causas do esvaziamento dos 

cursos que funcionavam nos Centros que foram fechados no interior, a baixa qualidade dos 

ensinos Fundamental e Médio. 

Um exemplo ilustrador dessa realidade de esvaziamento dos campi, embora sem

relacioná-lo com as deficiências do sistema educacional do Rio Grande do Norte, foi 

apresentado pela professora Marlúcia Menezes de Paiva49 na época era chefe do DEPED –, 

quando em sua entrevista, realizada em dezembro de 1999, afirmou:

...nos cursos de Macau, Nova Cruz e Santa Cruz, praticamente não existiam
alunos. Tinha um caso aqui exemplar, o professor levava o aluno daqui de 
Natal dentro do seu carro, ia a Nova Cruz, dava aula e voltava, era o único 
aluno que existia no curso...(Entrevistada n.º 2) 

Acerca do esvaziamento dos campi, a professora Izolda da Costa Fernandes,50

entrevistada em dezembro de 1999, quando atuava como coordenadora pedagógica das 

turmas do curso de Pedagogia realizado em convênio da UFRN com as prefeituras dos 

municípios de Touros, Pureza e São Miguel do Gostoso, disse-nos: 

49 A referida professora foi chefe do DEPED, no período de re-elaboração da política de interiorização da UFRN
e como tal participou da comissão que elaborou o primeiro projeto(1986) e depois, atuou como coordenadora 
pedagógica de dois, dos primeiros Cursos de Pedagogia realizado em convênio, que foram os dos municípios de 
Macau e Ceará-mirim.
50 A citada professora participou, representando o campus de Santa Cruz, da comissão de sistematização dos 
estudos que culminaram com a elaboração do documento intitulado “Proposta de diretrizes para uma política 
de interiorização da UFRN, em 1993. Também participou da elaboração do segundo projeto, em 1998, e ainda 
foi coordenadora pedagógica dos primeiros cursos realizados nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso
e Pureza”. 
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... nos cursos de Santa Cruz e Nova Cruz, eu tive a oportunidade de lecionar 
algumas disciplinas nesses dois campi, eu me deslocava do campus central 
para dar aula a três alunos. Era um investimento altíssimo da Universidade... 
(Entrevistada n.º 3) 

As idéias defendidas pelas professoras entrevistadas podem ser comprovadas através 

dos dados apresentados na Tabela n.º 3, anexa ao documento da Pró-Reitoria de Assuntos 

Acadêmicos (PRAA), intitulado “Síntese das discussões/encaminhamentos sobre a política de 

interiorização/UFRN – abril/novembro - 1993”. Esta tabela contém o número de vagas 

oferecidas e a efetiva ocupação, nos concursos de seleção para ingresso na UFRN, no período 

de 1991 a 1993, nos campi de Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Nova Cruz e Macau. (Ver 

anexo n. 2) 

Utilizamos neste estudo os dados referente ao curso de Pedagogia ministrado nos 

campi de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau, porque os encaminhamentos definidos para os

Campi de Caicó e Currais Novos não foram de fechamento dos cursos destas unidades de 

ensino, mas de unificação, transformando-as no Centro Regional de Ensino Superior do 

Seridó (CERES), diferente, portanto, dos demais campi citados.

No curso de Pedagogia ministrado no campus de Santa Cruz, pela UFRN, foram

oferecidas 30 vagas no concurso Vestibular do ano de 1991. Foram aprovados 13 

concorrentes, ocupando um percentual de 43,3% do total de vagas oferecidas; no ano de 1992, 

foram oferecidas 30 vagas, e nenhum concorrente foi aprovado; no ano de 1993, 

provavelmente em virtude da baixa demanda, só foram oferecidas 20 vagas, porém só foram

aprovados 4 concorrentes. Para uma melhor visualização dos dados, ver tabela n.° 1. 

Tabela n.° 1 

Relação do n.° de vagas oferecidas no vestibular e ocupadas 
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Anos 1991 992 1993

N.° de vagas 30 30 20

N.° de vagas 

preenchidas

13 __ 04

Percentual

ocupado

43,3% __ 20%

Fonte: PRAA/UFRN – Proposta de Diretrizes para uma Política de
Interiorização da UFRN. Natal, RN: 1993, anexo, tabela 2. 

A realidade não era diferente no curso de Pedagogia ministrado no Campus da URFN 

e que funcionava em Nova Cruz: foram oferecidas 30 vagas no concurso Vestibular do ano de 

1991 e foram aprovados 18 concorrentes, ocupando um percentual de 60% do total de vagas. 

No ano de 1992, o numero de vagas oferecidas, provavelmente em virtude da baixa demanda,

foi reduzido para 25, e só um concorrente foi aprovado, num percentual de aproveitamento

das vagas oferecidas de 4,0%. No ano de 1993, foram oferecidas 25 vagas, porém só foram

aprovados 2 candidatos (as), ocupando um percentual de 8,0% do total de vagas. Ver tabela 2. 

Tabela n.° 2 

Relação do n.° de vagas oferecidas no vestibular X ocupadas 

Anos 1991 1992 1993

N.° Vagas 

oferecidas

30 25 25

N.° de vagas

preenchidas

18 01 02

Percentual

ocupado

60,0% 4,0% 8,0%

Fonte: PRAA/UFRN - Op. cit.
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A situação mais gritante deu-se no curso de Pedagogia ministrado no campus de 

Macau, pela UFRN, no qual foram oferecidas 30 vagas no concurso Vestibular do ano de 

1991, porém só foram aprovados 2 concorrentes, ocupando um percentual de 6,7% do total de 

vagas oferecidas. No ano de 1992, foram oferecidas 30 vagas, e apenas 1 (um) concorrente foi 

aprovado. No ano de 1993, mais uma vez, foram oferecidas 30 vagas, porém só foi aprovado 

1 concorrente. Esses dados estão ilustrando a tabela 3. 
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Tabela n.° 3 

Relação do n.° de vagas oferecidas no vestibular X ocupadas 

Anos 1991 1992 1993

N.° de vagas 
oferecidas

30 30 30

N.° de vagas 
preenchidas

02 01 01

Percentual
ocupado

6,7% 3,4% 3,4%

Fonte: PRAA/UFRN, Op. cit.

Em 27 de dezembro de 1994, o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa (CONSEPE), 

fundamentado nos dados técnicos citados, aprovou a Resolução n. º 212/94, contendo medidas

para a reestruturação das unidades de ensino do interior, em Macau, Nova Cruz e Santa Cruz, 

que, no inciso I, do Art. 1º, afirma: “ I – Suspensão da oferta de ensino em caráter 

permanente, sem prejuízo dos estudos cadastrados junto aos cursos ali existentes”. Por meio

desta resolução, foram fechados os cursos dos campi do interior da UFRN e removidos os 

professores para o campus central.

A partir dos documentos discutidos e dos testemunhos coletados, acreditamos que, de 

acordo com a posição oficial da UFRN, o argumento central utilizado para o fechamento dos 

cursos que funcionavam nos municípios de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau foi à falta de 

alunos aprovados nos processos seletivos da UFRN. Os documentos da Universidade também

evidenciaram que a causa principal dessa situação era provocada pela baixa qualidade dos 

ensinos Fundamental e Médio nas referidas cidades e regiões circunvizinhas. 



.

Esse processo de reestruturação da UFRN, o qual culminou com o fechamento dos 

cursos nas suas unidades do interior, provocou mobilizações das lideranças políticas locais, 

pois como sabemos, a presença da Universidade nas cidades interioranas, além de 

potencializar a divulgação do conhecimento científico e cultural, também contribui para o 

desenvolvimento econômico local.

Entretanto, posteriormente ocorreu um processo de resistência ao fechamento dos 

campi da UFRN nos municípios de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau que, certamente, foi um

dos elementos que contribuíram para que  a Universidade buscasse alternativas que 

mediassem a “verdade” dos dados coletados sobre a necessidade técnica de fechamento dos 

cursos e pressão política das lideranças locais. 

A alternativa encontrada pela Universidade para enfrentar as mobilizações

supracitadas foi a de apontar para a possibilidade de criação de cursos de formação de 

professores em serviço, a serem realizados nas unidades do interior que tiveram seus cursos 

regulares fechados em virtude da então política de interiorização da UFRN. Desta forma, os 

dirigentes da instituição tomaram uma decisão estrategicamente51 conciliadora: de um lado, a 

Universidade pôde tomar uma decisão política fundamentada em dados técnicos e, por outro 

lado, atendeu, em parte, às reivindicações das lideranças políticas locais.

A tese de fortalecimento dos ensinos Fundamental e Médio, por meio de cursos de 

qualificação dos profissionais desses níveis de ensino, só veio a concretizar-se dois anos 

depois, em 1996, num primeiro momento, através do convênio realizado entre a UFRN, a 

Secretária de Educação Estadual e as prefeituras dos municípios de Nova Cruz, Santa Cruz e 

51 O conceito de estratégia adotado neste trabalho é o defendido por Michel DE CERTEAU, no seu trabalho A
invenção do cotidiano: artes de fazer. (Trad.) Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes,1994. A saber:
(...) Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna poder (uma empresa,
um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A estratégia postula um lugar de onde se
podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os 
inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.”pp.100-101.
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Macau; num segundo momento, em 1997, em um novo contexto legal, entre a Universidade e 

as prefeituras dos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza e São Miguel do Gostoso. 

Estes convênios iniciais serviram de base para a posterior criação do Programa de 

Qualificação Profissional para a Educação Básica (PROBÁSICA). Assim, podemos afirmar

que a gênesis deste programa está relacionado com a reestruturação da política de 

interiorização da UFRN. Acreditamos, também, que estes acontecimentos estão, de forma

indubitável, ligado a um processo mais amplo de reformas da política educacional brasileira, 

capitaneado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional( LDB, Lei n.° 9.394/96), 

aprovada em 20 de dezembro de 1996, e que faz parte de um conjunto de reformas – 

econômicas, sociais e políticas – estabelecidas pelo modelo neoliberal. 

Esta lei estabeleceu as condições para que o Ministério de Educação e Cultura 

formulasse e implementasse políticas públicas para a educação de cunho fortemente

homogeneizador. Entre elas, podemos citar: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF, Lei n.° 9.424/96); os 

programas de avaliação dos sistemas de ensino (Educação Básica e Ensino Superior) e a 

política de formação dos profissionais da educação, os quais representam as bases do modelo

regulador do Estado brasileiro. 
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2.1 O primeiro projeto, as primeiras turmas e os municípios pioneiros

O convênio inicial da UFRN com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do 

Rio Grande do Norte e as prefeituras dos municípios de Nova Cruz e Santa Cruz 

fundamentou-se num projeto elaborado em março de 1996, por uma comissão do 

Departamento de Educação (DEPED), composta pelas  professoras: Cândida Maria Araújo 

Teixeira, Dione Violeta de Medeiros, Eva Maria Carneiro de Souza e Marlúcia de Paiva 

Oliveira.

De acordo com o inscrito no título três, do projeto que regulamentou os cursos, os seus 

objetivos são: 

...Tendo como base a docência, o curso objetiva a formação do pedagogo 
habilitado para o Magistério das Séries Iniciais do 1º Grau, em nível de 
Licenciatura Plena, capaz de compreender o pensar e o fazer pedagógico em
sua totalidade e contribuir individual e coletivamente para socialização do 
conhecimento sistematizado. Isto pressupõe considerar os limites
circunstanciais e, ao mesmo tempo, identificar e aplicar alternativas para
superar esses limites, particularmente aqueles circunscritos ao âmbito
pedagógico... (DEPED/UFRN,1996, p. 8) 

A elaboração dos objetivos tendo como “base a docência” evidencia um projeto 

pedagógico que está de acordo com a concepção sócio-histórica defendida pelo movimento

dos educadores, em nível nacional, organizados em torno da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), criada em 1983, a partir da Comissão

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (CONARFE). Esta Comissão assim

se posicionou sobre os princípios para a formação do profissional da educação:
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...1) O educador enquanto profissional do ensino, é aquele que:  tem a 
docência como base de sua identidade profissional; domina o conhecimento
específico de sua área, articulado ao conhecimento pedagógico, em uma
perspectiva de totalidade do conhecimento socialmente produzido que lhe
permita perceber as relações existentes entre as atividades educacionais e a 
totalidade das relações sociais, econômicas, políticas e culturais em que o
processo educacional ocorre; é capaz de atuar como agente de transformação
da realidade em que se insere...52

Um outro elemento que evidencia o reconhecimento do exercício da docência como

elemento fundamental, no projeto de formação de professores, elaborado pelo DEPED/UFRN, 

foi consignado no item 5.4, que estabelece condições para a permanência dos alunos no curso, 

a saber: 

... Devido à metodologia a ser adotada durante o Curso, pela qual o
desempenho cotidiano do aluno como professor é componente significativo 
do processo de ensino-aprendizagem, o efetivo exercício no magistério
constitui-se em condição para permanência do aluno no Curso...
(DEPED/UFRN,1996, p. 11) 

A consolidação da concepção de que o aluno deveria exercer a docência para 

submeter-se à seleção de ingresso no curso foi assegurada no termo do convênio do curso, 

numa forma de garantir o cumprimento dessa idéia, como podemos observar nos critérios 

consignados nas alíneas a e b, da Cláusula terceira que diz: 

a) portador de certificado ou diploma de 2ºgrau, e encontrar-se no exercício da 
docência, na pré-escola pública ou em uma das séries iniciais do ensino, de
1º Grau, ou ainda no exercício do magistério do 2º Grau da rede pública; 

b) ter experiência comprovada de no mínimo 01(um) ano em atividade 
docente, na pré-escola pública, em qualquer das séries iniciais do ensino
público de 1º Grau regular ou no magistério de 2º Grau... (UFRN, 1996, p. 
3).

52 Documento final do IV Encontro Nacional da Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação
do Educador, realizado em Belo Horizonte, em julho de 1989, p.12.
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Esses elementos considerados pré-requisitos de seleção dos professores municipais e 

estaduais que desejassem concorrer a uma vaga no vestibular específico, organizado pela 

Comissão Permanente do Vestibular (COMPERVE/UFRN), demonstram, por um lado, a 

importância dada, na elaboração do projeto do curso, à docência como elemento fundamental

na formação do profissional da educação; e, por outro lado, evidenciam o compromisso com o 

ensino público que permeia todo o projeto.

No entanto, é necessário esclarecer, que o posicionamento defendido pela ANFOPE, 

sobre a concepção de formação de pedagogos que tenham como base a docência, não é 

consenso entre os pesquisadores dessa área temática. Dentre os que contestam esta posição, 

destacam-se os professores José Carlos Libâneo e Selma Garrido Pimenta. Segundo eles,

...A ampliação do campo educacional e, por conseqüência, da atuação 
pedagógica é uma realidade constatada por muitos autores. Já argumentamos
anteriormente sobre a idéia de que a atividade pedagógica perpassa, hoje,
toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo esferas 
mais amplas de educação informal e não-formal. Não faz sentido, pois, o 
reducionismo da ação pedagógica à docência, ainda que esta seja também
uma genuína prática pedagógica...(LIBÂNEO E PIMENTA, 1999, p. 255) 

Apesar de concordarmos com as concepções dos autores sobre a ampliação das 

atividades pedagógicas no cenário da sociedade atual, no entanto, devido às especificidades

do curso e da clientela, acreditamos que o posicionamento assumido pela equipe de 

elaboração do projeto está mais adequado aos objetivos propostos, pois, como verificamos in

loco, os (as) alunos (as) do curso não são estudantes principiantes, na fase inicial de sua 

formação como professores. Todos já estão inseridos no mercado de trabalho e, portanto, têm

experiência em sala de aula, alguns com mais de dez anos vivenciando a prática docente na 

escola pública. Assim, o seu locus de atuação pedagógica é a sala de aula do ensino formal.
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Por sua vez, segundo a alínea b, a obrigatoriedade de uma experiência mínima de um

ano como professor da rede pública de educação básica, ao pleiteante a uma vaga nesse curso, 

representa, em primeiro lugar, um critério que exige uma prática anterior em sala de aula e, 

em segundo lugar, a definição de que esta prática deve ser na escola pública. Esta concepção 

evidencia uma visão de compromisso com o sistema público de ensino, e também, poderia 

significar uma tentativa de assegurar a seriedade do processo seletivo, evitando-se a 

interferência do clientelismo das políticas locais, na indicação de nomes distantes do ensino, 

com a finalidade única de adquirir um diploma de curso superior universitário. 

Assim, seguindo os critérios preestabelecidos e buscando atingir os objetivos 

propostos, foram abertas, em março de 1997, duas turmas de 40 (quarenta) alunos, nos turnos 

matutino e vespertino, nos campi de Santa Cruz e Nova Cruz, perfazendo um total de 160 

(cento e sessenta) alunos. Essas foram as turmas pioneiras. 

Por meio do Termo Aditivo nº 01/97, de 24 de janeiro de 1997, foi acrescido ao 

convênio assinado entre a UFRN e as prefeituras dos municípios anteriormente citados mais

duas turmas de 45 (quarenta e cinco) alunos cada, no campus de Macau, com a prefeitura do 

município de mesmo nome, onde as aulas foram iniciadas em agosto de 1997. 

Nesse primeiro projeto, consta a data de março de 1996, marcando a conclusão dos 

trabalhos da comissão que o elaborou, passando, a seguir, para uma segunda etapa dos 

trabalhos, que seria de discussão acerca da viabilidade de implementação do mesmo com os 

representantes das secretarias municipais de educação. 

Um problema central estava colocado, pois com a reestruturação da UFRN os campi

do interior não dispunham professores suficiente para implementação de um curso desse 

porte, e, os professores do campus central não iriam financiar com seus salários, as despesas 

necessárias com deslocamentos e alojamentos, para ministrar aulas no interior. Para superar 
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esse impasse o professor Luis Augusto Morais Filho, na época, coordenador do Campus de 

Nova Cruz, fez uma articulação com os prefeitos locais para assegurar uma bolsa de CR$ 

500,00 (Quinhentos reais) para cobrir essas despesas.

Entretanto, os convênios realizados entre a UFRN, a Secretaria da Educação, Cultura e 

Desporto do Estado do Rio Grande do Norte (SECD/RN), a Fundação Norte-Rio-Grandense 

de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) e as prefeituras dos municípios de Nova Cruz e Santa Cruz 

só foram assinados em 30 de outubro de 1996 e publicados na seção 3, do Diário Oficial da 

União, de 20 de dezembro do mesmo ano. Este fato coincidiu com um acontecimento que 

marcou a política educacional brasileira atual, que foi o sancionamento da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96) pelo presidente da República. O 

que nos leva a indagar: que interferência pode ter ocorrido entre os debates e as discussões 

que vinham se realizando, em nível nacional, em torno da LDB, e a proposta de formação de 

professores em serviço da UFRN?



.

2.2 A fundamentação legal do projeto 

Os primeiros cursos conveniados da UFRN ainda foram fundamentados no Parecer do 

Conselho Federal de Educação nº 161/86, denominado de “Reformulação do Curso de 

Pedagogia”, e relatado pela conselheira Eurides Brito da Silva. Segundo Brzezinski (1999), 

essa conselheira, ao elaborar o seu parecer, fez algumas reflexões sobre a organização dos 

profissionais da educação, em especial dos pedagogos, enfatizando a “base na docência”, 

como podemos observar em suas palavras a seguir: 

... Felizmente, também, ainda, no Parecer nº 161/86, intitulado
‘Reformulação do curso de pedagogia’, além de fazer um histórico do curso 
e das regulamentações pelo CFE, a conselheira Eurides Brito da Silva aponta
os projetos de reformulação apresentados para análise no Conselho e sugere 
que devem ser estimuladas experiências de formação, como por exemplo, a 
ênfase na docência para as séries iniciais do Ensino Fundamental, às quais o 
CFE não pretendia obstar. Isso ocorreu na prática até 1995, quando foi 
instituído o Conselho Nacional de Educação, pela Lei nº 9.19... 53

Com estas palavras, a professora Iria Brzezinski evidencia um período em que vigorou 

no país uma política de incentivos aos cursos de Pedagogia, para o desenvolvimento de novas 

experiências de formação para os professores das séries iniciais do ensino fundamental, com

“ênfase na docência”. Esse período estende-se de 1986 até 1995, quando foi extinto o 

Conselho Federal de Educação (CFE), até então instância máxima de controle e gestão da

educação nacional, substituído pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) pela Lei n.º 

53 BRZEZINSKI, Iria. Embates na definição das políticas de formação de professores para atuação 
multidisciplinar nos anos iniciais do Ensino Fundamental: respeito à cidadania ou disputa pelo poder? In
Educação & Sociedade, (80-108) Formação de Profissionais da Educação: políticas e tendências. Campinas, SP: 
CEDES, 1999. Nº 68, número especial, p. 92. 
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9.131/95. Este Conselho, a partir de 1995, em função das políticas neoliberais, passou a dirigir 

para novos rumos a política nacional de formação de professores para a educação básica. 

Um outro documento legal que fundamentou a elaboração do projeto realizado pela 

UFRN em convênio com as referidas prefeituras, com o objetivo de formar professores da 

rede pública em Pedagogia, com licenciatura plena em magistério, foi a Resolução n.º 02, de 

12 de maio de 1969, do Conselho Federal de Educação (CFE), que define o Currículo Mínimo

e a duração do curso de Pedagogia que, de acordo com a alínea a do Art. 4º, da referida 

resolução, teria como duração mínima 2.200 horas de atividades, as quais deveriam ser 

ministradas em, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, em 7 (sete) anos letivos.

Portanto, o curso de Pedagogia realizado em convênio com os municípios supracitados 

foi fundamentado legalmente na resolução n.º 2 do CFE, porém julgamos pertinente 

evidenciarmos que esta se incorporou ao Parecer n.º 252/69, que definiu a estrutura curricular 

do curso de Pedagogia que vigorou até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

A resolução normativa n.º 02 estabeleceu como função do curso de Pedagogia formar

professores para o ensino normal e especialistas para as atividades de orientação educacional, 

administração escolar, supervisão e inspeção no âmbito das escolas e dos sistemas de ensino. 

Permitiu também ao licenciado exercer o magistério nas séries iniciais do ensino, na época, 

denominado de 1º Grau, porém, só dentro da habilitação para o ensino normal.

Desta forma, o curso de Pedagogia desenvolvido a partir do projeto em discussão, ao 

estabelecer como seu objetivo principal a formação de professores para as séries iniciais do 

ensino fundamental, para utilizarmos a nomenclatura atual, demonstra um avanço em relação 

à visão tecnicista da legislação em vigor, que atribui ao curso de Pedagogia apenas a função 

de formar técnicos e não professores, como estabelece o Art. 64 da LDB/1996:
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Art.64. A formação de profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em curso de graduação em pedagogia ou em nível
de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta
formação, a base comum.54

Este artigo representa um dos retrocessos da lei, pois desconsidera todo um processo 

histórico de organização e atuação dos cursos de Pedagogia das instituições públicas de 

ensino na formação multidisciplinar do pedagogo e deixa transparecer que o seu objetivo é 

limitar a atuação dos profissionais oriundos destes cursos aos aspectos e concepções 

tecnicistas defendidas, no passado recente, pelo governo militar. Sobre a redução dos espaços 

de atuação dos pedagogos, assim se posicionou Brzezinski (1997): 

... Tudo indica que a nova lei restringe o espectro de atuação do 
pedagogo a certas especialidades definidas pela pedagogia tecnicista 
e condenadas pelos  educadores desde os idos dos anos 80. Por certo, 
foram os ventos neoliberais que sopraram intensamente sobre o 
legislador ou, quem sabe, ele submeteu-se às pressões 
corporativista...55

Uma questão ficou posta a partir da aprovação da lei: será que as idéias corporificadas 

no conteúdo desse artigo significaram uma conquista do grupo de especialistas educacionais 

que defende esta posição, ou será que foi um artifício, premeditado, dos legisladores, para 

reduzir a área de atuação dos profissionais oriundos desses cursos e, ao mesmo tempo,

liberalizar a formação dos professores do Ensino Fundamental para o setor privado?

Com essa formulação, voltou a pairar sobre os cursos de Pedagogia a idéia de divisão 

do trabalho no interior da escola, ou seja, de um lado, os especialistas que supostamente têm

54 BRASIL/MEC Op. cit. 
55 BRZEZINSKI, Iria – LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez, 1997, p. 154. 
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conhecimento e, portanto, pensam, planejam, e, do outro, os professores que ensinam. Esta 

fragmentação da prática pedagógica causa um prejuízo para a compreensão das práticas de 

formação de professores e uma deformação do papel do professor, que, de acordo com

Gauthier:

... não pode ser reduzido ao simples técnico das aprendizagens. Longe de 
apenas aplicar um saber produzido pelos outros, ele constrói uma boa parte
de seu saber na ação. Ele também não pode ser apresentado como um
cientista, pois toda a sua ação está voltada para um fim prático e não para a 
produção de conhecimentos teórico... 56

É neste sentido que acreditamos que o projeto de formação de professores em serviço 

da UFRN em questão, teoricamente, representa um avanço em relação ao estabelecido pela 

LDB para os cursos de Pedagogia.

56 GAUTHIER, C. (Et. al.) Op. Cit.,.p. 342. 
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2.3 A estrutura curricular: formação inicial ou continuada? 

A organização da estrutura curricular do curso de Pedagogia proposto no primeiro

projeto de formação de professores em serviço da UFRN abrangeu, exclusivamente, as 

disciplinas obrigatórias apresentadas pela Resolução n.º 02, do CFE, as quais deveriam ser 

integralizadas pelos(as) alunos(as) num período de três anos, prazo mínimo estabelecido para 

a conclusão desse curso. 

A carga horária estipulada no projeto do curso foi de 2.265 distribuídas em seis 

semestres letivos, da seguinte forma: no primeiro semestre, 345 horas aulas; no segundo, 360 

horas-aulas; no terceiro, 360 horas-aulas; no quarto e quinto semestres, 465 horas aulas e no 

sexto, 270 horas aulas de Prática de Ensino de 1° e 2° Graus. Uma característica presente na 

distribuição da carga horária, ao longo de três anos, foi o seu crescimento progressivo, com

uma maior concentração nos módulos do quarto e quinto semestre. (Ver anexo n.3) 

Como vimos, inicialmente, na elaboração dos objetivos do curso, foi adotado um dos 

princípios defendidos pela ANFOPE, que é a “docência como base para a formação inicial 

dos professores”, porém a carga horária estipulada pelo projeto de 2.265 horas é bem inferior 

à defendida por aquela entidade, que advoga o funcionamento desse curso com no mínimo,

3.200 horas, em um período mínimo de três anos. Pela forma como a estrutura curricular foi 

construída, podemos deduzir que a carga horária foi reduzida porque o curso foi elaborado 

para ser ministrado em serviço. 

Uma preocupação constante dos alunos, gerada pela grade curricular,  que foi 

organizada em seis módulos de disciplinas seqüenciais, sendo cada módulo pré-requisito do 
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anterior, era com a aprovação, pois os participantes desse curso de Pedagogia não podiam ser 

reprovados em nenhuma disciplina, tendo em vista que o curso foi previsto para três anos, e 

os professores tinham contratos57 eventuais, apenas para um semestre letivo, com a finalidade 

de  ministrar uma disciplina, em um determinado módulo. Significa dizer que, caso fosse 

reprovado, o aluno poderia perder todo o curso, pois as disciplinas eram oferecidas apenas 

uma vez. 

Uma questão que não foi explicitada claramente nos princípios curriculares58 que 

norteiam o projeto foi a sua adequação ao grau de desenvolvimento dos alunos, ou seja, a 

adequação do curso à experiência anterior dos alunos no exercício da docência na rede 

pública de ensino, cobrada como pré-requisito para a seleção dos alunos. Parece-nos que até 

então, esse aspecto não foi considerado na elaboração da estrutura curricular. 

A forma como a estrutura curricular está organizada no projeto59 sugere que a 

comissão que o elaborou considerou, em primeiro lugar, as disciplinas elencadas no currículo 

mínimo da Resolução n.º 02 do CFE, e, em segundo lugar, a estrutura mínima do curso de 

Pedagogia ministrado no campus central da UFRN. A impressão que tivemos, ao analisar os 

documentos é que a estrutura curricular do projeto foi transportada do curso de Pedagogia 

ministrado pela Universidade em Natal, para os cursos desenvolvidos nas unidades do 

interior.

Como sabemos, o curso de Pedagogia ministrado no campus central fundamenta-se em

uma perspectiva teórica e metodológica de “formação inicial”, em outras palavras, a estrutura 

57  Na verdade, nos primeiros convênios, os professores não eram contratados, mas sim, convidados a ministrar
uma disciplina num determinado módulo e recebiam, pelo seu trabalho, uma bolsa de CZ$500,00 (Quinhentos 
reais) pelo serviço prestado, para alimentação, transporte e hospedagem.
58 Ver DEPED – Projeto Curso de Pedagogia: licenciatura plena em Magistério. UFRN/DEPED, 1996, p.6)
59 6.1 – Quadro de equivalência com o currículo mínimo; 6.2 – Quadro de equivalência: currículo vigente e o 
proposto; 6.3 – Quadro de equivalência: currículo proposto e o vigente; 6.4 – Módulo grade; Nivelamento grade 
curricular. (Cf. DEPED, 1986, pp. 13-18) 
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curricular do curso de Pedagogia ministrado nesse campus é organizada para formar

pedagogos que estão se iniciando na profissão e, como verificamos in loco, os alunos 

participantes do curso desenvolvido nas unidades do interior já são profissionais da educação, 

alguns deles com mais de 20 (vinte) anos de experiência em sala de aula. 

O fato de a clientela do curso ser composta de profissionais da educação por si só 

implicaria uma organização curricular que considerasse os saberes adquiridos pelos 

alunos/professores na sua prática profissional, que enfatizassem reflexões sobre as suas 

práticas organizativas e didáticas. 

É bem verdade que este problema pode ter sido amenizado por orientações 

metodológicas dos professores que ministraram as disciplinas da estrutura curricular, embora

não podemos deixar de considerar, também, as palavras de alerta proferidas pela professora 

Betânia Leite Ramalho:60 “(...) entra, na docência superior, muitas vezes, leigos, sobre o que 

é ensinar e aprender (...)”. Assim, ela chama a atenção para o fato de muitos docentes do 

ensino superior não saberem como ensinar, isto é, não dominarem os mínimos conteúdos 

didático-pedagógicos que se esperam de um profissional da educação. 

Portanto, para se formar um bom profissional da educação não basta apenas ensinar-

lhe o conteúdo específico de uma disciplina. Até mesmo porque o debate sobre a centralidade 

do ensino em detrimento da aprendizagem, defendido pela pedagogia tradicional, já foi 

interpretada, nas primeiras décadas do século XX, pela pedagogia nova. 

A pedagogia nova, que, segundo Gauthier,61 teve como objetivo fazer da pedagogia 

uma ciência que se apóie no conhecimento do aluno, provocou uma revolução copérnica no 

60  A Profa. Dra. Betânia Leite Ramalho, coordenadora da base de pesquisa: Formação e Profissionalização, fez 
as afirmações citadas na palestra de abertura do Seminário de Formação Doutoral II, realizado pelo PPGED, em
15 de maio de 2001. 
61 GAUTHIER, Clermont. Palestra proferida no Seminário Formação Docente: que saberes? Que competências?,
realizado em Natal-RN, no período de 13 a 17 de março de 2000, organizado pelo Programa de Pós-graduação 
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ensino, deslocando o centro de gravidade do conhecimento do professor para o conhecimento

do aluno, do ensino para a aprendizagem.

A partir de, e com esta ótica, nesse processo foram construídas várias concepções 

teóricas e metodológicas de trabalhar a relação ensino-aprendizagem, como, por exemplo as 

de Freinet, Montessori, Dewey, Neil, Decroly, Cousinet, etc.

No nosso entendimento, atualmente, com a evolução dessas concepções teóricas e o 

surgimento de novas, um curso de formação de profissionais da educação em serviço deve 

organizar a sua estrutura curricular considerando três elementos básicos, a saber: o 

desenvolvimento do saber específico da disciplina; o saber exigido pela legislação em vigor; e 

o saber adquirido na prática docente. Este último parece-nos que não foi considerado 

pedagogicamente na elaboração do projeto em questão. 

em Educação da UFRN, sob a coordenação da Professora Betânia Leite Ramalho e Izauro B. Nunes. Esta
temática também foi muito bem explorada por Gautier no seu livro intitulado Por uma teoria da pedagogia:
pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. (Trad. Francisco Pereira). Ijuí-RS: UNIJUÍ, 1998. 457p.
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2.3.1 Formação inicial ou formação continuada: uma definição necessária 

A epistemologia sobre a pesquisa da formação de professores no Brasil e em nível 

internacional tem crescido muito na última década62 e, apesar da existência de muitas

pesquisas ainda em curso, pelo menos duas dimensões na formação de professores já estão 

desveladas, a formação inicial e a continuada. Porém, por se tratar de uma questão muito

complexa, que é a preparação de formadores do ser humano, esta divisão não é mecânica,

estanque, pois como defende Morin (1996): 

... Não estamos no fim da história das realizações; não alcançamos os limites
do gênio humano; longe disso, estamos na pré-história do espírito humano.
Não estamos na batalha final, mas na luta inicial: estamos num período no 
qual devemos repensar as perspectivas de um conhecimento e de uma
política dignos da humanidade na era planetária, para que a humanidade
possa nascer como tal. E devemos trabalhar no acaso e na incerteza...63

Mesmo trabalhando com algumas incertezas, pelo menos uma certeza está colocada 

como resultado das pesquisas citadas, a existência de duas dimensões na formação de 

professores: a dimensão da formação inicial e a da formação continuada. Estas dimensões

implicam orientações teóricas e metodológicas diferentes, e no projeto, estranhamente, não 

está claramente definido qual delas é trabalhada. 

62 Sobre o crescimento e a reorientação das pesquisas sobre formação de professores ver, Carlos Marcelo, 1997; 
Kenneth M. Zeichner, 1998; Esteves, 1993; Nóvoa, 1995, 1996, 1999; Perrenoud, 2000, 2001. 

63 MORIN, Edgar. “A epistemologia da complexidade”. In: SCHNITMAN, D. F. (org.) Novos paradigmas,
cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, pp. 274-289. 
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Na nossa compreensão, o curso de Pedagogia ministrado a partir do citado projeto pode ter 

sido formatado, como a estrutura curricular indica, tendo como perspectiva a “formação

inicial”. Entretanto, não se fundamentou na Lei n.º 9.394/96, pois, no dia 20 de dezembro de 

1996, quando foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o termo do convênio firmado

entre a UFRN, a SEC estadual e as prefeituras dos municípios de Nova Cruz e Santa Cruz, foi 

também publicada a nova Lei de Diretrizes e Bases da  Educação Nacional. Esta, no seu Art. 

62, estabeleceu que a formação dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental

fosse feita em nível superior e definiu onde ela se daria: nas universidades e, de forma

contraditória, nos institutos superiores de educação. Já os cursos de nível médio, modalidade

normal, foram admitidos como formação mínima, como podemos verificar nas formulações

dos legisladores: 

Art.62. A formação de docente para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, 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.

Neste artigo, verificamos que ocorreu uma elevação do nível de estudos exigido para 

lecionar na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental em

relação à legislação anterior – a Lei n.º 5.540/68, que fazia a exigência de nível superior 

apenas para o 2º grau, hoje denominado de Ensino Médio, e para os especialistas 

educacionais.

Neste sentido, se olharmos através das lentes da legislação em vigor no momento da 

aplicação do projeto, podemos denominá-la de “formação inicial”, porém se formos refleti-la 

a partir da legislação que fundamentou a elaboração do projeto, as bases legais que 



.

caracterizam esse tipo de formação dirão que é “formação continuada”, e, portanto, a 

estrutura curricular não é adequada. 

Um outro ângulo para nossas observações foi olharmos para a história de vida dos 

alunos/professores que já estavam no exercício da profissão. Quando ingressaram no curso, 

possuíam uma formação em nível médio, que no momento da elaboração do projeto atendia 

às exigências legais. Por esta ótica, concluímos também que este curso é de “formação é 

continuada”. Sobre a formação inicial e a formação continuada, concordamos com a seguinte 

formulação:

... Em geral se crê que a formação inicial opera com conhecimentos (teoria) 
e a educação continuada extrai da experiência profissional saberes (prática),
quando efetivamente conhecimentos e saberes são concomitantes a ambos os
movimentos da vida dos sujeitos...64

No nosso entendimento, o elemento primordial que diferencia a “formação inicial” da 

“formação continuada” não é a legislação vigente, mas o nível de experiências/saberes do 

grupo a quem esta formação é dirigida. Neste sentido, a explicitação clara da dimensão

trabalhada nesses cursos é importante, porque existem elementos teóricos, tanto a respeito da 

formação inicial como sobre a formação continuada, que necessariamente deveriam ter sido

considerados na elaboração da estrutura curricular do projeto, dentre estes, o nível de 

conhecimentos e saberes dos alunos/professores. 

64 COLLARES, C. A. L.;  MOISES, M. A. A; GERALDI, J. W.  Educação Continuada: a política da
descontinuidade. In. Formação de profissionais da educação: políticas e tendências. Educação e Sociedade. N. 
68. São Paulo: CEDES/UNICAMP, 1999, pp.202-219. 
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2.4 A coordenação, o acompanhamento e a administração do curso 

A distribuição das práticas concretas para o funcionamento do curso de Pedagogia 

realizado em convênio entre a UFRN, a SECD/RN, a FUNPEC e as prefeituras dos 

municípios de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau foi apresentada, de forma bastante clara, no 

termo do convênio anexado ao projeto em discussão. É evidente que o maior número de 

atividades para o planejamento e o desenvolvimento do curso ficou com a agência formadora

envolvida no convênio. 

Neste sentido, inicialmente, passaremos a descrever e analisar as atribuições da 

UFRN, para a concretização do referido projeto, as quais foram descritas na Cláusula 

Segunda, do termo do convênio, da seguinte forma:

2.1 Compete a UFRN: 
a) inclusão dos alunos através de processo seletivo específico; 
b) corpo docente e pessoal técnico-administrativo;
c) material didático (livros, retroprojetor, giz, projetores de slides; 
d) salas de aulas e serviços de reprodução de textos; 
e) diplomação.

O processo de seleção das turmas pioneiras coube a Comissão Permanente do 

Vestibular (COMPERVE/UFRN), por meio de um concurso de vestibular específico, 

constituído de 3 (três) provas objetivas (Matemática, Estudos Sociais e Ciências Físicas e 

Biológicas) e uma dissertativa, que foi a prova português. 

As provas objetivas foram compostas, de acordo com o projeto, por “ 15 (quinze) itens 

de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas para cada item(...)”

(Cf.DEPED/UFRN,1996, p.10) 
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Como o curso foi dirigido para professores em efetivo exercício nas escolas públicas 

do interior do Estado do Rio Grande do Norte, que atuassem nas áreas de abrangências dos 

“campi” da UFRN, no ato de inscrição no vestibular específico, os concorrentes tinham a 

obrigação de comprovar:

... – ser portador do certificado ou diploma de 2. Grau; 
– encontrar-se no exercício da docência na pré-escola pública ou em uma das 
séries iniciais do ensino de 1. Grau regular, ou no magistério de 2° Grau 
(Declaração fornecida pela autoridade educacional competente)...65

Desta forma, foram iniciadas, em março de 1997, quatro turmas de 40 (quarenta) 

alunos cada, nos turnos matutino e vespertino, nos campi de Santa Cruz e Nova Cruz, 

perfazendo um total de 160 (cento e sessenta) alunos. Essas foram as turmas pioneiras. 

Por meio do Termo Aditivo n.º 01/97, de 24 de janeiro de 1997, foram acrescidos ao 

convênio assinado entre a UFRN e as prefeituras dos municípios anteriormente citados mais

duas turmas de 45 (quarenta e cinco) alunos cada, no Campus de Macau, com a prefeitura do 

município de mesmo nome, onde as aulas foram iniciadas em agosto de 1997. 

Consideramos importante destacar que uma característica comum na composição

dessas primeiras turmas era a participação de professores que trabalhavam em municípios

diferentes, ou mesmo na zona rural daquele em que se situava o campus, pois a seleção do 

vestibular, até então, era feita para professores da rede pública estadual e municipal que

atendessem aos critérios preestabelecidos. Depois, nas turmas seguintes, os prefeitos 

solicitaram a vinculação do vestibular aos candidatos de seus sistemas municipais de ensino, 

65 DEPED/UFRN – Projeto Curso de Pedagogia: licenciatura plena em magistério. Natal, RN. 1996, p.10. 
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pois, a partir daí, os cursos passaram a ser financiados pelas prefeituras municipais, com

recursos oriundos do FUNDEF. 

O planejamento, a coordenação, a execução e avaliação do curso ficou a cargo do 

Departamento de Educação (DEPED) a quem, evidentemente, cabia a  indicação de um(a)

professor(a) do departamento para assumir a coordenação administrativa e acadêmica do 

curso. Isso podemos observar no item 2.1.1, do citado termo do convênio, que apresenta as 

atribuições do DEPED: 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

a) planejamento, execução e avaliação do curso; 
b) garantia de coordenação administrativa e acadêmica do curso, bem
como oferta das disciplinas da grade curricular em apreço, devendo para 
tanto designar professor para as citadas funções de acordo com o projeto
aprovado em sua plenária, segundo Resolução n° 212/94- CONSEPE.66

Na verdade, os trabalhos da coordenação se desenvolveram nos aspectos 

administrativos e pedagógicos, sendo a parte administrativa voltada para organização, a 

composição e o funcionamento das turmas e a indicação do corpo docente, pois, de acordo 

com o item 2.1.3, “... Gerência, Administração e Alocação dos recursos financeiros das 

Prefeituras para garantia da execução pedagógica do curso...”67 ficavam sob a 

responsabilidade da FUNPEC.

Entretanto, julgamos pertinente esclarecer, com base nas observações realizadas 

durante o período exploratório da pesquisa, quando atuei como professor durante dois 

semestres consecutivos no curso de Pedagogia ministrado em convênio no campus de Macau, 

que a FUNPEC apenas constava nos termos dos convênios, pois as tarefas que lhe foram

66 Termo do convênio celebrado entre UFRN/FUNPEC/SECD e as prefeituras de Nova Cruz e Santa Cruz,
Natal, RN: 1896, p. 2. 
67 Id., ibid., p. 2 
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atribuídas no convênio também ficaram sob a responsabilidade dos coordenadores 

pedagógicos dos referidos cursos, indicados pelo DEPED. 

O corpo docente do curso era escolhido pelo(a) coordenador(a) pedagógico (a), 

inicialmente entre os professores do departamento, em seguida complementado por 

professores de outros departamentos, aposentados e alunos da pós-graduação.

Os trabalhos de coordenação pedagógica, voltados para o acompanhamento

pedagógico da implementação do currículo, foram realizados, principalmente, por meio de 

encontro realizados, bimestralmente, entre os professores das disciplinas do módulo e a 

coordenação do curso, indicada pelo departamento. Esta forma de funcionamento desta 

coordenação foi assim definida, no projeto: 

Uma forma de realizar o acompanhamento pedagógico do currículo será
através dos ‘Fóruns Didáticos’. Realizados bimestralmente, sob a direção do 
Coordenador do Curso,...”68

O objetivo da realização desses “Fóruns Didáticos”, de acordo com o projeto era: 

...caracterizar um momento particular em que professores de disciplinas 
afins deverão rever a sua prática docente quanto à viabilidade do seu
programa; significatividade dos conteúdos desenvolvidos e a sua relação 
intra e inter-disciplinas; revisão da bibliografia utilizada; revisão de forma,
instrumentos e critérios de avaliação; análise de experiências docentes 
desenvolvidas nas diferentes disciplinas, a nível de ensino, pesquisa e 
extensão...69

Esses ‘Fóruns Didáticos’ tiveram grande importância para o acompanhamento e a 

reflexão do curso, por parte da coordenação e dos professores, pois, como o curso funcionou 

68 DEPED. Projeto Curso de Pedagogia: licenciatura plena em magistério. Natal, RN: 1996, p. 51. 

69 Id., ibid., p.51. 
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numa formatação de módulos, cada professor ministrava a disciplina pela qual era 

responsável, uma vez por semana, portanto, a cada dia, um professor diferente ministrava uma

disciplina, também diferente. Não existia contato entre os mesmos, a não ser nos fóruns. 

Era nesses fóruns onde se davam as discussões didáticas e pedagógicas sobre os 

principais problemas encontrados pelos professores, na ministração de suas aulas, e pela 

coordenação, no desenvolvimento do curso. Portanto, de acordo com nossas observações, 

essas discussões se davam no âmbito do ensino, não atingindo as dimensões da pesquisa e da 

extensão, como parecia ser a expectativa da comissão que elaborou o projeto. 

As práticas relativas à organização do apoio logístico para o acompanhamento

administrativo da implementação do convênio, ou seja, para a realização do curso, foram, de 

acordo com o item 2.1.2., atribuídas aos dirigentes dos campi de Nova Cruz, Santa Cruz e 

Macau, com a seguinte redação:
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2.1.2. Direção dos Campi/CRUTAC70:

a) espaço físico, apoio logístico, bem como pessoal necessário às ações
didático pedagógicas nos campi de Santa Cruz e Nova Cruz; ( Macau);71

b) acompanhamento administrativo do convênio na garantia de execução 
do curso entre as partes convenentes.72

Obviamente o apoio logístico era fornecido de acordo com as condições de infra-

estrutura material e de quadro de pessoal de cada campus, porém, como a reestruturação da 

UFRN havia transferido grande parte do pessoal e alocado a maior parte dos recursos para o 

campus central, a falta de pessoal de apoio e de material foi uma preocupação constante na 

implementação do curso nos campi do interior. 

No campus de Macau, os problemas citados foram potencializados pela sua 

localização geográfica, pois o mesmo fora construído a menos de um quilômetro da área 

reservada pelas indústrias que extraíam o sal, fato este que provoca um rápido processo de 

corrosão em todos os materiais ferrosos, provocando uma necessidade de manutenção

permanente. Um outro problema era a falta de pessoal, pois esta unidade só contava com três 

funcionários do quadro permanente da Universidade, a saber: o diretor, o vice-diretor e um

vigilante. Somando-se a eles, duas funcionárias de serviços gerais cedidas pela prefeitura de 

Macau.

70 A forma de atuação do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) da UFRN, 
como elemento de união entre o ensino, a pesquisa e a extensão, foi analisada por Maria da Guia Lima, em seu
trabalho monográfico defendido, em 1984, no curso de Serviço Social da UFRN, intitulado O CRUTAC 
enquanto programa de extensão universitária e sua relação com o atual sistema educacional. Natal, 1984, 
pp. 64. 
71  O município de Macau foi incluído no convênio através do Termo Aditivo N. 01, de 24 de janeiro de 1997. 
72 UFRN. Termo do convênio. Natal – RN: 1996, p. 2. 
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2.5 Contrapartida das prefeituras para realização dos cursos

Para a implementação dos cursos conveniados, de acordo com o item 2.3. do termo do 

convênio, as prefeituras deveriam cumprir as seguintes atribuições: 

a) garantia de financiamento para deslocamento de professores do curso e
coordenação, devendo para tanto repassar 15 dias antes de cada semestre
letivo, R$ 12.000,00 (doze mil reais), cada prefeitura com recursos oriundos 
do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias).73

Na alínea a, estão definidos claramente o valor semestral da despesa da prefeitura para 

o financiamento da implementação do projeto, a origem dos recursos financeiros e a forma de 

pagamento. Como o curso foi ministrado em três anos, ou seja, 6 (seis) semestres, e o valor 

acertado não sofreu correção, no  seu final, em dezembro de 1999, para as turmas dos 

municípios de Nova Cruz e Santa Cruz, o investimento total de cada prefeitura com a 

formação em nível superior de 80 professores foi de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), 

que dá um valor per capita de R$ 900,00 (novecentos reais) por professor formado. Se 

considerarmos os 36 (trinta e seis) meses dos três anos em que o curso foi ministrado, 1997, 

1998 e 1999 respectivamente, a despesa mensal per capita foi de R$ 25,00 (vinte cinco reais). 

No município de Macau, mesmo o curso tendo iniciado em julho de 1997 e terminado

em julho de 2000, os valores financeiros acordados foram os mesmos, porém como a turma

foi composta de 90 (noventa) alunos, os valores per capita foram menores.

73 Termo do convênio p. 2. 
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Desta forma, podemos deduzir que, frente às mensalidades cobradas pelas agências 

formadoras do ensino privado no mesmo período, no Rio Grande do Norte, cobravam uma

mensalidade média de R$ 200,00 (duzentos reais) –, o custo financeiro do curso de Pedagogia 

realizado em convênio entre a UFRN e as citadas prefeituras foi bem abaixo da média do das 

empresas privadas de ensino. 

Um item não seguido corretamente pelas prefeituras foi o referente à forma de 

pagamento, de acordo com o compromisso estabelecido na alínea a, do termo do convênio, as 

mesmas deveriam “... repassar 15 dias antes de cada semestre letivo...” o valor acordado, no 

entanto, o recebimento desses recursos acabou se tornando mais uma tarefa dos 

coordenadores pedagógicos indicados pelo DEPED.

Um exemplo negativo que ilustra essa realidade foi o dado pelas prefeituras de Macau 

e Nova Cruz, que várias vezes atrasou o repasse dos recursos, provocando o sacrifício dos 

professores que ministravam o curso, os quais ficavam sem receber os R$ 500,00 (quinhentos 

reais) pagos a cada um, em forma de bolsa, para cobrir as despesas pessoais com alimentação

e transporte.

Quanto aos alunos/professores, as prefeituras assumiram as seguintes atribuições:“b)

locomoção e liberação da sala de aula sem afastamento das atividades docentes dos alunos 

(professores da rede municipal), durante o período do curso”.74 Neste sentido, observamos

duas pendências: os alunos não foram liberados das suas atividades, pois os (as) 

secretários(as) argumentavam que as prefeituras não dispunham de recursos para pagar

professores para substituir aqueles que estavam participando do curso e, ao mesmo tempo,

pagar o convênio; quanto à  “locomoção” dos alunos que lecionavam na zona rural, ou em

74 UFRN. Termo do convênio, item 2.3., alínea b. 
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distritos distantes da sede do município, muitas vezes ocorreram problemas de atraso no 

horário de inicio das aulas porque os alunos ainda não haviam chegado. 

Os atrasos provocados por problemas de transporte (locomoção assegurada no 

convênio), algumas vezes, provocaram tensões entre os alunos residentes no município-sede e 

os que dependiam dos transportes locados pelas prefeituras, pois o atraso destes, muitas

vezes, comprometia o início das aulas. Exigindo, na maioria das vezes, que os professores 

utilizassem de artifícios didáticos para garantir a todos os alunos o acesso igualitário aos 

conteúdos programáticos.

Como podemos verificar as atribuições das prefeituras não foram realizadas como foi 

acordado no termo do convênio.
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3. O SEGUNDO PROJETO: ROMPENDO AS FRONTEIRAS E FORMANDO 
PROFESSORES NA ESCOLA 

Em julho de 1998, fundamentado na “experiência positiva do curso-convênio nos 

moldes de qualificação em serviço, em andamento desde 1997, nos Campi de Nova Cruz, 

Santa Cruz e Macau”,75 a UFRN/DEPED assinou três  novos convênios, desta feita 

diretamente com as prefeituras, sem a intermediação da SEC estadual, nem da FUNPEC, 

assim distribuídos: um com a prefeitura de Ceará-Mirim – duas turmas do curso de 

Pedagogia; outro com a prefeitura de Touros, com o mesmo número de turmas; e o último,

com as prefeituras de São Miguel de Gostoso e Pureza, também com duas turmas, entretanto 

unificadas com alunos dessas cidades. 

Esses convênios apresentaram algumas características novas. Dentre elas, destacamos

a realização de cursos de graduação fora dos espaços físicos da Universidade, como, por 

exemplo: escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, igrejas, enfim, em locais 

diversos, articulados pelas prefeituras municipais. Esses novos convênios foram elaborados 

em um novo cenário provocado por mudanças na legislação educacional brasileira. Esses 

novos elementos exigiram adequações ao primeiro projeto, as quais foram consignadas em um

segundo projeto, em julho de 1998, assinado pelas coordenadoras pedagógicas indicadas pelo 

DEPED,76 para os citados municípios.

75 Expressão utilizada na justificativa do projeto do convênio da UFRN com as prefeituras dos municípios de
Ceará-Mirim, Touros, São Miguel de Gostoso e Pureza. (DEPED/UFRN,1998,p. 6) 
76 Professoras Marlúcia Menezes de Paiva, coordenadora de Macau e Ceará-Mirim, e Izolda Costa Fernandes, 
coordenadora dos cursos realizados em Touros, Pureza e São Miguel do Gostoso.
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Os novos cursos não apresentaram alterações significativas na estrutura curricular, 

pois funcionaram com a mesma grade curricular, porém com uma  redução de 15 horas na 

carga horária, passando de 2.265 horas no primeiro projeto, para 2.250 horas, no segundo.

A carga horária adotada para o desenvolvimento do curso, tanto no primeiro projeto, 

como no segundo, foi fundamentada na Resolução n.° 2, do CNE, que estabeleceu a duração 

mínima do curso de Pedagogia de 2.200 horas que deveriam ser cumpridas em, no mínimo, 3 

(três) anos e no máximo, 7 (sete) anos letivos. Essa carga horária apresenta 1.000 horas/aulas 

a menos que a proposta defendida pelo movimento organizado em torno da ANFOPE, da 

ANPED, da ANPAE e do FORUMDIR, que defendem:

3. Indicação de 3.200 horas como mínimo de horas/aulas para o curso de 
formação inicial de professores, sem estipulação de limites mínimos e
máximos para os componentes curriculares, considerando-se a concepção 
mais ampla de conhecimento e não apenas os conteúdos das áreas de 
ensino.77

A carga horária adotada nesse curso poderá ter até 650 horas a mais que o curso 

normal superior proposto pelo MEC, dependendo da forma de redução adotada, pois, neste 

curso, é permitida aos egressos do magistério de nível médio a redução de 800 horas, como

aproveitamento de estudos correlatos; e a prática de ensino de 800 horas pode também ser 

efetuada no próprio local de trabalho do aluno/professor, representando mais 800 horas 

atribuídas ao mesmo. Restando, portanto 1600 horas/aulas. Sobre a transformação de estudos 

anteriores e/ ou outras formas de redução da carga horária no curso normal superior, Freitas 

(1999) diz: 

77 Ver o texto “Contribuições das entidades ANPED, ANPOPE, ANPAE, FORUNDIR e FÓRUM EM DEFESA 
DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR para subsidiar discussão na audiência pública nacional/CNE sobre a 
formação do professor para a educação básica em curso de nível superior. In. Boletim da ANFOPE – Ano VII,
n.° 14, mai/2001, p. 12.
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...É um curso de caráter técnico-profissionalizante. A carga horária para 
integralização do curso – 3.200 horas – pode ser reduzida, dependendo da 
experiência e da formação anterior dos estudantes, podendo chegar até a 
1.600 horas. Com isso, constata-se que, pela primeira vez, se abre a
possibilidade de aproveitamento, em nível superior, dos estudos realizados 
em nível anterior de escolaridade, desqualificando e banalizando o rigor
necessário que deveria ser exigido dos estudos superiores... 78

Em síntese, acreditamos que a proposta de carga horária do projeto não se aproxima da 

proposta ideal defendida pelo movimento dos educadores, entretanto representa um avanço 

em relação à de “aligeiramento” adotada no curso normal superior proposto pelo MEC.

Sem a obrigatoriedade de funcionar dentro dos campi da UFRN, o que representava 

uma limitação física, e com os recursos financeiros proporcionados pelo Fundo Nacional de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF), o programa se expandiu e marcou uma nova fase na política de formação de 

professores em serviço, no Estado do Rio Grande do Norte.

Por meio desses últimos convênios foram abertas as portas da Universidade para 

novos alunos/professores que, por motivos diversos, não tiveram condição de freqüentar um

curso superior regular. Criou-se, assim, a oportunidade para qualificação de mais 27079

professores do ensino básico, dos sistemas municipais de ensino, que, por meio de vestibular 

específico, ingressaram no curso Pedagogia – Licenciatura Plena em Magistério para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental.

78 FREITAS, Helena Costa Lopes – A reforma do ensino superior no campo da formação dos profissionais
da educação básica: as políticas educacionais e o movimento dos educadores. In. CEDES, Educação e 
sociedade, n.° 69, 1999, p. 21. 
79 De acordo com o edital da Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE), de 22 de Julho de 1998, a 
distribuição das vagas para o vestibular foi a seguinte: Ceará-Mirim, 45 vespertino e 45 noturno; Pureza, 20
vespertino e 25 noturno; S. Miguel de Touros, 25 vespertino e 20 noturno; Touros, 45 vespertino e 45 noturno.
(COMPERVE, 1998, p. 1) 
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Em função desses convênios, no mês de dezembro de 1998, a UFRN apresentava, em

seu corpo discente, doze novas turmas de Pedagogia, funcionando por meio de convênios 

assinados com as prefeituras de Nova Cruz, Santa Cruz, Macau, Touros, Ceará-Mirim, São 

Miguel de Gostoso80 e Pureza. 

80 De acordo com o presidente da câmara dos vereadores de São Miguel em 1999, prof. Paulo Roberto de
Oliveira Lopes, este município conquistou a sua emancipação em 1993, com o nome de São Miguel de Touros, 
porém foi uma luta histórica da população local modificá-lo para São Miguel de Gostoso, denominação já
aprovada na câmara, em respeito à tradição cultural do antigo distrito de Gostoso, gênese do atual município.
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3.1.1 A fundamentação legal do segundo projeto 

Como foi dito anteriormente, no mês de dezembro de 1996, o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso sancionou duas leis que integram um conjunto de reformas

econômicas, sociais e políticas: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 

n.º 9.394/96) e a Lei n.º 9.424/96 de 24 de dezembro de 1996, que regulamentou a Emenda

Constitucional 14/96, instituindo o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, as quais, apesar de representarem as 

bases da intervenção do Estado neoliberal brasileiro na política educacional nacional, foram

decisivas para o crescimento das práticas de formação de professores no projeto em questão, 

pois a LDB foi a base da fundamentação legal do segundo projeto, tendo o FUNDEF 

propiciado as condições financeiras para sua operacionalização.

O longo período de tramitação da LDB no Congresso Nacional suscitou uma nova 

onda de debates sobre a necessidade de um novo modelo de educação no Brasil, de um modo

geral, e, particularmente, de novos parâmetros para a formação de professores, até mesmo

antes de sua aprovação.

A LDB dedica os sete artigos do TÍTULO VI, intitulado de “Dos profissionais da 

Educação”, à formação e à valorização desses profissionais. Os legisladores tentaram

sintetizar toda a complexidade da formação desses profissionais, porém nenhum dos artigos é 

auto-aplicável, necessitando de regulamentação posterior.
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Como, apesar do processo acirrado de debates com interesses diferentes,

prevaleceram, no texto da LDB, os elementos centrais do substitutivo Darcy Ribeiro, 

identificado com a política educacional do presidente Fernando Henrique Cardoso, porém

com algumas modificações ocorridas por meio de emendas parlamentares, consignaram, no 

Título VI, termos que se identificam com propostas de políticas educacionais conflitantes, 

como, por exemplo: “programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior”, “institutos superiores de educação”, “curso normal superior”, e, de outro 

lado, “profissionais da educação” e “base comum nacional”.

Dentre os sete artigos do título VI, da LDB, com os dois primeiros (Art. 61 e 62), 

podemos estabelecer relações com o projeto de formação de professores em serviço 

desenvolvido pela UFRN. 

O primeiro artigo, que trata da problemática de formação de professores, é o Art. 61, 

que tem como objetivo apresentar os fundamentos da formação desses profissionais: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características
de cada fase de desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em
serviço;
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de
ensino e outras atividades. 

Já no caput do artigo, encontramos implícito um elemento bastante significativo para 

a relação ensino versus aprendizagem, que é a preocupação dos legisladores com a adequação 

da “formação de profissionais da educação” com “... as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando...”. Porém, é no inciso I, do mesmo artigo, que a Lei faz 

referência a uma questão que tem permeado o debate teórico sobre a formação desses 

profissionais nas últimas décadas, que é a relação “... entre teorias e práticas...” De acordo 
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com as discussões atuais, esta relação deve ser assegurada na formação inicial e também na 

formação continuada dos profissionais da educação, pois, como já defendia Lelis (1989), no 

final da década de 80: 

...A fundamentação teórica não deve ser concebida como paradigma ao qual 
a ação deve se ajustar; ela deve se nutrir da prática e a ela servir, com
objetivo de dotar o professor de uma competência técnica que lhe garanta
desenvolver uma ação eficiente...81

Esta concepção teórica aprovada na LDB já estava assegurada nos princípios 

curriculares do primeiro projeto de formação de professores “em serviços” para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental, e foi mantida no segundo projeto, com a seguinte expressão: 

...A posse do conhecimento teórico, por sua vez, traz a possibilidade da
articulação com o prático, o que, a nível escolar, pressupõe uma vinculação 
dos conteúdos com a realidade econômica e sociocultural do aluno e do 
professor. Essa vinculação, estaria a exigir a ultrapassagem do conhecimento
empírico, comum, em direção ao conhecimento científico...(DEPED,1998,p.
7)

Por sua vez, a preocupação com o aproveitamento de “... experiências anteriores em 

instituição de ensino...”, defendida no inciso II desse artigo, foi um dos pré-requisitos 

estabelecidos no primeiro projeto para ingresso no curso, contemplada na alínea b, do termo

do convênio do curso de Pedagogia realizado a partir daquele convênio, com a seguinte 

expressão:

b) ter experiência comprovada de no mínimo 01(um) ano em atividade
docente, na pré-escola pública, em qualquer das séries iniciais do 

81 LELIS, Isabel Alice. A Formação da Professora Primária: da denúncia ao anúncio. São Paulo: Cortez,
1989, p. 53. 
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ensino público de 1º Grau regular ou no magistério de 2º grau...(UFRN, 
1996, p. 3) 

Uma outra questão que merece destaque nesse projeto foi que, apesar de ter sido 

elaborado e fundamentado na Lei n.° 9.394/96, a nomenclatura utilizada para definir os níveis 

de ensino teve como base a  legislação anterior, como, por exemplo: pré-escola, atualmente

educação infantil; ensino de 1º Grau, atualmente Ensino Fundamental e magistério de 2º Grau 

correspondente hoje a magistério do Ensino Médio.

Como já afirmamos, essa segunda versão do projeto fundamentou-se na nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), como podemos observar na sua justificativa:

...Quando da promulgação da LDB da Educação, Lei n.º 9394/dez/96, no seu 
artigo 62 evidencia-se a necessidade de formação docente a nível superior
para professores da Educação Básica, aceitando-se apenas como ‘formação
mínima’, o curso denominado ‘Normal’ para profissionais que atuem na 
Educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental... 82

O Art. 62, estabeleceu que a formação dos professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental fosse feita em nível superior e definiu onde ela se daria: nas universidades e, de 

forma inovadora, nos institutos superiores de educação. Já os cursos de nível médio,

modalidade normal, foram admitidos como formação mínima, como podemos verificar nas 

formulações dos legisladores: 

Art.62. A formação de docente para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatros 

82 Ide., Ibid., p. 05 
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primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal.

Neste artigo, verificamos que ocorreu uma elevação do nível de estudos exigido para 

lecionar na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental em

relação a legislação anterior – a Lei n.° 5.540/68, que fazia a exigência de nível superior 

apenas para lecionar no 2º grau, hoje denominado de Ensino médio, e para os especialistas. 

Ainda na justificativa do projeto foi feita referência ao inciso IV, do Art. 87, da nova 

LDB, que marcou, de forma decisiva, a formação de professores e, provavelmente, também a 

educação brasileira, como podemos verificar no conteúdo da citação seguinte: 

...Mais adiante, no seu artigo 86(sic)83, inciso IV, parágrafo 4, preconiza a 
Lei o seguinte: 
‘Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores 
habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviços...84

Desta forma, por meio desse parágrafo, foi estabelecido um período transitório para o 

ingresso de profissionais da educação com formação em nível médio, o qual se iniciou com a 

publicação da LDB e vai até o final da década da educação previsto no referido artigo, para 

2007.

No entanto, avaliamos que há uma lacuna no texto da LDB que pode ser usada por 

professores impedidos de ser contratados unicamente por não possuírem diploma de nível 

superior, pois o § IV, do Art. 87, está colocado dentro das disposições transitórias, logo, perde 

a validade após dez anos, que é o tempo da década da educação criada pelo caput do Art. 87. 

Podemos deduzir, então, que um artigo que tem validade de dez anos não pode impor metas

para os dez anos seguintes, quando não estará mais em vigor. 

83 O artigo em discussão é o Art.87 e não o 86,  como foi apresentado na justificativa desse projeto.
84 Id., Ibid., p. 5. 
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Ainda sobre as disposições transitórias da LDB, cabe destacarmos que o próprio 

governo não cumpriu a lei, pois o § 1º, do Art. 87, estabelece que: 
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A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará,
ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e
metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos. 85

Com base no que preconiza este artigo, podemos inferir que o governo deveria ter 

enviado, para aprovação pelo Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação (PNE) até 

20 de dezembro de 1997, data esta que marca o final do prazo de um ano estabelecido neste 

artigo, porém o projeto do PNE do governo só foi encaminhado ao Congresso Nacional no 

início do ano de 1998. Aliás, o Congresso recebeu duas propostas, uma encaminhada pelo 

Poder Executivo e outra elaborada e encaminhada pelas entidades representativas dos 

educadores brasileiros. Como no Congresso Nacional o governo tem ampla maioria, foi

aprovada a proposta vinda do Executivo que, inclusive, modifica o estabelecido no parágrafo 

IV, do Art. 87. 

No dia 9 de janeiro de 2001, com um atraso de quatro anos, foi sancionada pelo 

presidente da República a Lei n.º 10.172 que aprova o Plano Nacional de Educação e dá 

outras providências. O PNE alterou as determinações estabelecidas no Art. 62 e os prazos 

ditados pelo § IV, do Art. 87, que foram apresentados no tópico “Objetivos e Metas” do PNE, 

de forma diferenciada para as modalidades da Educação Básica, com a seguinte redação: 

18. Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados e
Municípios, que no prazo de dez anos, 70% dos professores de educação 
infantil e de ensino fundamental (em todas as modalidades) possuam
formação específica de nível superior, de licenciatura plena em instituições 
qualificadas. 86

85 BRASIL – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). Brasília: Congresso Nacional, 
20 de dezembro de 1996.
86 BRASIL – Plano Nacional de Educação. Brasília: Congresso Nacional, 2001, p. 114. 
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Com esta redação, o prazo da década da educação, estabelecido pelo § IV, do Art. 87, 

que servia de limite para que somente fossem admitidos no serviço público professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço, foi aumentado de 

2007 para 2010. Além da dilatação do prazo, a meta estipulada no PNE não foi a de atingir 

todos os profissionais que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, mas apenas 

70% destes.

Desta forma, o governo prorrogou, por mais três anos, o prazo estabelecido na LDB 

para que a titulação exigida para o ingresso no magistério que leciona na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental, fosse de nível superior. Este fato, por um lado, pode diminuir a 

pressa dos sistemas estaduais e municipais em titular seus professores e, por outro, aliviou um

pouco a pressão e a ansiedade que pairava sobre esses profissionais.

Com relação ao ensino médio, o objetivo estabelecido no PNE está, em parte, de 

acordo com o determinado na LDB, pois almeja atingir todos os profissionais que atuam

nessa modalidade de ensino, como podemos observar no parágrafo 19, dos Objetivos e Metas, 

do PNE:

Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que atuam.87

Nessa meta do PNE, a mudança em relação à LDB foi apenas a dilatação do prazo de 

2007 par 2010. Entretanto, como o PNE só foi aprovado em janeiro de 2001, e também o seu 

processo de divulgação foi bem inferior, ou quase não existiu quando comparado ao da LDB, 

87 Idem, ibidem, p. 114. 
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acreditamos que muitos profissionais da educação ainda desconhecem as alterações 

provocadas por esta lei, na lei maior da educação brasileira. 

Acreditamos também que, provavelmente, a divulgação das exigências do Art. 62 e 

dos prazos determinados pelo § IV, do Art. 87, pelos sindicatos, conselhos, entidades de 

educação e as secretarias de educação municipais, foi um elemento que motivou os 

professores municipais a reivindicarem dos prefeitos a realização de novos convênios de 

qualificação de professores como o da UFRN. 
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3.2 A coordenação, o acompanhamento e a administração do curso

O processo de coordenação, administração e acompanhamento do curso, nesse projeto 

sofreu modificações significativas em relação ao primeiro projeto. A primeira alteração que 

merece ser evidenciada foi quanto ao de número de convênios celebrados, pois, como vimos,

no primeiro projeto foi feito um único com os três municípios conveniados, enquanto que, 

nesse segundo, foram realizados três: o primeiro entre a UFRN e a prefeitura municipal de 

Ceará-Mirim; o segundo entre a UFRN e a prefeitura Municipal de Touros; e o terceiro entre 

a UFRN e as prefeituras municipais de São Miguel do Gostoso e de Pureza. 

Nos convênios para implementação do curso de “Pedagogia: licenciatura plena em

magistério”, nos municípios supra citados, não houve a participação da Secretária de 

Educação, Cultura e Desporto do Estado do Rio Grande do Norte (SECD/RN), nem da 

Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC). Portanto, esses convênios 

foram realizados diretamente entre as instâncias da UFRN e os municípios, evitando-se 

dúvidas sobre as responsabilidades das partes envolvidas.

Na Cláusula Segunda do termo do convênio estão definidas as atribuições da UFRN, 

da seguinte forma:



.

2.1 Compete à UFRN: 

a) inclusão dos alunos através de processo seletivo específico; 
b) corpo docente e pessoal técnico-administrativo;
c) diplomação. 88

Ao compararmos as obrigações atribuídas à UFRN nesses novos convênios com as do 

anterior, verificamos que, os itens c e d, do tópico 2.1, que tratavam das responsabilidades 

para com o  material didático (livros, retroprojetor, giz, projetores de slides) e as salas de 

aulas e os serviços de reprodução de textos, respectivamente, foram retiradas das atribuições 

dessa agência formadora e transferidas para as prefeituras. Assim, ocorreu uma redução das 

atribuições da Universidade em relação ao convênio anterior. 

A transferência dessas obrigações da UFRN para as prefeituras aumentou a 

responsabilidade dos coordenadores pedagógicos, pois, além das suas atribuições pedagógicas 

e administrativas, tiveram que fiscalizar se as prefeituras implementavam as práticas 

concretas relacionadas ao apoio logístico do curso, antes atribuídas à UFRN.

Como no primeiro, observamos nesse segundo projeto um processo de redistribuição 

da práticas administrativas e pedagógicas dentre as instâncias internas da Universidade. 

Coube à COMPERVE a elaboração, organização e aplicação do “processo seletivo 

específico” e ao DEPED, a indicação do coordenador pedagógico que, inclusive, tinha a 

responsabilidade de escolha do corpo docente. 

88 Conferir in. Termo do convênio celebrado entre a UFRN e as prefeituras de Ceará-Mirim, Touros, São Miguel
do Gostoso e Pureza. Anexo ao projeto, p.57. 
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3.3 O processo de seleção dos alunos 

Nesse projeto, também coube à Comissão Permanente do Vestibular 

(COMPERVE/UFRN) selecionar, por meio de um concurso vestibular específico, os 

alunos/professores do curso. Porém, observamos que o processo de seleção foi modificado em

relação ao primeiro projeto, pois, no primeiro, foram realizadas 3 (três) provas objetivas - 

Matemática, Estudos Sociais e Ciências Físicas e Biológicas e a prova de Português foi 

dissertativa. Enquanto que, no segundo projeto, as 4 (quatro) provas foram objetivas.

Ao compararmos a definição da composição das provas nos dois projetos, verificamos

que, no projeto anterior, as provas foram compostas de 15 (quinze) itens de múltipla escolha, 

com 5 (cinco) alternativas para cada item, enquanto que, neste, as provas objetivas também

apresentaram 15 (quinze) itens de múltipla escolha, porém, com 4 (quatro) alternativas para 

cada item.

No nosso entendimento, a substituição de uma prova dissertativa por uma objetiva, 

principalmente a de Português, e a redução do número de alternativas em cada um dos itens 

significaram uma diminuição do grau de dificuldade do processo seletivo. Provavelmente,

para assegurar a aprovação de um número de professores concorrentes expressivos e 

completar o quadro de vagas estipulado. 

Nesse projeto, também foi mantido o critério que defendia a experiência anterior como

pré-requisito para o ingresso no curso, porém o tempo mínimo de um ano, estabelecido no 

primeiro, foi retirado, como podemos verificar a seguir:
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5.1 Dos Candidatos 

O Curso de Pedagogia, ao proposto, se destina a professores no efetivo
exercício em escolas públicas do interior do Estado, localizadas nos 
municípios de Ceará-Mirim, Touros, São Miguel de Touros e Pureza. 
- ser portador de certificado ou diploma de 2º Grau; 
- encontrar-se no exercício da docência na pré-escola pública ou em
uma das quatro séries iniciais do ensino de 1º Grau regular, ou ainda, no
exercício do magistério de 2º Grau.89

Dentre as modificações feitas no processo de seleção do segundo projeto, observamos

que não foi exigido um tempo mínimo de experiência em sala de aula dos concorrentes ao 

vestibular específico e que as vagas foram dirigidas aos professores dos respectivos 

municípios numa única fase, que foi realizada no dia 9 de agosto de 1998,90 nos municípios de 

Ceará-Mirim e Touros. 

Talvez a modificação nos critérios tenha sido feita para atender a alguma reivindicação 

dos prefeitos, pois, com a retirada do pré-requisito “um ano de experiência”, todos os 

professores municipais portadores do diploma de 2º Grau se habilitaram a concorrer ao 

vestibular específico de acesso ao curso, e, com o estabelecimento de vagas dirigidas a cada 

município, evitou-se que professores de outros municípios concorressem às vagas. Desta 

forma, corrigiu-se um erro constatado no primeiro convênio, especialmente no campus de 

Macau, onde a maioria dos alunos/professores selecionados era dos municípios vizinhos. 

No entanto, julgamos pertinente esclarecer que as modificações operadas nesse 

processo de seleção foram realizadas no sentido de simplificá-lo, para permitir a participação

de um maior número de professores dos respectivos municípios conveniados, porém, a nosso 

89 Idem, ibidem, p. 11. 
90 De acordo com o Edital da COMPERVE de 22 de julho de 1998, a distribuição das vagas foi: Ceará-Mirim,
45 vespertino e 45 no turno noturno; Pureza, 20 vespertino e 25 no noturno; S. Miguel de Touros, 25 vespertino 
e 20 noturno; Touros, 45 vespertino e 45 no turno noturno.
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ver, sem diminuir a seriedade na correção das provas e nem submeter o processo aos 

interesses políticos locais. 

Um fato significativo que serviu para exemplificar a independência política e 

pedagógica do processo de seleção organizado pela COMPERVE/UFRN foi a reprovação, 

nesse vestibular, do professor Edmilsom Rodrigues do Nascimento, na época, Secretário de 

Educação do município de Ceará-Mirim e, portanto, indicado pela prefeitura para operacionar 

as atribuições da referida prefeitura para a implementação do curso. 

Entretanto, se, por um lado, esse fato serviu para ilustrar a seriedade do processo de 

seleção realizado pela COMPERVE, por outro lado, provocou  sérios problemas de apoio 

logístico, da parte do referido secretário, para a concretização do curso. 

Sobre a mudança de comportamento do secretário em relação ao curso, em virtude da 

sua não-aprovação no vestibular, a coordenadora pedagógica do convênio UFRN/Ceará-

Mirim assim se posicionou: 

...na verdade, nosso relacionamento foi muito melhor antes, ele era uma
pessoa alegre, brincalhona comigo, me tratava muito bem, mas depois que o
curso começou, eu notei uma certa dificuldade...tudo que eu ia falar com ele 
constava no convênio, eu não estava pedindo nada que não estava no 
convênio e ele sempre colocava dificuldade, dizendo que os alunos estavam
querendo coisas demais, que os alunos exigiam demais, que daqui a pouco 
os alunos iriam querer que a secretaria pagasse para eles estudarem... E eu
disse até que era muito justo que os alunos recebessem uma bolsa para
estudar, e foi quando tomei conhecimento dessa história de que ele tinha sido 
reprovado no vestibular, e as pessoas em geral atribuíam essa mudança de 
comportamento dele a esse fato... 91

É evidente que o secretário de educação não ficou satisfeito com a sua reprovação, 

pois 90 (noventa) professores (as) do sistema municipal de ensino de Ceará-Mirim, por ele 

coordenado, conseguiram ser aprovados. Esse fato desnudava a sua falta de conhecimento

91 Entrevistada número 2 (dois).



.

sobre os conteúdos específicos avaliados no vestibular. Além do mais, trazer à tona essa 

realidade, poderia diminuir a sua autoridade junto a seus pares, como também a 

representatividade no poder local. 

Entretanto, quando entrevistado sobre a importância desse convênio para o município

de Ceará-Mirim, o então secretário não demostrou mágoa nem revolta por não ter sido 

aprovado no vestibular, como podemos observar no seu posicionamento a seguir: 

... a UFRN merece crédito do povo do Rio Grande do Norte. A universidade
veio para ficar e já desenvolve uma atividade espetacular, em Ceará-Mirim
especificamente. Nós estamos aproveitando da melhor maneira possível para 
fazer com que o nosso professor carente, da zona rural, que também estão 
trilhando esse curso, possam melhorar os seus conhecimentos e a sua 
titulação e, com certeza, lá na ponta, que o nosso aluno é quem vai sair
ganhando, pois, ele, vai aprender melhor... 92

A expectativa de melhoria da qualidade da educação municipal por meio da formação

dos professores, defendida pelo secretário, teria maiores condições de ser concretizada se 

fosse reforçada por melhorias nos salários e nas condições de trabalho dos profissionais da 

educação desse município.

92 O professor Edmilsom Rodrigues do Nascimento foi secretário de educação no município de Ceará-Mirim, no
período de 1996 a 2000. 
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3.4 Atribuições do departamento de educação 

Nos termos dos convênios que garantiram legalmente a viabilidade do segundo 

projeto, pois são estes que asseguram as contrapartidas de cada conveniado, não verificamos

nenhuma alteração em relação aos do primeiro projeto, conforme podemos observar na

redação seguinte: 

2.11. Ao Departamento de Educação: 

a) planejamento, execução e avaliação do curso; 
b) garantia de coordenação administrativa e acadêmica do curso, bem
como oferta das disciplinas da grade curricular em apreço, devendo para 
tanto designar professor para as citadas {funções} de acordo com o Projeto 
aprovado em sua plenária, segundo Resolução 212/94-CONSEPE. 93

Como afirmamos anteriormente, não existem diferenças entre as obrigações atribuídas 

ao DEPED no primeiro e no segundo projeto. A única alteração identificada na comparação

feita entre os dois textos é que, no segundo, falta a palavra “funções”, o que não altera 

significativamente as atribuições do DEPED, podendo até mesmo consistir em erro de 

digitação.

No entanto, julgamos pertinente esclarecer que constatamos uma verdadeira 

transferência interna de atribuições, ou seja, as tarefas da UFRN foram implementadas pela 

COMPERVE e pelo DEPED, e este último, por sua vez, transferiu as suas práticas

administrativas e de coordenação pedagógica para os coordenadores. Desta forma, a grande

93 DEPED/UFRN – Projeto curso de pedagogia: licenciatura plena em magistério. Natal, RN, julho de 1998, p. 
57.
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maioria das atribuições da UFRN eram encaminhadas pelas coordenadoras, ad referendum do 

DEPED, muitas vezes sem o devido apoio da instituição. 

Acerca do apoio da Universidade, enquanto instituição, para a implementação do 

curso, a coordenadora pedagógica dos cursos realizados em convênio com os municípios de 

Touros, Pureza e São Miguel do Gostoso, quando solicitada a explicitar suas principais 

dificuldades no desempenho de suas funções, afirmou:

...Outra coisa, em termo de dificuldade, esse é um projeto institucional, pelo
menos a proposta dele é da Universidade enquanto instituição formadora
responsável pela atuação nesses municípios, mas, efetivamente, essa 
proposta institucional, me parece que ela ainda não adquiriu um corpo que 
venha fazer face a esse projeto institucional, até parece que era coisa
particular do curso de Pedagogia ou de um determinado departamento, que
vai atender por um determinado período nesses locais, e por aí fica. Como se
a Universidade não tivesse a dimensão que esses cursos estão tendo, a 
repercussão deles em cada município e na região... 94

A entrevistada não detalha as dificuldades encontradas no exercício de sua função, 

como coordenadora pedagógica, no entanto, nas entrelinhas de seu discurso, desvela que a 

Universidade enquanto um coletivo institucional não investiu na implementação do curso, 

aparentando ser o mesmo até, segundo ela, a execução de um projeto do curso de Pedagogia 

ou do departamento de educação. Provavelmente, ela sentiu a falta de apoio de outros espaços 

de reflexão e de ação da UFRN. Por exemplo, a Pró-reitoria de Assuntos Acadêmicos, no 

momento da reestruturação da política de interiorização da Universidade, quando por ocasião 

do fechamento dos campi do interior, defendeu a necessidade de realização de cursos para 

formação dirigidos aos profissionais da educação básica, ou, talvez, do Programa de Pós-

94 Entrevistada n. 3.
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Graduação em Educação (PPGED) da UFRN, vinculado ao DEPED, pois, uma de suas 

maiores bases de pesquisa é exatamente a de formação e profissionalização docente. 

Neste sentido, acreditamos que os programas de pós-graduação em educação devem

trabalhar articulados com a formação de professores inicial e continuada, com vista a 

desenvolver suas reflexões teóricas a partir das experiências concretas de formação e 

profissionalização docente.
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3.5 Contrapartida das prefeituras conveniadas: o dito e o feito

As atribuições das prefeituras conveniadas regidas por esse segundo projeto 

aumentaram comparativamente em relação ao primeiro convênio. As práticas institucionais 

antes atribuídas às direções dos campi (CRUTAC), ou seja, responsabilidades pelo 

provimento de  material didático (livros, retroprojetor, giz, projetores de slides), salas de aulas 

e serviços de reprodução de textos, foram transferidas para as prefeituras. Como podemos

observar, analisando as alíneas do item 2.2, do termo de convênio da UFRN com a prefeitura 

municipal de Ceará-Mirim,95 “2.2. Compete à Prefeitura de Ceará-Mirim: garantia de 

espaço físico, apoio logístico, bem como pessoal necessário às ações didático-pedagógicas a 

serem desenvolvidas no município”. 

A garantia de espaço físico adequado para o funcionamento da sala de aula do curso, 

que no primeiro projeto foi uma das atribuições da UFRN, passou neste segundo projeto a 

ser uma atribuição das prefeituras conveniadas. Esse fato representou um problema na 

maioria das cidades onde se realizaram os cursos, pois, enquanto nos municípios de Nova 

Cruz, Santa Cruz e Macau, as atividades didáticas realizam-se em salas de aula dos campi,

que já não eram muito boas, nos municípios que iniciaram o segundo projeto,  Ceará-mirim,

Touros, Pureza e São Miguel do Gostoso, as aulas eram ministradas em salas de aulas de 

escolas municipais, estaduais e até particulares, ou em instituições comunitárias, como:

igreja, clube de mães.

95 O termo do convênio foi comum aos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza e São Miguel do Gostoso. 
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Como as turmas eram compostas de 45 alunos (as) e funcionavam nos turnos diurno e 

noturno, não existiam salas preparadas especificamente para este número de alunos; e, quando 

havia espaço, não havia iluminação suficiente para as aulas do turno noturno. 

Na cidade de Ceará-Mirim, o curso de Pedagogia realizado em convênio teve o seu 

início na Escola Municipal Adele de Oliveira, tida como modelo do sistema municipal de 

educação, porém, houve problemas no relacionamento entre a direção e os alunos do curso, 

pois essa escola é dirigida por uma professora que se submeteu à seleção do concurso 

vestibular, mas, infelizmente, não conseguiu aprovação. Esse fato, provavelmente, contribuiu 

para o tensionamento das relações entre a diretora da escola e os alunos/professores. Além

desse aspecto, a sala de aula onde o curso funcionava não apresentava condições de 

funcionamento: era muito quente e, devido à proximidade das salas do Ensino Fundamental,

acontecia muito barulho. A superação desses conflitos só foi possível com a transferência do 

curso, daquela escola para uma escola estadual, passando, em seguida, a funcionar no CAIC 

da cidade, a Escola Estadual João Varela, localizado num bairro de periferia. 

Sobre as condições de ministração das aulas no CAIC, na reunião do colegiado do 

curso de 29/05/1999, o professor de Antropologia afirmou: “Está impossível dar aula à noite, 

devido uma turma que funciona na sala de cima, eles arrastam cadeiras, batem, pulam etc. 

Eu já fui lá em cima e conversei com a professora, que inclusive, é nossa aluna no turno da 

tarde”.  No turno da noite, a citada sala de aula funcionava no térreo, e no andar de cima

funcionava uma turma de oitava série do Ensino Fundamental muito barulhenta, daí esse 

testemunho do professor.

A possibilidade de construção de estruturas específicas, adequadas para o 

funcionamento do curso, foi aventada, pelo professor Edimilson Rodrigues do Nascimento,
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secretário de educação do município de Ceará-Mirim, na gestão 1996/2000. Quando indagado 

sobre as contribuições da prefeitura para o funcionamento do curso, assim se posicionou: 

... a secretaria de educação já adquiriu um terreno que fica próximo à escola 
Augusto Meira. Esse terreno hoje é da Secretaria Municipal de Educação, e
nós já solicitamos a um engenheiro, que trabalha na prefeitura municipal,
para confeccionar a planta. No prédio, a intenção nossa, junto com o prefeito
Roberto Varela, é que, até o final do ano 2000, se Deus quiser, nós já vamos
ter uma estrutura completa para estabelecer esse curso. Nós queremos iniciar 
a partir de janeiro de 2001, já neste prédio, que vai ter, no mínimo, 2 (duas)
salas de aula, 1 (uma) sala para a coordenação e 1 (uma) sala para a
biblioteca, além de banheiros, cozinha. Com isso, a prefeitura pode 
contribuir para funcionar melhor os cursos da UFRN...

A entrevista foi concedida em novembro de 1999. No de 2000, ocorreram as eleições 

municipais; o PMDB, partido ao qual o secretário era vinculado, perdeu nas urnas e sua 

promessa, lamentavelmente, não foi cumprida. Em dezembro de 2001, já sob o governo do 

PSDB, as turmas concluíram o curso sem a construção do prédio prometido.

Na cidade de Touros, o curso começou em setembro de 1998, funcionando no salão 

paroquial da igreja católica da cidade; um mês depois, passou para o clube de mães e no dia 

18 de maio de 1999, para a residência do pároco da cidade. Ao ser questionada sobre a nova 

sala, a professora da disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus, assim

se posicionou: “É pior do que a outra, mal iluminada, estreita e comprida, parece um 

verdadeiro corredor polonês”. A pressão dos professores, dos alunos e coordenação 

pedagógica do curso fez com que, em menos de 15 dias, a sala voltasse a ser a do clube de 

mães que era um pouco melhor.

A situação mais estável em relação ao espaço físico foi a do curso desenvolvido em

convênio com as prefeituras de São Miguel de Gostoso e Pureza, que alugaram uma sala em

uma escola particular no centro da cidade de Touros e deslocavam os alunos/professores 

municipais, para o local, através de transportes coletivos, tais como: ônibus, bestas, 
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camionetas etc. Mesmo, assim, ocorreu, com relativa freqüência, ausência dos alunos 

causados por defeitos nos meios de transporte. 

Talvez por termos freqüentado muito tempo as universidades, refletindo sobre as 

condições da escola ideal, esquecemos a realidade concreta da escola pública brasileira, e, ao 

nos defrontarmos com este espaço nu e cru, com suas cores e suas dores, confundimos nossas 

representações com o representado, o utópico com o real, aumentando o nosso grau de 

exigência em relação às nossas condições de trabalho. 

Uma outra visão que objetive explicar esse grau de exigência pode partir do 

pressuposto de que os docentes que ministram aulas nesses cursos, em virtude de sua larga 

experiência, incorporaram uma representação do que é um espaço universitário, de sua infra-

estrutura, das práticas pedagógicas e das múltiplas  trocas de conhecimentos desenvolvidas 

pelos alunos, no meio acadêmico; e, ao lecionarem em um curso de uma única turma por 

turno, percebem o isolamento dessa prática. Essa segunda opinião, com a qual concordamos,

também está de acordo com a crítica feita pelas entidades organizadas (ANFOPE, ANPAE, 

ANPED, FORUMDIR) à proposta governamental de transferir do curso de pedagogia nas 

Universidades a prática histórica de formar professores para a Educação Infantil e as séries 

iniciais do Ensino Fundamental, do curso de Pedagogia das Universidades para o isolamento

dos Institutos Superiores de Educação. 

De volta às obrigações dos municípios, verificamos, in loco, que as alíneas b e c, do 

item 2.2., da cláusula Segunda, do termo do convênio, que estabeleceu como atribuição das 

prefeituras a designação de pessoal para ... b) acompanhamento administrativo do convênio – 

na garantia de execução do curso entre as partes conveniadas; c) designação de professores 

para colaborar na execução curricular do curso, por solicitação da coordenação do mesmo... 

foi  efetivada por meio da designação de representantes das Secretarias de Educação e Cultura 
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(SEC) para acompanhar o curso, fato este que não representou nenhuma dificuldade, pois 

todos os quatro municípios dispunham de professores que atuavam na escola e ocupavam

cargos de confiança na SEC e que, ao mesmo tempo, freqüentavam o curso. Aliás, um fato 

comum encontrado nos municípios pesquisados, na época, foi à presença de dirigentes 

educacionais sem licenciatura plena. 

Um caso ímpar ocorreu em São Miguel de Gostoso, onde tinha freqüentando o curso 

os secretários de educação e de finanças, a secretária de saúde e o presidente da câmara. O 

maior ou menor grau de participação dos dirigentes municipais parece intervir no apoio 

logístico das prefeituras aos cursos.

A alínea d do termo do convênio estabelece as seguintes obrigações dos municípios:

...garantia de financiamento para deslocamento de professores do curso e 
coordenação bem como de serviços administrativos pertinentes à
documentação discente, através de pagamento direto aos responsáveis
indicados, com recursos oriundos do FUNDEF ou quaisquer recursos
destinados especificamente para a área educacional... 

A efetivação da “garantia de financiamento para deslocamento de professores do 

curso” deu-se por meio do pagamento de uma bolsa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

para cada professor que ministrasse uma disciplina, a maioria delas de 60 horas-aulas. 

Considerando-se que o corpo docente na época era composto, predominantemente, de 

mestres, contando inclusive com alguns doutores, a bolsa não era significativa. Porém, como

essa categoria, no ano de 1999, estava há cinco anos sem receber reajustes salariais, a 

participação nos cursos, nesse momento, provocou disputas entre os integrantes do DEPED.

Ainda como parte dos recursos municipais disponibilizados para o convênio, foi 

assegurada a um funcionário do departamento de educação uma gratificação de R$ 150,00 
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(cento e cinqüenta reais) para que o mesmo organizasse a documentação referente aos alunos 

do curso. 

Dentre as obrigações dos municípios para o bom andamento do convênio, a alínea e

estabeleceu que eles deveriam viabilizar “garantia de serviços de reprodução (xerox) e 

disponibilidade de recursos didáticos tais como: retroprojetor, quadro de giz, flipshart”. Em

atendimento a esse item do convênio, todos os municípios adquiriram retroprojetores e as 

salas, naturalmente foram equipadas com quadro de giz. No entanto a falta de xerox, em

alguns municípios, dificultou o processo ensino-aprendizagem, pois, como o curso funcionou

fora das dependências administrativas da Universidade, não possuía biblioteca, e a realidade 

sócio-econômica dos alunos – professores municipais –, dificultava a aquisição de livros. Em

função dessa situação contextual, os professores trabalhavam com leituras de textos em sala, 

sendo imprescindível a cópia xerográfica. 

Um dos problemas de grande relevância nos cursos realizados fora dos espaços físicos 

da Universidade é a falta de bibliotecas com acervo especializado, adequado para alunos de 

um curso de nível superior. A falta deste espaço prejudica o ensino e a pesquisa e, 

evidentemente, a qualidade do curso.

A dinâmica do curso estimulava a utilização desse recurso, pois os professores 

ministravam suas aulas uma vez por semana, num total de quatro horas por turno. A prática 

comum era, no final de cada aula, o professor recomendar o texto para a aula da semana

seguinte, para que, nesse ínterim, os alunos o reproduzissem e o lessem. Porém, algumas

vezes, ocorreram problemas, principalmente por falhas técnicas nas máquinas de reprodução, 

prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

Pode parecer estranho para algum docente de uma grande Universidade, que está 

habituado a ter em grande quantidade e de boa qualidade este tipo de serviço, mas a 
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reivindicação explicitada, no convênio pelo DEPED/UFRN – de que fossem garantidos os 

serviços de reprodução (xerox) – justifica-se porque, nas cidades de pequeno porte, esta 

máquina ainda não é tão comum. Como exemplo, podemos citar a cidade de Touros, onde, em

junho de 1999, só existiam apenas duas: uma, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e outra, 

na escola particular Balão Mágico; ou, ainda, a cidade de São Miguel de Gostoso, onde não 

havia nenhuma.

A última alínea, que tratou das atribuições acordadas para os municípios de Ceará-

Mirim, Touros, São Miguel de Gostoso e Pureza, foi consignada, no termo do convênio, da 

seguinte forma: “f) garantia de transporte diário, após encerramento do período noturno, 

Touros–Natal para os professores residentes na capital”.

Esta alínea constava nos quatros convênios e era consolidada em Ceará-Mirim através 

do pagamento das passagens, deste município para Natal, nos transportes coletivos que fazem

esse percurso. Em Touros, onde funcionavam também as turmas de São Miguel de Gostoso e 

Pureza, os três municípios se cotizavam e pagavam a um proprietário de um carro particular 

para levar os professores de Natal a Touros e trazê-los de volta. 

Como professor desses cursos realizados em convênios, lembro, ainda hoje, que 

voltávamos às 23 horas, enfrentando uma estrada com pouquíssimo tráfego, provocando 

tensionamento nos professores, pela possibilidade de quebra do veículo ou mesmo de assalto, 

preocupação que fazia com que uma determinada professora  rezasse todo o percurso de volta. 

Uma questão que não constou nos termos dos convênios realizados, talvez por parecer 

menor, foi a da alimentação e do alojamento dos docentes que ministraram o curso, mas que 

foi assegurada, tanto no município de Ceará-Mirim como no de Touros. 

Em síntese, podemos afirmar que as modificações feitas no primeiro projeto foram, em

primeiro lugar, para adequá-lo ao novo contexto legal vigente no país; em segundo, transferir 
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algumas atribuições da UFRN para as prefeituras conveniadas. Verificamos que, no processo 

de transferência de responsabilidade que ocorreu no segundo momento, algumas

reivindicações das prefeituras foram incorporadas ao projeto.

Acreditamos, ainda, que o registro das práticas pedagógicas do ensino superior 

desenvolvidas em novos e múltiplos espaços, fora da área física da Universidade, e o estudo 

das implicações metodológicas dessa prática, constituem um dos elementos que compõem

uma das lacunas dessa pesquisa, pois verificamos, na prática, a veracidade das afirmações de 

Thomas L. GOOD & Rhona S. WEINSTEIM: ...As pesquisas sobre a eficácia do ensino têm 

fornecido dados imprescindíveis sobre o modo como os processos escolares afectam os 

resultados dos alunos...96 Portanto, provavelmente, as condições como se dão as práticas de 

formação de professores são peças importantes na máquina que compõe o contexto em que 

são ministrados esses cursos de Pedagogia e interferem nos resultados almejados.

Acreditamos também que reflexões científicas sobre as práticas desenvolvidas nesses 

cursos propiciam a articulação, num mesmo tempo e espaço, das três dimensões do trabalho 

acadêmico do modelo brasileiro, o ensino, a pesquisa e a extensão, além de atender a uma

demanda da categoria profissional, que tem contribuído para aumentar o respaldo da UFRN 

na sociedade potiguar, como instituição referencial da produção e da socialização do

conhecimento técnico-científico, em um momento conjuntural em que os ventos neoliberais a 

assolam com furor destruidor e privatizante.

Nesse sentido, acreditamos que as críticas e as sugestões feitas por Santos (1995) à 

universidade portuguesa, aplicam-se  à relação inaugurada com esses projetos, entre a 

Universidade e sociedade norte-rio-grandense, a saber:

96 GOOD, L. Thomas & WEINSTEIM, S. Rhona. As escolas marcam a diferença: evidências críticas e novas 
perspectivas. In. NÓVOA, António (coord.). As organizações escolares em análise. Pp.77-98. Lisboa,
Portugal: Dom Quixote; Instituto de Inovação Educacional, 1995, p. 96. 
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As actividades de extensão procuraram ‘extender’ a universidade sem a 
transformar ...a prestação de serviços a outrem nunca foi concebida como
prestação de serviços à própria universidade. Tais actividades estiveram, no 
entanto, ao serviço de um objectivo genuíno, o de cumprir a 
‘responsabilidade social da universidade’, um objectivo cuja genuinidade, de 
resto, reside no reconhecimento da tradicional ‘irresponsabilidade social da
universidade’.97

Neste sentido, o projeto inicial e o segundo, conforme sua justificativa, foi elaborado 

com a visão de “prestação de serviço” aos professores do ensino básico e às prefeituras. No 

entanto, na sua implementação verificou-se uma massificação desse tipo de parceria, pois 

existe um grande número de novos cursos sendo iniciado em convênio da UFRN com outras 

prefeituras, com recursos do FUNDEF, em virtude do sucesso do projeto inicial. 

Entretanto não podemos esquecer as palavras de alerta proferidas pela coordenadora 

pedagógica dos convênios realizados nos municípios de Touros, Pureza e São Miguel do 

Gostoso, quando disse: 

... a universidade ainda não se apercebeu, digamos, da dimensão desses 
cursos. Eles estão aflorando em uma quantidade enorme de prefeituras que 
buscam o departamento de educação para estabelecer convênios, o cuidado 
que nós devemos ter para que esses cursos não cheguem a ser um curso de 
faz de conta e que, nesse processo formativo, não se perca a seriedade do 
que significa um curso de Pedagogia nas condições nas quais eles estão 
ocorrendo...

Por outro lado, a experiência adquirida pelos docentes que ministram aulas nesses 

cursos, esta pesquisa e outras que certamente virão provavelmente contribuirão para a 

construir uma nova relação entre a Universidade no Rio Grande do Norte e os professores da 

educação básica. 

97 Cf. in. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São 
Paulo: Cortez, 1995, p. 229. 
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No entanto, a contribuição social da UFRN será maior se, ao mesmo tempo que 

aumentar a quantidade, melhorar a qualidade dos cursos.



.

4. A GÊNESIS DO PROBÁSICA 

A política de formação de professores da educação básica em serviço da UFRN, que 

culminou com a criação do Programa de Qualificação Profissional para Educação Básica 

(PROBÁSICA), de acordo com as nossas análises, teve a sua gênesis nos primeiros convênios 

realizados entre esta Universidade e as prefeituras de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau, para a 

“...formação de pedagogo habilitado para o Magistério das séries iniciais do 1º Grau em 

nível de Licenciatura Plena...”98 , nas suas unidades de ensino do interior. 

Entretanto, como vimos no tópico “A reestruturação da UFRN e a constituição de sua 

política de formação de professores em serviços: entre práticas e teorias”, os convênios 

iniciais atenderam a uma necessidade de a Universidade justificar o fechamento das unidades 

do interior e, ao mesmo tempo, atender a uma demanda dos profissionais da Educação Básica.

A divulgação desses cursos junto aos profissionais da educação de outros municípios,

o aumento de titulação estabelecido pelo § IV, do Art. 87, da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e, principalmente, os recursos para o financiamento dos cursos 

assegurados pelo FUNDEF, foram os principais elementos que incentivaram uma demanda,

cada vez mais crescente, em defesa da realização de novos cursos. Estes fatos contribuíram de 

forma decisiva, para que outras prefeituras buscassem a UFRN para formar também os seus 

professores.

98 Conferir no Projeto Curso de Pedagogia: Licenciatura Plena em Magistério. UFRN/DEPED. Natal, RN: 1996, 
p. 8. (Mimeo)
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Para uma melhor visualização da evolução do PROBÁSICA, apresentamos dados que 

comprovam o crescimento da política de formação de professores em serviço da UFRN, 

através de tabelas, situada em momentos temporais diferentes. 

Tabela n.º 4 

Dados dos primeiros convênios em agosto/1997

Discriminação número de: Convênios com 

Prefeituras

Total

Cursos/convênios 3 3

Turmas 6 6

Municípios participantes 28 28

Alunos 240 240

Fonte: DEPED. 

O número de convênios celebrado pela a UFRN foi de 3 (três), para um total de 6 

(seis) turmas, e atendeu a 240 alunos, nas unidades de ensino do interior. No campus de 

Macau, estudaram 90 alunos/professores dos municípios de Macau, Alto do Rodrigues, 

Guamaré, João Câmara, Jandaíra e Pendências. No campus de Santa Cruz, participaram 80 

professores dos municípios de Campo Redondo, Cel. Ezequiel, Japi, Lajes Pintada, Sítio 

Novo, Tangará e evidentemente do próprio município onde funcionava o campus.

O pólo99 que mobilizou um maior número de municípios foi o que funcionou no 

campus de Nova Cruz que teve alunos/professores de 15 (quinze) municípios, a saber: Nova 

Cruz, Santo Antônio, São José do Campestre, Montanhas, Serra Caiada, Pedro Velho, 

Serrinha, Canguaretama, Monte Alegre, Brejinho, Várzea, Espírito Santo, Baía formosa, Serra 

de São Bento, Passa e Fica, num total de 80 participantes. 

99 Denominação utilizada pelo PROBÁSICA para os municípios onde funcionavam os cursos. Esta nomenclatura
é adotada até os dias atuais. 
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Muitas das prefeituras desses municípios, com o desenvolvimento desses projetos, 

passaram a implementar os seus próprios convênios, principalmente, a partir do segundo 

projeto, com o vestibular específico voltado para os professores municipais, e, também da 

garantia de financiamento, assegurada pelo FUNDEF. 

Os alunos que concluíram o curso nas turmas que funcionaram nos campi de Santa 

Cruz, Nova Cruz foram os primeiros formados através dessa política de formação de 

professores em serviço da UFRN, apesar de a página na internet100 dessa agência formadora

ter apresentado como sendo a primeira, as duas turmas que concluíram no polo de Ceará-

Mirim. Provavelmente, estas afirmações foram baseadas na data da criação oficial do 

PROBÁSICA, e não do inicio da reestruturação da política de interiorização dessa 

Universidade.

No segundo momento, em julho de 1998, foram implementados três novos convênios 

com as prefeituras dos Municípios de Ceará-mirim, Touros, São Miguel de Touros e Pureza, 

com o mesmo objetivo, inclusive, com uma redação semelhante -  “...para formação de 

professores em Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para o Magistério das 

séries iniciais do ensino fundamental...”101. Esses novos cursos, porém, funcionaram fora dos 

espaços físicos da Universidade, em salas de aulas dos próprios municípios e amparados por 

uma nova realidade legal vigente no país a partir do final do ano de 1996, com a aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Lei n.° 9.424/96, que instituiu o 

FUNDEF.

Essas novas experiências, de acordo com a então chefe do DEPED, professora Sandra 

Borba, significou para a UFRN: 

100 www.ufrn.br/, disponível em 20/02/2002, às 23h.:30.
101 UFRN/DEPED. Projeto Curso de pedagogia: Licenciatura Plena em Magistério. Natal, RN: 1998, p. 9. 
(Mimeo)
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... uma experiência pioneira, original, de levar o curso de Pedagogia para o 
interior, independente de esse interior ter ou não um núcleo, um campus da 
universidade. Nesse sentido, foi muito importante a coragem da professora 
Marlúcia, que decidiu, juntamente conosco, que nós deveríamos assumir
esse ônus e essa dificuldade, que foi iniciar o primeiro curso fora da rede 
física da UFRN. Esta experiência começou exatamente em Ceará-Mirim,
posteriormente foi agregado a esta experiência, o que chamamos hoje de
pólo de Touros, onde também participam professores das prefeituras de São
Miguel do Gostoso e Pureza ... 

Esses novos convênios apresentaram uma redução do número de municípios

participantes, que ocorreu porque eles foram celebrados diretamente entre a Universidade e as 

prefeituras de cada município, para a formação de um número preestabelecido de professores, 

por exemplo: Ceará-Mirim, 90 (noventa) vagas; Touros, 90 (noventa) vagas; Pureza, 45 

(quarenta e cinco) vagas; e São Miguel do Gostoso, 45 (quarenta e cinco) vagas.

Os dados numéricos que caracterizam esses novos convênios indicam uma redução 

bastante significativa na quantidade de municípios participantes. Entretanto, como podemos

observar na tabela n.º 5, houve um aumento significativo no número de alunos.

Tabela n.º 5 

Dados dos primeiros convênios do segundo projeto. Dez/1998

Discriminação n.º de: Convênios com 

Prefeituras

Total

Cursos 3 3

Turmas 6 6

Municípios participantes 4 4

Alunos 270 270

Fonte: DEPED. 
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Um elemento importante que consideramos pertinente evidenciá-lo foi que os avanços 

no processo organizativo do sistema educacional dos municípios não eram, até então, 

refletidos na formação acadêmica do quadro docente, pois, o município de Ceará-Mirim, um

dos primeiros do país a constituir o Conselho de Fiscalização e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF), e também um dos primeiros do Rio Grande do Norte102 a organizar o seu sistema

educacional independente do estadual, apresentava um quadro deficitário:  dos 453 

profissionais que integravam esse sistema em 2000, apenas 64 possuíam curso de nível 

superior. Porém, com o curso-convênio, 90 professores se formaram no curso de Pedagogia

da UFRN. 

O crescimento do número de projetos exigiu da administração da Universidade a 

constituição de uma estrutura orgânica para sua gestão, pois o DEPED estava sobrecarregado 

com esse gerenciamento. Nesse sentido, o magnífico reitor José Ivonildo do Rêgo assinou, em

2 de fevereiro de 1999, a Resolução do CONSEPE n.° 014/99, que criou o Programa de 

Qualificação Profissional para a Educação Básica (PROBÁSICA). No seu Art. 1º, define: 

“Art. 1. – Criar o Programa de Qualificação Profissional para a Educação
Básica (PROBÁSICA), destinado exclusivamente a professores no efetivo 
exercício do magistério em escolas do Estado do Rio Grande do Norte,
vinculadas ao sistema estadual, municipal ou a organizações não-
governamentais, com as quais a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte estabeleça convênio e que sejam aprovados em processo seletivo
próprio.” (CONSEPE, 1999, p. 1) 

Criado o programa, foi assegurada uma estrutura física e material para a constituição 

da sua sede, localizada na antiga Delegacia Regional do Ministério de Educação e Cultura 

102 Conferir no Boletim técnico do Fundescola n.° 27, 1999, p. 7. 
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(DEMEC),103 fato este que favoreceu a divulgação do programa junto aos dirigentes 

educacionais dos municípios, pois o endereço já era de conhecimento da maioria.

Esse espaço físico foi liberado de suas funções porque o Governo brasileiro, para 

implementar a política de minimização do Estado, de orientação neoliberal, fechou, através do 

Decreto Presidencial n.° 2.890/98,104 todas as Delegacias Regionais, nos vinte e seis Estados 

da Federação, ficando apenas dois escritórios de representação deste Ministério, nos Estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Fato que prejudicou o acompanhamento, a fiscalização e o 

assessoramento direto, feito por estas delegacias, aos sistemas educacionais estaduais, 

municipais e privados.

Assegurado o espaço físico, faltava a constituição da equipe de gerenciamento do 

programa, que foi instituída, através do Caput do Art. 4º, da Resolução do CONSEPE, n.º 

014/99, com a seguinte redação: “ Art.4º – O PROBÁSICA terá um coordenador geral e um 

vice-coordenador, indicados pelo Reitor, e uma secretaria central, que gerenciará o 

Programa...” (CONSEPE/UFRN,1999, p. 2) Apesar de constar na resolução o cargo de vice-

coordenador,  até o início do ano de 2002, ainda não tinha sido nomeado uma pessoa para 

ocupá-lo.

No processo de elaboração e aprovação do Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

PROBÁSICA, novas modificações foram feitas em sua estrutura administrativa e pedagógica 

objetivando melhorar a sua atuação. Neste sentido, este programa passou a ter a seguinte 

composição administrativa:

a) Coordenador Geral: indicado pelo reitor, responsável pelo 
acompanhamento administrativo e pedagógico do Programa;

103 Situado na Rua Nascimento de Castro, n. 1540, no bairro de Lagoa Nova, Natal, RN.

104 Ver Decreto n.° 2.890/98, de 21/12/98, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 22/12/98.
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b) Equipe Técnica: responsável pelo assessoramento nas negociações
entre os interessados em firmar convênios e a Coordenação Geral; 
c) Coordenador Pedagógico do Curso: indicado pelo Departamento ao 
qual a maioria das disciplinas estejam vinculadas, tem a função de 
acompanhar e avaliar o curso nos aspectos administrativos e didático-
pedagógico;
d) Coordenador de Pólo: função exercida, preferencialmente, por um
profissional qualificado e residente na sede do município, onde o curso será
realizado, devendo o mesmo assumir em conjunto com a Coordenação 
Pedagógica as atividades acadêmicas e logísticas do  curso; 
e) Secretários: O PROBÁSICA contará com os serviços de pessoal de 
apoio com a função de subsidiar administrativamente os diferentes setores
do Programa – Secretaria Geral. Além, dessa secretaria, cada pólo disporá de 
um Secretário responsável pela articulação das questões acadêmicas junto ao 
DAE. 105

Como observamos na estruturação administrativa do programa aprovado em seu 

projeto político pedagógico, não consta a função de vice-coordenador, como está definido na 

citada resolução do CONSEPE, pois, segundo a sua coordenadora geral, este cargo, desde sua 

criação, nunca foi ocupado. Sobre a atualidade da referida resolução, a professora   Neide 

Varela afirmou:

...inclusive nós estamos reelaborando uma série de diretrizes do
PROBÁSICA, e vai sair uma outra resolução atualizando todas as atividades
do programa, porque aquela resolução, foi aprovada antes de iniciar o
PROBÁSICA e já está desatualizada...106

A equipe técnica criada na alínea b é um elemento novo em relação à resolução citada. 

É composta por oito funcionários, em sua maioria oriundos, por relotação, da ex-delegacia 

regional do MEC para a UFRN. 

A forma de indicação do coordenador pedagógico de curso sofreu uma modificação

bastante significativa, pois antes era indicado pelo DEPED e atualmente passou a ser pelo 

105 Documento este, que trata de diretrizes para a oferta do Curso de Pedagogia com habilitação em Magistério
para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, PROBÁSICA, 2001, mimeo.
106 Prof.ª Drª. Neide Varela, coordenadora geral do PROBÁSICA, entrevistada, em  1/03/2002.
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“Departamento ao qual a maioria das disciplinas estejam vinculadas”. Este fato, por um

lado, representou um posicionamento democrático, de deslocamento para o departamento com

um maior número de professores atuando em um determinado curso; por outro lado, 

significou uma atitude administrativa que retirava do DEPED esta função para fortalecer a 

participação das licenciaturas específicas.

A representatividade dos coordenadores pedagógicos de cursos foi evidenciada pela 

coordenadora geral do programa com as seguintes palavras:

...as decisões que nós acatamos e que na realidade conduz toda a parte de

procedimentos e políticas do PROBÁSICA é do coletivo, composto pelos 

coordenadores pedagógicos dos cursos...107

Na verdade, pelas reuniões de que participamos e pelas observações feitas, 

acreditamos que é correto afirmar que o maior coletivo deliberativo do programa é o 

colegiado de coordenadores pedagógicos. 

As características que deveriam compor o perfil de um coordenador pedagógico, de 

acordo com as discussões feitas no DEPED, segundo a professora Sandra Borba Pereira, ex-

chefe deste departamento, no período de 1997 a 2001, eram:

...não seria qualquer pessoa que poderia realmente assumir um tipo de
atividade dessa aí. Começamos a perceber que, para a coordenação, o 
professor teria que ter um certo perfil, por exemplo: um perfil de liderança; 
um perfil de gostar de trabalhar no interior, que havia uma certa resistência a 
esta prática; ser comprometido com a formação de professores e, por último,
pessoas que tivessem já alguma experiência administrativa...

107 Id., Ibid. 
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A função de coordenação de pólo apresentada na alínea d, apesar de ser uma expressão 

nova nos documentos investigados, não representa nenhum acréscimo em relação às práticas 

desenvolvidas nos convênios realizados antes da criação do programa. Porém a preferência de 

um profissional qualificado e residente no local do curso significa, por um lado, um avanço 

coerente com os princípios da Universidade, pois, se ela está formando professores em nível 

superior, nada mais justo que fazer tal exigência; por outro, constituiu-se numa dificuldade, 

pois não é tão fácil encontramos profissionais qualificados em todos os municípios onde o

programa atua. 

A alínea D oficializou uma função que não constava nos primeiros convênios, os de 

Nova Cruz, Santa Cruz e Macau, porque era desenvolvida pelos funcionários dos campi do 

interior, mas, a partir da realização dos cursos fora dos espaços físicos da Universidade, 

adquiriu grande importância, por tratar do apoio logístico no município e articular a 

comunicação entre a coordenação pedagógica da UFRN e as prefeituras locais.

No § 2º , do  Art. 4º, da Resolução do CONSEPE, n.º 014/99, foi constituída a 

instância deliberativa do programa, um colegiado composto pelos coordenadores de cada um

dos cursos-convênio, um representante da Pró-Reitoria de Extensão, um representante da Pró-

Reitoria de Graduação e a Coordenadora Geral, esta última com a atribuição de presidir o 

referido colegiado.

A proposta de participação, nesse espaço diretivo, de representações de duas, das seis 

pró-reitorias da UFRN evidenciam a importância dada pela administração central, desta 

Universidade, para esse programa na citada resolução. Porém, essa instância não se 

concretizou, de acordo com a coordenadora do PROBÁSICA, porque: 

...alguns Pró-Reitores junto com o Reitor e com a Procuradoria Jurídica da 
Universidade acharam que na hora que se criasse uma instância, se teria, 
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necessariamente, que se criar um órgão e, logicamente, não seria mais um
programa. E eles acharam que o programa era muito mais flexível e teria 
muito mais condições de reajustes e reorganização de acordo com a demanda
do que um órgão...108

O programa continuou crescendo paralelamente ao seu processo de estruturação. 

Novos convênios foram firmados, com novos municípios, e também com a Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, elevando os dados numéricos, que 

indicam o seu crescimento para a situação expressa na tabela n.º 6.

108 Id., Ibid. 
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Tabela n.º 6 

Situação geral dos cursos em setembro de 1999 

Discriminação n.º de: Convênios com 

Prefeituras

Convênios com o 

Estado

Total

Cursos 16 4 20

Turmas 42 13 55

Municípios participantes 73 40 113

Alunos 1.920 465 2.385

Fonte: PROBÁSICA. 

A tabela nos mostra que, em setembro de 1999, o PROBÁSICA já contava com 16 

(dezesseis) convênios municipais, para a constituição de 42(quarenta e duas) turmas, de 73 

municípios diferentes, formando 1.920 alunos/professores dos sistemas municipais.

A tabela destaca, também, a presença de 4(quatro) convênios realizados com a SEC 

estadual, para a constituição de 13(treze) turmas, compostas por 465 professores que atuavam

no sistema estadual em 40(quarenta) municípios diferentes. Desta forma, em setembro de 

1999, o programa já atuava em 113 municípios, formando 2.385 alunos/professores do Estado 

do Rio Grande do Norte. 

O processo de crescimento do programa continuou em 2000. Nesse ano, verificamos,

nos dados do PROBÁSICA, que a elevação do número de turmas ocorreu mais em função de 

convênios realizados entre a UFRN e a SEC/RN do que com novos municípios. Acreditamos

que este fato deu-se, em primeiro lugar, em virtude do que diz o reitor José Ivonildo Rêgo: 
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...Convênio firmado com a Secretaria Estadual de Educação no dia 07.04.99
prevê a licenciatura de cerca de 7.000 outros professores. A partir desta 
prospeção, o programa deverá licenciar em torno de 10.000 professores do 
Ensino Básico Estadual e Municipal até o ano de 2.006...109

Por outro lado, acreditamos que a estagnação temporária do crescimento nos sistemas

municipais de ensino ocorreu, principalmente, em função do calendário eleitoral nacional, que 

estabeleceu o ano de 2.000 como ano de eleições municipais. E, provavelmente, os 

representantes do poder nos municípios optaram por mobilizar seus esforços nas campanhas

eleitorais, ou, ainda, pela participação em cursos de uma seção da Universidade Vale do 

Acaraí (UVA), criada em Natal, que vem realizando cursos semelhantes, com os mesmos

objetivos, em todo o nordeste, embora realizado em finais de semana, com duração de apenas 

dois anos, naturalmente com menor grau de exigência. 

O crescimento do programa provocado pela demanda, cada vez maior, suscitou o 

debate sobre a relação quantidade e qualidade, ou seja, os dirigentes da instituição começaram

a debater mecanismos para evitar que o crescimento do programa prejudicasse a qualidade 

dos cursos ministrados. Dentre as formas de “controle de qualidade” adotadas, destacamos o 

processo de seleção dos professores que ministram as disciplinas. Como evidenciou a 

coordenadora geral do PROBÁSICA: 

109 RÊGO, José Ivonildo do. Apresentação do documento da UFRN, intitulado “Programa de Qualificação 
Profissional para a Educação Básica”. Natal/RN: EDUFRN, mai/1999, p. 3.
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...O programa tem crescido muito, e a gente tem uma preocupação muito
grande para não ganhar em quantidade e perder em qualidade. E por isso, os 
professores sempre são pessoas escolhidas, aquelas pessoas que demostram
um certo descaso profissional, nunca essas pessoas são convidadas, e esse
fato para a gente, é importante porque a gente pode escolher, coisa que não
acontece no departamento, nos cursos regulares. Os professores são 
escolhidos porque eles ganham uma bolsa, não é emprego, é uma bolsa,
então, aquele professor que não dá certo um período, ele pode ser descartado 
no período seguinte... 

Estas idéias defendidas pela professora Neide Varela, coordenadora do PROBÁSICA, 

parece-nos, faziam parte de uma concepção mais ampla dos dirigentes da UFRN, relacionados 

com o programa, pois, sobre a preocupação com a relação existente entre o crescimento do 

programa e a qualidade dos cursos ministrados, a professora Sandra Borba, então chefe do 

DEPED, assim se posicionou: 

...a gente sempre teve uma preocupação muito grande em identificar o
melhor possível para o interior. A gente sempre dizia para os alunos dos
cursos do interior, nas nossas visitas que a gente tinha no PROBÁSICA, uma
vantagem que a gente não tinha no campus de Natal, que era de poder 
escolher os professores, porque, quando você tem, como no meu caso, eu era
chefe de um departamento, que na época tinha 56 professores, então, eu 
tinha que colocar aqueles professores nas turmas, independente daquele
professor ser problemático, ter uma série de dificuldades de relacionamento
com os alunos, não ministrar de fato aquele conteúdo, os problemas
pertinentes, que todos nós temos, em todas universidades. Porém, no
PROBÁSICA, bastava a gente identificar aquele professor com dificuldade
de relacionamento ou irresponsável, que a gente já o retirava e, no próximo
semestre, ele não entrava. Então, lá, a gente tinha essa possibilidade, bem ma
ágil, de poder escolher os professores, de acordo com as expectativas de um
bom trabalho de qualidade... 

Nas entrelinhas do discurso dessas duas professoras, que ocupavam cargos de direção 

de instâncias fundamentais na implementação da política de formação de professores em

serviço da UFRN, encontramos uma concepção de manutenção da qualidade de formação dos 



.

cursos fundamentada, apenas, na responsabilidade e na competência dos professores que 

ministravam o curso. 

Esta concepção não deixa de ser verdadeira, porém é limitada, pois não considera o 

contexto em que as práticas didático-pedagógicas são realizadas, não considera, por exemplo:

a falta de bibliotecas ou de acervos bibliográficos adequados nos municípios, as condições de 

funcionamento das salas de aulas, o modo como os alunos/professores se sacrificam fazendo 

um curso sem se afastarem das suas atividades profissionais, para atender a uma determinação

da política governamental, que é de formar professores com um baixo custo econômico.

Apesar das tensões, dos conflitos e até das contradições do processo de organização e 

consolidação do programa que, muitas vezes, provocaram mudanças no mesmo, os dados não 

pararam de indicar o seu crescimento numérico, como podemos visualizar na tabela n. ° 7. 

Tabela n.º 7 

Situação geral dos cursos em março de 2000 

Discriminação do 

número de: 

Convênios com 

Prefeituras

Convênios com o 

Estado

Total

Concluídos 02 00 154

Cursos 14 12 26

Turmas 38 27 65

Municípios participantes 51 55 106

Alunos 1.776 1.052 2.780

Fonte: PROBÁSICA. 

Podemos observar na tabela n.°7, no seu inicio, a quantidade de concluintes dos cursos 

que funcionaram nas unidades do interior, em Nova Cruz e Santa Cruz, com 2(duas) turmas

em cada município, perfazendo um total de 154 alunos/professores formados, como sabemos

que o curso iniciou-se com 160 alunos, podemos afirmar que apenas 6 (seis) alunos não 
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concluíram o curso. Este fato motivou a redução do número de alunos municipais que, na 

tabela n.°6, era de 1.920 e, nesta, caiu para 1.766. Portanto a diferença não foi de evasão ou 

fato semelhante, mas de alunos que se formaram. Este raciocínio se aplica a todas as reduções 

apresentadas nesta tabela. 

Em setembro de 2001, menos de dois anos depois, a realidade já era outra, uma vez 

que os convênios com os municípios voltaram a crescer, juntamente com os realizados com a 

SECD do Estado do Rio Grande do Norte, como podemos observar na tabela n.º 8. 

Tabela n.º 8 

Situação geral dos Cursos em Setembro de 2001 

Situação do Curso Número de Cursos Número de 
Municípios

Número de Alunos 

Concluídos 07 51 712
Em andamento 
 (convênios com 
Prefeituras)

18 46 1.790

Em andamento 
(convênio com SEC-
RN)

04 40 468

Convênios em 
tramitação

05 08 469

TOTAL 34 - 3.439
Fonte: PROBÁSICA. 

Inicialmente, julgamos pertinente esclarecer que incluímos nesta tabela os dados 

referentes aos convênios em tramitação por dois motivos: em primeiro lugar, os convênios já 

estavam fechados e faltava apenas a realização do vestibular de seleção dos 

alunos/professores; em segundo, para ser fiel a fonte, ou seja, apresentá-la da mesma forma

que consta nos documentos do PROBÁSICA.

Ao comparamos a tabela n.º 8 com a anterior observamos que, em três semestre (18 

meses), o número de alunos/professores cresceu de 2.780 para 3.439, que representou um
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crescimento de 24% (vinte e quatro por cento), com uma média de 8,0% (oito por cento) por 

semestre. Aparece também, um crescimento bastante expressivo do número de municípios,

porém de acordo com a coordenadora geral do PROBÁSICA: 

....O número de municípios que nós atingimos é muito grande, porém, não dá
para somar, porque, muitas vezes, o mesmo município é privilegiado com
mais de um convênio, um do próprio município e outro do governo do 
Estado...

Portanto, estes dados podem apresentar duplicidade, pois o número de cursos, que 

nesta tabela é de um total de 34, desvela um crescimento também no número de convênios, 

que na tabela n.º 7, era de 14 convênios com prefeituras, e de 12 com a SECD do Estado, 

perfazendo um total de 26 cursos. 

Neste estudo, verificamos que um dos elementos principais do crescimento desse 

programa foi a garantia de seu financiamento assegurada pelo FUNDEF, como podemos

verificar nas palavras da professora Neide Varela, quando afirmou:

...um fato que proporcionou as prefeituras a fazer convênios com a
universidade foi a criação do FUNDEF, então, isso ajuda as prefeituras, para 
que elas possam pagar a qualificação dos seus professores, e também, um
pouco de competições entre os prefeitos, eles vêem os outros municípios
com o curso de pedagogia da universidade e o seu município não, também os
professores pressionam para que haja curso no seu município...

Certamente a professora se fundamentou no parágrafo único, do artigo 7º, da Lei 

9.424/96, o qual estabelece que: 

Parágrafo único. Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação desta Lei,
será permitida a aplicação de parte dos recursos da parcela de 60%(sessenta
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por cento), prevista neste artigo, para capacitação de professores leigos, na
forma prevista no art.9°, parágrafo 1°. 

Com o vencimento do prazo, de cinco anos, estipulado pela lei em 24 de dezembro de 

2001, as prefeituras e a própria SECD estadual, terão que buscar recursos para financiar os 

cursos em outras fontes. Esta, passou a ser também uma preocupação dos coordenadores 

pedagógicos de cursos, como explicou a professora Sandra Borba110,

...o maior problema que a gente vê nessas expansões é exatamente, o 
conjunto das condições atuais, por exemplo: o que nós nos preocupamos
hoje foi com a questão do FUNDEF, a possibilidade de não utilização dos 
60% (sessenta por cento), exigindo que os recursos financeiros sejam
retirados de outras fontes, que não essa fonte  específica, então isso de 
preocupar, deve fazer com que os envolvidos na coordenação desse 
programa reflitam sobre essas possibilidades para assegurar a sua 
continuidade...

É neste cenário contraditório que apresentamos a tabela n.º9, que evidencia os dados 

do programa até fevereiro de 2002. Um momento caracterizado, por um lado, por perspectiva 

de sua expansão, inclusive, com a seleção dos primeiros professores/alunos para cursar 

licenciaturas de disciplinas específicas, como Letras, Matemática e Ciências Físicas e 

Biológicas; por outro, pela certeza de que a base legal que assegurou os recursos financeiros 

para o financiamento dos cursos até então, não existe mais. Fato este, que pode inibir o seu 

crescimento.

110 A citada professora foi chefe do DEPED e, no dia 01/03/2002, quando foi realizada esta entrevista a mesma
estava saindo de um reunião dos coordenadores pedagógicos de curso, função desempenhada por ela no 
momento.
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Tabela n.º 9 

Situação geral dos cursos/convênio em fevereiro de 2002 

Situação dos Cursos Órgão
Convenente

Nº. de Cursos Nº de 
Município

s

N.º
Professore

s
Concluídos Prefeituras 07 41 712

Cursos em andamento 
Em 99.2 

Prefeituras 09 28 1.257

Cursos em andamento SECD 04 40 468

Prefeituras
(Pedagogia)

05 06 444

Cursos em fase de 
seleção

SECD
(Licenciatur

as
específicas)

13
(04 em Letras e 

Ciências e 05 
em Matemática

55 490

TOTAL 49 4.230

Fonte: PROBÁSICA 

Além do crescimento constante nas tabelas anteriores, observamos que na célula de 

“Cursos em fase de seleção” além de cinco novos convênios para cursos de pedagogia, 

aparece uma novidade, que é a presença de 13 (treze) turmas para formar 150 (cento e 

cinqüenta) professores habilitados em licenciatura em Ciências Biológicas, 190(cento e 

noventa) em Matemática e 150 (cento e cinqüenta) em Letras. Distribuídas, de acordo com o 

edital da COMPERVE, da seguinte forma: em Nova Cruz, uma de Letras, outra de 

Matemática e uma de Ciências Biológicas; em São Paulo do Potengi, Letras,  Matemática e 

outra de Ciências Biológicas; em Macau, uma de Matemática; em Santa Cruz, de Letras, de 

Matemática e de Ciências Biológicas; João Câmara,   Letras, Matemática e uma de Ciências 

Biológicas111.

111 Conferir os dados em CONPERVE/UFRN, edital de 08 de fevereiro de 2002. 
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A partir desses dados podemos tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, podemos

afirmar que o fato das três unidades do interior, Novo Cruz, Santa Cruz e Macau, continuar 

servindo de pólo para o programa e, inclusive, aglutinando cursos de pedagogia e de 

licenciaturas específicas, demostram que o fechamento dessas unidades foi mais por falta de 

políticas elaboradas com vista a sua manutenção do que por falta de alunos. Portanto, os 

dirigentes da UFRN ao tomarem a decisão de fechar as unidades do interior desta 

universidade optaram por posicionamento tecnicamente questionável para fundamentar uma

decisão política socialmente inaceitável. 

Podemos afirmar, ainda que, quando a política de formação de professores em serviços 

da UFRN, corporificada no PROBÁSICA, iniciou os cursos de formação de professores nas 

licenciaturas em Ciências Biológicas, Letras e Matemática, estava avançando além do 

determinado no § 4°, do Art. 7°, da LDB, e formando também, professores para o Ensino 

Médio.

Na tabela n.º9 consta ainda 4(quatro) cursos realizados em convênio com a SECD do 

Estado do Rio Grande do Norte, os quais foram os primeiros realizados na modalidade mista,

ou seja, presencial e vivencial, porém, de acordo com a coordenadora do PROBÁSICA, 

...o projeto que foi aprovado do PROBÁSICA com a SECD prevê a
modalidade regular, de aulas presenciais diárias, e, prevê também, a 
modalidade mista, onde o aluno tem contato com o professor durante um
certo período, e depois, ele vai realizar atividades na sua escola, com seus
colegas, sem a presença dos professores; depois há um retorno para os 
professores, dessas atividades, que são avaliadas e reencaminhadas...

Esta modalidade de ensino já estava prevista no parágrafo único, do Art. 3º, da 

Resolução n.° 014/99 do CONSEPE, que, ao definir a forma de organização dos cursos do 

PROBÁSICA, estabeleceu:“ Parágrafo Único – Os cursos serão organizados sob a forma de 
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cursos presenciais, modulares ou não, e não-presenciais, estes dimensionados em um 

subprograma específico de Educação à distância.”(Id., Ibid., p.2). Entretanto, julgamos

pertinente esclarecer que esta modalidade de ensino não se consolidou dentro desse programa,

como nos explica a professora Neide Varela: 

...eu particularmente acho que o curso regular é muito mais efetivo que
esses, não houve ainda uma avaliação sistemática, mas de observar, de 
conversar com nossos colegas, a gente acha que o curso regular dá muito
mais subsídios ao aluno, porque a maioria são pessoas que há muito tempo
está afastada dos estudos, não tem uma autonomia intelectual tão 
desenvolvida para esse trabalho; eu acho que é importante, ainda para eles, a 
presença do professor para encaminhar os estudos...é tanto que, agora, os 
convênios de licenciaturas específicas com a SECD, vão ser todos de aulas
regulares, totalmente presenciais, pois os coordenadores não aceitaram que 
fosse na modalidade presencial e vivencial... 

A coordenadora do PROBÁSICA nos apresenta a sua avaliação do que nós 

convencionamos, neste trabalho, de terceiro momento do programa, que são os cursos não 

presenciais, os quais, de acordo com suas palavras e com os dados estatísticos apresentados 

nas tabelas 6 a 9, não cresceu como os cursos presenciais. 

Desta forma, a universidade ampliou e consolidou a sua política de formação de 

professores em serviço, porém sem ser seduzida pelas propostas “aligeiradas” de formação de 

professores a distância do Ministério de Educação e Cultura, expressas através do Conselho 

Nacional de Educação. Explicita também que, para consolidação desta posição foi decisivo o 

posicionamento dos coordenadores pedagógicos. 
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4.1 A difícil relação com o poder local 

Na estrutura organizacional do Estado brasileiro a representação mais próxima do 

cidadão é o município. Em tese é a partir desse espaço se constróem as mais variadas relações 

de poder. No âmbito educacional, a Constituição Federal de 1988 e a LDB, elevaram o 

município à condição de um ente federado autônomo, que tem a possibilidade de constituir 

seu sistema de ensino próprio, abrangendo suas escolas e os estabelecimentos privados de 

educação infantil. Como um exemplo de um município que constituiu o seu sistema e 

participa do PROBÁSICA, temos o de Ceará-Mirim que, inclusive, foi um dos primeiros

municípios do país a constituir o seu Conselho de Fiscalização e Controle Social do 

FUNDEF112.

Para que um município constitua o seu sistema educacional, segundo Monlevade & 

Abádia da Silva (2000): 

...é preciso que a Câmara Municipal crie o sistema por lei e se instale um
Conselho Municipal de Educação como órgão normativo, capaz de autorizar
e supervisionar as escolas abrangidas. Do total atual de 5.507 municípios,
menos de 1.000 organizaram-se em sistemas autônomos113...

112 BRASIL/MEC/FUNDESCOLA – Fundo de Fortalecimento da escola. Boletim técnico. Brasília: MEC, 1999, 
p. 7 (ano IV, número 27) 
113 MONLEVADE, João A. & ABÁDIA DA SILVA, M. Quem manda na educação no Brasil? Brasília: Idéia
Editora, 2.000, p. 49. 
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Com estas palavras os autores nos explicitam os passos fundamentais para constituição 

de um sistema de educação municipal e destaca a quantidade de municípios que já tinham

concretizado esta ação, dentre os municípios brasileiros existentes no ano de 1.999,   portanto,

quatro anos depois da publicação da LDB. Esta realidade destacada pelos autores e 

evidenciada pelo boletim técnico do FUNDESCOLA coloca o município de Ceará-Mirim

numa situação de destaque em nível nacional, porém, como já vimos, esta organização, até 

então, não era refletida no nível de formação dos professores. 

Em 1996, quando a UFRN iniciou a implementação de sua política de formação de 

professores em serviço, os documentos que fundamentaram o primeiro projeto do curso de 

pedagogia, realizado em convênio, não apresentaram os estudos que desencadearam a 

reestruturação da sua política de interiorização, porém, certamente não consideraram a 

apropriação do poder municipal feita, na maioria dos municípios potiguar, pelos prefeitos e 

seus familiares.

O processos de escolha dos integrantes dos cargos de direção municipal, na maioria

das prefeituras que têm convênios com a universidade, não considera a capacidade técnica, 

como podemos verificar nas palavras da professora Neide Varela, coordenadora do 

PROBÁSICA, quando diz: 

...Um fato curioso é que na maioria dessas prefeituras as Secretarias de 
Educação, a maioria dos cargos, sempre são entregues a familiares do
prefeito, em geral, a secretária de educação é a mulher do prefeito, ou é a sua
irmã e, isso, muitas vezes dificulta o nosso relacionamento. Na verdade, 
alguns prefeitos se acham pessoas muito poderosas e, se não é conveniência
deles fazer repasse para o pagamento das bolsas, para compra de livros, eles, 
simplesmente, não dão satisfação, eles dão um certo trabalho... 

Com essas palavras a professora ilumina um dos grandes problemas do PROBÁSICA 

que é o relacionamento com o poder local, o qual, em muitos municípios tem atrapalhado as 
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práticas didático-pedagógicas. Demonstra também que, a partir da LDB de 1996, o cargo de 

secretário de educação passou administrar a totalidade dos recursos financeiros da educação, 

um orçamento, por lei, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da receita total do 

município, por isso  mais cobiçado pelos detentores do poder local. 

Entretanto, não podemos esquecer que numa perspectiva macroeconômica da 

educação, o poder municipal está subordinado às políticas fiscais e educacionais dos Estados 

e do governo federal. Sem os repasses dos recursos do Fundo de Participação (FPE) e Imposto

sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS), pelos Estados e sem a garantia pela União de um

valor mínimo por aluno/ano, pelo FUNDEF, o ensino municipal fica completamente privado 

de recursos, ou seja, se depender apenas da arrecadação próprio os sistemas educacionais 

ficariam inviáveis. 

Neste sentido, em último caso, quem decide sobre as políticas educacionais é o 

governo central114, mas, arrogância, autoritarismo e a subserviência ao governo central, que, 

caracterizam a prática histórica de alguns prefeitos representantes das oligarquias locais, os 

impede de compreender essa realidade contraditória, onde o governo federal descentraliza as 

atribuições e centraliza os recursos e decisões. 

Como exemplo das marcas reguladoras do governo central de cunho fortemente

homogeneizador, nós podemos citar o tripé – Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), os programas de avaliação dos 

sistemas de ensino (educação básica e ensino superior) e a política nacional de formação de 

professores.

Entretanto, apesar da redução dos aportes financeiros para a educação e da 

centralização imposta, a UFRN tem demonstrado que é possível se trabalhar com seriedade e 

114 No caso brasileiro, como já discutimos, as decisões estão sendo tomadas a partir das deliberações dos 
organismos internacionais.
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responsabilidade no serviço público, e assim, tem dado, exemplos concretos através de 

práticas institucionais, pautando suas ações em princípios éticos que evidenciam o 

compromisso com uma educação, plural, laica, de qualidade social, e com autonomia frente 

aos interesses locais. 

A preocupação de evitar a utilização do trabalho da universidade, nos municípios, em

proveito de interesses político-partidários, de acordo com a explicação da coordenadora geral 

do programa, tem pautado os seus esforços e dos coordenadores pedagógicos, para assegurar 

um bom desenvolvimento dos cursos, como ela nos diz:

...a gente tem tido muito trabalho para evitar a mistura das ações da
universidade com a política partidária, para que as pessoas não usem a
universidade  como  bandeira  para questão de votação, questão de eleição, 
que dizer, a universidade não vai servir às pessoas do partido A, nem às do 
partido B, quando tem alunos que são de partidos contrários ao do prefeito, 
muitas vezes, eles querem isolar, querem demitir, para ver se aquele aluno 
perde o curso, e nós somos contra, porque a universidade está a serviço 
daquela comunidade e não de pessoas... 

A perseguição política é uma prática lamentável que encheu os porões do regime

militar até meados da década de 80. Essa prática em dimensões menores, ainda acontece nos 

municípios pesquisados, pois, como vimos nas palavras da coordenadora e verificamos in

loco, é comum a perseguição dos prefeitos eleitos aos adversários derrotados e aos 

profissionais da educação que assumem uma postura crítica frente ao poder local, geralmente

são perseguidos e, algumas vezes até demitidos. Esta prática autoritária de alguns dirigentes 

municipais, evidentemente, não está de acordo com os princípios democráticos que norteiam a 

Universidade e a sociedade brasileira, mas, é um elemento importante que compõe o contexto 

onde as práticas didático-pedagógicas foram desenvolvidas durante a realização dos cursos. 
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A preocupação com o relacionamento político com os representantes do poder local, 

não foi expressada apenas pela coordenadora geral, mas, também pelos coordenadores 

pedagógicos. Como podemos observar nas palavras da professora Marlúcia Menezes de 

Paiva, que coordenou os cursos de Macau e Ceará-mirim, quando diz: 

...a minha função é pedagógica, então, eu procuro ser muito independente, os 
professores sou eu que escolho, não vou ouvir secretários ou prefeito para
chamar um professor, eu chamo um professor pela competência dele e,
procuro levar, professores que trabalhem, não só o aspecto pedagógico mas
também o aspecto político, pois para mim, ser professor é ser técnico e 
político ao mesmo tempo, e por isso tento ignorar as brigas locais de
políticas, não quero nem tomar conhecimento disso, é problema deles lá, não 
é problema nosso, nem do nosso curso, e por isso, eu tive alguns problemas
que tiveram alguma repercussão no curso, mas que, não chegaram a
prejudicar o curso... 

A primeira preocupação ao refletirmos sobre as palavras da entrevistada foi com o não 

dito, pois quando ela afirma que diz que não vai ouvir secretários ou prefeitos para escolha 

dos professores que ministrarão os cursos, deixa uma questão no ar, será que algum

coordenador pedagógico consulta os dirigentes municipais para escolha dos professores?

Ao tratarmos do dito, observamos que a professora defende claramente uma postura de 

independência, ou seja, não interferência das políticas locais no desenvolvimento do curso e, 

por outro lado, o não envolvimento dos professores da Universidade nas práticas políticas 

locais. No entanto, não defende uma postura de neutralidade, pois, escolhe para trabalhar nos 

cursos que coordena “professores que trabalhem não só o aspecto pedagógico, mas também 

os aspectos políticos”. Concordamos com este posicionamento e acreditamos que está de 

acordo com Freire (1991) que, sobre a relação política e processo educativo, defende: 

...Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do 
processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. Isto, não 
significa, porém, que a natureza política do processo educativo e o caráter
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educativo do ato político esgotem a compreensão daquele processo e deste
ato115...

O discurso da entrevistada não nega as interpelações existentes entre o processo 

educativo e o ato político destacados por Freire, porém, evidencia uma preocupação com a 

interferência das disputas políticas locais nas práticas didáticas desenvolvidas durante a 

realização do curso. 

A preocupação com interferência política nas práticas didático-pedagógicas parece, 

que era uma tensão constante entre os coordenadores pedagógicos dos cursos, como podemos

observar no posicionamento da professora Izolda da Costa Fernandes, que coordenou os 

primeiros cursos realizados pela UFRN/PROBÁSICA no pólo de Touros, quando afirmou:

...é com relação  a professores que assumem a disciplina e que se deixam
envolver com aspectos políticos partidários locais e isso tem mostrado que
interfere  no  processo  de  ensino e aprendizagem neste curso, na  verdade 
com isso eu não estou querendo dizer que a prática pedagógica  é neutra, de 
maneira nenhuma, mas o partidarismos do professor nessa relação tão
específica local, tem conseqüências que só vem a dificultar, mais ainda, esse 
resultado de aprendizagem tão almejado por todos nós... 

As idéias defendidas por esta entrevista apontam na mesma direção que as da anterior, 

que, por sua vez, também estão de acordo com o posicionamento da coordenadora geral do 

PROBÁSICA. Portanto, a partir dos depoimentos e das observações feitas in loco,

acreditamos que a preocupação da coordenadora geral e dos coordenadores pedagógicos com

a interferência política nas práticas didático-pedagógicas, não era um posicionamento ingênuo 

ou de defesa da neutralidade científica, mas uma tentativa de amenizar o tensionamento

provocado por estas práticas no desenvolvimento dos cursos. 

115 FREIRE, Paulo. A importância do Ato de ler. 25ª ed. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1991, p. 23. 
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4.2 A contribuição da UFRN para educação municipal: com a palavra os dirigentes do 
PROBÁSICA

A expectativa para com a melhoria da qualidade do ensino na educação básica 

permeou a história da reestruturação da política de interiorização da UFRN, principalmente a 

sua política de formação de professores em serviço, que, como vimos no item 2.0, foi iniciada 

como justificativa para as ações decorrentes das mudanças operadas na reestruturação daquela 

política.

A preocupação com a realização de ações dessa Universidade com vistas à melhoria da 

qualidade de ensino da educação básica foi apresentada como um elemento importante dos 

princípios que nortearam o documento da PRAA e da Coordenação dos Campi Avançados, 

em 1993, denominado “Proposta de diretrizes para uma política de interiorização da UFRN”, 

pois, como podemos observar, dos seis princípios levantados, três expressam esta 

preocupação:

...3- Priorização de uma oferta voltada para a educação pré-escolar, para as
séries iniciais do 1° grau, através do Curso de Pedagogia e, gradativamente,
para áreas específicas do ensino de 2° grau e últimas séries do 1° grau, em
ação articulada com Prefeituras e Estado e sob responsabilidade conjunta
Unidade de Ensino do Interior/Departamento em Natal. 
4- Articulação efetiva da UFRN, através de suas unidades do interior, com o 
poder público municipal e estadual, representado, principalmente, pelos seus
órgãos educacionais. 
5- Dinamização de um programa de extensão e criação de núcleos de
pesquisa voltados para a melhoria do ensino de 1° e 2° graus e elevação 
cultural dos municípios-sede do Campus e sua área de abrangência... 

A primeira questão que queremos registrar é que os estudos que culmiram com a 

elaboração desse documento foram iniciados em abril de 1993 e concluídos em dezembro do 
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mesmo ano, portanto 6(seis) anos antes da aprovação, pelo CONSEPE, da Resolução n.°

014/99, que criou o PROBÁSICA. 

A partir das pesquisas realizadas neste estudo, podemos afirmar que os princípios 3  e 

4, ainda hoje, estão norteando a política de formação de professores em serviço da UFRN. No 

entanto, não conseguimos identificar  o funcionamento de “ núcleos de pesquisa voltados 

para a melhoria do ensino de 1° e 2° graus”, como está defendido no princípio número 5. 

Assim, algumas questões ficam em aberto, como, por exemplo: por que, não está 

acontecendo? Será que não é possível? Ou será que os setores de pesquisa dessa Universidade 

não consideram importante?

Este papel, no nosso entendimento, poderia ser desempenhado pelo Núcleo de 

Pesquisa em formação e profissionalização docente, do Programa de Pós-Graduação em

Educação dessa Universidade, pois, acreditamos, como Nóvoa, que: 

...A formação de professores pode desempenhar um papel importante na 
configuração de uma (nova) profissionalidade docente, estimulando a 
emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de uma
cultura organizacional no seio da escola116...

A expectativa, com relação à melhoria da qualidade do ensino básico a partir das ações 

da Universidade não está presente apenas nos documentos, mas também no discurso da 

coordenadora geral do programa que corporifica a sua política de formação de professores em

serviço, quando ela nos diz:

...Eu acredito que daqui a alguns anos (uns três anos) o perfil do ensino 
fundamental do Estado do Rio Grande do Norte, vai sofrer uma modificação
radical, porque, por menos que o professor aprenda, sempre alguma coisa vai 
ficar na melhoria profissional do trabalho dele, pois, entre pessoas que foram

116 NÓVOA, A. (Org.) Profissão professor. Portugal: Porto Editora, 1995, p. 24
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qualificadas, pessoas que estão se qualificando e pessoas que estão 
ingressando, o programa está contando com mais de 4.000 professores que 
estão sendo qualificados através do PROBÁSICA... 

A entrevistada, em seu posicionamento, apresenta uma visão otimista sobre a 

possibilidade de melhoria da qualidade da educação, apenas a partir da formação de 

professores, sem considerar o contexto em que esses profissionais atuam, como, por exemplo:

condições de trabalho, situação salarial e grau de motivação dos mesmos. Provavelmente, a 

sua posição deve-se à expressividade do número de, aproximadamente, 4.000 (quatro mil)

professores em processo de qualificação no programa, quando, de acordo com os dados do 

MEC117, o total de pessoas que ingressaram nas instituições de ensino superior do Estado do 

Rio Grande do Norte foi de 13.026.

A bem da verdade, temos que reconhecer que, com a expansão que esse programa

atingiu em três anos, o número de professores formados em nível superior que atuam na 

educação básica será outro, ou seja, o programa está contribuindo para modificar o perfil da 

categoria no Estado. Entretanto, nada garante que essas mudanças reflitam imediatamente na 

qualidade da educação desses sistemas de ensino. 

Este fato deve-se, em primeiro lugar, à iniciativa da Universidade em aproveitar as 

mudanças legais ocorridas no contexto da educação brasileira (LDB e FUNDEF) para 

implantar o programa, e em segundo, ao esforço e ao sacrifício dos professores/alunos que 

fizeram e/ou estão fazendo o curso sem se afastarem das suas atividades profissionais. 

No entanto, a opinião da entrevistada não é isolada, outra dirigentes de uma instância 

primordial na implementação desse programa na Universidade a professora Sandra Borba, na 

época chefe do DEPED, – Têm opinião aproximada. Sobre esta relação, assim se posicionou: 

117 BRASIL/MEC/INEP/SEEC – Números da educação no Brasil: o Estado do Rio Grande do Norte.
Brasília: INEP, 2.000. 
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...o importante era que a Universidade pudesse estar com aquilo que ela tem
de melhor, que é o seu saber, o seu professorado interagindo com os saberes
localizados, em um processo muito rico, porque o resultado do trabalho é 
imediato, na medida em que nós estamos trabalhando com o professor em
sala de aula, então é um processo dialético que proporciona condições de
reflexão e de mudanças e, obviamente, isso tudo tende a melhorar o perfil do
próprio ensino local... 

Concordamos com a entrevistada, quando destaca a importância da interação entre o 

saber científico sistematizado produzido no espaço acadêmico, pelos especialistas e os outros 

saberes produzidos pelos professores nas suas práticas profissionais em salas de aulas, porém

respeitando a diversidade dos saberes e sem estabelecer hierarquias e dicotomias entre teoria e 

prática, pois, ambos são elementos basilares da formação que objetiva contribuir para 

profissionalização118 docente. 

Neste sentido, consideramos oportuno relembrar as palavras de LELIS (1989) sobre a 

relação teoria e prática: 

...A fundamentação teórica não deve ser concebida como paradigma ao qual 
a ação deve se ajustar; ela deve se nutrir da prática e a ela servir, com
objetivo de dotar o professor de uma competência técnica que lhe garanta
desenvolver uma ação eficiente119...

Uma outra questão que consideramos importante realçar, a partir do discurso da 

entrevistada, é que entendemos que o processo dialético de ensinar e refletir sobre a prática 

docente dá-se de forma dupla, ou seja, tanto os alunos/professores refletem sobre suas 

118 O conceito de profissionalização é aqui trabalhado de acordo com PERRENOUD, P. (1993:184), a saber:
“Profissionalização é o acesso à capacidade de resolver problemas complexos e variados pelos seus próprios
meios, no quadro de objetivos gerais e de uma ética, sem ser obrigado a seguir procedimentos detalhados
concebidos por outros. É, pois, ser, mais do que uma atividade de execução, capaz de autonomia e de 
responsabilidade.”
119 LELIS, I. A. A formação da professora primária: da denúncia ao anúncio. São Paulo: Cortez, 1989, p. 53
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práticas, como os docentes que ministram as disciplinas do curso. Ao refletirem, também se 

apropriam de novos conhecimentos sobre as práticas analisadas. 

Neste sentido, como os docentes da Universidade têm mais instrumentos teóricos e 

mais condições de trabalho, como, por exemplo: melhores salários, menor carga horária em

sala de aula, maior apoio tecnológico, as reflexões tendem à contribuir, para eles, como

formação continuada, melhorando o perfil dos docentes que atuam no programa; e também

para os alunos/professores que exercem suas atividades profissionais nos sistemas municipal e 

estadual de educação. 

Por sua vez, a professora Izolda Costa Fernandes, que atuou como coordenadora 

pedagógica dos primeiros cursos que ocorreram no pólo de Touros, ao avaliar as 

possibilidades de mudanças na prática desses profissionais provocadas pela apropriação dos 

conteúdos ministrados nos cursos, afirmou:

...Essa minha avaliação está pautada em depoimentos dos alunos, nas
avaliações que eu faço com eles e, também, nas avaliações dos professores
que ministram as disciplinas nos respectivos cursos. Os alunos apontam,
mesmo de forma precária, eu diria um tanto ainda voltado para uma
compreensão de senso comum, para uma reflexão da prática deles, nas 
respectivas escolas onde eles trabalham. Então, eles dizem que este curso já 
está modificando a postura deles em sala de aula, tanto no que diz respeito
ao desenvolvimento dos conteúdos, como no que diz respeito ao 
relacionamento com os alunos... 

Apesar de não termos ainda pesquisas científicas que comprovem, ou neguem, a 

expectativa de melhoria da qualidade da Educação Básica potiguar apresentada por dirigentes 

de expressiva representação na história do PROBÁSICA, porém a opção metodológica de 

formar professores reflexivos120 está sendo praticada no curso, ou seja, a formação é integral, 

não mecanicista, com uma definição de conteúdos e de estratégias que consideram os 

120 Sobre a temática ver ZEICHNER, M. K. - Tendências da pesquisa sobre formação de professores nos 
Estados Unidos. In. AMPEd, Revista brasileira de educação. Caxambú, São Paulo: 1997, n. 9 (76-98), p. 77 
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conhecimentos específicos de sua área de atuação, as teorias pedagógicas existentes e os 

aspectos éticos e políticos relacionados com o ensino e aprendizagem, refletindo as práticas 

dos alunos/professores, como disse esta última entrevistada, aponta para a possibilidade de 

melhorar a qualidade da educação nesse nível de ensino do Estado do Rio Grande do Norte.

Entretanto, para que possamos afirmar que realmente está melhorando a qualidade da 

educação potiguar, é necessário que se faça uma avaliação do programa. E para que esta 

atinja, plenamente, seus objetivos, isto é, seja feita com uma menor margem de erros, é 

necessário que ela desça até a ponta do sistema, pois, se é formação, interfere, modificando

para melhor as práticas didáticas e pedagógicas dos professores em seu espaço profissional; 

caso contrário, é apenas mais um curso que segue a onda da política nacional de titulação de 

professores para reforçar as estatísticas do MEC e conseguir novos empréstimos junto ao 

Banco Mundial.

Certamente, o fato de o curso ter sido realizado em serviço – ou seja, os 

alunos/professores não se afastaram de suas atividades profissionais para participar do mesmo

– poderá viabilizar uma avaliação continua durante o período que ele estava fazendo o curso – 

que verifique se houve ou não, mudanças em suas práticas profissionais dentro da escola e 

ouvindo a opinião de seus alunos.
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4.2.1 Com a palavra os dirigentes municipais 

Inicialmente, julgamos pertinente esclarecer que as entrevistas com os secretários 

municipais de educação de Ceará-Mirim, Touros, São Miguel do Gostoso e Pureza foram

realizadas entre outubro de 1999 e fevereiro de 2000, portanto, antes da conclusão do curso, 

das primeiras turmas, do curso de Pedagogia realizado em convênio entre a UFRN e as 

prefeituras dos municípios. É importante destacar que as referidas entrevistas foram realizadas 

antes do período eleitoral municipal, ocorrido no ano de 2000. 

Nos depoimentos dos secretários de educação municipais, buscamos identificar, 

através de entrevistas semi-estruturadas, quais as suas expectativas em relação à contribuição 

para o sistema educacional do município, com a formação de professores. 

O primeiro secretário entrevistado foi o Sr. Edmilson Rodrigues do Nascimento, que, 

na época, ocupava este cargo no município de Ceará-Mirim. A entrevista foi realizada em seu 

gabinete, num clima solene, e suas palavras foram proferidas como se estivesse num palanque 

eleitoral. Quando indagado sobre a questão referida, assim se posicionou: 

...Nós de Ceará-mirim, eu, enquanto secretário de educação, sempre tivemos
o maior interesse, a maior vontade para que esse curso  viesse, e estamos
completamente satisfeitos. Nós, acreditamos, sinceramente, que  são  passos 
dados, que fazem com que a educação de cada município melhore. O aluno 
aprende mais, porque o professor tem uma maior e melhor bagagem...

A função de secretário(a) de educação, como já foi discutido no tópico anterior, na 

realidade política e administrativa investigada é um cargo com maior predominância de 

características político-partidárias do que características técnicas. Provavelmente, esse 
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elemento contribuiu para que o entrevistado apresentasse um discurso onde ele, ora fala em

nome do município, ora fala como secretário. Na sua fala, fica evidenciada uma visão de 

educação conteudista, ou seja, para ele, quanto mais o professor domina os conteúdos, mais os 

alunos aprendem.

Na continuação de sua entrevista, o secretário afirmou:

...habilitar 90 professores, que não tinham tido a oportunidade de entrar no 
curso superior, em uma Universidade. E esse curso vem exatamente a calhar,
para resolver essa situação, além de qualificar o professor leigo. Nesse 
momento, nós estamos dando melhores condições de atividade a esse 
professor, estamos dando a capacitação que ele tanto precisa e, com certeza,
o nosso processo de ensino organizado na rede municipal vai melhorar, sem
dúvidas...

Nas entrelinhas das palavras do entrevistado, podemos perceber uma concepção que 

entende a formação de professores como uma dádiva do poder local, e não uma necessidade 

da categoria da educação municipal. Concluindo o seu discurso, demonstra uma visão 

otimista de que o curso aumenta os conhecimentos dos alunos/professores e, 

automaticamente, melhora a qualidade da educação. 

O segundo entrevistado foi o professor Nivaldo Severo da Silva, então secretário de 

educação do município de Pureza. A entrevista foi realizada durante o I Encontro 

Universitário de São Miguel do Gostoso, Pureza e Touros, cujo tema foi “Universidade e 

cultura: produção do conhecimento e realidade local”. Como é óbvio, a entrevista foi 

realizada sob um clima acadêmico que pairava durante a realização do evento. Sobre a 

temática, ele afirmou:
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...No que diz respeito à atuação dos professores em sala de aula, estão 
atuando muito bem e, inclusive, colocando em prática tudo aquilo que eles 
aprenderam na Universidade. Até o momento, eles estão tendo um bom
rendimento, um bom êxito do trabalho deles em sala de aula juntamente com
os alunos, é o que nós podemos observar... 

Em suas palavras, o secretário manifesta preocupação com a avaliação dos alunos. 

Esse posicionamento pode ser explicado, por um lado, pelo fato de ele saber que o 

entrevistador lecionava para os professores municipais no curso de Pedagogia do 

PROBÁSICA/UFRN; e por outro, porque uma preocupação constante dos alunos/professores 

era a forma como poderiam utilizar os conhecimentos adquiridos na universidade nas escolas 

onde trabalhavam – como nós observamos ao longo dos cinco semestres em que lecionamos

nesses cursos durante esta pesquisa.

Entretanto, mesmo considerando a boa vontade e o esforço dos alunos, não podemos

afirmar que eles estão “colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam na 

universidade”; até mesmo porque nós sabemos que entre o “ensinado” e o “aprendido”, existe 

uma distância significativa. E, mesmo conhecendo o esforço e a dedicação dos alunos, outros 

elementos contextuais interferem na relação ensino x aprendizagem. Portanto, não 

concordamos com tal afirmação.

O terceiro entrevistado foi o professor Paulo Martins da Silva, na época secretário de 

educação do município de São Miguel do Gostoso. A entrevista, como a anterior, foi realizada 

no encontro universitário mencionado, portanto, sob o mesmo clima acadêmico. Este 

secretário, ao avaliar a contribuição dos conhecimentos adquiridos no curso, pelos professores 

municipais, para a educação de seu município, afirmou:
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...Nós já vemos uma mudança muito grande, nós temos professores, como os 
dois do distrito de Morro dos Martins e os dois de Morro dos Paulos que, 
eles, estão repassando para os outros colegas o que nós aprendemos em sala 
de aula. As escolas que têm professores fazendo o curso se destacam. A 
gente vê uma diferença quando chegam na secretaria os trabalhos feitos por
professores que estudam no curso da UFRN. São melhores. Até na forma de 
se expressar é diferente, está melhor, eles já têm mais conhecimento. Eu 
mesmo, como secretário, hoje eu tenho mais condições de ir lá, de cobrar, de 
demonstrar conhecimentos para eles. Então, dessa forma, o curso está sendo 
muito bom para o nosso município, para o desenvolvimento do 
conhecimento...

Como podemos observar, no momento em que a entrevista foi realizada o secretário 

era também aluno do curso, alias, uma característica dessa primeira turma era a presença de 

grande parte dos – na época – dirigentes do poder municipal de São Miguel do Gostoso, 

como, por exemplo: a secretária de saúde, o secretário geral, o presidente e o vice-presidente 

da câmara de vereadores e outros de segundo escalão. 

Segundo suas palavras, uma novidade surgida foi à prática de repasse, por parte dos 

alunos/professores, dos conteúdos apreendidos no curso da Universidade para os seus colegas, 

nas escolas dos distritos da zona rural, como Morro dos Martins e Morro dos Paulos. Este 

fato, por si só, já demonstra que o conhecimento produzido e apropriado nas salas de aulas 

dos cursos do programa estava ultrapassando as suas fronteiras e atingindo outros professores, 

para além dos matriculados no curso. 

A partir das idéias expressas pelo entrevistado, podemos afirmar que o curso 

representa, para ele, uma ação da Universidade, que está modificando, para melhor, a forma

de os professores atuarem em sala de aula, pois, “até na forma de se expressar é diferente, 

está melhor, eles já têm mais conhecimento”. Portanto, podemos deduzir, de acordo com as 

suas afirmações que é um curso de formação de professores, e, não apenas um curso com

objetivo de fornecer titulação. 
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E concluindo a sua resposta, o entrevistado afirmou:

...Nós queremos que nosso município seja um município forte na área de
educação, que as pessoas tenham a qualificação devida para melhor repassar 
os conhecimentos para os nossos alunos; que, com isso, nós tenhamos
condições de formar cidadãos preparados para enfrentar o mundo que está aí, 
com a era da globalização... 

O entrevistado inicia as suas colocações conclusivas defendendo a educação como um

instrumento de fortalecimento do seu município que, como pudemos observar nos nossos 

contatos formais, em sala de aula, e informais, nas visitas que fiz a essa comunidade, é 

elemento comum no discurso da maioria dos alunos/professores da turma de São Miguel do 

Gostoso. Essa característica pode ser explicada pelo fato de o município ter sido emancipado

apenas em 1997, num rico processo de mobilização que unificou a comunidade local em

defesa do seu fortalecimento.

A quarta e última entrevistada foi à professora Maria Ângela Peixoto de Barros, 

secretária de educação do município de Touros. A entrevista, como a única pessoa do gênero 

feminino que ocupava esse cargo, no polo de Touros, foi realizada em sua sala, na secretaria, 

dois dias depois do citado encontro universitário. Transcorreu num clima de relativa 

tranqüilidade, havendo a entrevistada demonstrada um grande interesse de colaborar com a 

pesquisa.

Ao avaliar a contribuição dos conhecimentos adquiridos no curso pelos professores 

municipais para a educação de seu município, assim se posicionou: 
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...Hoje a gente se sente feliz de saber que a nossa prática docente está se
renovando, está se qualificando a partir dos conhecimentos científicos 
organizados e sistematizados pelos nossos professores, visto que eles, só 
hoje tiveram a oportunidade de estar num curso de licenciatura plena,
aprendendo a elaborar o saber científico. Nossa meta é fazer com a
universidade continue fora dos muros dela, trazendo para nossa cidade, para 
nossa secretaria de educação, cursos de outras áreas, como: matemática,
português (letras), história, geografia, química, biologia e física. É um
sonho, mas a gente está sonhando juntos, portanto vai se realizar. É essa a
perspectiva de melhoria da educação para o município de Touros e para os 
nossos alunos/professores, que hoje são professores e amanhã, com certeza, 
poderão ensinar melhor...

A professora Maria Ângela, ilumina através de suas palavras, uma questão 

fundamental desse programa, que é o fato de os cursos serem ministrados fora dos espaços 

físicos da Universidade, como ela nos diz, “Nossa meta é fazer com que a Universidade 

continue fora dos muros dela”. A muitos professores que não podiam se deslocar para a 

capital do Estado, foi dado a oportunidade de cursar uma licenciatura plena e de iniciar-se na 

produção do saber científico – tantas vezes reforçado no discurso dela, como um instrumento

de renovação da prática docente dos professores de seu município.

A entrevistada evidencia ainda a sua expectativa, enquanto secretária, de que a 

Universidade continue com os convênios para a formação de professores para a Educação 

Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental e amplie para outras áreas disciplinares. 

Esta expectativa que tinha no ano de 1.999, só veio a concretizar-se, ainda que de forma

parcial, no ano de 2.002, com a realização do vestibular de seleção para as primeiras turmas

de Matemática, Letras e Ciências Biológicas. 

Em síntese, acreditamos poder afirmar que os dirigentes educacionais dos municípios

com os quais a UFRN, através do PROBÁSICA, realizou convênios para a formação de 

professores em serviço tinham, no final do ano de 1999, uma expectativa otimista em relação 

à melhoria da qualidade da educação em seus municípios, a partir dos conhecimentos

adquiridos pelos alunos/professores que freqüentavam os referidos cursos.
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4.3 Formados... e agora? 

Depois de ouvirmos os dirigentes do PROBÁSICA e refletirmos suas expectativas 

acerca da qualidade da formação dos alunos deste programa; depois de registramos os 

depoimentos dos secretários de educação de alguns municípios e, também, discutirmos o seu 

conteúdo, compreendemos que este estudo só estaria concluído depois que ouvíssemos os 

atores principais deste programa. Portanto, faltava dar voz aos até então silenciados, os 

professores que se graduaram nesses cursos.

Entretanto, a distribuição geográfica dos municípios, situados em várias regiões do 

Estado do Rio Grande do Norte, alguns a mais de 100 quilômetros de distância da capital, 

como, por exemplo: Macau, Touros, Santa Cruz, Nova Cruz e São Miguel do Gostoso, levou-

nos a restringir ao máximo o número de ex-alunos entrevistados, que compuseram a amostra

desta pesquisa. Como eles já haviam concluído o curso, não estavam mais concentrados no 

espaço de uma sala de aula, muito pelo contrário, estavam exercendo suas atividades 

profissionais em várias escolas. Esta situação foi uma outra dificuldade encontrada neste 

estudo.

Neste sentido, dos professores formados em Licenciatura Plena em Pedagogia, através 

dos cursos realizados em convênio entre a UFRN e as prefeituras dos municípios de Nova 

Cruz, Santa Cruz, Macau, Ceará-Mirim, Touros, São Miguel do Gostoso e Pureza, foi 

constituído uma amostra de 08 (Oito) ex-alunos do município de Ceará-Mirim. As entrevistas 

foram realizadas em fevereiro de 2002, portanto, um ano depois das primeiras turmas

concluírem o curso. 
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Um critério que contribuiu para a escolha desse município foi a sua localização 

geográfica, pois este tem sua sede localizada a apenas 30 quilômetros do centro de Natal, 

capital do Estado. 

O fato de este município ter sido um dos primeiros do país a constituir o Conselho de 

Fiscalização e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) e de organizar o seu sistema

educacional independentemente do estadual, como um dos primeiros do Rio Grande do 

Norte121, também pesou no momento de selecioná-lo para esta pesquisa. 

Nos depoimentos dos ex-alunos do PROBÁSICA, buscamos identificar, através de 

entrevistas semi-estruturadas, quais as principais mudanças ocorridas em suas vidas cotidianas 

e nas suas práticas profissionais em decorrência dos conhecimentos adquiridos no curso.

A primeira ex-aluna entrevistada foi à professora Elizangela de Paiva Leite que, ao ser 

solicitada a se posicionar sobre a questão citada, afirmou:

...Na minha vida cotidiana o que mudou foi a mudança de escola.. Eu
trabalhava numa escola da zona rural, há quatro anos que eu trabalhava nessa 
escola e tentava transferir para trabalhar aqui na sede de Ceará-Mirim e não
conseguia. Após terminar o curso, fui convidada para trabalhar aqui, bem
próximo de minha casa, que é muito mais cômodo. Parece que, depois que
nós terminamos o curso, as pessoas começaram a perceber melhor o nosso 
trabalho, a confiar mais no trabalho feito por a gente, depois de formada...

A entrevistada destacou como melhoria pessoal a conquista que representou sua 

transferência de uma escola da zona rural para outra da sede do município, fato que ela 

atribuiu a uma maior confiança em seu trabalho depois de formada.

Sobre as mudanças em suas “práticas didáticas122”, ela assim se posicionou: 

121 Conferir no Boletim técnico do Fundescola n.° 27, 1999, p. 7 
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...A minha vida profissional foi modificada com a aquisição de novos
conhecimentos no curso. Eu passo a ver a nossa prática com novos olhares,
eu passo a refletir mais sobre o que a gente faz, a ter mais certeza no que a
gente faz. Não que eu hoje saiba de tudo, mas que sei olhar bem melhor para 
o que faço, eu faço auto-análise, autocrítica do meu trabalho, eu sei conduzir
melhor o meu trabalho... 

Nas suas palavras, a entrevista evidencia que os novos conhecimentos contribuíram

para melhorar as suas práticas profissionais; contribuíram, também, para que ela aprendesse a 

refletir sobre suas práticas e, assim, vê-las com novos olhares e desenvolvê-las com maior

segurança. A partir de suas afirmações, podemos inferir que os conhecimentos adquiridos no 

curso e o título de Licenciatura Plena em Pedagogia contribuíram para aumentar a sua auto-

estima.

Entretanto, quando solicitada a identificar possíveis melhorias financeiras em seus 

salários, ela disse: 

...Nesse sentido, não houve nenhuma mudança, porque, na prefeitura, para 
ter essa promoção vertical, é necessário que a gente faça um novo concurso
para passar para nível superior, e no Estado, onde também sou professora. 
Mas como trabalho no setor pedagógico da DIRED, e, portanto, não estou
em sala de aula, apesar de trabalhar com o aluno, para os alunos e para os
professores, porém não trabalho diretamente como professora. A gente não 
tem direito a essa mudança, também, tem que ser através de concurso para
professor de nível superior... 

Nas entrelinhas, podemos verificar um certo grau de insatisfação por não estar 

percebendo seus salários de acordo com a sua titulação atual, ou seja, de acordo com o salário 

de seus colegas de profissão que têm a graduação de nível superior. 

122 Este conceito é aqui entendido com defende SACRISTÁN, a saber: “As prácticas didácticas são da 
responsabilidade imediata dos professores, constituindo o conteúdo da profissionalidade docente num sentido 
técnico e restrito”. Op. cit. p. 73 
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A segunda ex-aluna entrevistada foi a professora Maria de Lujam da Silva Rodrigues, 

que, sobre as mudanças proporcionadas em sua vida profissional, em decorrência da sua 

formatura, disse: 

...Depois que me formei na minha vida profissional houve várias mudanças.
Depois do curso, fui convidada a participar dos PCN’s em ação, e, 
atualmente, faço parte de um grupo de formadores, trabalho com educação
infantil e fui convidada, também, para a direção de uma escola. É que agora
estão vendo o quanto o curso mudou a cabeça da gente, que a gente 
realmente aprendeu, cresceu com o curso. Outra mudança profissional é uma
experiência que a gente está iniciando na supervisão, na coordenação 
pedagógica do município...

Observamos nas afirmações da entrevistada que ela passou a desempenhar outras 

funções a que tinha acesso antes da licenciatura e que, segundo ela, aprendeu no curso, e 

cresceu com este. Estas afirmações também demonstram uma melhoria na sua auto-estima.

Entretanto, quando solicitada a informar sobre as melhorias salariais conquistadas por 

ter concluído um curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, ela afirmou:

...Com relação ao salário, continua do mesmo jeito. A gente já procurou a
prefeitura, a secretária de educação, mas disseram para a gente que, para 
mudar de nível, a gente vai ter que fazer um novo concurso. Eu até queria
que esse novo concurso chegasse logo, mas até agora, nem concurso nem
melhoria salarial. Nós temos colegas que são professores do município de 
Barra de Maxaranguape, por exemplo, que é aqui vizinho, e lá recebe como
nível superior, a menos de 10 quilômetros daqui. E aqui recebe como nível 
médio...

A insatisfação da entrevistada relativamente a sua não-progressão funcional é clara. 

Inclusive ela demonstra, através de um exemplo, que esta situação não é geral no Estado, pois, 

no município de Barra de Maxaranguape, os professores estão recebendo os seus salários de 

acordo com a titulação que conquistaram após concluírem um curso de Licenciatura Plena em

Pedagogia.
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Na continuação da entrevista, a professora destaca a participação dos formados na 

educação, com as seguintes afirmações:

...Eu acho que a educação de Ceará-Mirim melhorou consideravelmente,
porque antes a gente trabalhava, mas não sabia o que estava fazendo. A
gente trabalhava porque tinha que trabalhar mesmo. Hoje, não, hoje a gente 
tem certeza do que a gente está fazendo e a gente está sendo aproveitado 
pela secretaria de educação do município, quase todo mundo que terminou o
curso de Pedagogia está trabalhando, está dando sua contribuição. Quase
todo mundo foi aproveitado, para supervisão escolar, coordenação 
pedagógica, PCN’s em ação. Todos os programas da secretaria estão 
funcionando com as pessoas que terminaram o curso... 

Por meio das idéias expressas através destas palavras, a professora Maria Lujam

defende uma posição fundamentada na idéia de que a atuação dos professores formados no 

curso de Pedagogia realizado em convênio entre a UFRN e a prefeitura de Ceará-Mirim

contribuiu para melhorar consideravelmente a educação neste município.

A partir das palavras da entrevistada, podemos deduzir que a secretária de educação do 

seu município está ocupando os cargos de direção intermediária com professores formados no 

referido curso; que a mesma se sente satisfeita e até valorizada em função dos conhecimentos

adquiridos no curso. Porém, como os outros entrevistados, não se sente recompensada em

nível salarial. 

O posicionamento da entrevistada também ex-aluna Maria de Lourdes Brás de 

Medeiros no geral, não apresentou grandes diferenças em relação à anterior, como podemos

observar a seguir: 

...Fui convidada a participar dos parâmetros, sou coordenadora de grupo,
coordeno um grupo de trinta professores de 5ª a 8ª série num trabalho muito
sério. A gente se prepara e, estuda bastante e uma vez por mês, nos 
reunimos, o grupo de professores com a coordenadora, que sou eu. No 
Estado, eu assumi uma supervisão na Escola Barão de Ceará-Mirim, agora
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estou aguardando porque, lá, vai melhorar o salário. Agora, no município,
ainda não tivemos nenhuma posição concreta nessa direção.Dizem que vai 
ter que mudar o plano de cargo e carreira, e está sendo muito difícil, mas de 
qualquer forma a gente vai ter que enfrentar um novo concurso para mudar
para nível superior... 

Como as entrevistadas anteriores, esta também demonstra satisfação por ter terminado

um curso superior; acredita que, depois da conclusão do curso, passou a ser mais valorizada e 

considera que está fazendo um trabalho muito sério em prol da educação municipal.

Entretanto, está insatisfeita por não ter obtido ascensão funcional para o cargo de professor em

nível superior, que lhe propiciaria melhorias salariais em função do plano de cargos, carreira e 

salários do município.

A entrevistada seguinte foi a ex-aluna e professora Maria Elizabete de Sousa Lima,

que, sobre as mudanças ocorridas na sua vida cotidiana em função dos conhecimentos

apropriados no curso, assim se posicionou: 

...Minha vida mudou bastante. Com certeza hoje eu tenho uma visão bem
diferente, tenho uma perspectiva de futuro bem melhor, porque hoje eu sei 
como ministrar minhas aulas, eu sei socializar os conhecimentos com a 
classe estudantil, sei me relacionar com as pessoas. Graças a Deus, eu
consegui isso no curso e sempre compartilho com meus colegas e meus
alunos o meu fazer pedagógico. É maravilhoso, eu tenho certeza que 
mudei...

De uma forma quase poética, a entrevistada nos fala de seu crescimento intelectual, 

iluminando mudanças que os conhecimentos apropriados ao longo do curso provocaram

em sua vida profissional e pessoal. Também, destaca que depois de formada ela tem

“...uma perspectiva de futuro bem melhor...” . 

O fato de acreditar numa perspectiva de futuro melhor pode ser explicado, por um

lado, pela superação – a partir da sua formatura – da insegurança provocada, nessa 

categoria profissional, pelas modificações impostas na educação brasileira, através da 
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LDB/96, principalmente o estabelecimento do nível superior como habilitação para ensinar 

na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, determinado pelo § 4º do 

Art. 87. 

Por outro lado, também pode ser entendido a partir do conteúdo do seguinte 

depoimento:

...O meu salário realmente aumentou na secretaria de educação, eu espero 
corresponder. Aumentou também o trabalho, mas eu tenho certeza que esse
trabalho é gratificante porque, se aumentou o meu salário e o meu trabalho é
porque alguém confiou nas minhas ações pedagógicas, e eu estou fazendo de
tudo para dar conta desta tarefa que me deram, de conviver com meus
colegas professores e de levar orientação que hoje eu sei como conduzir. E
isso é muito bom, porque eu vou ter, ao meu redor, os colegas que sentem
dificuldades como eu sentia antes do curso. E, hoje, eu já sei, já tenho uma
luz para ajudar a clarear a visão deles... 

Como podemos observar, ela assumiu uma função gratificada que melhorou os seus 

vencimentos, fato atribuído pela entrevistada à melhoria de suas ações pedagógicas que, por 

sua vez, se deram em função da aprendizagem de novos conhecimentos no curso de 

Pedagogia.

É possível também identificarmos, nas suas palavras, a preocupação de repassar o que 

aprendeu para “...os colegas que sentem dificuldades como eu sentia antes do curso.”

A forma como ela analisa a importância do papel desempenhado pelos alunos das duas 

turmas que concluíram o curso de Pedagogia realizado em convênio entre a UFRN, através do 

PROBÁSICA e a prefeitura para o sistema educacional do município de Ceará-Mirim reforça 

as idéias das outras ex-alunas entrevistadas anteriores, como podemos verificar a seguir: 

...Esse pessoal que terminou o curso está sendo reconhecido, estão sendo
convidados para assumir cargos diferentes na área educacional, nas áreas
diferentes, justamente para ajudar aquelas pessoas que não tiveram a
oportunidade e o prazer de fazer o curso que nós fizemos, muito rico, muito
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bom. Nós estamos alcançando o sucesso dentro da educação municipal e
servindo de espelho para que os nossos colegas estudem e busquem a 
Universidade. Inclusive, agora, nós temos uma turma de 200 professores que
estão estudando, todos os sábados e domingos, para passar no vestibular da 
UFRN, que é federal e é a melhor...

Podemos dividir o conteúdo das idéias expressas pela professora em, pelo menos, três 

momentos. No primeiro, ela reforça a concepção de que a secretaria de educação do município

está aproveitando o pessoal formado pelo curso para ocupar os cargos responsáveis pelo 

acompanhamento dos outros professores, basicamente nas funções de supervisão e de 

coordenação.

No segundo, ela destaca a qualidade do curso, associando-a ao fato de ter sido 

ministrado por uma universidade federal, fato este reconhecido, até mesmo, pelas pesquisas do 

MEC.

No terceiro momento, a entrevistada apresenta um pouco da sua concepção de vida e 

atuação profissional, fundamentada na solidariedade de classe, com o objetivo de ajudar aos 

seus colegas de profissão, para que eles “...estudem e busquem a universidade...”.

Outra ex-aluna entrevistada foi a professora Iolanda de Souza dos Santos, que, ao 

refletir sobre as mudanças propiciadas, na sua vida cotidiana e profissional, em decorrência 

dos conhecimentos apropriados no curso, afirmou:

...No curso muito se aprendeu. Os conhecimentos passados foram muitos e
estão influindo na sala de aula, porque, agora, depois do curso, nós temos
teoria, que até antes do curso, não conhecíamos. E, com certeza, hoje, há 
facilidade de desenvolver um trabalho melhor, depois de toda essa 
aprendizagem que nos foi passada no curso. Recentemente, pôde-se observar 
uma mudança na secretaria daqui, pois tem uma valorização maior desse 
pessoal que terminou o curso de Pedagogia, estão oferecendo outras funções
que, até antes do curso, não ofereciam. Agora o que está faltando é o apoio
financeiro. Mas o que eu tenho observado é que, mesmo sem o financeiro, a
valorização tem sido grande, e o pessoal tem trabalhado muito. E, com a boa 
vontade das pessoas que adquiriram esses conhecimentos, a educação em
Ceará-Mirim já está muito melhor...
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A entrevistada mantém o reconhecimento da importância dos conhecimentos

adquiridos no curso para a melhoria de suas práticas didáticas em sala de aula. Também, a 

exemplo das anteriores, reconhece que a secretaria de educação está valorizando mais as 

pessoas que concluíram o curso de Pedagogia. Porém a valorização empreendida pela 

secretaria não implicou, até agora, melhorias financeiras. Portanto, parece-nos que a prefeitura 

está aumentando a responsabilidade dos professores, no entanto, sem aumentar os seus 

salários.

Na verdade, uma reclamação constante na maioria das entrevistas é contra a falta de 

progressão funcional baseada na nova titulação, como preconiza o inciso IV, do Art. 67 da 

LDB, a saber: “IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho”.

Um outro ex-aluno entrevistado foi o professor João Maria de Castro dos Santos. A 

entrevista foi realizada em sua residência, num clima de seriedade, desprendimento e 

disposição para cooperar com a pesquisa.  Sobre as possíveis mudanças ocorridas na vida 

cotidiana e profissional em função dos conhecimentos específicos apropriados no curso, ele 

disse:

...Não estou mais em sala de aula. Hoje estou compondo o quadro de
supervisão do setor pedagógico da secretaria de educação. Estou na 
coordenação dos programas de alfabetização do município, como
alfabetização solidária, Proejar e Recomeço. Estou, em geral, coordenando 
as turmas de jovens e adultos. Então, para mim, um pedagogo recém-
formado que mudei de função, melhorei de salário, a situação melhorou
muito, mas, infelizmente, eu vejo que, para alguns colegas meus, a situação 
ainda é precária, mas porque ainda falta a união da categoria para conquistar 
seus direitos... 

Está, claramente, destacado nessas afirmações que o entrevistado teve melhorias

salariais e passou a desempenhar outras funções dentro do sistema educacional de Ceará-
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Mirim. Para um pedagogo recém-formado está muito bom, porém, ele reconhece que as 

melhorias que obteve foram por méritos ou acordos individuais, mas não para todos os colegas 

de sua categoria profissional, que esquecem que, a docência é uma base de sua identidade 

profissional123.

Podemos identificar, na continuidade de seu discurso, algumas mudanças ideológicas 

que apontam na direção de busca de soluções individuais, quando ele afirma:

...A valorização profissional começa a partir da consciência do educador de
buscar novos conhecimentos, em realmente desempenhar o seu papel na 
sociedade, porque, se não é na sala de aula que se muda um país, como nós 
sabemos que não... Mas, no entanto, as mudanças, elas não acontecem, se 
não passarmos por elas, e a educação ainda é um meio, acredito eu, que é
eficaz, sim, não só para se ganhar a tão falada valorização profissional, mas
também para levar aos nossos alunos um ensino de qualidade. E, por isso, eu 
hoje faço parte da equipe da secretaria, estou do lado da prefeita, do lado do 
presidente da República... 

No início dessa segunda parte de sua entrevista, esse ex-aluno identifica a apropriação 

do conhecimento científico como forma de valorização profissional. Em seguida, apresenta 

uma visão otimista do papel da educação na mudança das estruturas da sociedade. E, por 

último, apresenta a sua opção de fazer parte da equipe da secretaria e de também participar da 

posição ideológica hegemônica no município e no país, capitaneado pelo PSDB. 

Uma outra ex-aluna entrevistada foi a professora Maria Adriana Palhares dos Santos, 

que, ao refletir sobre as mudanças em sua vida cotidiana e profissional, afirmou:

...Eu já sofri muito aqui em Ceará-Mirim. E, por isso, quando eu passei no
vestibular, eu disse para mim mesma, a minha vida começou a melhorar.
Então estudei muito, fui até obrigada a deixar de ensinar numa escola
particular aqui da cidade, porque não dava tempo, para estudar todos os 
textos do curso. Mas, graças a Deus, eu consegui me formar e bem. Hoje, 

123 ANFOPE – Documento final do IV Encontro Nacional da Comissão de Reformulação dos Cursos de 
Formação do Educador.  Belo Horizonte, 1989, p.12. 
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depois que me formei, passei em um concurso da prefeitura de Natal e já fui
eleita coordenadora pedagógica da escola. Participo de um grupo de poesia
lá e, de vez em quando, sou convidada para ministrar oficinas de leituras em
outras escolas da região, algumas vezes em outros municípios. Tudo isso, eu
agradeço a Deus em primeiro lugar, e, depois, ao curso de Pedagogia da
UFRN...

As palavras da entrevistada iluminam alguns dos sacrifícios vividos pelos professores 

que freqüentam um curso superior em serviço, ou seja, sem se afastarem das suas atividades 

profissionais, quando diz: “...fui até obrigada a deixar de ensinar numa escola particular aqui 

da cidade, porque não dava tempo, para estudar ...” Na verdade ela não foi obrigada, mas fez 

uma opção de sacrificar um dos seus empregos124 para poder participar do curso, dedicando 

maior tempo aos seus estudos. Desta forma, a citada professora fez um investimento em sua 

vida profissional, expresso pela sua aprovação no concurso na cidade de Natal. 

Em seguida, a ex-aluna discorre sobre as melhorias ocorridas em sua vida profissional 

em decorrência dos conhecimentos apropriados no curso, evidenciando o fato de ter sido 

aprovada em um concurso no município de Natal, capital do Estado, e, principalmente, a sua 

eleição para a coordenação pedagógica da escola onde leciona, fato este, que demonstra uma

apropriação dos conteúdos didáticos, durante o curso, que, provavelmente, contribuiu para sua 

aprovação no citado concurso e uma certa capacidade de liderança para ser eleita coordenadora 

pedagógica da escola. 

Uma outra ex-aluna que também contribuiu com suas opiniões para esta pesquisa foi a 

professora Maria Lindalva Santana Pimentel. Ao se posicionar sobre as mudanças ocorridas 

em sua vida cotidiana e profissional em função dos conteúdos aprendidos no curso, afirmou:

124 Devido aos baixos salários dos professores que atuam na educação básica é comum esses profissionais terem
mais de um emprego. Nos municípios pesquisados encontramos professores que lecionavam em três municípios
diferentes.
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...O que mudou foi a minha postura como educadora, eu me sinto mais
fortalecida, com conhecimentos mais aprofundados, e isso eu passo para os
meus alunos com mais entusiasmo, pois nós temos uma responsabilidade
muito grande. Eu vejo que as pessoas nos vêem, nós que terminamos esse 
curso, como uma pessoa mais preparada no campo da educação. Os colegas 
que estão conosco nas escolas nos vêem como um espelho, se espelham
muito na gente, no desenvolvimento de nosso trabalho em sala de aula. As
nossas mudanças servem de exemplos para eles... 

Como podemos observar, a entrevistada inicia o seu discurso evidenciando a 

importância dos conhecimentos adquiridos no curso para a melhoria de sua prática 

profissional, ou seja, a apropriação de novos conhecimentos modificou a sua “postura como

educadora”.

Em seguida, a professora utiliza uma expressão já citada, por outras das suas colegas 

neste trabalho, a saber: “...Os colegas que estão conosco nas escolas nos vêm como um 

espelho, se espelham muito na gente...” que, no nosso entendimento, significa, por um lado, 

que, realmente, os outros profissionais da educação do município de Ceará-Mirim estão 

tomando como referência para as suas atividades didáticas e pedagógicas as práticas dos 

professores que concluíram o curso. Por outro lado, que o cruzamento das opiniões das outras 

pessoas sobre as suas práticas profissionais e o seu “...fortalecimento com conhecimentos mais 

aprofundados...” contribuiu para melhorar a sua auto-estima.

Quando solicitada a falar sobre possíveis contribuições dos ex-alunos do curso para a 

educação municipal, afirmou:

...O que a gente vê, pelos comentários, é que os alunos agora estão mais
interessados, que o rendimento melhorou, em termo de alfabetização,
porque, nós professores de Ceará-Mirim, viemos entender como se alfabetiza 
no curso. Eu acho que contribuiu muito, eu acho que a maioria, mais de 
90%, desenvolve um trabalho com garra, sente essa necessidade de mostrar
ao seu alunado que eles precisam ter um conhecimento maior, descobrindo 
coisas novas, e não ficam na mesmice. Eu acho que esse curso foi muito
significativo para a educação do município...
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Em sua argumentação, a entrevistada apresenta pistas significativas que indicam que os 

conhecimentos apropriados pelos alunos do curso de Pedagogia da UFRN, realizado em

convênio com a prefeitura desse município, contribuíram para melhorar a qualidade da 

educação local. Este posicionamento está de acordo com a opinião dos dirigentes do 

PROBÁSICA e também com a expectativa dos dirigentes educacionais dos municipais

entrevistados.

Contudo, acreditamos que a realidade estudada e precisamente de Ceará-Mirim, onde a 

maioria dos entrevistados foi aproveitada pela secretaria de educação em novas funções de 

direção da educação local. Não pode ser generalizada em relação a outros municípios, pois, 

como tivemos a oportunidade de conversar, informalmente, com um professor formado na 

turma de Nova Cruz, pertencente ao município de Baía Formosa e, ele afirmou que antes do 

curso, era professor de Matemática e, depois de formado em Pedagogia, continuou lecionando 

a mesma disciplina. Ou ainda como o professor Paulo Martins que, durante o curso, exerceu a 

função de secretário de educação do município de São Miguel do Gostoso, mas, depois de 

formado, perdeu o cargo, em função da nova configuração política do município. Esses fatos 

podem ser analisados a partir dos contextos políticos locais. 

Acreditamos que, no caso de Ceará-Mirim, os recém-formados foram aproveitados, em

primeiro lugar pela falta de profissionais habilitados em nível superior neste município; em

segundo, porque o prefeito anterior perdeu a eleição, e a nova prefeita precisava de quadros 

novos para ocupar os cargos de confiança, em terceiro lugar, pela qualidade dos professores 

formados no curso de Pedagogia da UFRN.  Esse fato, no nosso entendimento constitui-se 

num aspecto negativo, pois os melhores professores deixam a sala de aula para atuarem em

atividades meios.
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Entretanto, acreditamos que seria necessária uma avaliação dessas mudanças a partir 

das opiniões dos integrantes da comunidade escolar onde esses ex-alunos/professores estão 

inseridos, ou seja, na base do sistema educacional. Neste sentido, concordamos com  Lorandi 

(1999), quando defende que, para se avaliar um programa de formação de professores é 

preciso que: 

...a avaliação sobre um programa de formação deve necessariamente levar 
em consideração o aluno do final do processo. Não só avaliando as novas 
concepções teóricas sobre o que pensa o professor, mas contrastando-a com
sua prática junto aos seus alunos125...

Acreditamos que uma avaliação feita a partir das bases apresentadas por Lorandi, onde 

fosse investigado o que esta formação mudou nas práticas da vida cotidiana e profissional dos 

ex-alunos, poderia nos levar à concordar com o posicionamento da maioria dos três blocos de 

entrevistados neste capítulo. Se, por algum motivo superior, esse tipo de avaliação não for 

feita, um dia, no futuro, a história nos dirá. 

Por fim, podemos afirmar que os referidos professores foram formados para atuar na 

docência, e, ao passar para as atividades administrativas, falta professores habilitados na sala 

de aula, constituindo-se num verdadeiro desvio dos objetivos do programa.

125 LORANDI, P. A. Et. al. Formação contínua de professores: reflexões. In. AMPAE. Educação superior e 
formação de professores. Revista brasileira de política e Administração da Educação. (95 – 105), Porto Alegre: 
RBPAE, v. 15. N. 1, 1999, p. 99.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As elaborações aqui apresentadas compreendem a síntese das reflexões que fizemos

sobre a reestruturação da política de interiorização da UFRN, no inicio da década de 90, e a 

constituição de sua política de formação de professores em serviço que culminou com a 

criação do PROBÁSICA, em 2 de fevereiro de 1999. Buscamos construir a sua história a 

partir das investigações em documentos e da memória de atores que a vivenciaram com seus 

conflitos, suas tensões, seus amores, suas dores e suas cores, até fevereiro de 2.002. A partir 

dos documentos e depoimentos analisados, chegamos a algumas conclusões relativas a esta 

política, no período apreciado, mas de forma a suscitar novas abordagens, tendo em vista que 

o tema aponta para uma necessária continuidade, pelo caráter dinâmico do objeto de pesquisa, 

principalmente pela sua relação com as mudanças da política educacional brasileira de um

modo geral e, particularmente, com a política nacional de formação de professores. 

No período de 1.991 a 1.995, a UFRN implementou um processo de reorganização de 

sua política de interiorização que culminou com o fechamento das unidades do interior 

localizadas nos municípios de Nova Cruz, Santa Cruz e Macau, utilizando o argumento da 

“falta de alunos”. Porém, o fato dessas unidades continuarem servindo de pólo para o 

PROBÁSICA e, inclusive, aglutinando cursos de Pedagogia e de licenciaturas específicas, 

demostra que o fechamento dessas unidades aconteceu, mais por falta de políticas elaboradas 

com vista a sua manutenção, do que por falta de alunos. 

Portanto, os dirigentes da UFRN, ao tomarem a decisão de fechar as unidades desta 

universidade no interior, optaram por posicionamento tecnicamente questionável e 
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socialmente inaceitável, pois prejudicou o Estado, enquanto outras universidades nordestinas 

mantiveram seus campi no interior, a exemplo da Universidade Federal da Paraíba, que 

continuou disseminando o saber científico, a cultura, e capacitando os quadros locais. 

Numa contradição dialética perversa, a reestruturação da política de interiorização da 

UFRN, que culminou com o fechamento das três unidades do interior citadas, foi a gênesis da 

política de formação de professores em serviço desta Universidade, que se iniciou, num

primeiro momento, através dos cursos de formação de professores realizados nas unidades de 

Nova Cruz, Santa Cruz e Macau.

A divulgação desses cursos junto aos profissionais da educação de outros municípios e 

as modificações ocorridas na política educacional brasileira, principalmente o aumento de 

titulação estabelecido pelo § 4º do Art. 87, da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, e os recursos para o financiamento dos cursos assegurados pelo FUNDEF compõem

parte do cenário que incentivou uma crescente demanda em defesa da realização de novos 

cursos. Estes fatos contribuíram, de forma decisiva, para que outras prefeituras buscassem

essa Universidade para formar também os seus professores. 

Estes convênios iniciais serviram de base para a criação, em fevereiro de 1999, do 

Programa de Qualificação Profissional para a Educação Básica (PROBÁSICA). Acreditamos

que estes acontecimentos estão, de forma indubitável, ligados a um processo mais amplo de 

reformas da política educacional brasileira, capitaneado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a qual faz parte de um conjunto de reformas – econômicas, sociais e 

políticas – estabelecidas pelo modelo neoliberal, pois a subordinação da política educacional 

brasileira às diretrizes dos organismos internacionais provocou uma avalanche de reformas,

emendas e substituição dos principais documentos legais que constituem os balizamentos da 

educação nacional, em geral, e da formação de professores em particular. 
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A vinculação, de forma subordinada, da política educacional brasileira às diretrizes do 

Banco Mundial e a implementação no Brasil do “Estado mínimo” provocaram uma situação 

contraditória. Por um lado, o governo propagou, corretamente, em função das mudanças

contextuais, a necessidade do desenvolvimento de novas qualidades na educação, que 

implicam mudanças nos currículos, na gestão educacional, na avaliação dos sistemas e, 

especialmente, na formação e na profissionalização dos professores. Por outro lado, impôs

medidas de restrição dos investimentos públicos, inclusive para pagamento de salários e 

financiamento da formação, por causa das exigências de reorganização do Estado. 

Podemos afirmar que, quando a política de formação de professores em serviço da 

UFRN, corporificada no PROBÁSICA, iniciou os cursos de formação de professores Nas 

licenciaturas em Ciências Biológicas, Letras e Matemática, em fevereiro de 2.002, começou

um trabalho de formação de professores em serviço para as séries finais do Ensino 

Fundamental e para o Ensino Médio, estava, desta forma, avançando para além dos limites

estabelecidos pela política nacional de formação de professores, que dá ênfase apenas às 

quatro primeiras séries do ensino fundamental.

Acreditamos, também, que reflexões científicas sobre as práticas desenvolvidas nesses 

cursos propiciam a articulação, num mesmo tempo e espaço, das três dimensões do trabalho 

acadêmico do modelo brasileiro, o ensino, a pesquisa e a extensão. Além de atender a uma

demanda da categoria profissional, tem contribuído para aumentar o respaldo da UFRN na 

sociedade potiguar, como instituição referencial da produção e socialização do conhecimento

técnico-científico, em um momento conjuntural, em que os ventos neoliberais assolam as 

instituições públicas no Brasil com furor destruidor e privatizante. 

Nesse sentido, defendemos que para um melhor acompanhamento das políticas 

governamentais de formação de professores é necessário que os programas de pós-graduação 
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em educação trabalhem articulados com as agências de formação desses profissionais, com

vistas a desenvolver suas reflexões teóricas a partir das experiências concretas de formação e 

profissionalização docente. 

Na nossa compreensão, esta prática está de acordo com a concepção pragmática de 

fazer ciência defendida por Santos, para a universidade uma sociedade saber: 

...a concepção pragmática da verdade é a única que, em meu entender,
permite romper com a circularidade da teoria, mas o faz lançando-nos nos
círculos mais amplos da comunidade científica e da sociedade como um
todo126...

As entrevistas realizadas com os alunos egressos do curso de pedagogia da UFRN, 

realizado em convênio com o município de Ceará-Mirim, apresentam, em sua maioria,

argumentos E pistas significativas indicando que os conhecimentos apropriados por eles nesse 

curso contribuíram para melhorar a qualidade da educação local. Essa foi, também, a 

expectativa de dirigentes do PROBÁSICA, coordenadores de curso e secretários de educação 

dos municipais entrevistados. No entanto, “acreditamos” ser um posicionamento açodado 

referendar essas pistas a partir apenas dessa entrevistas realizadas, mas a inquietação surgida 

sugere uma avaliação mais elaborada, que possa ser concretizada através de uma pesquisa 

científica.

Ainda a partir dos depoimentos dos ex-alunos, podemos afirmar que existe, por parte 

da Secretaria de Educação de Ceará-Mirim, o aproveitamento literal dos formados, pois, de 

um lado, eles estão sendo convocados a desempenhar novas funções; por outro lado, a maioria

não está recebendo melhorias salariais, nem pelas novas atribuições desenvolvidas, nem pela 

titulação conquistada. 

126 SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989, p.96 
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No nosso entendimento o fato de pedagogos recém-formados estarem assumindo os 

cargos de direção nos sistemas educacionais constitui-se numa carência desses sistemas e, ao 

mesmo tempo, num desvio de função dos formados pois, como sabemos, o curso foi 

ministrado para a formação de professores e não de gestores educacionais ou técnicos da 

educação, como o estabelecido no Art. 64 da LDB.

A partir dos depoimentos trabalhados, poder situar a qualidade dos cursos ministrados

como cursos de formação de professores que os qualificam para o trabalho e para a vida, e 

não como uma submissão da Universidade às políticas aligeiradas de titulação de professores 

defendidas pelo MEC; apesar de sua estrutura organizacional ter uma certa aparência com um

Instituto Superior de Educação, pois os professores não contratados diretamente para o curso, 

a carga horária é inferior a do curso regular, o processo de seleção é diferenciado e funciona 

isolado fora dos espaços da universidade. 

No tocante à estrutura curricular, apesar de não havermos realizado uma análise mais

detalhada dos aspectos metodológicos do curso, evidenciou-se um problema importante que é 

a falta de uma definição clara acerca do nível de formação que vem sendo ministrado: é um

curso que se caracterizaria como formação inicial ou formação continuada? Acreditamos que, 

pela história de vida dos alunos, esses cursos deveriam apresentar uma maior predominância

de características da formação continuada, pois a formação inicial não considera a experiência 

profissional anterior dos alunos.

Outra questão que merece ser evidenciada na estrutura curricular é com relação a sua 

carga-horária, que é menor do que a advogada pelas entidades acadêmicas e sindicais (por 

exemplo: ANFOPE, ANPEd, ANPAE e   FORUNDIR), que defendem uma formação de 

professores de qualidade. No entanto, a carga horária é maior do que a proposta para os 

Cursos Normais Superiores, depois das devidas deduções. Neste sentido, representa um
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avanço em relação às propostas governamentais, embora sem atingir o ideal proposto pelas 

referidas entidades.

Por último, verificamos dois problemas que consideramos centrais nos estudos sobre o 

PROBÁSICA.

O primeiro, gerado pelas dificuldades de administrar as tensões e conflitos

provenientes do relacionamento da universidade com as prefeituras e os representantes do 

poder local. 

O segundo, provocado pela busca de conciliar o crescimento do programa com a 

manutenção da qualidade dos cursos ministrados, em função da falta de docentes qualificados 

para atender a grande demanda. Uma vez que identificamos profissionais ministrando aulas 

nas turmas iniciadas em 2002 do programa apenas com o título de especialista, enquanto que 

nas turmas iniciais o quadro de professores era composto, em sua maioria de mestres e 

doutores.

Entretanto, acreditamos que a experiência adquirida pelos docentes que ministram

aulas nesses cursos, esta pesquisa e outras que certamente virão provavelmente contribuirão 

para construir uma nova relação entre a Universidade no Rio Grande do Norte e os 

professores da educação básica, aumentado, assim, a contribuição social dessa universidade, a 

qual, será maior se, ao mesmo tempo em que aumentar a quantidade, melhorar a qualidade 

dos cursos.
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ANEXO 1. 

Folder da UFRN sobre o PROBÁSICA:
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ANEXO 2. 
Tabela n.4 do documento síntese da política de interiorização da UFRN 
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ANEXO 3. 
Módulos da estrutura curricular do primeiro projeto. 


