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É preciso que saibamos que, sem certas qualidades 

ou virtudes como amorosidade, respeito aos outros, 
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persistência na luta, recusa aos fatalismos, 

identificação com a esperança, abertura à justiça, 

não é possível a prática pedagógico-progressista, que 

não se faz apenas com ciência e técnica (FREIRE, 

1998, p. 136). 
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RESUMO 

 

 

 

O estudo Política de Formação de Professores: uma leitura a partir da análise do Programa 

Especial de Formação de Professores para a Educação Básica – Proeb – tem como objetivo 

analisar a formação inicial de professores desenvolvida pela Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA. O Proeb é uma política de formação de professores em serviço, 

formulada e implementada no âmbito das atuais políticas educacionais para a Educação 

Básica. O trabalho parte do pressuposto de que as diretrizes elaboradas, nas últimas décadas 

do século XX, estão articuladas aos organismos internacionais que disseminaram no 

Continente Latino-americano um modelo homogêneo de formação, que tem como principais 

características ser realizada em serviço, por meio da modalidade a distância tendo a escola 

como lócus principal. No Brasil, essas diretrizes encontram suporte na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e no Parecer 09/2001, que trata das Diretrizes 

Curriculares para a formação de Professores da Educação Básica. Para a efetivação do estudo, 

foi tomado, como referência, a proposta curricular elaborada para a implantação do Proeb, no 

período de 1998 a 2002, mais especificamente a proposta operacionalizada no Curso de 

Licenciatura de Matemática no município Vitória do Mearim no Maranhão. Para a realização 

da pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, como forma de aprofundar os 

conhecimentos, precisar e objetivar o aspecto conceitual do objeto pesquisado. A pesquisa 

documental se constituiu na análise de documentos legais relativos à reforma da educação, 

políticas de formação de professores e o Projeto Pedagógico do Proeb/UFMA e, por fim, as 

entrevistas semiestruturadas que foram utilizadas por permitir uma melhor compreensão dos 

sujeitos envolvidos com a pesquisa. A análise dos dados obtidos evidencia que o currículo 

elaborado para operacionalizar o curso da licenciatura de matemática do Proeb/UFMA, apesar 

de possuir diretrizes que apontam para a superação da dicotomia teoria/prática e estabelecer  o 

trabalho como princípio educativo, possui uma organização curricular disciplinar, que reforça 

a visão instrumental do currículo, não possibilitando, na prática, a efetivação de sua proposta 

inicial. No que se refere à visão dos egressos sobre o curso, eles realçam as fragilidades do 

curso, mas também evidenciam que ele possibilitou uma melhoria da formação inicial, por 

meio das disciplinas do tronco comum do currículo e das disciplinas de formação especial. Os 

egressos, nas suas falas, deixam perceber, também, que o curso teve repercussões na sua 

prática pedagógica e na melhoria da sua inserção no mercado de trabalho e na comunidade de 

Vitória do Mearim. De modo geral, esses avanços sinalizam indícios de profissionalização 

docente, muito embora sejam incipientes. O trabalho evidencia que, para que a 

profissionalização docente seja instituída, os currículos das licenciaturas de formação de 

professores devem superar a visão tradicional e implantar currículos contextualizados e em 

uma visão interdisciplinar, que contemple, em igual proporção, a formação geral e a formação 

específica do curso. Nesse sentido, entendemos que é necessário rever o papel da 

Universidade, nos processos formativos e recuperar, no âmbito das políticas educacionais, a 

dimensão omnilateral da formação dos professores.  

 

 

Palavras–chave: Política Educacional, Formação de Professores, Currículo, Profissionalização 

docente.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Study of Teacher Education Policy: a reading from the analysis of Programa Especial de 

Formação de Professores para a Educação Básica – Proeb  - aims to analyze the initial 

teacher training developed by the Universidade Federal do  Maranhão - UFMA. Proeb is a 

policy of in-service training of teachers, formulated and implemented in the context of current 

educational policies for basic education. This work assumes that the guidelines developed in 

the last decades of the twentieth century are linked to international organizations that spread 

in Latin America continent a homogeneous model of training which has as main features to be 

held in service through the mode the distance and the school as a leading locus. In Brazil, 

these guidelines are supported on the Law of Directives and Bases of National Education No. 

9.394/96 and Report 09/2001, which deals with the Syllabus Guidelines for the formation of 

Basic Education Teachers. To carry out the study was taken as reference, the  syllabus 

developed for the deployment of Proeb from 1998 to 2002, specifically the proposal 

operationalized in the Degree Course of Mathematics in the city of Vitória do Mearim in 

Maranhão. To conduct the study, it was used literature as a way to deepen understanding, 

clarify and aim the conceptual aspect of the object researched. The documental research was 

consisted in the analysis of legal documents concerning the reform of education policies, 

teacher training and pedagogical project  Proeb/UFMA and, finally, the semi-structured 

interviews were used to allow a better understanding of the subjects involved with research. 

The data analysis has shown that the curriculum designed to operationalize the course of 

undergraduate mathematics Proeb/UFMA, despite having guidelines that point to the 

separation of theory/practice dichotomy and establish as a principle work as an educational 

principle, has an disciplinary curriculum organization that reinforces the instrumental view of 

the syllabus, not enabling in practice, the execution of their initial proposal.  Concerning to 

the view of graduates on the course, they highlight the weaknesses of the course, but also 

evidence that it has allowed an improvement of initial training, through the disciplines of the 

common core syllabus of courses and special training. It is possible seeing in graduates’ 

words,  that the course have had repercussions in their teaching and improving their 

integration into the labor market and in the community of Vitória do Mearim. Overall, these 

developments have indicated evidence of teacher professionalization, although they are 

incipient. The work has shown that for the professionalization of teachers is introduced, the 

syllabus of undergraduate teacher education must overcome the traditional view of syllabus 

and implement contextualized curricula in a multidisciplinary approach involving, in equal 

proportions, the general education and training specific course. Accordingly, it is believed in 

need to review the role of the University in the formative process, as well as recovering as 

part of educational policies, the omnilateral size of teacher education.  

 

 

Key-Words: Educational Policy, Teacher Training, Curriculum, Professional Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 13 

1.1  CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE ESTUDO ............................................... 13 

1.2 DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO.............................................................. 16 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO........................................................................................ 22 

1.3.1 Objetivo geral ............................................................................................................ 22 

1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 22 

1.4 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS................................................. 22 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO ............................................................................... 30 

2 A RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE: TRANSFORMAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS ...................................... 

 

32 

2.1 SOBRE O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO ESTADO E SUAS 

DIFERENTES CONCEPÇÕES ................................................................................. 

 

32 

2.2 O REORDENAMENTO DO ESTADO CAPITALISTA NO SÉCULO XX............ 46 

2.3 A REFORMA DO ESTADO NO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES NAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS.................................................................................. 

 

56 

2.3.1 A nova lógica de ação do Estado para as políticas educacionais  ......................... 64 

3 DIRETRIZES GLOBAIS PARA UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO CONTEXTO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS NA 

DÉCADA DE 1990 ................................................................................................... 

 

 

74 

3.1 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A 

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO REFERENCIAL PARA OS PROCESSOS 

FORMATIVOS............................................................................................................ 

 

 

75 

3.1.1 As diretrizes para a formação de professores no âmbito do Banco Mundial e 

da Cepal/Unesco ........................................................................................................ 

 

81 

3.2 INSTITUCIONALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES NO BRASIL............................................................................. 

 

92 

3.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ALÉM DOS PRECEITOS 

INSTITUCIONAIS...................................................................................................... 

 

106 

 

 

 

 



11 

 

4 POLÍTICAS CURRICULARES: UM REFERENCIAL  PARA   ANÁLISE   

DA FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE............................ 

 

111 

4.1 POLÍTICAS CURRICULARES: COMO MECANISMO DE CONTROLE DO 

ESTADO................................................................................................................... 

 

112 

4.2 POLÍTICAS CURRICULARES: PRINCIPAIS CONCEPÇÕES E 

REPERCUSSÕES PARA A EDUCAÇÃO............................................................. 

 

116 

4.2.1 Abordagens conceituais de currículo: um estudo a partir da sua gênese ......... 123 

4.3 CONTRIBUIÇÕES DO CURRÍCULO PARA A FORMAÇÃO E A 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE ................................................................. 

 

136 

4.3.1 Formação docente e as contribuições do currículo ............................................. 137 

4.3.2 Modelos formativos e a contribuição para a profissionalização 

docente...................................................................................................................... 

 

145 

5 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O PROEB/UFMA E 

O CURRÍCULO PROPOSTO PARA A LICENCIATURA DE 

MATEMÁTICA ..................................................................................................... 

 

 

155 

5.1 O PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 

EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO MARANHÃO........................................................................ 

 

 

155 

5.1.1 O Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica – 

Proeb/ UFMA: primeiras aproximações .............................................................. 

 

157 

5.1.2 O Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica – 

Proeb/ UFMA: projeto pedagógico, princípios e diretrizes ............................... 

 

160 

5.1.3 Perfil Profissiográfico do Graduando do Proeb/UFMA ..................................... 168 

5.1.4 O currículo do Curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA ......... 173 

5.1.5 O currículo do curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA: a 

lógica da interdisciplinaridade .............................................................................. 

 

181 

5.1.6 A docência como dimensão do currículo do Proeb/UFMA ................................ 185 

5.2 O CURSO DE LICENCIATURA DE MATEMÁTICA DO PROEB/UFMA: NA 

VISÃO DOS PROFESSORES FORMADORES.................................................... 

 

190 

6 O PROCESSO FORMATIVO DESENVOLVIDO PELO PROEB/UFMA 

NA VISÃO DOS EGRESSOS DA LICENCIATURA DE MATEMÁTICA 

DE VITÓRIA DO MEARIM................................................................................. 

 

 

201 

 

 



12 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES/EGRESSOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA DE MATEMÁTICA DE VITÓRIA DO MEARIM ................ 

 

204 

6.2 O PROCESSO FORMATIVO NO PROEB/UFMA: A VISÃO DOS 

PROFESSORES EGRESSOS ................................................................................ 

 

208 

6.2.1 O processo de formação: os saberes profissionais ............................................. 209 

6.2.2 O processo de formação: as práticas formativas ............................................... 222 

6.2.3 O processo de formação: a identidade profissional ........................................... 228 

6.3  O QUE DIZEM OS EGRESSOS SOBRE OS AVANÇOS E LIMITES DO 

CURSO DE LICENCIATURA DE MATEMÁTICA DO PROEB/UFMA........... 

 

240 

6.3.1 O curso do Proeb/UFMA e os avanços para a formação do professor em 

Vitória do Mearim ................................................................................................ 

 

241 

6.3.2 O curso do Proeb/UFMA e as lacunas para a formação do professor em 

Vitória do Mearim ................................................................................................ 

 

243 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 249 

 REFERÊNCIAS .................................................................................................... 260 

 ANEXOS  ............................................................................................................... 293 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, a sociedade tem 

vivenciado um período de significativas mudanças estruturais nos campos político, 

econômico, social e cultural que têm contribuído para modificar as relações societais, 

instituídas desde a clássica revolução industrial iniciada no século XVIII e que perdurou até 

meados da década de setenta, quando o desenvolvimento da microbiologia, da 

microeletrônica, entre outros, associado às políticas de reestruturação do Estado e ao 

processo de globalização, propiciaram uma mudança significativa nas formas de organização 

das instituições, nas relações de trabalho originando um novo paradigma para a sociedade. 

Nesse contexto, a sociedade contratual moderna baseada no poder interventor do 

Estado cede lugar para uma sociedade mais flexível fundada na crença do poder regulador do 

mercado. Para essas modificações, muito contribuiu o desenvolvimento das tecnologias da 

comunicação e da informação que permitiu a remodelação da base material da sociedade em 

ritmo acelerado com um impacto significativo, não só na produção de bens e serviço, como 

também no conjunto das relações sociais. O uso das tecnologias provocou mudanças na 

sociedade contemporânea, em todos os campos sociais interferindo diretamente no cotidiano 

das pessoas.  Essa forma de organização da sociedade provocada pelo uso da informação, em 

tempo real, propiciou uma nova etapa de desenvolvimento do capitalismo e o surgimento de 

uma nova economia, chamada por Castells (2001) de informacional e global. Informacional 

porque a produtividade e a competitividade dessa economia dependem, basicamente, de sua 

capacidade de gerar, processar e aplicar, de forma eficiente, a informação baseada em 

conhecimentos. É global porque as principais atividades produtivas, o consumo e a circulação 

estão organizadas em escala global. 

No entanto, os países não se inserem nessa nova lógica da mesma forma, tampouco 

em igualdade de condições. A sua inserção ocorre dependendo do seu desenvolvimento 

histórico, da sua cultura, das suas instituições e, principalmente, da compreensão que o 

Estado tem sobre o avanço dessas tecnologias. Nesse sentido, pela intervenção do Estado, o 

desenvolvimento tecnológico pode ser sufocado ou pode entrar em um processo acelerado de 

modernização tecnológica capaz de mudar o destino da sua economia.  

No campo da produção das mercadorias, é consenso entre os estudiosos da temática, 

entre eles, Harvey (1992) e Antunes (2007), que a microeletrônica modificou, radicalmente, 
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as práticas produtivas, substituiu a mão de obra por equipamentos automatizados como robôs 

e controle numérico, aumentou o conteúdo tecnológico dos produtos e introduziu uma 

trajetória inovadora. Essa nova trajetória é intensiva de conhecimento e requer o 

desenvolvimento de uma estrutura de natureza diferente do modelo taylorismo/fordista que 

gerava empregos diretos produzindo efeito multiplicador em uma ampla cadeia produtiva. A 

nova base material da produção cria as condições necessárias para que o processo de trabalho 

se modifique e passe a exigir uma produção de conhecimento cada vez maior e mais rápida, 

mais flexível, atingindo todos os setores sociais. As modernas e sofisticadas tecnologias não 

substituem a força de trabalho, mas dependem de uma mão de obra cada vez mais qualificada 

e bem treinada. 

As significativas redefinições da ordem econômica mundial, através da 

reestruturação produtiva, reorganização do capitalismo, crise fiscal do Estado, o avanço 

técnico-científico e globalização, vieram redimensionar o padrão da relação Estado – 

sociedade que prevalecia desde a década de 1940. Essas transformações provocaram a 

inversão das concepções de Estado até então prevalecentes, ganhando espaço às teses com 

fundamentação neoliberal de defesa do mercado. Nesse cenário, adquirem força as 

proposições de Estado mínimo e se estrutura uma reforma do Estado de fundo neoliberal, a 

qual, no que se refere às políticas sociais, adota como elementos centrais a descentralização, a 

privatização e a focalização (DRAIBE, 1993). 

Diante dos novos padrões de intervenção estatal, decorrentes do neoliberalismo, a 

análise das políticas educacionais (de formação) nos remete à compreensão das prioridades e 

compromissos que as configuram. As políticas públicas, nesse contexto, são redefinidas em 

consonância com os novos padrões de regulação e gestão, perdendo, paulatinamente, a 

educação o seu caráter de direito social. Segundo Coraggio (2007, p. 78), “as políticas sociais 

são delineadas para acabar com a cultura de direitos universais deixando nas mãos da 

sociedade civil competitiva a alocação de recursos sem mediação estatal”. 

Diante da necessidade e do desafio de construir um projeto moderno de sociedade, em 

um mundo caracterizado por bruscas mudanças nas relações sociais e de trabalho, com novas 

exigências de qualificação para o mercado e preocupação com a cidadania, a educação emerge 

como fator primordial. A distribuição desigual de conhecimento gera um desequilíbrio global 

do poder, que tem sua origem não mais no uso da força e das armas, mas no domínio do 

conhecimento, nos avanços científico-tecnológicos. Isso traz para os países menos 

desenvolvidos a necessidade de melhorar a qualidade da educação em todos os níveis, 

tornando-se, assim, mais competitivos no mundo globalizado. 
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Nesse cenário, as políticas educacionais passam a produzir novos paradigmas 

formativos associados ao paradigma econômico e centrados no novo sistema tecnológico 

determinando novo tipo de organização socioprodutiva, e que, de acordo com a ideologia 

neoliberal, permitirá que as nações e as empresas cresçam competitivamente na “sociedade 

global”.  

A educação na sociedade do conhecimento e da informação deve promover, com sua 

filosofia e procedimentos, a formação dos sujeitos, desenvolvendo seus recursos e 

potencialidades cognitivas e de aprendizagem tendo em vista a melhoria da competitividade 

entre as nações. O conhecimento, como eixo central da atividade produtiva, faz com que a 

educação apareça em cena como uma das condições indispensáveis para que os países possam 

atingir a competitividade que os levará a se inserir na economia mundial. Esse contexto pugna 

por uma nova educação, exigindo, consequentemente, uma formação de professores 

referenciada em novas diretrizes pedagógicas e políticas. Assim, a reforma educacional traz a 

proposta de formação de professores da escola básica em nível superior, concretizando-se 

enquanto política pública educacional nos anos 1990, com a LDB nº 9.394/96. Em 

consonância com a LDB, as universidades públicas começaram a planejar e a desenvolver 

programas especiais de formação superior numa perspectiva de profissionalizar o professor. 

A atual política educacional de formação de professores é justificada no conjunto de 

medidas marcadas pelo ajuste econômico no seio das estratégias de (re) composição da nova 

fase do capitalismo
1
. Compreender as políticas de formação e o tema da profissionalização 

dos professores, nessa perspectiva, é necessário, embora difícil, visto que, no exercício de sua 

profissão, os profissionais do ensino vêm sendo submetidos a progressivas formas de 

degradação, e a processos formativos articulados a um tipo de profissional proposto pelas 

políticas de formação, sob as determinações dos organismos internacionais como Banco 

Mundial. As análises mostram que as orientações internacionais privilegiam as relações custo 

- benefício. Portanto, precisamos superar a matriz conceitual que direciona a formação de 

professores sob a lógica do mercado, da competência do professor encerrada apenas no saber 

fazer. 

 

 

                                                 
1
 Essa nova fase do capitalismo segundo Mandel (1972) no livro “O capitalismo tardio” é aquela em que há uma 

progressiva incorporação da revolução tecnológica – reprodução ampliada do capital fixo. A corrida aos 

superlucros está centrada na busca de rendas tecnológicas. Há uma tendência “à revolução tecnológica 

permanente, movida pela intensificação da concorrência em torno do diferencial da produtividade num mesmo 

ramo de produção, em escala mundial” (BEHRING, 2007, p. 170).  
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1.2 DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

A reforma do sistema educacional em todos os níveis passou a ser vista como um 

mecanismo para alcançar o crescimento econômico, a transformação cultural e a solidariedade 

nacional. Nesse contexto, a formação de professores se revela como uma estratégia 

fundamental para a melhoria da qualidade do ensino, e a sua reformulação passou a se 

constituir em metas para elevar os padrões de qualidade da educação da maioria dos países 

capitalistas. 

Ao recorrer à educação, como imprescindível para assegurar as bases da nova 

sociedade da comunicação e da informação, na qual o trabalho não se limita mais à simples 

transformação da matéria, mas prioriza a inovação e o conhecimento, a formação do professor 

em nível superior passou a ser uma nova exigência, e as instituições de ensino superior 

constituíram-se em um espaço privilegiado para a sua formação por serem lugar de construção 

e de acesso ao conhecimento avançado, transformando-se, assim, em um instrumento 

importante de promoção da cultura, da geração de novos conhecimentos e de atualização 

permanente.  

Assim, a elevação do nível de formação dos professores é uma das metas a ser 

perseguida por todos os países, uma vez que as necessidades da sociedade de informação se 

intensificam, os estudantes devem aprender não só o que se conhece hoje, mas precisam 

atualizar permanentemente seus conhecimentos. Nesse cenário, o professor passou a ser visto 

como fundamental para o sucesso ou fracasso dos processos educacionais e a sua formação 

passou a ter como finalidade contribuir para a preparação de cidadãos aptos para conviver e 

trabalhar na complexidade da vida cotidiana.  

É consenso entre os estudiosos do assunto (DEMO, 1996), (MELLO, 1998) que a 

qualidade da educação depende de vários fatores, mas, sem dúvida, o professor é um fator 

decisivo nesse processo. Por isso, ele precisa ter adequada formação, permanente atualização 

e justa valorização. No entanto, ao longo dos anos, a formação do professor tem-se 

constituído de conteúdos teóricos, dissociados da realidade escolar, contribuindo para que se 

desenvolvam práticas tradicionais, sem considerar o aluno nas suas relações com o mundo e 

com as mudanças sociais. É evidente que a formação de professores como ocorre, hoje, não é 

suficiente para prepará-lo adequadamente diante do desafio do projeto que ora se coloca para 

a educação.  

Goergen (1998) afirma que, entre as diferentes áreas do saber, uma das que menos se 

desenvolveu nos últimos séculos foi a da arte de ensinar. Enquanto a busca do saber avança a 
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passos largos o ensino das ciências de modo geral continua sendo realizado de forma 

tradicional, centrada em transmitir ao aluno o maior número possível de informações e, com 

base nessas perspectivas, espera-se que, ao completarem seus estudos em cursos 

universitários, os estudantes estejam a par de conceitos atuais das suas respectivas áreas 

profissionais. Entretanto, a explosão do saber nos últimos anos tornou essa tarefa impossível 

e, na realidade, não se sabe como preparar os estudantes de forma a torná-los capazes de lidar 

de forma eficiente com a grande quantidade de novas informações geradas a cada ano, 

condição essencial para uma atuação de ponta. 

É considerando essas constatações que, nas últimas décadas, tornou-se evidente a 

necessidade de redefinir a formação de professores. Nesse sentido, foram se consolidando 

algumas tendências, principalmente nos países em desenvolvimento, no sentido de construção 

de um modelo homogêneo de formação. Segundo Aguerrondo (2003), as principais diretrizes 

políticas podem ser assim sistematizadas: mudanças na estrutura e conteúdos da formação 

docente inicial e continuada; o controle da qualidade da formação realizada; e o ordenamento 

da oferta de instituições formadoras de mestres e professores. 

Na América Latina, a disseminação dessas ideias contou com a colaboração de 

organismos internacionais, que, por meio de prescrições, declarações e outros documentos, 

procuraram subsidiar os países do continente a elaborarem e implementarem suas políticas no 

campo da formação com o objetivo de responder aos novos desafios propostos para a 

educação no século XXI. A necessidade de uma melhor formação para os professores também 

se encontra como condição para se concretizar a operacionalização das reformas educacionais 

empreendidas nas últimas décadas. Segundo Gajardo (1999), as discussões sobre a reforma 

educacional, na América Latina, colocam como condição de êxito das propostas reformistas a 

melhoria da formação dos professores, apontando ainda, como necessárias, a substituição dos 

modelos burocráticos de gestão, e a flexibilização dos sistemas educativos. Parte-se do 

pressuposto de que, para a efetivação da reforma educacional, havia a necessidade de um 

novo tipo de intelectual – o professor. Nesse caso, o professor seria mediador entre a proposta 

de reestruturação da educação e a nova cultura que estava sendo gestada pelos organismos 

internacionais e pelas determinações das normas oficiais. 

Assim, a formação de professores recebeu uma atenção especial nas orientações dos 

organismos internacionais. Nesse cenário, merecem destaque: a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) a Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (Cepal) e o Banco Mundial. Esses organismos têm desempenhado 

um papel fundamental na realização de estudos prospectivos para a região e na elaboração de 
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diretrizes homogeinizadoras que vêm sendo elaboradas com a finalidade de melhorar os 

índices de desempenho dos sistemas educacionais e elevar o nível de qualidade da educação. 

Para atender aos objetivos do novo modelo de conhecimento que tem como 

características a aprendizagem pela prática e o uso de sistemas complexos, a Cepal/Unesco 

(1995) no documento intitulado Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva 

com equidade, reconhece que os países da região necessitam de profunda transformação de 

seus modos de transmitir, produzir e aplicar conhecimento. E que a inserção desses no novo 

contexto internacional exige que os sistemas de capacitação bem como o volume das 

atividades no âmbito da ciência e da tecnologia sejam amplamente modificados. A política de 

formação, por sua vez, deve alinhar-se a esse contexto.  

As teses desenvolvidas para a formação de professores pela Cepal/Unesco (1995) 

visam apoiar estratégias de profissionalização dos professores e a valorização de seu papel, 

sem, contudo, apresentar diretrizes de uma política global de formação. O documento 

reconhece a urgente necessidade de profissionalizar os professores, reformar os processos de 

seleção, formação e capacitação. No entanto coerente com as políticas de redução de 

investimentos na área social, entende que a inclusão dos salários do magistério no quadro 

geral da administração pública prejudica a flexibilidade e a competitividade 

(CEPAL/UNESCO, 1995) e passa a incentivar as bonificações por produtividade, em 

detrimento do acréscimo ao salário-base. O que, segundo Castro (2005), “fazem dessa política 

não um fator de valorização da profissão, mas de enfraquecimento da categoria com 

consequências para o processo ensino aprendizagem em geral” (p.68).  

A implantação de uma política de formação de professores para a educação básica 

que contemple as diretrizes emanadas das atuais exigências da sociedade sob os auspícios dos 

organismos internacionais tornou necessário um novo reordenamento legal da educação 

brasileira. Essa política foi adotada pelo governo brasileiro, sendo expressa na legislação 

educacional, especialmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº 

9.394/96. A partir de então, muitas mudanças ocorreram no campo da formação, tais como a 

ampliação e a variação do lócus de formação, bem como o direcionamento de novas práticas e 

exigências, tanto para as instituições formadoras quanto para os profissionais da área. As 

reformas educacionais imprimiram uma proposta de formação que estabelece uma forte 

relação entre os saberes e as competências dos professores.  

Dessa forma, o movimento de reformas no país, nos anos de 1990, demarca uma 

nova regulação das políticas públicas educacionais trazendo consequências significativas para 

a organização e gestão da escola, configurando mudanças no trabalho docente, podendo 
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alterar, inclusive, sua natureza e definições. Na reforma, nos programas governamentais, os 

professores têm sido reconhecidos como agentes responsáveis pela mudança (VEIGA; 

AMARAL, 2002; OLIVEIRA, 2004; HYPOLITO, 1997; TORRES, 1998). São considerados 

os principais responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema.  

Os desdobramentos da LDB nº 9.394/96, tais como: parâmetros e diretrizes 

curriculares nacionais apontaram novos referenciais etimológicos, teóricos, metodológicos e a 

institucionalização de uma política de formação de professores para a Educação Básica. Para 

a consolidação da política de formação de professor, muito veio contribuir o Decreto nº 2.306, 

de agosto de 1997 que estabelece que as Instituições de Ensino Superior podiam assumir 

diferentes formatos: universidade; centros universitários; faculdades integradas; faculdades; e 

institutos superiores ou escolas superiores. Posteriormente, o Decreto nº 3.860/2001 reagrupa 

em apenas três grupos as instituições de ensino superior: as universidades, os centros 

universitários; as faculdades integradas, faculdades, institutos e/ou escolas superiores, no 

entanto não foi alterada a natureza dessas organizações. Essa tendência pode ser considerada 

uma inovação na legislação do ensino superior e atendeu às novas orientações para esse nível 

de ensino. Ao mesmo tempo em que contemplou os interesses daqueles que propõem a 

desregulamentação do Estado também permitiu a diminuição da presença do poder público na 

educação. 

A generalidade e a flexibilidade que caracterizam a LDB nº 9.394/96, tendo como 

referência o modelo de formação deixa claro que não existe um modelo de formação de 

professores suficientemente justificado, mas modelos que se diferenciam dadas as concepções 

de educação e de sociedade em cada etapa de desenvolvimento das forças produtivas. No 

entanto, é nas disposições transitória da LDB que encontramos uma determinação importante 

para materializar as novas políticas de formação, quando no seu art. 87 instituiu a Década da 

Educação (1997). É textual no artigo que, até o final da Década da Educação (2007), todos os 

professores devem ter formação superior para atuar em qualquer nível de ensino, cabendo às 

universidades o desenvolvimento de programas de capacitação para todos os professores em 

exercício (treinamento em serviço), utilizando, também, para isso, os recursos da educação a 

distância. 

Essa exigência associada à criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) que destinava 60% dos seus 

recursos para a capacitação de professores estimulou as secretarias estaduais e municipais de 

educação a formulação de convênio com instituições públicas e privadas, que por meio de 

programas especiais, em formatos variados (modular, parcelado, telepresencial, a distância) 
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dedicaram-se à formação para as séries iniciais do ensino fundamental. Essa exigência deu 

origem a cursos com carga horária restrita, oferecidos nos períodos noturnos ou em regimes 

especiais – em suas várias formas, centrados na prática, iniciando aí uma grande expansão da 

formação dos professores da educação básica em nível superior. 

Este estudo torna-se pertinente na medida em que aborda um tema significativo da 

política educacional brasileira voltado para a formação inicial de professores, 

consubstanciando sua relevância ao fato de que a educação é entendida como um pré-requisito 

para proporcionar um avanço social e melhor qualidade de vida. Teve origem em discussões  

realizadas em grupo de pesquisa da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) do qual 

fazemos parte. A nossa atividade acadêmica, como docente e membro desse grupo de 

pesquisa, que atua no Mestrado em Educação e no curso de Pedagogia da UFMA, nos 

proporcionou a participação em debates temáticos e nos incentivou a  investir em estudos 

relacionados à política de formação e à profissão docente, temas articuladores das discussões 

sistemáticas do grupo de pesquisa Escola, Currículo e Avaliação. Esse Grupo vem 

desenvolvendo pesquisas no âmbito da avaliação de políticas públicas na área da educação, 

tendo, como foco, questões curriculares e a formação de professores e suas consequentes 

relações com as práticas pedagógicas. A meta é ampliar o conhecimento sistematizado sobre 

políticas educacionais centradas nessas temáticas, bem como subsidiar as ações 

governamentais no redimensionamento das políticas empreendidas. 

O nosso objeto de estudo é o Programa Especial de Formação de Professores para a 

Educação Básica – Proeb desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, 

criado no contexto das atuais políticas públicas para a formação de professores e financiado 

com recurso do Fundef, que estabelece que os Estados, Distrito Federal e Municípios podem 

aplicar dos recursos da parcela de 60% (sessenta por cento) na capacitação de professores 

leigos.  Para atender a essa política, a Universidade Federal do Maranhão mantém, desde o 

ano de 1998, cursos especiais de graduação de licenciatura plena em municípios maranhenses, 

destinados a professores que atuam no sistema público de ensino. Tal iniciativa é 

desenvolvida por meio de convênio com as prefeituras municipais em consonância com as 

diretrizes da LDB nº 9.394/96, que determina que a formação dos docentes que atuam na 

educação básica seja feita em nível superior.  

O Proeb/UFMA (1998, p.5) tem como objetivos: a) formar professores para a 

Educação Básica com graduação plena, na habilitação escolhida dentre as oferecidas, com 

competência técnica e intelectual, consciência profissional e política, criativa e 

responsabilidade; b) contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica do Estado do 
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Maranhão; c) contribuir para o processo de avaliação e estudo da formação do professor e das 

questões do ensino e aprendizagem, com compromisso social com o seu município, a região e 

o Estado do Maranhão.  

Especificamente, esse trabalho se volta para o universo das políticas de formação de 

professores com o propósito de analisar o processo de formação inicial superior, levantando a 

seguinte hipótese: que o curso de Licenciatura de Matemática de Vitória de Mearim 

desenvolvido pelo Proeb/UFMA, como dimensão da política de formação de professores, 

apesar de democratizar o acesso do professor em cursos de graduação melhorando a formação 

do professor não promove a profissionalização docente. Compondo a tessitura da tese, temos 

que a formação inicial de professores desenvolvida pelo Proeb/UFMA, responde ao modelo 

da racionalidade técnica. Portanto, fragiliza a formação inicial favorecendo o aligeiramento no 

preparo dos professores e pouco tem contribuído para a profissionalização docente no Estado 

do Maranhão (município de Vitória do Mearim).  

A amplitude de reflexões e questionamentos da nossa pesquisa está direcionada pelas 

seguintes questões de pesquisa: a) Como se configurou a formação inicial de professores no 

Brasil na década de 1990 e quais as suas implicações no programa Proeb/UFMA de formação 

de professores da educação básica? b) De que forma o programa implementado pelo 

Proeb/UFMA (1998-2002) se articula com as atuais diretrizes da formação de professores 

proposta pelos órgãos oficiais? c) Que contribuições a formação inicial dos (as) professores 

(as), desenvolvida no âmbito do Proeb/UFMA, trouxe para a prática profissional do 

professor/egresso da licenciatura de matemática? d) O currículo implementado pelo 

Proeb/UFMA contribuiu para a profissionalização docente em Vitória do Mearim? e) Qual a 

concepção que têm os professores formadores e os professores/egressos da licenciatura de 

matemática sobre a formação inicial e o currículo desenvolvido pelo Proeb/UFMA? 

Essas questões de pesquisa nortearão as nossas preocupações, no sentido de explorar 

o objeto de estudo, buscando a sua reconstituição histórica, estabelecendo as relações 

existentes no contexto atual.  
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1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a formação inicial de professores desenvolvida pelo Proeb/UFMA tomando, 

como referência, a proposta curricular operacionalizada, no período de 1998 a 2002 e suas 

repercussões para a profissionalização dos professores da educação básica no município de 

Vitória do Mearim. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar a configuração da formação inicial de professores no Brasil na década de 

1990, identificando seus fundamentos teóricos e suas implicações no programa de formação 

de professores implementado pelo Proeb/UFMA. 

b) Analisar de que forma o programa implementado pelo Proeb/UFMA se articula 

com as atuais diretrizes da formação de professores proposta pelos órgãos oficiais. 

c) Analisar as contribuições que a formação inicial de professores desenvolvida pelo 

Proeb/UFMA trouxe para a prática profissional dos professores egressos da licenciatura de 

matemática.  

d) Analisar a proposta curricular do programa do Proeb/UFMA implantada no 

período de 1998 a 2002, evidenciando os elementos que contribuem ou não para a formação 

na perspectiva da profissionalização docente. 

e) Analisar a concepção que os professores formadores e os professores/egressos têm 

da licenciatura de matemática sobre a formação inicial e a proposta vivenciada no âmbito do 

Proeb/UFMA. 

 

1.4 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

   

Analisar a política de formação como um evento que se constrói numa realidade 

histórica requer que se identifiquem e se compreendam as razões que levaram a formação 

inicial de professor a um grau de menor relevância nas políticas educacionais.     

A política de formação de professores está imersa num emaranhado complexo de 

aspectos políticos, sociológicos, culturais, históricos que atravessam as questões das políticas 

educacionais, das práticas pedagógicas, do financiamento, e da gestão. Por isso, para estudá-
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la, precisamos de um referencial teórico-metodológico que vá além de um paradigma estático, 

mecânico de pesquisa, que procura enquadrar a realidade num único aspecto. Compreender a 

complexidade que se apresenta, nesse momento na pesquisa, requer a apropriação do polo 

teórico que procura a superação da dicotomia sujeito-objeto. É nesse aspecto que situamos a 

perspectiva sócio-histórica que subsidia o caminho teórico-metodológico do nosso estudo. 

“Ao assumir o caráter histórico-cultural do objeto de estudo e do próprio conhecimento como 

uma construção que se realiza entre sujeitos, essa abordagem consegue opor aos limites 

estreitos da objetividade uma visão humana da construção do conhecimento” (FREITAS, 

2003, p. 26). Essa abordagem compreende o fenômeno a partir da sua história, no qual o 

particular é considerado uma instância da totalidade social.   

Nessa perspectiva, a produção do conhecimento decorre da ação interativa entre 

sujeitos históricos. Portanto, não é um evento solitário, mas sim social, com objetivos 

próprios. Toda nova investigação se insere num complexo teórico e ideológico contribuindo 

com dados atualizados às construções científicas formuladas anteriormente. Ao optarmos pelo 

paradigma sócio-histórico, estamos buscando um ponto de referência que dê conformidade 

científica aos procedimentos utilizados no desenvolvimento da pesquisa no propósito de 

estudarmos os fenômenos humanos de forma histórica, produzidos socialmente. Essa 

perspectiva exige do pesquisador uma postura permanente de vigilância frente ao objeto 

estudado, no sentido de não se deixar guiar pela dimensão da aparência como aquela 

constituinte e reveladora da realidade. Marx (1983), ao expor os fundamentos materialistas de 

seu método, faz a seguinte recomendação: 

 

 

Parece que o melhor método, será começar pelo real e pelo concreto, que são a 

explicação prévia e efetiva; assim em economia política, começar-se-ia pela 

população que é a base e o sujeito do ato social de produção como um todo. No 

entanto em uma observação mais atenta, apercebemo-nos de que há aqui um erro. A 

população  é uma abstração se desprezarmos, por exemplo, as classes de que se 

compõe. Por outro lado, essas classes são uma palavra oca se ignorarmos os 

elementos em que repousam, por exemplo o trabalho assalariado, o capital, etc. [...]. 

Assim, se começarmos pela população teríamos uma visão caótica do todo, e através 

de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos 

cada vez mais simples; do concreto figurado passaríamos a abstrações cada vez 

delicadas até atingirmos as determinações mais simples. Partindo daqui seria 

necessário caminhar em sentido contrário até se chegar finalmente de novo à 

população, que não seria dessa vez, a representação caótica de um todo, mas uma 

rica totalidade de determinações e de relações numerosas (p.218). 

 

 

As fontes construtoras do paradigma sócio-histórico estão no materialismo histórico-

dialético (FREITAS, 2003). Nesse, o objeto de estudo é percebido no contexto da totalidade 
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em que o geral e o específico, se inter-relacionam dialeticamente. Isso significa que uma 

compreensão dialética das políticas educacionais de formação de professor exige a 

identificação das variáveis políticas, sociais, econômicas e culturais que interferem na sua 

construção. Portanto, o universal, existindo no particular e vice-versa, obriga-nos a considerar 

de forma integrada e articulada as partes que compõem o nosso objeto de estudo, pois, 

segundo Cury (1995, p.36), 

 

 

dados isolados não passam de abstrações. Por isso, a totalidade é concreta. Interna 

aos dados empíricos, implica-os e os explica no conjunto das suas mediações e 

determinações contraditórias. Os dados, vistos na sua visibilidade imediata e nas 

suas relações externas, só adquirem concreticidade (tornam-se concretos) quando 

revistos nas relações essenciais de uma totalidade histórico-social. Neste momento, 

sua compreensão é racional e pode-se dizer como estão inseridos no todo.  

 
 

 

Nossa adesão ao referencial metodológico se justifica pelo desejo de fugirmos de 

produtos acadêmicos que não refletem o indivíduo de forma concreta e social, como síntese 

de múltiplas determinações e não apresentam nenhuma contribuição transformadora às 

expectativas sociais em relação aos problemas da formação de professores. 

Ao assumirmos a postura ontológica sócio-histórica, temos a crença de que a 

realidade é histórica, construída na práxis. Compreendemos que a realidade passa, 

necessariamente, pela crítica dialética. O entendimento do homem e da realidade como 

construídas historicamente marcam toda a organização metodológica e estrutura conceitual do 

modelo. Segundo Vygotsky (1984), os sujeitos (os professores) enquanto históricos, 

concretos, fazem parte de uma cultura e por ela são marcados a nível das ideias e formação da 

consciência. Nesse contexto, os professores (sujeitos) produzem e são produzidos pela 

realidade social. É pela inscrição laboriosa do professor na realidade concreta, que ele 

apreende a si mesmo, como sujeito resultante de sua própria atividade, ser inteligente, criativo 

a relacionar-se com a totalidade da realidade. Nessa perspectiva, o estudo sobre a política de 

formação de professores não pode colocá-la à margem do contexto real que a criou. Estudá-la 

só faz sentido em relação aos contextos, contradições e relações que se deram em sua 

evolução histórica. A realidade que produziu as políticas de formação nessa perspectiva 

metodológica é aberta. “Isto não significa uma realidade informe, inefável e abstrata, mas sim 

que o movimento está aí, presente com suas contradições imanentes, e conduz a realidade às 

formas superadoras de si mesmas” (CURY, 1995, p. 37). Dizemos, assim, que a política de 

formação é uma produção social e histórica. Queremos dizer que a nossa reflexão sobre ela 
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será com o objetivo de conhecer sua historicidade a partir da totalidade concreta que a 

circunscreve.    

Para o desdobramento do trabalho, foram consideradas quatro dimensões 

fundamentais de análise: políticas de formação de professores; formação de professores; 

profissionalização docente; currículo. Para o desenvolvimento desse estudo, foi necessário o 

apoio da produção de autores nacionais e estrangeiros, possibilitando a reconceitualização das 

políticas de formação de professores, vislumbrando o novo desenho que a formação inicial do 

professor assume dentro do novo contexto de acumulação flexível.  

No que se refere à primeira dimensão, é preciso compreendermos a formação de 

professores como política educacional. Precisamos dizer que a política educacional é uma 

expressão da política social e suas implicações sobre a sociedade. O estudo da política de 

formação não pode prescindir de uma análise que apreenda as atuais formas de organização 

do Estado, da educação, da significação da cidadania diante do quadro estrutural do capital. 

As diferentes concepções de Estado implicam diferentes políticas de mudança social. “As 

teorias do Estado são, pois, teorias de política” (CARNOY, 2000, p. 11). A política 

educacional de formação de professor está envolta em um amplo conjunto de agentes sociais, 

manifestada por meio de proposições realizadas pelo poder público e, portanto, o Estado é um 

elemento imprescindível para a sua compreensão (OZGA, 2000). Compreendemos a política 

de formação de professores como processo e produto, e que nela estão envolvidos os diversos 

jogos e estratégias de diferentes grupos que podem ou não estar comprometidos diretamente 

na elaboração da legislação que a institucionaliza. A política de formação de professores pode 

ser encontrada em qualquer nível do governo (central, estatal, municipal). Nesse aspecto, 

lembramos que as políticas educacionais de formação não estão elaboradas somente na esfera 

do poder público; é preciso que, ao captarmos sua complexidade, vejamos a correlação de 

forças entre os atores sociais das esferas do Estado, da sociedade política e civil que 

determinam as ações governamentais.    

A dimensão da formação do professores deve ser entendida como requisito para 

profissionalização docente. A formação e a prática social do educador desempenham papel 

fundamental na melhoria da qualidade da educação básica e constituem fator de construção de 

nova configuração do Brasil no cenário internacional. Neste trabalho, é entendida como 

processo que possibilita ao futuro professor afirmar-se como um profissional, cuja identidade 

é o resultado de interações vividas por ele. O docente é aquele que integra um grupo 

ocupacional, que produz uma cultura particular. Para concretizar o entendimento sobre a 

formação de professores, foram destacados três aspectos que envolvem o desenvolvimento de 
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processos formativos: os saberes profissionais (docentes), as práticas formativas e a 

identidade profissional do docente. Para essa discussão, tomamos, como referência, autores 

como (PACHECO, 1996; 2005); (RIBAS, 2000); (GIMENO SACRISTÁN, 2000); (TARDIF, 

2002); (VEIGA, 1998); (VEIGA; AMARAL, 2002); (VEIGA; CUNHA, 1999); (NÓVOA, 

1995; 1999); (GAUTHIER, 2006); (TARDIF; LESSARD, 2008). 

No que se refere à profissionalização docente esse é um dos conceitos centrais dessa 

nossa análise (estudo), já que envolve a formação docente e o projeto formativo ora em 

análise. Achamos que precisamos refletir mais profundamente sobre sua base epistêmica e as 

condições que favoreceram o desenvolvimento de uma nova identidade profissional docente. 

A visão política da profissionalização, veiculada pelo movimento docente, tem-se confundido 

com a luta por autonomia pedagógica e docente, configurada pelo exercício de ações mais 

profissionais nas práticas docentes. Tem, também, “embasado as práticas de resistência aos 

processos de proletarização do trabalho docente” (HIPOLITO, 1999, p. 82). 

Concebemos, dessa maneira, que a profissionalização é constituída de aspectos 

subjetivos e objetivos, construídos, inicialmente, no processo de formação que não pode ser 

separado da dinâmica social, uma vez que os sujeitos desse processo estão imersos em 

relações desiguais. Para a realização dessa discussão, utilizamos as ideias de autores como 

(HIPOLITO, 1999); (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004); (THERRIEN, 2000); 

(CUNHA, 1999); (VEIGA; ARAUJO, 1999); (POPKEWITZ, 1994); (CONTRERAS, 2002). 

Com base nesses estudos, definimos a profissionalização como um processo histórico e 

evolutivo que transforma uma atividade (de um grupo social) desenvolvida no mundo do 

trabalho mediante a circunscrição de um conjunto de conhecimentos e procedimentos 

específicos nomeando a profissão como reconhecida socialmente.    

O nosso estudo soma-se às reflexões realizadas por Tardif; Lessard; Lahaye (1991); 

Therrien et al., (1996); Tardif (2002); Gauthier (1998) que assumem o professor como 

produtor de saberes que fundamentam a práxis profissional. Para atender aos pressupostos 

acima, buscamos, na racionalidade interativa de Habermas (1982) um arcabouço teórico a fim 

de levantarmos elementos que nos ajudassem a construir uma crítica à racionalidade técnica 

que tem permeado os processos formativos dos (as) professores (as). 

Na dimensão da política curricular, temos a clareza de que o currículo tem um 

significado abrangente; é uma orientação política do processo de formação humana, situado, 

historicamente, e ligado a um projeto de sociedade. Tomamos, para efeito de compreensão 

sobre as políticas curriculares, uma definição feita por Pacheco (2003) baseada nos estudos de 

Elmore e Sykes (1992, p. 186):  
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A política curricular é uma ação simbólica, representando uma ideologia para a 

organização da autoridade e que abrange as decisões das instâncias de administração 

central como as decisões dos contextos escolares, sendo implementada por 

intermédio de três tipos de instrumento: normativos explícitos e objetivos; 

normativos interpretativos e subjetivos; documentos de orientação e apoio 

(PACHECO, 2003, p. 14). 

 

 

  

Julgamos importante analisarmos para compreendermos como têm se materializado 

os currículos no atual contexto dos reordenamentos legais que se comprometem com os 

preceitos do neoliberalismo e da globalização para assegurar o processo de acumulação do 

capital. Estudos sobre o currículo de formação de professores (PACHECO, 2002, 2005); 

(FORQUIN, 1993); (SILVA, 1993) evidenciam problemas relacionados à dicotomia entre a 

teoria e a prática, entre trabalho manual e intelectual, entre concepção e execução, a 

fragmentação do conhecimento e a sua desatualização diante das necessidades e reclamações 

do mundo do trabalho e da formação para a cidadania. 

Os currículos dos cursos de formação de professores, como resultado da política 

educacional, determinam os processos institucionalizados e defendidos na planificação do 

Ministério da Educação (MEC). Neles, a concepção de competência é nuclear e estão 

vinculados a um estatuto profissional da atividade docente com base nas teorias curriculares 

instrumentais. A formação técnica mais uma vez ganha relevo restringindo à formação 

intelectual e política dos (as) professores (as) (VEIGA, 2002).  

Considerando as dimensões de análises e as suas inter-relações, defendemos as 

investigações que ampliem a crítica ao fenômeno estudado indo à sua essência pois, se a 

aparência e a essência das coisas coincidissem diretamente, a ciência e a filosofia seriam 

inúteis (KOSIK, 2002). Entendemos, assim, que o debate sobre a formação de professores 

pode ser capaz de apontar os elementos que sustentem investigações e reflexões ao modelo de 

racionalidade adotado nos projetos formativos, bem como as implicações dessa formação para 

a classe trabalhadora. Nossa investigação configura-se como uma tentativa de reafirmar a 

pertinência do estudo que ora propomos, no sentido de enriquecer o debate para que sejam 

recuperadas as concepções históricas de formação de docentes e de uma educação fundada em 

um projeto social emancipador.  

Para a realização da pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica, fontes 

documentais e entrevistas semiestruturadas.  

A pesquisa bibliográfica possibilitou uma revisão da literatura existente a respeito da 

redefinição do papel do Estado como consequência da crise do capital em um contexto 

globalizado, pois devido a sua abrangência, repercutiu na esfera educativa, definindo novas 
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exigências para a escola e para a formação de professores. Foi utilizada, também, literatura 

atualizada sobre a formação, a profissionalização docente e as políticas curriculares. A 

pesquisa bibliográfica realizada serviu para aprofundarmos os conhecimentos, afinarmos 

nossas perspectivas teóricas, precisando e objetivando o aspecto conceitual do objeto 

pesquisado. Assim, ela é um momento muito importante e caracteriza-se por ser, 

 

 

[...] um percurso crítico, relacionando-se intimamente com a pergunta à qual se quer 

responder. [...] raros são os problemas sobre os quais ninguém se tenha jamais 

debruçado [...] A natureza humana não é, nesse ponto, diferente de um indivíduo 

para outro; em uma mesma civilização, as interrogações e os questionamentos se 

encontram, mesmo que as perspectivas possam diferir. É raro que a respeito de um 

assunto de pesquisa não se possa achar em outros qualquer coisa de útil, mas se 

deverá, por vezes, seguir a informação como um detetive procura pistas: com 

imaginação e obstinação. É aliás, esse aspecto do trabalho, agir como um detetive, 

que, com frequência, torna prazerosa a realização da revisão da literatura 

(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 113).    

 

 

 

A pesquisa documental
2
 constituiu na análise cuidadosa de documentos legais que 

institucionalizaram a reforma da educação e da formação de professores para a educação 

básica. No campo das diretrizes internacionais, foram analisados documentos do Banco 

Mundial e da Cepal/Unesco que estiveram articulados à política de formação de professores 

pós-reforma do Estado brasileiro. Entre eles, destacamos o relatório elaborado pelo Banco 

Mundial, intitulado: Prioridades e Estratégias para a Educação Básica (BM, 1995); e o 

documento: Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade, 

elaborado pela (CEPAL/UNESCO, 1992).  

Em nível nacional, tomamos como referência de análise os seguintes documentos: a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN nº 9.394/96); as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica (Parecer 

CNE/CP 009/2001); para fazer o contraponto, analisamos a concepção de formação de 

professores pensada pela entidade representativa da categoria como a Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope).  

                                                 
2
 Alguns autores divulgam que pesquisa documental e pesquisa bibliográfica são sinônimas e conceituam como 

pesquisa que se restringe à análise de documentos (APPOLINÁRIO, 2009). Outros autores como Oliveira 

(2007); Sá-Silva; Almeida; Guindani (2009) colocam que o elemento diferenciador entre elas está na natureza 

das fontes, a pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando 

para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. Essa é a principal diferença entre a pesquisa documental e 

pesquisa bibliográfica. No entanto, chamamos à atenção para o fato de que: “na pesquisa documental o trabalho 

do pesquisador (a) requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos não passaram antes por nenhum 

tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007, p. 70). 
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Em nível local e contribuindo diretamente para uma melhor compreensão do objeto 

de estudo, foi analisado o Projeto Pedagógico do Proeb/UFMA e as cadernetas de todas as 

disciplinas do curso ora em estudo. Justificamos o uso da pesquisa documental por possibilitar 

a obtenção de informações úteis para a compreensão das diretrizes que as políticas 

educacionais e de formação tomaram a partir da década de 1990.    

Foram consideradas, como fontes orais, dez professores formadores da UFMA que 

ministraram aulas na Licenciatura de Matemática; dois pertencem ao Departamento de 

Educação e trabalharam com as disciplinas de fundamento da educação; cinco professores do 

Departamento de Matemática que trabalharam com as disciplinas específicas da área de 

matemática; um professor do Departamento de Letras, Artes e Filosofia. Essa amostra foi 

determinada pelo número de vezes que esses professores estiveram em Vitória do Mearim 

ministrando aulas. O tronco comum (disciplinas dadas em todas as licenciaturas do Proeb) 

tem dezenove disciplinas, mas isso não significa dezenove professores diferentes, pois alguns 

professores chegaram a ministrar até quatro disciplinas. O tronco diversificado com dezessete 

disciplinas, porém não significou o mesmo número de professores pelo mesmo motivo acima. 

Também foram entrevistados dez professores/egressos do curso de Licenciatura de 

Matemática do Proeb/UFMA de Vitória do Mearim (MA). Quanto a essa amostra, ela foi 

determinada pela totalidade de professores/egressos formados pelo curso de Licenciatura em 

Matemática e que ministram aulas em Vitória do Mearim.   

Com os atores da pesquisa, foi utilizada a entrevista semiestruturada, realizada 

individualmente, tendo sido gravada, transcrita e editada. Optamos pela entrevista 

semiestruturada por entendê-la como um processo de interação social entre o pesquisador e o 

entrevistado visando à obtenção de informações inerentes ao objeto em estudo. Conforme 

indica Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada “ao mesmo tempo em que 

valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessária, enriquecendo a investigação”.  

As entrevistas com os professores formadores foram feitas na UFMA e foram iguais 

para todo o grupo. As perguntas se reportaram para a configuração da formação inicial do 

programa Proeb/UFMA, envolvendo as questões do currículo, as práticas pedagógicas 

desenvolvidas. Durante a realização do curso em Vitória do Mearim, tivemos dois professores 

coordenadores do curso de Licenciatura de Matemática e que ministraram algumas disciplinas 

no curso, portanto o teor das entrevistas não foi modificado. As entrevistas com os 

professores/egressos foram feitas em Vitória do Mearim; as perguntas privilegiaram a 

dimensão da profissionalização nos aspectos dos saberes profissionais, das práticas formativas 
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e da identidade profissional e, por último, a entrevista se direcionou para questões que 

objetivavam identificar os avanços, limites e lacunas do curso.  

Os dados foram tabulados, categorizados e analisados à luz do referencial que 

sustenta a pesquisa. A análise do conjunto dos dados teve, como referencial, as políticas 

educacionais de formação de professores, a formação de professores, a profissionalização de 

professores, as políticas curriculares (currículo). Procuramos analisar os dados, no sentido de 

abstrair o conteúdo das falas dos sujeitos. Por fim, acreditamos que o estudo ora realizado 

constituiu uma primeira aproximação da temática exposta considerando a sua complexidade e 

sua amplitude.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente estudo está organizado em seis capítulos, além das considerações finais. 

No capítulo 1, a introdução situou o objeto de estudo, a definição dos objetivos e a 

metodologia utilizada, ou seja, o percurso da investigação, a abordagem e os instrumentos de 

coleta de dados. Ainda na introdução, abordamos os pressupostos da nossa análise em relação 

à política de formação de professores; formação de professores; profissionalização de 

professores e currículo como eixo teórico-metodológico das discussões para o 

desenvolvimento e organização do trabalho. 

No capítulo 2, abordamos a construção histórica do Estado até a atualidade, quando, 

influenciado por transformações econômicas, políticas e sociais, se reconfigura em nível 

mundial nos países capitalistas ocasionando a reforma do Estado brasileiro que passa a ter 

uma nova lógica de ação em relação às políticas educacionais com sérias repercussões no 

campo da educação. 

No capítulo 3, analisamos as diretrizes globais elaboradas para a formação de 

professores no contexto das reformas educacionais da década de 1990. Analisamos as 

contribuições das agências internacionais como Banco Mundial a Cepal e a Unesco para a 

construção de um novo referencial para o processo formativo dos professores e, por último, 

discutimos a formação na perspectiva do coletivo docente.  

No capítulo 4, analisamos o papel do Estado na definição das políticas curriculares. 

Discutimos as diferentes concepções e referenciais de currículo, que têm orientado a definição 

das políticas curriculares, enfatizando os modelos da racionalidade técnica e da racionalidade 

contextual. Apresentamos, ainda, as abordagens conceituais de currículo, fazendo uma 

retrospectiva da sua dimensão histórica, em diferentes momentos contextuais e, por fim, 
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analisamos as atuais concepções de currículo que têm influenciado na elaboração de propostas 

para a formação de professores da educação básica, e suas implicações para a prática docente. 

No capítulo 5, fazemos uma reflexão sobre o Programa Especial de Formação de 

Professores para a Educação Básica (Proeb) e sua implementação na Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), colocando em destaque a sua origem, objetivos, o projeto pedagógico e 

os princípios metodológicos que o embasam. Examinamos o currículo do curso de 

Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA, analisando a sua articulação com as diretrizes 

propostas em nível nacional, seus objetivos, e as competências previstas para os egressos. Por 

fim, apresentamos uma análise sobre o currículo da Licenciatura de Matemática tomando, 

como referência, a visão dos professores formadores do curso.  

No capítulo 6, analisamos o processo de formação de professores realizado pelo 

Proeb/UFMA a partir da perspectiva dos egressos do curso de Licenciatura de Matemática, 

desenvolvido na cidade de Vitória do Mearim/MA. Nessa ótica, focalizamos a dimensão da 

profissionalização nos campos que melhor podem revelar a sua construção durante o processo 

formativo: os saberes profissionais (docentes), as práticas formativas e a identidade 

profissional, além de analisar a percepção que os professores/egressos fazem do Curso. 

Por último, apresentamos as considerações finais, que formam a síntese das várias 

conclusões parciais, apresentadas nos capítulos, sempre com a preocupação de agrupá-las e 

atribuir-lhes mais amplitude sem, contudo, pretendermos que elas sejam conclusivas.     
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2 A RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE: TRANSFORMAÇÕES E IMPLICAÇÕES 

NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

 Para discutir as relações estabelecidas entre Estado e sociedade e as suas 

repercussões nas políticas educacionais, urge tecer considerações sobre a constituição do 

Estado, e, em especial, o Estado capitalista, o que requer adentrarmos em questões históricas 

da sua formação bem como do seu processo permanente de transformação.  

O Estado, ao longo da sua formação histórica, vem tomando, para si, funções e 

responsabilidades que são devolvidas à sociedade na forma de políticas sociais que se 

renovam, periodicamente, acompanhando a evolução das sociedades, nas quais o Estado tem 

assumido um papel aglutinador na busca da riqueza econômica e da justiça social.  

Nas sociedades contemporâneas, as formas e funções assumidas pelo Estado 

encontram-se em questionamento, em consequência das crises enfrentadas pelo modo de 

acumulação capitalista e dos caminhos traçados para superá-la. O contexto dessa superação 

articula-se com o modo de acumulação flexível, com os processos de globalização e com as 

ideias neoliberais, trazendo profundas transformações na forma de organização do Estado, 

com repercussão na definição das políticas educacionais. 

A nova ordem mundial que se instala (de economia globalizada e competitiva) deve 

ser compreendida como uma simultaneidade de fatos com características histórico-sociais que 

têm sido tratados sob pontos de vistas variados, dentre os quais, estudos que apresentam o 

neoliberalismo, e a globalização, como responsáveis pelas transformações mais gerais por que 

passam os diferentes setores da sociedade contemporânea. Considerando esses pressupostos, 

neste capítulo, nossas argumentações vão enveredar por assertivas e reflexões que mostram 

como a noção de estado vai se consolidando em uma perspectiva histórica, até a atualidade, 

quando influenciado por transformações econômicas, políticas e sociais se reconfigura, mais 

uma vez, com sérias repercussões no campo educacional. 

   

2.1 SOBRE O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO ESTADO E SUAS DIFERENTES 

CONCEPÇÕES  

 

A concepção de Estado não expressa uma noção absoluta, universal, ou igual em 

todos os contextos socioculturais, mas um conceito complexo que varia conforme os 

entendimentos acerca de homem, de mundo e de sociedade. Elemento mais antigo do binômio 
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Estado-nação, o conceito de Estado tem um extenso tempo de desenvolvimento histórico, 

sendo, portanto, uma criação histórico-social e cultural e tem se apresentado em diferentes 

formas
3
: oligárquica, liberal, social-democrata, com diferentes teorias e concepções sobre a 

sua relação com a sociedade civil e função social.  

Não obstante todos os tipos de Estado estar assentados na ideia de poder, existem 

diferenças fundamentais entre eles caracterizadas pelas suas formas de governo, que 

determinam diferentes políticas sociais tanto em relação aos meios quanto a seus fins. As 

formas de regulação social impressas pelo Estado mostram como as relações recíprocas e 

antagônicas entre Estado e sociedade civil se inter-relacionam ao longo da história. 

Nesse sentido, julgamos importante fazer uma retrospectiva de como essas relações 

foram se consolidando ao longo da história. Em Roma, o Estado era a comunidade, res 

pública, ou coisa do povo, associado à justiça. O Estado era considerado justo mesmo sendo 

monárquico, aristocrático ou democrático. A justiça na Roma antiga era um princípio natural 

com a função de limitar o poder do Estado (CHÂTELET; DUHAMEL; KOUCHNER, 2000), 

(ELIAS, 1993). Essa ideia de comunidade amplia-se na Idade Média e passa a ser a base da 

civilização e da administração centralizada, garantindo, dessa forma, a unidade estatal, 

nascendo, assim, o conceito de cidade-capital e, com ele, novas exigências para o Estado, 

entre elas: zelar pela justiça, pela paz, pela segurança do comércio, pelos meios de 

comunicação. Surge também, o conceito de serviço público como regulador das relações 

humanas e das atividades econômicas estratégicas. 

O Estado Medieval tinha como característica ser propriedade do senhor, seja 

monarca, ou marquês, não tinha autonomia, pois o senhor era dono do território e de tudo o 

que estava contido nele (homens, bens e terra). Em meados da idade média, buscou-se 

explicar racionalmente a origem e a legitimidade do poder do Estado. A defesa de que os 

homens possuem direitos naturais, fixados antes das regras ditadas pelo Estado, levou-os à 

luta pela liberdade individual, estabelecendo novas relações sociais. Outros fatores levaram 

essa forma de Estado a ser questionada e entrar em crise, entre eles: a emergência das nações 

e o desenvolvimento mercantilista, dando origem à forma de Estado absolutista, que se 

caracterizava por ser o primeiro momento da sociedade nacional. Esse Estado não nasceu 

                                                 
3
O Estado oligárquico – aquele no qual comanda uma minoria – a oligarquia é constituída de cidadãos 

reconhecidos como “superiores” por seu nascimento, sua riqueza, sua competência religiosa ou militar Châtelet; 

Duhamel; Kouchner (2000; p.16) Estado liberal – Estado onde o liberalismo político é a sua filosofia dominante. 

As concepções liberais dominantes pretendem resolver principalmente a “questão política”, entendida 

essencialmente como o problema das relações entre o indivíduo e o Estado, (IBID; p. 105). Estado social-

democrata - igual a Estado do bem - estar social, que pretende substituir o Estado mínimo liberal e o Estado total 

do socialismo (GRACINDO, 1997). 
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laico, secularizado e político, nasce, segundo Ianni (1986), mesclado de elementos anteriores, 

ainda que responda a desafios de uma ordem social: a burguesa. 

Esse também é o entendimento de Carnoy (2000), pois, segundo ele, as lutas 

políticas, do final do século XVII e início do século XVIII, ainda estavam presas às 

interpretações da lei divina. Portanto, é perfeitamente lógico que as origens da legitimidade 

burguesa e da teoria do Estado burguês devessem se apoiar em termos teológicos e que as 

diferenças intelectuais entre os teóricos clássicos girassem em torno dessas interpretações. 

O Estado, paulatinamente passa a ser submetido aos limites socialmente legitimados 

pelas normas e estratégias políticas. Com a libertação da razão do domínio da fé, o poder do 

Estado foi justificado como um ato da vontade humana. É baseado nessas ideias que nasce, a 

partir do século XVIII, o Estado liberal burguês. O Estado moderno justificado pela ideia de 

liberdade e igualdade que, por um ato de vontade entre os homens, firmaram entre si um 

contrato social. 

Segundo Carnoy (2000), há, pelo menos, duas concepções consideradas relevantes 

para o entendimento das teorias atuais sobre o Estado. É importante considerarmos a visão 

tradicional e clássica do “bem comum”, e as posturas marxistas sobre o Estado. Discutindo 

essa temática, o autor faz a seguinte observação: 

 

 

 

Embora os modernos analistas marxistas do Estado discordem profundamente, eles 

continuam a fazer, como um todo, uma abordagem completamente diferente do 

assunto, se comparada com as concepções modernas da teoria do “bem comum” 

(que também são marcadas por divergências internas). Eu sustento que essas 

diferenças entre as concepções gerais da teoria de Estado e as diferenças internas de 

cada uma são a base para a compreensão das diferentes estratégias político-

econômicas de mudança e controle sociais nas sociedades capitalistas avançadas e 

no Terceiro Mundo [...] (CARNOY, 2000, p. 11). 

 

 

 

 

Nesse movimento histórico, entremeados de contradições é que se deve compreender 

a dinâmica evolutiva das concepções de Estado que emergem na atualidade. Essas concepções 

definem políticas que não são estáticas; e que estão sempre se modificando na medida em que 

surgem inconsistências e lacunas nos recursos de organização do Estado. 

A teoria clássica do Estado surge a partir das mudanças políticas e econômicas, tais 

como: o conceito básico de democracia representativa, declínio do sistema feudal e o 
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desenvolvimento do capitalismo
4
. Está presente, nesse momento, a redefinição do estado de 

natureza (condição natural do homem), e a sistematização dos direitos individuais em lugar da 

lei divina como o fundamento das subordinações políticas. 

A política como parte integrante da natureza humana ou como ordem imposta ao 

mundo dos homens é substituída pela política como atividade componente da existência 

coletiva (CHÂTELET; DUHAMEL; KOUCHNER, 2000). Buscando compreender a gênese 

das teorias sobre o “estado do bem comum”, nos deteremos em três clássicos representativos 

do pensamento liberal: Hobbes, Locke e Rousseau. 

Thomas Hobbes
5
 em seu livro Leviatã publicado, em 1651, procurou sistematizar o 

comportamento político do homem submetido aos eventos de causas e efeitos (desejar e agir). 

Para o autor, quando os homens vivem no estado natural, (dispersos, são potências movidas 

pelo desejo) não limitado por nada (integralmente livres), disso resulta que o estado de 

natureza é, ao mesmo tempo e contraditoriamente, plena liberdade – aquém de todo direito – e 

terror constante. Nesse estado, eles se jogam uns contra os outros pelo desejo de poder, de 

propriedade sendo cada homem um lobo para o próximo. 

Portanto, o estado de natureza não prepara o estado de sociedade, este não tem nada 

de divino, ou natural, tem de ser produto de um recurso – um acordo, um contrato para formar 

um Estado (ordem política) que só pode existir como produto de uma decisão coletiva, mas 

atribuindo-lhe poderes absolutos. 

 

 

Isto é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos 

eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os 

homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e 

transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta 

assembléia de homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, 

autorizando de uma maneira semelhante todas as suas ações. [...] É esta a geração 

daquele grande LEVIATÃ, ou antes [...] daquele Deus mortal, ao qual devemos, 

abaixo do Deus imortal a nossa paz e defesa (HOBBES, 2003, p. 147). 

 

 

                                                 
4
Várias são as hipóteses sobre a origem do capitalismo, “para (WALLERSTEIN, 1974), ela pode ser datada a 

partir da acumulação do capital, à medida que os preços dos cereais aumentaram durante um longo período de 

tempo no século XVI; para (FOUCAULT, 1970; WEBER [1904], 1958), a origem do capitalismo está 

relacionada com o surgimento de um novo conceito de homem ou uma nova racionalidade na condução dos 

negócios econômicos e políticos.; outros afirmam que foi a integração dos mercados nacionais; e outros, ainda, 

que foi a emancipação ou libertação do trabalho forçado da terra (MARX [1867], 1906). Embora haja 

divergências entre os autores, é evidente que durante os séculos XVI e XVII ocorreram importantes 

transformações na ordem social existente” (CARNOY, 2000, p. 21).        
5
 Filósofo inglês (1588-1679), sua concepção política se articula com a lógica dedutiva, as leis do movimento 

(nova física) que o levaram a compreender o homem como uma máquina natural. 
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O Estado (Leviatã) não pode ser contestado por aqueles que o instituíram; a minoria 

precisa se submeter à maioria. Esse Estado soberano reduziria todos a súditos, os homens 

renunciariam do seu poder individual em favor de um soberano e em seu próprio benefício. 

Hobbes reconhece o excesso dessa afirmação, mas, afinal, a sujeição é melhor do que a guerra 

civil; para ele, o poder soberano é menos prejudicial do que a ausência de tal poder 

(HOBBES, 2003).  

Está subtendido, na lógica da formulação teórica de Hobbes, que o Estado é o 

“Deus”, tanto do espaço público, quanto do privado. E esse é um espaço importante, pois é 

onde os súditos exercem sua liberdade. Nesse, as paixões dos homens seriam contidas pelos 

interesses econômicos, a violência seria substituída pela busca do ganho econômico no 

contexto pacífico do mercado livre. Para Hobbes (2003), os homens se juntam na sociedade 

política, como um corpo de leis que regem as relações de poder entre eles e entregam os 

direitos de autopreservação da propriedade à comunidade- Estado.  

Entendemos que, para Hobbes, a noção do Estado, como contrato, traz a marca do 

modo mercantil das relações sociais burguesas. Por outro lado, a teoria contratual do Estado, 

explicando a origem do poder de forma racional e laica, não mais pelo poder da intervenção 

divina, mas pelo consentimento legitimado, muda significativamente a forma de entender o 

Estado moderno, pois, nesse sentido, o Estado sintetizaria a vontade de todo o corpo social. 

Outra concepção clássica de Estado pode ser encontrada nas ideias de John Locke
6
 

(1632-1704). Representante do Direito Natural, Locke é considerado um dos teóricos da 

revolução liberal inglesa de 1689. Para ele, a origem da organização social do homem 

encontra-se no estado da natureza considerado, por ele, o estado de perfeita liberdade, ou seja, 

um estado de igualdade de natureza. Porém, esse estado de natureza poderá sucumbir para um 

estado de guerra; e, para se salvaguardarem, Locke argumenta, em consonância com as ideias 

de Hobbes, que os homens se reúnem a um governo com a finalidade de manterem suas 

propriedades. Para explicar seu ponto de vista, apresenta os seguintes argumentos,  

 

 

[...] todas as vezes que um número de homens se unir em uma sociedade, ainda de 

tal forma que cada um abandone seu poder executivo da lei natural passando-o ao 

público, aí, e somente aí, haverá uma sociedade política ou civil (LOCKE, 2006, p. 

134).  

 

 

                                                 
6
É considerado o filósofo que exerceu maior influência sobre os pensadores políticos do século XVIII. 

Vivenciou as guerras civis inglesas e a ascensão da burguesia, como força opositora das estruturas e práticas 

políticas feudais. Fundou o empirismo filosófico moderno. 



37 

Observamos que, para Locke (2006), o consenso, e a aprovação constituem o 

princípio legalizador das sociedades políticas. Nesse sentido, a monarquia absoluta é 

inconciliável com um governo civil, pois, na monarquia, existe um contrato de submissão no 

qual o monarca se encontra em estado de natureza, não de sociedade civil. Locke é da opinião 

de que a sociedade (estado de natureza) possui a capacidade de se organizar (pelo consenso) 

de modo harmonioso, e nesse sentido, difere de Hobbes. No estado natural, os homens 

possuem direitos naturais (a vida, a liberdade, a propriedade), mas para garanti-la, em clima 

de igualdade e liberdade precisam constituir a sociedade civil por meio de um contrato que dá 

origem ao Estado – a sociedade política. É interessante observar que, para Locke, existe 

distinção entre sociedade política (o Estado) e a sociedade civil. Portanto, entre o público e o 

privado. “Para Locke o Estado é a sociedade política e a sociedade civil é a sociedade 

natural,” ambas estariam sujeitas a normas e a leis diferentes (BIANCHETTI, 1996, p. 52).   

A divisão desses dois conceitos está na base das liberdades políticas, que são as 

garantias necessárias para proteger, em nível político, a propriedade e, assim, a livre iniciativa 

econômica. O que é importante, para Locke, é que os indivíduos entreguem seu poder político 

“natural” a outrem, que os manterá enquanto eles cumprirem a sua função protetora, 

governando, com justiça, os membros individuais da sociedade civil. Para o autor,   

 

 

 

O poder político é aquele poder que cada homem, tendo no estado de natureza, 

entregou nas mãos da sociedade e, dessa maneira, aos governantes que a sociedade 

colocou acima de si mesma, com a responsabilidade explícita e tácita de que ele seja 

empregado para seu bem e para a preservação de sua propriedade.[...] Para que o fim 

e a medida desse poder, quando nas mãos de cada homem no estado de natureza, 

seja a preservação de toda sociedade – isto é, de todos os homens em geral – não 

pode haver nenhum outro fim ou medida, quando nas mãos dos magistrados, a não 

ser o de preservar a vida, a liberdade e as posses dos membros de tal sociedade; e, 

assim, não pode ser um poder absoluto, arbitrário sobre a vida e as fortunas dos 

homens, que, tanto quanto possível, têm que ser preservadas, mas, sim, um poder 

para elaborar as leis e anexar-lhes tais penalidades de modo que elas possam 

contribuir à preservação do todo, [...]. E esse poder tem origem somente no pacto e 

assentimento, e no consentimento mútuo dos que compõem a comunidade (LOCKE, 

2006, p. 188). 

 

 

 

O Estado é o poder dado por quem tem propriedades, para protegê-las. Se o Estado 

não cumpre o dever de proteger o indivíduo, a propriedade, os membros da sociedade civil 

têm o direito e o poder de dissolvê-lo. Diferentemente de Hobbes, que defende a ideia da 

concentração do poder, Locke é partidário da divisão de poderes. Portanto, para ele, o poder 

reside na Assembleia Legislativa, o qual está subordinado o Executivo. O poder Legislativo e 
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Executivo são próprios dos homens no estado de natureza e são cedidos para que possam se 

inserir na sociedade civil. No Legislativo, essa doação é parcial, já que os homens podem 

modificar as leis, enquanto, no Executivo, o poder é dado de forma integral, para que possa 

haver equilíbrio social (BIANCHETTI, 1996). É necessário um Estado que garanta 

determinadas liberdades: a de política, a de segurança pessoal, a de propriedade e a de 

iniciativa econômica.   

Locke influenciou, sobremaneira, os políticos liberais; para ele, o cidadão é o sujeito 

portador de direitos, civis e políticos, embora nem todos sejam cidadãos com direitos 

políticos. A cidadania é um atributo da liberdade, somente os homens livres são cidadãos, é 

preciso ser livre para ser cidadão e ter propriedade. A liberdade, como princípio primeiro para 

ser proprietário, é uma estratégia política da burguesia, para justificar os direitos políticos dos 

proprietários, criando-se, assim, uma norma nas relações entre o Estado e o cidadão. O direito 

do cidadão deve ser a origem de toda norma jurídica, e não do poder absoluto do Estado. Essa 

é a gênese do ideal liberal de pôr limites ao poder do Estado, na preservação do cidadão e na 

vida privada, assegurada com um direito de propriedade. 

Diversos movimentos advindos da luta pelo controle político surgem no século 

XVIII. Esse período é um contexto histórico que permitiu a difusão da ideia de que soberano é 

o povo que legitima o poder do Estado e que o governo é o funcionário do povo. É nesse 

cenário que nasce a concepção democrática – burguesa com Jean Jaques Rousseau (1712 – 

1778). Ele acreditava que os homens nasciam livres e iguais. A liberdade e a igualdade seriam 

bens de sua condição natural, a sociedade nasce de um contrato, o indivíduo é preexistente e 

funda a sociedade através de um contrato, pelo qual a sociedade deve servir à plena expansão 

da personalidade do indivíduo.  

Para Rousseau (2000), o contrato é um acordo na comunidade dos homens, composta 

de indivíduos como cidadãos, sujeitos de direito político. O pacto social legal nada tem de um 

contrato de governo. Não se trata de um contrato entre indivíduos, mas do contrato de cada 

um consigo mesmo o que o transforma em cidadão. As cláusulas desse pacto social resumem-

se na alienação total de cada associado cedendo todos os seus direitos, à comunidade 

(ROUSSEAU, 2000).  

Nas argumentações colocadas por Rousseau, inferimos que o poder do Estado tem 

como ideia central o povo, que renunciou à sua liberdade em seu favor, portanto, o Estado 

representa a vontade geral. Rousseau (2000) não vê a sociedade civil como produto da 

racionalidade humana, mas sim como produto do edacíssimo do homem, gerando a criação da 

propriedade e tornando o trabalho necessário. Assim, a sociedade civil é obra dos mais ricos 
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que a criam em função dos seus interesses, visando legitimar a exploração sobre os mais 

pobres. O entendimento de Carnoy (2000) sobre o papel do Estado, tomando como referência 

os pressupostos de Rousseau, é que,  

 

 

 

Rousseau, viu o Estado da sua época como criação do rico para assegurar sua 

posição como classe dominante, um Estado apresentado como benéfico a todos, mas 

destinado a preservar a desigualdade. Ele sustentou que era impossível separar a 

desigualdade social da desigualdade política, mas ao mesmo tempo acreditou que os 

homens queriam ser livres e iguais - que foi sua ignorância que os levou a aceitar a 

sociedade civil na qual viviam. Rousseau pôde, então, conceber um Estado que 

garantiria a liberdade e a igualdade. Foi esse Estado que ele descreveu em seu 

trabalho posterior, On the Social Contract [1762] (CARNOY, 2000, p. 32-33). 

 

 

 

A concepção política de Rousseau é mais democrática que a de Locke. Para ele, os 

indivíduos não escolhem representantes a quem delegam poderes, porque só o povo é 

soberano. Os depositários do poder devem, apenas, executar as leis que emanam do povo, não 

são senhores do povo, mas seus representantes. 

O entendimento de Rousseau sobre o Estado representa a mentalidade de seu tempo, 

portanto, burguesa, contratual e comercial. O autor, em comento, ocupou suas análises com 

questões sobre a legitimidade de uma ordem social fundada na vontade do indivíduo e as 

características opressoras do poder do Estado; a defesa da propriedade privada; a crítica à 

desigualdade entre os homens; a distinção entre o Estado e governo; e a cidadania. Os 

indivíduos, juntando-se em sociedade, fundam o Estado, e se tornam cidadãos. O cidadão na 

sociedade exerce um duplo papel: como membro do povo é a fonte da soberania que se 

materializa no Estado; como indivíduo, obedece às leis criadas pelo Estado e executadas pelo 

governo.  

Quanto à desigualdade no seio da sociedade, ele argumentava que, no momento de 

constituição da ordem política todos são considerados iguais. Mas o pacto é fundado no 

engodo na medida em que os homens não têm condições iguais de vida. Nas análises de 

Rousseau (2000), fica evidente que a formação do Estado deve ser democrática porque se 

criou com base na vontade geral. No entanto, salienta que a vontade geral não é a soma de 

todas as vontades; ela é a vontade da maioria, que se põe como o acordo direcionado para o 

interesse comum. As vontades particulares não formam a vontade geral, então não poderão 

dar vida ao corpo político, o Estado. 

As reflexões dos teóricos clássicos evidenciam que seus enunciados partem dos 

problemas encarnados na realidade de então, do enfrentamento que os novos grupos sociais 
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tiveram que se confrontar para consolidar o poder da burguesia através do poder do Estado. 

São precursoras da lógica liberal porque suas ideias, de maneira parcial ou total, serviram para 

fundamentar as propostas de ruptura com o passado, trazendo uma nova ordem social.  

A segunda perspectiva que deve ser considerada para um melhor entendimento das 

concepções atuais de Estado é a marxista. Karl Marx
7
 (1978) criticava a concepção liberal de 

Estado, principalmente, por assegurar o regime de propriedade privada dos meios de 

produção. Para ele, o Estado liberal defende a cidadania burguesa, marcada pela determinação 

de classe e não o interesse geral do cidadão. O Estado é formado por um processo histórico 

que se desenvolve com base nas condições subjetivas e objetivas sob a ação dos homens. Os 

homens fazem história num contexto de determinações políticas, econômicas e culturais. É 

esse o ponto de partida da análise marxista sobre o Estado.  

Nesse entendimento, a concepção de Estado é histórica, e o indivíduo é produto 

dessas forças históricas, portanto, o conflito não é resolvido por regras, leis universais, já que 

elas têm sua base em classes sociais; servem a interesses particulares. O sistema de mercado e 

o Estado não são consensuais, são resultados da dominação de classe e da luta de classes 

(CARNOY, 2000). No conjunto, a proposta marxista considera as condições materiais de uma 

sociedade como a base de sua estrutura social. A formação do Estado surgiria das relações de 

produção (não seria da vontade, nem do desenvolvimento geral da mente humana). Tal 

percepção nos leva a entender que a perspectiva marxista de Estado rompe com a noção 

individualista presente na teoria contratualista, através da qual os indivíduos criaram a 

sociedade e o Estado por um ato de vontade.  

O Estado capitalista é a manifestação política da estrutura de classes inerente à 

produção. Nesse sentido, não expressa o bem comum, mas é a representação política da classe 

dominante. Esse entendimento de Estado tem sua fundamentação na compreensão de Marx 

(1978), para quem toda sociedade é formada por uma base (infraestrutura) econômica, cujo 

elemento motor é a dinâmica das forças produtivas, que determinam as relações sociais 

estabelecidas entre os homens, (relações determinadas, necessárias, independentes da vontade 

desses homens); e esse conjunto define um modo de produção. Em cada época, um modo de 

produção é dominante. Sobre essa base, eleva-se um edifício jurídico e político (a 

superestrutura) ao qual correspondem formas determinadas da consciência social. O modo de 

produção domina em geral o desenvolvimento da vida social, política e intelectual. 

                                                 
7
Karl Marx (1818-1883) fundou uma crítica “científica” do capitalismo que permanece atual. Através de uma 

extensa obra em ciências humanas, fundou o método conhecido como materialismo histórico, de caráter lógico-

dialético, enquanto politicamente militava pelo surgimento de uma sociedade superior àquela que criticava 

(BRAGA, 2004, p. 96). 
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Para Marx (1978), as formas de Estado não poderão ser compreendidas por si só; elas 

têm suas raízes nas relações materiais da existência dos homens. Portanto, não podemos 

estudá-las a partir delas próprias, pois o Estado é expressão da sociedade. Buscando a 

compreensão das concepções marxistas de Estado, ressaltamos três teóricos: Gramsci, 

Althusser e Poulantzas que conseguiram imprimir ao Estado moderno burguês algumas 

críticas. 

A definição do Estado, em Gramsci, se diferencia de uma compreensão 

exclusivamente econômica como em Marx. Ele constrói uma reflexão sobre o Estado, não de 

um Estado em geral, mas do Estado no qual ele estava inserido – o Estado burguês italiano. 

De modo amplo (GRAMSCI, 1968, p. 38), assim o define: o “Estado é a sociedade civil mais 

a sociedade política: uma hegemonia revestida de coerção”. A direção intelectual e moral da 

sociedade, as instituições que a asseguram (a igreja, a escola, os partidos políticos, a 

imprensa, etc.) e a ideologia dominante somam-se à máquina administrativa a serviço da 

exploração, respaldada nas estruturas repressivas que a protegem, como por exemplo, a 

política e a justiça. Dessa forma, o Estado moderno funciona por consenso e não somente por 

violência. Para Gramsci, a sociedade civil é superestrutura, portanto, elemento ativo no 

desenvolvimento histórico; conjunto das relações ideológicas e culturais. 

Na construção teórica de Gramsci percebemos que ele inova a tradição marxista da 

relação entre infraestrutura econômica e superestrutura. A sociedade civil, em Gramsci, não 

pertence ao momento estrutural, mas ao superestrutural. Assim, o autor esclarece: 

 
 

 

 

Podemos, para o momento, fixar dois grandes “níveis” superestruturais: o primeiro 

pode ser chamado de “Sociedade civil”, isto é, o conjunto dos organismos 

vulgarmente denominados “Privados”; e o segundo, de “Sociedade política” ou do 

“Estado”. Esses dois níveis correspondem, de um lado, à função de “hegemonia”, 

que o grupo dominante exerce em toda sociedade; e, de outro, à “dominação direta” 

ou o comando, que é exercido através do Estado e do governo “jurídico”, 

(GRAMSCI, 1971, p. 12). 

 
 

 

 

Analisando o pensamento do autor, Bobbio (1982) argumenta que Gramsci faz uma 

inversão na teoria marxista tradicional em dois aspectos: primeiro, Gramsci realça a 

supremacia das superestruturas ideológicas sobre a estrutura econômica; segundo, frisa a 

supremacia da sociedade civil (consenso) sobre a sociedade política (força). Embora, para 

Marx e Gramsci, a sociedade civil seja essencial para a compreensão das relações capitalistas 

e sua reprodução, Bobbio (1982) sugere que, para Gramsci, é a superestrutura que impulsiona 



42 

o desenvolvimento histórico; em vez da estrutura econômica; é o conjunto de relações 

ideológicas e culturais o centro de análise.  

Um conceito fundamental do pensamento de Gramsci para explicar o funcionamento 

do sistema capitalista é o conceito de hegemonia
8
, noção advinda de Marx e Engels (1991) tal 

como eles a expressaram em a Ideologia Alemã, publicada em 1932. Hegemonia significaria a 

supremacia ideológica dos valores e normas burguesas sobre classes subalternas. A 

superestrutura assume, assim, papel relevante na perpetuação das classes e na prevenção do 

desenvolvimento da consciência de classe. Ao Estado cabe, portanto, a função de diligenciar 

para que se realize um conceito único de realidade (burguesa), daí seu papel relevante na 

perpetuação das classes. Ou seja, o Estado está encarregado da reprodução das relações de 

produção. O Estado é muito mais do que um aparelho repressivo da burguesia; este inclui a 

hegemonia da burguesia na superestrutura, (CARNOY, 2000). 

A hegemonia, para Gramsci, é representada na sociedade pelo conjunto de 

instituições, ideológicas, práticas e agentes que compõem a cultura dos valores dominantes, 

sendo, portanto, permeado pela luta de classes. As instituições que servem à hegemonia não 

são exclusivamente administrativas e tecnológicas, pois, estão eivadas de um conteúdo 

político que serve às classes dominantes no sentido de que é através dele que se exerce o 

controle sobre a sociedade e sobre sua capacidade para reproduzir total controle. Dessa forma, 

Carnoy (2000, p. 99) afirma que, para Gramsci, o “Estado torna-se um aparelho de 

hegemonia, abrangendo a sociedade civil, e apenas distingue-se dela pelos aparelhos 

coercitivos, que pertencem apenas ao Estado”. As disfunções que se apresentam entre essas 

instâncias principalmente quando a fração da classe dominante que detém o poder político não 

é a classe hegemônica, o autor vai denominar de contra – hegemonia. Assim, temos o Estado 

como parte integrante da hegemonia da classe dominante. Carnoy faz a seguinte análise do 

pensamento de Gramsci.   

  

Gramsci considerou o Estado como uma extensão do aparelho hegemônico, como 

parte do sistema desenvolvido pela burguesia para perpetuar e expandir seu controle 

sobre a sociedade no contexto da luta de classe. A incorporação do Estado na 

hegemonia da classe dominante apareceu, segundo ele, a partir da natureza da 

própria classe burguesa – do fato de que a classe tinha se constituído como um 

organismo de movimento contínuo, capaz de absolver e transformar culturalmente a 

sociedade inteira (CARNOY, 2000, p. 100). 

                                                 
8
Hegemonia é uma ordem na qual certo modo de vida e de pensamento é dominante, na qual um conceito de 

realidade é difundido por toda a sociedade, em todas as suas manifestações institucionais e privadas, estendendo 

sua influência a todos os gostos, comportamentos morais, costumes, princípios políticos e religiosos, e todas as 

relações sociais, particularmente em suas conotações morais e intelectuais (MILIBAND, 1973, p. 162). 
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Complementando o pensamento de Carnoy, no que se refere à análise do conceito de 

hegemonia, Bobbio (1982) identifica que, em Gramsci, hegemonia tem um sentido amplo 

atribuindo-lhe uma direção cultural. Sendo assim, Gramsci atribui papel fundamental aos 

intelectuais no processo de construção da hegemonia, que seria adquirida no primeiro 

momento por uma concepção de vida, seguida por um programa escolar movimentado pelos 

intelectuais, e, por fim, pela ação das organizações. Os intelectuais assalariados, em grande 

parte, acabariam se aproximando do conjunto dos trabalhadores, que, ao se reunirem em 

organização construiriam aparelhos (no âmbito da sociedade civil) de mudanças, que atuariam 

na construção de uma contra – hegemonia. 

Relativa à teoria marxista, destacamos Louis Althusser, que procura desenvolver a 

teoria marxista de Estado capitalista, na perspectiva de diferenciar o poder de Estado e o 

aparelho de Estado. Ele toma a ideologia como vital para a reprodução das relações de 

produção. Segundo o autor, a ideologia “tem existência material e existe sempre num aparelho 

e em suas práticas. É pela instalação dos aparelhos ideológicos de Estado, que ela se realiza e, 

que se transforma na ideologia dominante” (ALTHUSSER, 1971, p. 185). 

A existência dos aparelhos ideológicos de Estado marca o limite da luta de classe. É 

o êxito da classe dominante nos aparelhos ideológicos de Estado que permite que sua 

ideologia seja neles instalada; ganha status de consenso (ideologia em geral), assim o 

indivíduo em seus atos, não é mais a referência para o entendimento do funcionamento da 

sociedade, mas um sujeito (indivíduo) definido em função dos aparelhos ideológicos e suas 

práticas. O teórico dos aparelhos ideológicos do Estado assim se expressa:  

 

 

[...] na maior parte a reprodução das relações de produção, é garantida pela 

superestrutura ideológica e jurídica – política. É garantida, na maior parte, pelo 

exercício do poder do Estado nos aparelhos do Estado, por um lado, o aparelho 

(repressivo) do Estado, por outro, os Aparelhos Ideológicos do Estado 

(ALTHUSSER, 1971, p. 148). 

 

 

Para ele, o Estado tem um lugar importante quanto aos efeitos na reprodução do 

próprio sistema de produção através dos seus aparelhos ideológicos dentre os quais a escola 

que assume nesta sociedade papel relevante, principalmente pela formação da força de 

trabalho necessária à reprodução do sistema capitalista e pela ideologia que é repassada nos 

conteúdos selecionados para serem desenvolvidos no âmbito da escola e através deles 

modelam a consciência e o inconsciente dos indivíduos e dos grupos.  
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O importante para Althusser não é saber se os Aparelhos Ideológicos do Estado 

(AIEs) são públicos ou privados, mas sua função, o que fazem e para quem fazem. A classe 

dominante, para manter o poder do Estado, tem que exercer sua hegemonia sobre os 

Aparelhos Ideológicos do Estado, pois lhe possibilita usar o aparelho repressivo, para fixar 

leis (que existem e que se alteram conforme as conveniências da classe no poder). O Aparelho 

do Estado precisa ser hegemônico, pois, caso contrário, o Estado fica sem poder. Esse 

entendimento é consensual também em Gramsci, para quem o aparelho do Estado, sem 

hegemonia, significa um Estado sem poder. 

O terceiro autor que destacamos pelo seu contributo para a compreensão do Estado 

acerca do pensamento marxista, é Poulantzas (2000). Esse autor analisa as ideias de Gramsci 

e Althusser e discorda dos dois teóricos em relação ao papel ideológico e repressivo do 

Estado. Para o autor, o Estado está envolvido por inteiro no processo da reprodução 

capitalista, age de forma positiva, criando, transformando e fazendo a realidade. 

Evidentemente, não são esses os únicos casos da eficácia positiva do Estado; esses exemplos, 

porém, bastam para mostrar que sua ação ultrapassa em muito a repressão ou a ideologia 

(POULANTZAS, 2000). Ao considerar o pensamento do autor, podemos inferir que o Estado, 

ao formular políticas sociais, não pode ser visto, apenas, pelo seu caráter 

ideológico/repressivo. É preciso destacar, também, funções e ações positivas, não só na 

perspectiva preventiva. Podem, inclusive, existir ações com possibilidades que poderiam 

implicar de forma negativa para a reprodução da produção capitalista. 

Poulantzas torna mais ampla a definição de Gramsci de Estado; para ele, o Estado é 

parte da hegemonia ideológica da classe dominante como também é aparelho repressivo. Para 

ele, o Estado apoia-se, fundamenta-se nessas duas funções no âmbito da luta de classes, (seria 

concomitantemente parte e resultado da luta de classes), mas também atua no econômico ao 

fazer com que se realizem as condições gerais das relações de produção, “pelo engajamento 

decisivo do Estado na economia” (POULANTZAS, 2000, p. 168). 

O autor, apoiado no conceito de hegemonia em Gramsci, discute sobre o papel 

desempenhado pela ideologia no funcionamento do Estado e no processo de dominação 

política. 

Defende a tese de que o sistema de Estado é composto por vários aparelhos ou 

instituições dos quais alguns têm um papel principalmente repressivo, no sentido 

lato, e outros um papel principalmente ideológico. Os primeiros constituem o 

aparelho repressivo do Estado, ou seja, o aparelho de Estado no sentido marxista 

clássico do termo (governo, exército, polícia, tribunais e administração). Os últimos 

constituem aparelhos ideológicos do Estado, tais como a igreja, os partidos políticos, 

as associações de classe, as escolas, a mídia e de certa forma, a família 

(POULANTZAS & MILIBAND, 1975, p. 29). 
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Os aparelhos repressivos constituem parte integrante do Estado e isso é justificado 

por Poulantzas (1975) quando diz que o “aparelho repressivo do Estado, normalmente, não 

intervém diretamente no seu funcionamento; no entanto, é também verdade que este aparelho 

repressivo está sempre por detrás delas, que as defende e sanciona e, por fim, que a ação 

daquelas instituições é determinante pela ação do próprio aparelho repressivo do Estado” 

(IBID., p. 30) 

O poder político está consubstanciado no poder econômico, na medida em que se 

transforma e leva, inexoravelmente, à mudança das outras áreas no poder. Ele se centraliza e 

se materializa no Estado, o local por excelência onde se põe em ação. Segundo Poulantzas 

(2000), no Estado capitalista, o direito e a violência andam juntos assim como a repressão e a 

persuasão. Ou seja, o Estado capitalista faz crescer um espaço legítimo de violência, de 

acumulação, e de controle pessoal sob as rédeas do Estado, da lei e da ordem. Para o autor:  

 

No monopólio da violência está subjacente às técnicas do poder e os mecanismos de 

consentimento; está inscrito na rede de instrumentos disciplinares e ideológicos; e, 

mesmo quando não diretamente exercido, ele molda a materialidade do corpo social 

sobre o qual exerce a dominação (POULANTZAS, 2000, p. 81). 

  

 
 

Portanto, as instâncias disciplinares e ideológicas, como o parlamento e a escola 

tomam para si o monopólio da violência do Estado que é camuflada por possuir um caráter de 

legitimidade orientada pela legalidade e pelo direito. Essas instâncias deslocam a luta de 

classes do espaço econômico para a política. Isso acontece quando define as regras do 

conflito, afastando a luta da propriedade para aproximá-lo de uma luta pelo aparelho do 

Estado. Poulantzas (2000) vê, nessas formulações, as contradições que dão forma à luta de 

classes. Ou seja, o direito desloca a luta de classes da arena econômica para a política, ao 

definir as regras do conflito. 

É através do direito, que o Estado torna legítima a expropriação dos meios de 

produção do trabalhador, reunificado sob encargo do Estado-nação. A nação, como é 

desenvolvida no Estado capitalista, inclui um território, uma tradição e uma língua. Ela é 

fonte e forma de unificação do povo dividido pela produção capitalista em classes (povo 

segmentado, separado, individualizado e isolado, ou seja, classe entendida como uma múltipla 

gradação das posições sociais). A nação instituída pelo Estado capitalista coloca os indivíduos 

num contexto de espaço e tempo que não deixa a classe dominada compreender o que ela é. O 

modo de produção capitalista aparta e individualiza os trabalhadores, enquanto o Estado os 

reintegra no Povo-Nação. 
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Segundo Carnoy (2000), essa é a contribuição especial de Poulantzas às teorias do 

Estado. Ele mostra como o Estado capitalista fornece o quadro para as lutas entre frações da 

classe dominante e reintegram a classe operária, como indivíduos separados dos meios de 

produção e de sua classe, numa nação e num conjunto unificado de regras e instituições. Ao 

mesmo tempo, o Estado fornece o espaço político para a luta de classes. Assim, do mesmo 

modo que o Estado capitalista surgiu de uma luta, o Estado aparece moldado pela luta de 

classes.  

Ao fazermos essa retrospectiva sobre as diferentes concepções de Estado, 

procuramos mostrar a complexidade das relações que se estabelecem entre o Estado e a 

sociedade civil.  Os teóricos apontados por nós, neste trabalho, nos permitiram ver que a 

relação entre o Estado e a sociedade civil e o bem-estar da sociedade, centravam-se no debate 

das consequências políticas dos interesses entre essas instâncias. Somente quando da 

consolidação econômica e política do capitalismo nos séculos XVIII e XIX, introduziram-se 

outros elementos mais consistentes nessa relação.             

Dessa forma, ao apresentar as várias concepções de Estado, entendemos, para efeito 

deste trabalho, que as relações entre o Estado capitalista e as políticas sociais devem ser 

entendidas como produto das contradições de classes, condensação material das relações de 

conflito entre as classes. A política do Estado deve ser entendida como resultado “das 

contradições de classes, inerentes à estrutura do próprio Estado”, conforme defende 

(POULANTZAS, 2000, p. 145). Dessa forma, entendemos que as políticas sociais 

conduzidas, na atualidade, pelo Estado, representam a evolução do Estado na sociedade 

capitalista e são resultados da relação e do desenvolvimento das forças produtivas e sociais. 

Elas constituem o produto da luta de classes e ao mesmo tempo concorrem para a reprodução 

das classes sociais.  

 

2.2 O REORDENAMENTO DO ESTADO CAPITALISTA NO SÉCULO XX 

 

As sociedades modernas criaram complexos problemas para o Estado, entre eles, a 

questão social. Analisando esses problemas, Bobbio (1992) ressalta que o pauperismo, a 

miséria das massas impuseram-se como fatores desestabilizadores da ordem e das instituições 

liberal–burguesas. Essa situação foi agravada pelos efeitos inflacionários e recessivos 

ocasionados pela depressão econômica de 1929, resultando em aumento do desemprego. Isso 

provocou, em todo o mundo ocidental, tensões sociais, exigindo do Estado capitalista tornar-

se estrategicamente regulador, assumindo despesas consideráveis para sustentar os empregos 
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e oferecer melhores condições de vida aos trabalhadores, instituindo, assim, um rendimento 

indireto por meio da seguridade social, incluindo assistência médica, educação e habitação.  

Dessa forma, embora diferenciado em cada região, nascia o Estado capitalista 

regulador, intervencionista que receberia, no século XX, a denominação de Estado de Bem-

Estar (Welfare State) ou Estado Social
9
. A evolução dessas estruturas foi sendo construída, 

gradualmente atingindo, primeiramente, grupos restritos. Somente após a Segunda Grande 

Guerra Mundial, é que seus princípios ganharam ideias mais voltadas a alcançar um maior 

número de trabalhadores, universalizando a prestação de serviço de forma mais igualitária, 

pelo menos, em países desenvolvidos.  

Para dar suporte a esse modelo de sociedade, práticas de controle, tecnologias, 

hábitos de consumo e configurações de poder político-econômico foram colocados em ação, 

um novo modelo de produção, denominado taylorismo/fordismo, que associado às políticas 

keinesianas, e a uma nova forma de administrar o Estado, constituíram-se em estratégias 

capazes de estabelecer um equilíbrio entre capital, Estado e trabalho, restabelecendo o 

crescimento do sistema capitalista. 

No que se refere ao modo de produção, esse foi se reconfigurando tendo por base as 

ideais de Frederic Taylor, que, a partir de estudo sobre o processo de trabalho, estabeleceu  os 

princípios da gerência científica. Esses princípios foram utilizados e expandidos por Henry 

Ford, que instituiu uma nova forma de trabalho ao acoplar a linha de montagem ao processo 

produtivo. Esse modelo se caracterizava por uma produção em massa de produtos 

homogêneos, utilizando a tecnologia rígida de linha de montagem, com máquinas 

especializadas e rotinas de trabalho padronizadas. Segundo Clarke (1991), a organização 

fordista de produção em comunhão com o taylorismo constituiu-se em uma nova tecnologia, 

com capacidade de tornar uma variedade de produtos disponível para o mercado de massa. 

Isso provocou, principalmente, na indústria automobilística, uma revolução no consumo, 

exigindo novas formas de organização social do processo de produção, que não era somente, 

determinada por imperativos tecnológicos, mas por requisitos de lucratividade. 

Desse modo, para o autor, o taylorismo/fordismo, aliado ao Estado do Bem-Estar-

                                                 
9
 O Estado do bem-estar expressão cunhada pelo bispo inglês William Temple, não para expressar o “bem –estar 

social”; mas mudanças econômicas e políticas. Esse Estado emergiu nos séculos XIX e XX, ampliou seu campo 

de ação e passou a atuar diretamente na área social e a intervir no domínio econômico (BEVERIDGE 1943). 

Essa concepção de Estado rompia com os princípios do liberalismo econômico clássico. Desenvolveu-se em um 

período de crescimento econômico, denominado por Hobsbawm (1995) a “era do ouro” do capitalismo do século 

XX (1945 – 1973). (ALMEIDA, 1997), (ANDERSON, 1995), reconhecem que historicamente o 

intervencionismo do Estado reportar-se a períodos bem anteriores a questão do Welfare State e lembram como 

exemplos, a época de Bismark na Alemanha e mais recentemente nos anos 30, o New Deal – política do Bem – 

Estar público, baseado nas idéias de Keynes e adotado pelos Estados Unidos (CASTRO, 2007).   
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Social, representou a alternativa para resolver os problemas da crise do capitalismo, que vinha 

se agravando desde a queda da Bolsa de Nova York em 1929. Os Estados Nacionais 

garantiam uma espécie de salário social adequado para todos e adotavam políticas 

redistributivas que remediavam as desigualdades, contribuindo para reduzir ou minimizar a 

pobreza e a exclusão das minorias. Para Harvey (1992), a opção pelas estratégias fordistas 

resultou em um crescimento econômico estável provocando um aumento dos padrões 

materiais de vida, decorrentes de uma combinação efetiva entre o Estado de Bem-Estar-

Social, a administração econômica keynesiana e o controle das relações de salário.  

A doutrina keynesiana
10

 imprimiu uma forma de regulação da atividade econômica 

divergente da teoria econômica clássica, defensora da autorregulação do mercado. Para 

Keynes, o Estado deveria promover a construção maciça de obras públicas, a fim de acabar 

com o desemprego, manter a demanda agregada (equilíbrio entre procura e oferta) para 

garantir o emprego. Para assegurar esse equilíbrio a intervenção estatal na esfera econômica 

como na social era fundamental.  

A doutrina keynesiana priorizou a criação de medidas macroeconômicas, que 

incluíam: a regulação do mercado; a formação e controle dos preços; a emissão de moedas; a 

imposição de condições contratuais; a distribuição de renda; o investimento público; o 

combate à pobreza, visando, assim, à socialização do consumo e não à socialização da 

produção. Os anos de 1940 foram marcados pelo princípio fundamental do Estado de Bem-

Estar no seguinte aspecto: a proteção social básica passa a ser um direito de todos os cidadãos 

independente de renda ou da sua capacidade de contribuição para o funcionamento do 

sistema. Elevava-se a proteção social à condição de direito do cidadão e dever do Estado. Tal 

fato significou redimensionar a regulação estatal no âmbito do político-institucional, criando-

se um aparato burocrático de administração concentrada na produtividade, eficiência da 

estrutura organizacional e ênfase no comportamento (HARVEY, 1992). 

Na administração pública, a grandeza e a diversificação que o setor público assumiu 

com o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar exigiu, no plano administrativo, uma 

organização diferente do modelo patrimonialista, e tomou como referência a teoria weberiana 

                                                 
10

 John Maynard Keynes – 1936 publica o livro “Teoria geral do Emprego, do lucro e da moeda”, em que 

recomenda, devido à crise do capitalismo após a Grande Depressão de 1929, a intervenção do Estado na 

economia. Este, através de investimentos públicos deveria garantir direitos sociais como transporte, saúde, 

seguro social, educação, habitação, etc. Desta forma evitar-se-ia o surgimento das crises cíclicas do capitalismo. 

O keynesianismo argumenta que o setor privado não é capaz, por si só de garantir a estabilidade da economia. 

Não é capaz de evitar as crises profundas como a que se estava vivendo (HARVEY, 1992, p. 170).   
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de organização do Estado. O Estado burocrático
11

, na era moderna, tem como característica a 

ação direta, a padronização e o controle dos procedimentos preestabelecidos nos moldes da 

racionalidade conceituada por Weber. A organização burocrática rege-se por uma série de 

normas ou princípios e implicava, necessariamente, a criação de um aparato administrativo, 

com técnicos altamente especializados, distribuídos por cargos organizados numa hierarquia 

com limites definidos de autoridade, ou seja, implicava um sistema consistente de normas e 

regulamentos (WEBER, 1970).  

A teoria da burocracia concentra-se nos conceitos de produtividade, eficiência e 

estrutura organizacional. Para Weber (1994), a burocracia é, claramente, o padrão mais 

eficiente para a Administração. É baseada em regras que permitem a padronização e a 

igualdade de tratamento; é alicerçada na divisão sistemática do trabalho, na qual os indivíduos 

têm direitos e poderes definidos; implica a hierarquia; seus administradores são nomeados por 

competência, não são eleitos para seus cargos, tampouco herdam o direito de ocupá-los. Isso 

exige a cuidadosa manutenção de registros. 

Os administradores do modelo burocrático devem ser profissionais e, acima de tudo, 

especialistas: homens devidamente treinados para exercer diversas funções criadas pela 

divisão do trabalho, os quais, geralmente, devem ter um diploma e/ou experiência para poder 

ocupar um cargo. O administrador burocrático não possui os meios da administração. Ele 

administra em nome de terceiros; desenvolve um espírito de fidelidade ao cargo; recebe uma 

remuneração em forma de dinheiro, que não varia com a produtividade; é nomeado por um 

superior hierárquico, e seu mandato é por tempo indeterminado, o que não significa que o seu 

cargo seja vitalício. O administrador burocrático segue uma carreira, tendo direito, no final, à 

aposentadoria (BRESSER PEREIRA, 2004). 

Em meados da década de 1970, o sistema capitalista entra em crise e, 

consequentemente, o Estado de Bem-Estar devido a seu elevado custo de operacionalização 

derivado do aprofundamento de sua intervenção na sociedade. O Estado só pode fomentar a 

justiça social através de grandes recursos, portanto, com altas taxas de crescimento econômico 

                                                 
11

 O termo burocracia, inicialmente foi empregado para indicar a presença, nas organizações sociais, de males 

como: desperdício de recursos, lentidão nas decisões, práticas ritualistas, submetidas a regulamentos e normas. 

Com essa acepção negativa a palavra (burocracia) surgiu pela primeira vez na sociedade francesa do século 

XVIII, referindo-se a um fenômeno “a existência de um novo grupo de funcionários para os quais a tarefa de 

governar se havia convertido em um fim em si mesmo” (OSZLAK, 1979, p. 214). Com Weber o termo 

burocracia perde seu sentido negativo e passa a ser entendido como uma forma racional de organizar o esforço 

humano, fazendo interagir recursos e ação humana. Weber a partir de uma atitude compreensiva da realidade 

entende que a organização burocrática é necessária ao funcionamento do Estado moderno. Contudo, a burocracia 

weberiana, hoje, é tomada como tipo ideal classificamente referida às características; do que hoje vem sendo 

classificado de antigo modelo administrativo basicamente, uma organização guiada por procedimentos rígidos, 

forte hierarquia e total separação entre o público e o privado (ABRUCIO, 2003, p. 178).   
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o que não vinha acontecendo. Os governos tinham um número significativo de encargos e 

menos recursos, consequentemente, mais déficits. A desaceleração econômica e a crise do 

Estado tiveram como causa principal a falta de efetividade, os altos custos dos benefícios 

sociais e o endividamento público. O Estado vinha perdendo seu poder de ação, era preciso 

reformá-lo. 

Segundo Abrucio (1997), quatro fatores socioeconômicos contribuíram para o 

desenvolvimento da crise do Estado-providência: a crise econômica mundial, iniciada em 

1973 (primeira crise do petróleo), e reiniciada, em 1979, quando a economia mundial 

enfrentou um grande período recessivo e não mais atingiu os níveis de crescimento das 

décadas de 1950 e 1960; a crise fiscal do Estado que enfraqueceu os alicerces do modelo de 

Estado existente; a inaptidão dos governos na resolução dos seus problemas, ou seja, a 

ingovernabilidade; e o processo de globalização e todas as transformações tecnológicas que 

impulsionaram mudanças no setor produtivo. Esses fatores afetaram o Estado, ocasionando o 

enfraquecimento do controle dos fluxos financeiros e comerciais, resultando na perda 

progressiva dos Estados nacionais em anunciar políticas macroeconômicas. 

O desmonte dos fundamentos do Estado – providência, no entender de Abrucio 

(1997), abrangeu três dimensões: a econômica, a social e a administrativa, todas interligadas. 

A primeira dimensão da crise era a keynesiana, caracterizada pela ativa intervenção estatal na 

economia, procurando garantir o pleno emprego e atuar em setores considerados estratégicos 

para o desenvolvimento nacional – telecomunicações e petróleo. A segunda era a crise social, 

causada pela falência do Estado de Bem-Estar que tinha como objetivo primordial a produção 

de políticas públicas na área social (educação, saúde, previdência social, habitação). Por fim, 

havia, também, a crise relativa ao fundamento organizacional interno do Estado, o chamado 

modelo burocrático weberiano, ao qual cabia o papel de manter a impessoalidade, a 

neutralidade e a racionalidade do aparato governamental.  

Esses fatores determinaram a necessidade de reformar o Estado. Segundo Abrucio 

(1997), há de se distinguir dois momentos quando tratamos da reforma do Estado. O primeiro, 

estendendo-se da década de 1970 até o início dos anos de 1990,  teve como marco o Consenso 

de Washington (1990). Esse momento foi caracterizado pela ênfase neoliberal de crítica ao 

caráter intervencionismo do Estado, pela exigência da diminuição da sua área de atuação 

como condição ao livre funcionamento do mercado, redirecionamento da gestão pública o que 

afetou a organização das burocracias públicas. As políticas implementadas deixaram evidente 

que não bastava o ajuste estrutural para se retomar o crescimento das economias capitalistas e 
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que a defesa do Estado mínimo, deixando ao mercado a total coordenação da economia, não 

se mostrou tão eficaz como se previa.  

O segundo momento da Reforma do Estado, na década de 1990, caracterizou-se pela 

necessidade de mudanças na administração pública, em torná-la mais eficiente, utilizando, 

para isso, a lógica do mercado. O corte dos custos tornou-se prioridade, “era preciso aumentar 

a eficiência governamental, o que implicava, para boa parte dos reformadores da década de 

80, uma modificação profunda do modelo weberiano, classificado como lento e 

excessivamente apegado as normas” (ABRUCIO, 1997, p. 12).  

A compreensão de que existem dois momentos na reforma do Estado, também está 

consubstanciado nas ideias de Souza (1999). O autor entende que a abertura dos mercados, a 

privatização e a desregulamentação caracterizariam o primeiro instante, seguido da 

reconstrução das capacidades administrativas e institucionais do Estado que constam como 

processo do segundo momento.  

No contexto de reordenamento do capital, a reforma do Estado surge como dimensão 

da governabilidade e da capacidade de liberar a economia para uma nova etapa de 

crescimento. A agenda reformista elencou temas como: Estado mínimo, programas de 

privatização dos serviços; políticas voltadas para imprimir maior liberdade ao capital e 

desregulação do mercado com a modificação das leis trabalhistas e previdenciária. Essas 

ideias políticas e econômicas tiveram, sua gênese, nos ideais neoliberais. Para a teoria 

neoliberal, o Estado está em crise e a superação da crise dar-se-á pela redução do seu papel 

principalmente no setor social. A lógica do mercado deve se sobrepor ao Estado, e, somente 

pelo mecanismo do mercado, o Estado deverá recuperar o seu equilíbrio de forma eficiente. 

Os neoliberais, entre eles, Hayek (1983) e Friedman (1984), colocaram o Welfare 

State e seus pilares (o pleno emprego, serviços sociais universais e proteção social básica), 

como os responsáveis pela crise econômica e impuseram uma redução vigorosa no 

financiamento das políticas públicas. A parceria público-privada é a manifestação mais 

expressiva defendida pelos governos para equilibrar a economia em crise.  

Os argumentos neoconservadores levam os princípios da política de regulação 

econômica e social a perderem força e a serem substituídos por velhas concepções políticas de 

Estado com nova roupagem. Assim, a defesa do Estado - abstendo-se do seu papel de 

provedor social, tornando as políticas sociais cada vez mais focalizadas, enquanto o mercado 

ocupa-se com o processo de regulação social - reaparece como necessária ao crescimento do 

Estado capitalista. A nova concepção de Estado mínimo esvazia o status de direito da política 
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social, e traz, como consequência, a propensão do Estado em se afastar da sua obrigação para 

com os seus deveres e responsabilidades, transferindo-as para a sociedade. 

O paradigma neoliberal evidencia que o Estado deve ser mantido sob limites, 

garantindo ao indivíduo o seu direito à liberdade econômica e à propriedade de bens. O 

Estado deve limitar sua interferência na liberdade dos indivíduos. A ação direta do Estado ou 

da autoridade imbuída do poder público sobre as iniciativas privadas é interpretada como 

intromissão indevida, fator gerador da sua crise. 

Entendemos que a atual crise do capital, ou seja, as crises enfrentadas pelo modo de 

acumulação capitalista e dos rumos traçados visando a sua superação trouxe como 

consequência a crise no Estado, contrariando a posição dos teóricos do neoliberalismo, 

(HAYEK,1983), (FRIEDMAN, 1984), e da Terceira Via, (GIDDENS, 1999). Os neoliberais 

entendem que o Estado entrou em crise fiscal devido à necessidade de atender às demandas da 

sociedade por políticas sociais, pois, ao regulamentar a economia, o Estado, perturba o livre 

andamento do mercado. “As políticas sociais, para a teoria neoliberal, são um verdadeiro 

saque à propriedade privada, pois são formas de distribuição de renda, além de também serem 

um obstáculo ao livre andamento do mercado, visto que os impostos oneram a produção” 

(PERONI, 2006, p. 13). 

Discordando dessas ideias, estudos como os de Mészáros (2002), Antunes (1999) e 

Harvey (1989) convergem no entendimento de que a atual crise não se encontra no Estado, ela 

reside no capital que em crise procura alternativas para a sua sobrevivência. Defendendo essas 

ideias, Antunes assim se posiciona: 

 

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do 

capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais 

evidentes foram o advento do Neoliberalismo, com a privatização do Estado, a 

desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo 

estatal, da qual a era Thatcher – Reagan foi expressão mais forte; a isso se seguiu 

também um intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho, com 

vistas a adotar do instrumental necessário para tentar repor patamares de expansão 

anteriores (ANTUNES, 1999, p. 31). 

 

 

 

A tese de Estado mínimo passa pelo processo de privatização, desregulamentação e 

desmantelamento do Estado, para as políticas sociais, entre elas, as educacionais, mas, para o 

capital, o Estado é máximo na medida em que regula as atividades do capital corporativo no 

interesse da nação. Sua função é criar um “bom clima de negócios para atrair o capital 

financeiro transnacional e global e conter (por meios distintos dos controles de câmbio) a fuga 

de capital para pastagens mais verdes e lucrativas” (HARVEY, 1989, p. 160). 
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Nessa conjuntura, o papel do Estado para com as políticas públicas sociais sofreu 

alterações, sendo recomendadas, entre outras, as seguintes diretrizes: racionalizar recursos e 

esvaziar o poder das instituições. Dessa forma, a obrigação pelo cumprimento das políticas 

sociais deveria ser transferida para a sociedade a princípio através da privatização (mercado) 

e, posteriormente, utilizando-se das políticas da Terceira Via, que defendem que nem só o 

Estado deve ser responsável pelas políticas sociais e nem só o mercado, mas que deveria 

haver um equilíbrio dessas ações. Isso contribuiu para o surgimento de um terceiro setor, 

caracterizado pelo público não – estatal e sem fins lucrativos (PERONI, 2006). 

O entendimento neoliberal sobre o Estado tem se tornado hegemônico e, por isso, 

vem direcionando novas formas de regulação político-institucional, contribuindo para o 

redimensionamento do seu papel em vários países, definindo reformas que têm variado em 

dimensão e intensidade dependendo das relações estabelecidas entre a sociedade civil e a 

sociedade política. 

Dessa forma, a administração pública começa a se reorganizar para além da sua 

estrutura organizacional, preocupando-se, inclusive, com o processo e os resultados das 

políticas públicas, tomando como matriz os exemplos de eficiência, eficácia e produtividade 

da empresa privada. Os países que iniciaram primeiro suas reformas, com base nos modelos 

gerenciais, foram: Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia e outros países europeus como a 

Itália e a Alemanha. Partiram do pressuposto de que, para superar a crise do Estado de Bem-

Estar Social, era necessário reconfigurar a relação entre as esferas públicas e privadas; 

introduzir mecanismos gerenciais na administração pública, pois o modelo burocrático 

weberiano não respondia satisfatoriamente, às necessidades postas pela crise do Estado. A 

reforma gerencial objetiva: aumentar a eficiência e a efetividade dos órgãos e agências do 

Estado, melhorar a qualidade das decisões estratégicas do governo e sua burocracia e 

assegurar o caráter democrático da administração pública 

Para a consecução desse Estado gerencial, um novo modelo de coordenação foi 

edificado, recompondo instituições do Estado e criando novas configurações de gerência para 

a sua organização. Nessa perspectiva, a nova gestão pública apresenta os seguintes princípios: 

desburocratização, descentralização, transparência, accountability, ética, profissionalismo, 

competitividade e enfoque no cidadão. Todos esses princípios apontam para um novo pensar 

sobre um processo de gestão baseado na competitividade, em organizações públicas 

empreendedoras (PIMENTA, 1998). 

A desburocratização é o processo pelo qual retraímos os obstáculos processuais ao 

estabelecimento de uma gestão mais maleável e responsável. Transformar o Estado de 
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ordenador para negociador mais flexível, mais estratégico, substituindo controles burocráticos 

por eficiência e eficácia, significa desmantelar o Estado produtor, interventor e protecionista, 

elaborando nova regulamentação. 

A descentralização, segundo Pimenta (1998), pode ser ajuizada de três maneiras: a 

descentralização interna (de cima para baixo na estrutura administrativa do setor público); a 

descentralização externa (de dentro para fora da estrutura do Estado); e a descentralização 

entre os níveis de governo, tornando mais forte o poder local. A primeira concepção 

caracteriza-se pela delegação de competências e responsabilidades entre os diversos níveis 

hierárquicos da administração pública. 

A segunda concepção (descentralização externa) é no sentido de dentro da estrutura 

do Estado para a sociedade abrangendo a sociedade organizada, as empresas privadas e 

entidades sem fins lucrativos, tais como associações e cooperativas. Nessa modalidade, são 

criadas as condições para a realização de projetos de parceria com a sociedade, contratação 

externa (terceirização), descentralização para organizações não – governamentais 

(publicização), fusões, privatizações e o desaparecimento de algumas unidades institucionais 

(PEREIRA, 1998). A terceira concepção, a mais usual, consiste em devolver poder a atores 

em níveis mais baixos, obedecendo ao princípio da subsidiariedade, delegando o máximo de 

poder à instância local. 

Existe o entendimento de que a ação descentralizada e indireta do Estado, com 

controle de resultados e flexibilidade administrativa, tende a aumentar a produtividade e a 

qualidade dos serviços públicos. Porém, entendemos que a melhoria dessa performance está 

subordinada à existência de uma sociedade cidadã, que desempenhe seus deveres e funções de 

controle social, sem a existência de caros e ineficazes controles burocráticos; e de um 

mercado competitivo, criativo e produtivo. 

Com a desburocratização e a descentralização, se impõe o princípio da transparência 

para substituir controles burocráticos por controles sociais, dando maior publicidade às ações 

públicas a fim de que se possa controlar o bom uso dos recursos; imprimindo-lhes, portanto, 

maior legitimidade. A má burocracia vive do culto, do obscuro; a transparência termina essa 

cultura que favorece as artimanhas dos privilégios. 

O princípio da accountability, incorporado mais recentemente à gestão pública, 

significa que o governo tem a obrigação de prestar contas à sociedade dos serviços realizados, 

portanto, os gestores públicos são responsáveis pelos efeitos ou consequências dos seus atos 

(GAETANI, 1998). Esse mecanismo, inicialmente, se estruturava basicamente através das 

eleições, entendida como o controle vertical da população sobre os governos e que só ocorria 
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de tempos em tempos. Porém, nos últimos anos, criaram-se instrumentos para controlar e 

fiscalizar os governos nos períodos entre as eleições, permitindo aplicar sanções quando não 

cumprem as leis, incorrem em atos de corrupções quando não cumprem as promessas 

eleitorais. É uma forma de garantir a responsabilização ininterrupta entre os governos. 

Ao princípio da accountability se junta o da ética, já que a flexibilidade 

administrativa, às vezes, está acompanhada da má utilização de recursos e da corrupção (atos 

secretos). Portanto, a atitude ética se torna primordial, nesse processo, e pode ser estimulada 

pela implantação de regras, de leis, de conselhos, e da permanente propagação de princípios e 

normas éticas. 

Uma administração pública gerencial, focada no controle de resultados, deve ter 

recursos humanos qualificados que desempenham suas funções com competência, formando, 

assim, o princípio chamado de profissionalismo. O mecanismo para contratação, retenção de 

funcionários e da legitimação organizacional deverá ser o mérito. 

O Estado social liberal não faz diretamente todas as suas ações, pois elas são 

descentralizadas, assim, contrata grande parte dos seus serviços a terceiros. Consideramos 

importante, nesse processo, estimular a competitividade entre seus fornecedores, e, mesmo 

não havendo mercado, esse é o princípio da competitividade. Exemplo são as organizações 

não – governamentais auxiliadas com recursos do Estado ou mesmo de concessionárias de 

serviços públicos. Nesses casos, é possível criar situações de quase – mercados, já que essas 

instituições competem entre si na busca de recursos, objetivando oferecer serviços de melhor 

qualidade. 

Por fim, o último princípio: o enfoque no cidadão. A administração pública 

burocrática se perde, muitas vezes, na realização de grandes políticas e se volta mais para seus 

próprios interesses muitos deles corporativistas, burocráticos do que para as pessoas que 

utilizam seus serviços, que são os cidadãos. Dessa forma, é necessário valorizar o cidadão 

como consumidor fundamental dos serviços públicos e procurar, através de pesquisas, saber o 

grau de satisfação dos clientes como referências para a avaliação de desempenho do setor 

público. Segundo Gete (2001), a gestão gerencial imprimiu uma nova visão dos usuários do 

serviço público, o que significa uma mudança radical nas orientações desses serviços. O 

cliente não é alguém sobre quem se exerce um determinado poder. Pelo contrário, é alguém a 

quem se serve. Assim, a mudança do conceito de usuário para o conceito de cliente significa 

converter o serviço público (em que o interesse pelo público se define através das normas do 

serviço e os critérios profissionais dos funcionários), em serviço ao público.  
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As ações estratégicas do processo de reforma do Estado não se esgotam no 

encaminhamento desses princípios, mas envolvem grande parte das diretrizes inseridas nas 

reformas administrativas dos países que a implantaram. Nesse sentido, com a implantação de 

uma nova forma de gestão pública, foi possível construir um novo padrão de governabilidade 

para o Estado com vistas a contemplar, simultaneamente, os temas da reconstrução do Estado 

e da consolidação da democracia. Essa nova governabilidade dependerá do fortalecimento das 

capacidades institucionais do Estado, como ator principal na organização e na coordenação da 

ação coletiva. O entendimento do Centro Latino Americano para o Desenvolvimento (CLAD, 

2007) sobre a temática, é que a governabilidade é mais que a simples reinvenção do governo, 

é também a reinvenção do comportamento do Estado com a sociedade e do próprio papel 

exercido por essa sociedade. 

A estratégia política e econômica de reconstrução do Estado - via reforma da 

administração pública - pela observância dos princípios acima, ligeiramente descritos, faz da 

gestão gerencial um dos principais elementos de sustentação da reforma do Estado nos países 

da América Latina, dentre eles, o Brasil. 

 

2.3 A REFORMA DO ESTADO NO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES NAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 

 

As significativas redefinições da ordem econômica mundial, ocasionadas pela 

reestruturação produtiva, crise fiscal do Estado, avanço técnico – científico e globalização, 

vieram redimensionar o padrão da relação existente entre o Estado e a sociedade que 

prevalecia desde a década de 1940. O Estado abandona a função de provedor e assume um 

novo papel, no qual o setor público passa de produtor direto de bens de serviços para aquele 

que coordena e regula o desenvolvimento.  

No contexto da crise da dívida externa, o Consenso de Washington (1990) ratificou 

as políticas neoliberais imprimidas pelo governo norte - americano aos países da América 

Latina, orientou os países a realizar uma severa disciplina fiscal, privatização, redução dos 

gastos públicos, reformas tributárias e previdenciárias, liberalização comercial, e financeira, 

desregulação da economia e flexibilização das relações trabalhistas (BATISTA, 1994). 

Paralelamente, cresceu o poder do capital financeiro, assim como a necessidade de medidas 

de ajuste para a contenção do déficit orçamentário. Nesse contexto, as reformas do Estado 

foram consideradas tarefas pragmáticas e objetivavam produzir dinamismo aos países que 

pretendiam entrar na economia global.  
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No Brasil, somente no final da década de 1980, começam a ganhar fôlego as ideias 

neoliberais; a crise do capitalismo mundial impôs a necessidade de reconstrução do Estado e a 

globalização, a redefinição de suas funções. Segundo Bresser Pereira (1998, p. 44): “A 

percepção da crise econômica como uma crise do Estado, e da consequente necessidade 

imperiosa de reforma, ocorreu no Brasil de maneira acidentada e contraditória, em meio ao 

desenrolar da própria crise”, e foi somente a partir de 1990, que as reformas em nível macro 

começaram a ser implantadas, e somente aquelas que independiam de mudanças 

constitucionais, entre elas o ajuste fiscal, a abertura comercial, a privatização e finalmente a 

estabilização com o Plano Real. 

Nesse contexto de políticas neoliberais, a Reforma do Estado brasileiro se consolida 

partindo da imagem do Estado como problema ao desenvolvimento, e da imagem do mercado 

como eficiente, ágil e capaz de oferecer produtos e serviços de qualidade.  O Estado, portanto, 

era visto como ineficiente, ineficaz e provedor de serviços de baixa qualidade. Denuncia-se a 

intervenção excessiva e as características da ação estatal (ineficiência, ineficácia e práticas 

corporativas da burocracia) como sendo causadoras da crise do próprio Estado. 

A reforma do Estado, no Brasil, passou a ser entendida como necessidade imperiosa 

cujo objetivo é torná-lo mais governável e com maior capacidade de governança, de forma a 

não apenas garantir a propriedade e os contratos, mas também complementar o mercado na 

tarefa de coordenar a economia e promover uma distribuição de renda mais justa (BRESSER 

PEREIRA, 1998). O primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) colocou a 

reforma do Estado como condição inadiável para a retomada do crescimento econômico e a 

melhoria do quadro social do país. Em agosto de 1995, FHC encaminha, ao Congresso 

Nacional, o Projeto de Emenda Constitucional nº 173/95 sobre a reforma do Estado brasileiro. 

A reforma pretendia reduzir o “custo Brasil”, solucionar a crise da economia brasileira e 

garantir as condições de inserção do país na economia globalizada.  

Para operacionalizar a reforma nas políticas e nos aparelhos do Estado, foi criado o 

Ministério da Administração e Reforma do Estado, encarregado de elaborar o Plano – Diretor 

da Reforma do Aparelho de Estado – 1995. Precisava-se reformar o Estado na medida em que 

ele é visto como agente responsável pela crise econômica, por sua intervenção na economia, 

por seus gastos sociais e a rigidez na alocação dos recursos orçamentários. A reforma deveria 

ser entendida no contexto da redefinição do papel do Estado, que deixava de ser o responsável 

direto pelo desenvolvimento econômico e social, fortalecendo, assim, sua função de promotor 

e regulador desse desenvolvimento (PERONI, 1998). A crise do Estado seria controlada pelo 

corte nos gastos públicos, controle da inflação, abertura econômica e um amplo programa de 
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privatização de empresas as quais se encontravam sob o comando do Estado. Essas medidas 

básicas recuperariam o equilíbrio das contas públicas, condição fundamental para a retomada 

do crescimento econômico. 

Conforme o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (1995), observamos a 

diferença entre o conceito de Estado e o aparelho do Estado. 

  
 

Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido amplo, ou 

seja, a estrutura organizacional do Estado em seus três poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) e três níveis (União, Estados – membros e Municípios). O 

Estado, por sua vez, é mais abrangente que o aparelho, porque compreende 

adicionalmente o sistema constitucional – legal, que regula a população nos limites 

de um território. O Estado é a organização burocrática, que tem o monopólio da 

violência legal, é o aparelho que tem o poder de legislar e tributar a população de um 

determinado território. [...] A reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito 

às várias áreas do governo e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto 

que a reforma do aparelho do Estado tem um escopo mais restrito: está orientada 

para tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania 

(BRASIL, Plano Diretor, 1995, p. 17). 

 

 

 

Entretanto, entendemos que todas as modificações importantes na forma de Estado 

têm repercussões não só nas relações mútuas dentro do aparelho repressivo do Estado, mas 

também nas relações mútuas dos aparelhos ideológicos do Estado uma vez que ambos 

pertencem ao mesmo sistema. A reforma do Estado brasileiro não colocou como um ponto 

essencial uma reforma social, ou uma concepção mais progressista que visasse à superação 

das desigualdades sociais, mas o que observamos é que tal reforma tinha como finalidade 

implementar a lógica da economia de mercado para o conjunto dos serviços públicos. Tanto a 

política como a administração pública estão invadidas pela lógica da eficiência tão própria da 

economia de mercado.  

No processo de reconstrução do Estado foram identificados quatro problemas que o 

Estado brasileiro deveria enfrentar: o tamanho do Estado; a redefinição do papel regulador do 

Estado; retomada da governança; a governabilidade
12

. Na solução desses problemas, a 

reforma tinha como elementos básicos: a delimitação da área de intervenção do Estado, 

através dos programas de privatização, terceirização e publicização; a redefinição do papel 

regulador do Estado, pela desregulação da economia e pela escolha dos mecanismos de 

mercado nas políticas públicas; o crescimento da governança do Estado, obtido pelo ajuste 

                                                 
12

Governabilidade “refere-se às condições sistêmicas mais gerais sob os quais se dá o exercício do poder numa 

dada sociedade”, e governança “refere-se ao conjunto dos mecanismos e procedimentos para lidar com a 
dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica expandir e aperfeiçoar os meios de interlocução e de 

administração do jogo de interesses” (DINIZ, 1996, p. 22). 
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fiscal com a adoção da administração gerencial e com a delimitação clara entre as 

responsabilidades de formulação e de execução das políticas públicas sociais; a 

governabilidade que passa pelo aperfeiçoamento dos mecanismos da democracia 

representativa e do controle social. Nesse contexto, o documento do Plano-Diretor (1995) faz 

a seguinte defesa: 

 

 

Nesse sentido, são inadiáveis: (1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas 

econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política 

industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e criem as condições para o 

enfrentamento da competição internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) 

a inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior abrangência e 

promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho 

do Estado, com vistas a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de 

implementar de forma eficiente políticas públicas (BRASIL, Plano Diretor, 1995, p. 

16).  

 

 

A reforma do Estado no Brasil envolve aspectos políticos, econômicos e 

administrativos. No primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), os problemas 

estruturais pelos quais o Estado passava foram identificados como sendo da administração 

pública, e, nesse sentido, foi proposta uma reforma em todo o setor administrativo, com a 

finalidade de aumentar a governança do Estado. Essa reforma foi entendida por seu 

idealizador, Bresser Pereira (1998), como necessária para aumentar a capacidade do Estado de 

tornar efetivas as decisões do governo, desenvolvendo a autonomia financeira para competir 

no mercado. Para aumentar a governança do Estado, seria necessário assegurar meios 

financeiros, métodos e instituições administrativas mais modernas e flexíveis que permitissem 

uma ação mais efetiva para garantir os direitos de cidadania e a promoção do 

desenvolvimento econômico com um mínimo de equidade.  

A reforma administrativa implicava mudar os padrões de organização da 

administração do Estado por um modelo mais flexível tendo, como referência, a lógica da 

empresa. Nesse sentido, a implantação de uma administração com pressupostos gerenciais 

seria o mais adequado para atingir os objetivos propostos. Esse novo Estado deve ter 

indicadores objetivos preocupados mais com os resultados do que com o controle do 

processo, a exemplo do que ocorre na área da administração de empresas.  

Nessa transformação, é apontada uma nova filosofia de gestão alicerçada nos 

paradigmas da competitividade, em organizações públicas que aprendem, inovam e se 

aperfeiçoam sistematicamente, tendo, como diretrizes, os parâmetros da Nova Gestão Pública. 

Portanto, a reforma da administração pública brasileira se caracteriza: pela 
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descentralização/desconcentração das atividades centrais para as unidades subnacionais; pela 

separação dos órgãos formuladores e executores de políticas públicas; pelo controle gerencial 

das agências autônomas; pela distinção de dois tipos de unidades descentralizadas ou 

desconcentradas, as agências que realizam atividades exclusivas do Estado e os serviços 

sociais e científicos; pela terceirização dos serviços; pelo fortalecimento da alta burocracia, 

transparência, e responsabilização dos gestores pelos serviços públicos. Esse conjunto de 

princípios tem como pano de fundo buscar a eficiência e efetividade dos órgãos ou agências 

do Estado, fortalecer a capacidade do Estado em promover o desenvolvimento econômico e 

social e assegurar o caráter democrático da administração pública como um serviço orientado 

para o cidadão – cliente. A reforma, nesse contexto, tornou-se vazia de conteúdo político, 

passando a ter somente um conteúdo técnico, consubstanciando dessa forma, a ideia de um 

Estado a serviço da reestruturação do capitalismo. Nesse sentido, julgamos pertinente lembrar 

as ideias de Poulantzas (1977), quando alerta que, ao analisarmos as crises políticas (no nosso 

caso, a reforma do Estado no Brasil), é fundamental não perdermos a noção de que as 

transformações que ocorrem na política estatal e nos aparelhos de Estado explicam as 

características próprias de cada fase do capitalismo, e a forma como o Estado articula-se às 

outras estruturas como: o mercado, a sociedade, a economia e a política.       

Ainda segundo Bresser Pereira (1998), ao delimitarmos a área de atuação do Estado, 

encontramos três tipos de atividades: as atividades exclusivas, os serviços sociais e científicos 

não-exclusivos ou competitivos e a produção de bens e serviços para o mercado.  

A área das atividades exclusivas do Estado compreende as atividades monopolistas, 

como: a defesa, a diplomacia, os núcleos centrais dos ministérios, as secretárias de Estados e 

Municípios, o poder Legislativo, o Judiciário, as polícias, as Forças Armadas e o Fisco, as 

quais não podem estar sob a responsabilidade de terceiros. Assim, o Estado exerce o poder de 

definir as leis, o poder de impor a justiça, o poder de manter a ordem, de defender o País, de 

representá-lo no exterior, de policiar, de arrecadar impostos, de regular as atividades 

econômicas e de fiscalizar o cumprimento das leis.  

Em segundo lugar, contempla-se a área dos serviços sociais e científicos, os quais 

não são, intrinsecamente, atividades monopolistas ou exclusivas do Estado; correspondem a 

serviço público não-estatal que podem ser gerenciados por terceiros ou em parceria com estes. 

Nesse setor, enquadram-se a saúde, a cultura, as escolas, as universidades, os centros de 

pesquisa científica e tecnológica. Essas atividades possuem caráter competitivo e, portanto, 

não se enquadrariam nas funções previstas para o Estado, podendo ser executadas pela 

iniciativa privada, ainda que com financiamento estatal. Essas são atividades que, segundo 
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Dourado (2002, p. 237), “o Estado provê, mas que, como não envolvem o exercício do poder 

extroverso do Estado, pode ser também oferecido pelo setor privado e pelo setor público não 

– estatal (não governamental)”. Assim, estariam as políticas públicas sociais sendo 

reconfiguradas através da transferência da responsabilidade do Estado para o indivíduo, que 

as adquirirá como um serviço ofertado pelo mercado.  

Incluem-se, ainda, nessa área, as Agências Executivas (Autarquia ou Fundações 

Públicas), caracterizadas como de Direito Público e de propriedade estatal e as Organizações 

Sociais Não-Governamentais (ONGs), de cunho filantrópico, chamado terceiro setor. 

Defendendo essas atividades como públicas – não estatais, Bresser Pereira (1998, p. 98-99) 

assim se posiciona: 

 
 

Se o seu funcionamento, em grandes proporções, é uma atividade exclusiva do 

Estado – seria difícil garantir educação fundamental gratuita ou saúde gratuita de 

forma universal, contando com a caridade pública –, sua execução definitivamente 

não o é. Pelo contrário, estas são atividades competitivas, que podem ser controladas 

não apenas pela administração pública gerencial, mas também, e principalmente, 

pelo controle social e de constituição de quase-mercados. 

 

 

Com as atividades consideradas integrantes do setor público não-estatal, o Estado 

assume a função de custear os projetos e programas gestados pelo referido setor, alicerçados 

sob os princípios da equidade e qualidade. O caráter não – governamental assumido pelo 

Terceiro Setor estaria credenciando no contexto da Reforma do Estado a promoção do 

ambiente propício de desvinculação das políticas sociais como obrigação do Estado.  

Para operacionalizar essas atividades, foi aprovada a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 

1998, que permite a criação de instituições com personalidade jurídica de direito privado, 

como as organizações sociais. A parceria do Estado com as organizações sociais é um 

processo de desestatização das áreas de serviço de educação, saúde, meio ambiente, pesquisa 

e tecnologia. Esses serviços deverão se efetivar por meio de contratos de gestão, e definir os 

objetivos e metas a serem alcançados. Essa parceria institucional configuraria uma 

modalidade de propriedade que transitaria entre o público e o privado. Segundo Brunhoff 

(1985), isso nos alerta para o caráter da relação de exploração capitalista, que supõe a 

existência de trabalhadores livres para firmar contratos no mercado de trabalho. Portanto, 

refere-se ao “caráter ampliado da reprodução capitalista, que implica uma separação entre o 

que é apresentado como um domínio privado, o da economia, e um domínio público, o do 

poder político” (BRUNHOFF, 1985, p. 114).  
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Essa legislação propiciou o crescimento do denominado Terceiro Setor, que assumiu 

atividades que seriam do Estado como a manutenção e a concessão do bem – estar social. 

Montaño (2002) adverte que o financiamento do Terceiro Setor (TS) aconteceu com a 

transferência de fundos públicos, na medida em que o TS, na sua maioria, não tem condições 

de autofinanciar-se. O Estado, ao subsidiar a área social, mostra o perfil privatizante da 

reforma do Estado implementada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Num país com 

graves problemas sociais e onde não se pode dizer que, realmente, existiu, uma política de 

bem-estar-social, o corte de recursos para o financiamento de políticas sociais básicas 

aumenta cada vez mais a exclusão social e mostra muito claramente a condição limitadora e 

conservadora da reforma.   

Em terceiro lugar, a área de produção de bens e serviços para o mercado, cujas 

atividades sempre foram vistas como monopólio das empresas privadas, e que, nos últimos 

anos, vinham sendo assumidas também pelo Estado, são definidas como de competência do 

setor privado. Parte-se do pressuposto de que essas são atividades empresariais, portanto, não 

são próprias do Estado, pois, como afirma Bresser Pereira (1998, p. 97-98):  

 

 

Essa é uma atividade que, exceto no modelo estadista de tipo soviético, foi sempre 

dominada por empresas privadas. No entanto, no século vinte, o Estado interveio 

fortemente nessa área, principalmente na área monopolista dos serviços públicos 

objetos de concessão, mas também em setores de infra-estrutura e em setores 

industriais e de mineração com elevadas economia de escala.  

 

 

 

Assim, pode-se evidenciar que a reforma do Estado brasileiro seguiu as ideias da 

reforma inglesa de revalorização do mercado, numa retrospectiva atualizada do liberalismo do 

século XIX. Portanto, incorporou o processo de privatização, o corte nos investimentos, cujos 

efeitos são negativos para a população que depende dos serviços públicos, e a contenção dos 

salários reais, cujos efeitos são a concentração de rendas e da riqueza. 

A proposta oficial da reforma, na fala do ministro Bresser Pereira (1998), tinha entre 

outros objetivos fortalecer o Estado, na medida em que se articulava uma combinação e 

complementaridade entre o mercado e o Estado para o êxito do sistema econômico e do 

regime democrático. O modelo de Estado apresentado pelos reformistas seria o Estado Social-

Liberal. A base teórica e política dessa concepção é a Terceira Via, que se apresenta como 

uma opção em detrimento do neoliberalismo. 
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Nossa previsão é que o Estado do século vinte e um será um Estado social-liberal: 

social porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover o 

desenvolvimento econômico; liberal, porque o fará usando mais os controles de 

mercado e menos os controles administrativos, porque realizará seus serviços sociais 

e científicos principalmente por intermédio de organizações públicas não-estatais 

competitivas, porque tornará os mercados de trabalho mais flexíveis, porque 

promoverá a capacitação dos seus recursos humanos e de suas empresas para a 

inovação e a competição internacional. (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 40). 

 

 

 

Na verdade, ao analisarmos tal proposta observamos que o ministro procurou 

obscurecer as marcas distintivas do neoliberalismo na reforma ao realçar o aspecto social. O 

Estado Social-Liberal teria o poder de legislar e punir, tributar e efetivar transferências a 

fundos perdidos de recursos; asseguraria a ordem interna; garantiria a propriedade e os 

contratos; defenderia o país contra o inimigo externo e promoveria o desenvolvimento 

econômico e social. Esse novo modelo objetivava ser social e liberal, democrático e sujeito ao 

controle social. Para nós, esse novo modelo de Estado não passa de uma tradução atualizada 

do Estado mínimo, já que essas atribuições camuflariam os reais objetivos do arcabouço 

jurídico-político burguês que já imprimia ao Estado capitalista a função de assegurar a 

reprodução do sistema no eterno movimento de busca da superação das suas contradições.  

A crítica ao Estado interventor, a efetivação do Estado mínimo no tocante às 

políticas sociais, pela diminuição das políticas de proteção, são instruções que devem ser 

tomadas para que o desenvolvimento econômico possa se realizar via a modernização. Com a 

reforma do Estado, inicia-se a construção de um Estado descentralizado que pode absorver a 

efetiva participação de outros atores sociais - o State-in-society. Isso significa que, no 

processo de implementação de políticas, implica considerar as ações que envolvem outros 

sujeitos sociais e políticos advindos do setor privado e da sociedade civil, ao mesmo tempo  

que, no seu todo, percebemos o encaminhamento de mecanismos de controle social e a 

criação de esferas representativas desse controle na sociedade, a exemplos de fóruns, 

conselhos e outras formas de controle democrático sobre os interesses sociais.  

Os desafios impostos pela lógica neoliberal aos Estados nacionais e a sociedade 

como um todo, precisam ser avaliados a fim de que identifiquemos os riscos, as possibilidades 

e as oportunidades desses “novos” tempos. Tais reformas atreladas ao processo de 

globalização pretendem imprimir a superação de um Estado assistencialista e paternalista. 

Advoga-se a transformação de formas de organização e gestão do Estado por meio de uma 

administração pública gerencial que nos impulsione à modernidade. Pretende-se modificar, 

radicalmente, os espaços e as formas como se realizam os processos políticos que determinam 

em diversas instâncias as escolhas das políticas sociais que se mostrem relevantes por meio de 
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processos avaliativos. Ou seja, o sucesso das reformas passa pelas prerrogativas da 

determinação do que seja racional e estratégico às atividades, serviços e produção de bens 

para o mercado. 

Uma análise mais profunda da reforma nos leva a concluir que estamos na presença 

de mais uma concepção ideológica para dissimular a expansão do capital em áreas antes 

consideradas prioritariamente públicas e moderar a responsabilidade do Estado. Os 

pressupostos da reforma do Estado passam a consubstanciar mudanças no campo educacional, 

já que tais reformas têm implicações diretas sobre as políticas educacionais que passam a 

absorver as tendências envolvidas nas orientações de caráter mundial impulsionadas pelas 

agências de financiamento.  

 

2.3.1 A nova lógica de ação do Estado para as políticas educacionais 

 

A discussão acerca das políticas públicas nos remete à necessidade de analisar como 

estas emergem na história da sociedade, o que as caracteriza enquanto públicas e de 

responsabilidade do Estado e que determinações são impostas a sua efetivação. Esses 

elementos compõem uma complexa rede de relações que configuram a forma como as 

políticas são instituídas e operacionalizadas em um determinado momento histórico. A 

definição e o desenvolvimento de uma política pública
13

 de educação são conduzidos por um 

processo que se consubstancia numa realidade determinada, resultando de uma política social 

articulada com a sociedade. A política educacional, como política social, é fruto da sociedade, 

que, nas suas representações, contém um conjunto de elementos, por vezes, contraditórios, 

mas que, de modo geral, responde ao ritmo e direção imprimidos pelo processo produtivo. 

Neves, ao discutir essa temática, apresenta o seguinte entendimento: 

 

 

As políticas sociais têm sua gênese e dinâmica determinadas pelas mudanças 

qualitativas ocorridas na organização da produção e nas relações de poder que 

impulsionaram a redefinição das estratégias econômicas e político-sociais do Estado 

nas sociedades capitalistas no final do século passado (NEVES, 1994, p. 11-12). 

 

 

Nesse cenário, a política educacional no Brasil, na atualidade, integra um projeto 

maior para a América Latina, que visa tornar mais eficiente os sistemas educacionais; 

                                                 
13

 Para Gonçalves (2002, p. 1) as definições de políticas públicas concebem o Estado como um agente central de 

sua promoção. 
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considerados estratégicos para a inserção desses países no mundo competitivo e globalizado. 

O projeto educacional desses países está atrelado aos interesses da globalização, da 

reorganização das formas do Estado e do protagonismo de agências internacionais ligadas ao 

campo da educação, ainda que se perceba certa autonomia local que visa atender às demandas  

mais urgentes.
14

 

A educação, no contexto liberal, tem-se colocado a serviço da classe interessada na 

manutenção da ordem social vigente, na medida em que trabalha para a conservação do status 

quo dessa elite, exercendo, assim, função conservadora. Porém, essa função não é inerente a 

ela, mas produto dos condicionantes socioeconômicos que consubstanciaram o seu 

surgimento em meio à sociedade capitalista. 

Para o pensamento marxista, a educação e a escola no Estado capitalista têm uma 

estrutura de classe e integram o aparelho ideológico do estado, contribuindo, dessa forma, 

para a hegemonia burguesa. Gramsci (1971, p.5) afirma que o sistema educacional produz 

intelectuais que dão à burguesia “homogeneidade e uma consciência de sua própria função, 

não somente quanto ao aspecto econômico, mas também nos campos político e social”. Dessa 

forma, o conteúdo ensinado nas escolas e as relações professor/aluno são decisivos para a 

manutenção da classe dominante e manutenção das relações de poder. Todavia ela poderá 

apresentar-se articulada com a conservação, tanto quanto com a superação de determinada 

ordem social. Assim, a educação sob o ponto de vista contra – hegemônico é um fenômeno 

amplo, que deverá captar as múltiplas determinações das relações problemáticas entre 

educação e a política. A educação cumpre um papel contraditório, pois o conhecimento, como 

instrumento intelectual, transmitido nas escolas com o propósito de legitimar a sociedade 

burguesa, serve, também, para os indivíduos perceberem, com mais clareza e objetividade, as 

contradições do sistema capitalista. A escola, então, é espaço da imprevisibilidade dos 

resultados, pois, por mais forte que seja a inculcação ideológica e política, ela não é capaz de 

eliminar as contradições e os interesses antagônicos que permeiam as relações sociais numa 

sociedade de classes.     

As políticas educacionais constituem-se em mais um mecanismo de recomposição 

das aspirações capitalista. Nesse sentido, Frigotto (1995, p.30) entende que: “A educação e a 

formação humana terão como sujeito definidor as necessidades, as demandas ao processo de 

                                                 
14

 Rodríguez (1999, p. 4) aborda a questão das relações entre as políticas das organizações intergovernamentais e 

os assuntos internos dos Estados, aí inclusas as políticas públicas. A autonomia do Estado sofre limitações de 

ordem prática a partir da influência dos órgãos internacionais pela adesão progressiva de normas e políticas 

negociadas e consensuais no âmbito das Organizações Intergovernamentais (OIGs), e pela aceitação de 

modalidades de ingerência, em graus diversos, exercidas por algumas OIGs. 
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acumulação de capital, sob as diferentes formas históricas de sociabilidade.” Evidenciamos 

que a relação entre o Estado, as políticas educacionais e o modo de produção, não são neutras, 

elas expressam, sempre, a grande influência que exerce o sistema capitalista na definição de 

um tipo de educação necessária ao processo produtivo que, atualmente, sofre as influências 

das mudanças ocorridas na geopolítica global.  

A reforma da educação assume relevância atrelada ao movimento mundial de 

reforma do Estado. Os problemas educacionais tais como: a baixa qualidade do ensino, a 

escassez de recursos financeiros, inadequada formação de professores, no âmbito da reforma, 

ganham notoriedade e são constantes os argumentos de que a baixa qualidade na educação é 

um risco para o país na medida em que a mão de obra qualificada é fator preponderante para o 

desenvolvimento e competitividade econômica. 

Temas como descentralização, autonomia das escolas, parcerias público/privado, 

avaliação de resultados, municipalização, passaram a dominar a agenda das políticas 

educacionais. Essas alterações substanciais, no campo educacional, foram legalizadas por Leis 

e Decretos que possibilitaram a desregulamentação do que estava instituído, criando novos 

aparatos jurídicos para as instituições educativas viabilizando, assim, os processos de 

regulação, gestão e privatização da educação. 

Gajardo (1999) esquematiza os pontos fortes que orientaram as políticas 

educacionais na década de 1990, entre eles: a gestão, a equidade, a qualidade, o 

aperfeiçoamento docente e o financiamento. De uma forma ou de outra, os programas e 

projetos implementados, nos anos 1990, apresentaram estratégias que privilegiam esses 

pontos, procurando garantir as metas da reforma: igualdade de resultados, a avaliação, a 

descentralização. As consequências da economia de mercado alcançaram e determinaram as 

esferas sociais e as reformas educacionais. Delimitaram novos papéis para os distintos atores 

educativos, e novas formas de socialização e novas relações sociais ancoradas em critérios 

fundados em práticas competitivas, individualistas, privatizantes e mercadológicas.  

As estratégias para modernizar a educação brasileira, traduzidas nos acordos 

internacionais de cooperação técnica e financeira do Banco Mundial (BM) com o Brasil foram 

determinando as políticas e programas que passam a conceber a educação e sua reforma como 

política de Estado. Prioriza-se a qualidade na educação, a eficiência na gestão dos recursos. 
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Os mecanismos de influência do BM chagavam às orientações das políticas 

educacionais sempre em complementaridade às orientações macro-econômicas 

estabelecidas pelo Brasil nos seus acordos com o FMI. [...] as orientações do BM na 

educação, focalizavam os recursos no ensino fundamental, preocupavam-se mais 

com a eficácia do sistema do que com o aumento dos gastos, operando sob a lógica 

do custo – benefício. [...] o interesse em fazer da reforma educacional um braço das 

reformas mais gerais do Estado na lógica neoliberal. O que pode ser verificado nas 

orientações da reforma educativa ocorrida nos anos 1990 no Brasil, não só pela 

focalização dos gastos sociais, mas também pela descentralização (municipalização) 

e pela privatização, que no caso brasileiro se traduzia na criação de um mercado de 

consumo de serviços educacionais (HADDAD, 2008, p. 11). 

 

 

 

 No governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC, tendo como referência as novas 

mudanças da gestão pública, implanta-se um novo paradigma organizacional de gestão da 

educação pública, que tem, como uma das suas principais diretrizes, o programa de 

descentralização dos aparelhos de gestão dos sistemas educativos, enquanto instrumento de 

modernização gerencial do gestio público adotado. Promotora da municipalização e 

valorização do ensino fundamental, a descentralização seria fator de maior aproximação do 

conteúdo escolar às culturas locais. 

Sob o signo da reforma, são aprovadas as leis - a Emenda Constitucional nº 14 de 

12/9/96 referente ao financiamento do ensino fundamental e a Lei nº 9.424, de 20/12/96 dela 

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

do Magistério – Fundef; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - nº 9.394, 

de 20/12/96. As reformas educacionais, a partir da LDB 9.394/96, vão se aprofundando e 

dando origem a parâmetros, e a diretrizes curriculares formuladas conforme as mudanças 

ocorridas, evidenciando, assim, o direcionamento das políticas sob a égide do Estado. No 

Brasil, os principais objetivos da reforma são: reorganização institucional e descentralização 

da gestão; fortalecimento da autonomia das escolas (curricular, pedagógica, financeira); 

melhoria da qualidade e equidade (programas focando material, equipamento e infra-

estrutura); reformas curriculares; valorização e aperfeiçoamento da função docente; ampliação 

dos investimentos na educação.    

Para a consecução desses objetivos, o Executivo federal normatiza a redefinição de 

responsabilidades em termos de ensino, criando mecanismos de controle de qualidade, de 

avaliação e de definição de padrões curriculares. Nesse sentido, segundo Oliveira (2000, p. 

81). 
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Entre os temas difundidos ganham força expressões e termos como “autonomia”, 

“participação”, “controle da comunidade”, “novo padrão de gestão”, “racionalidade 

administrativa”, “repasse direto de recursos para a escola”, “indução ao 

estabelecimento de parcerias” e “municipalização”. [...], na centralização, estão os 

termos “difusão de uma cultura de avaliação”, “padrão de qualidade”, “avaliação de  

sistema” e “competição”. 

 

   

 

Parte dos fundamentos da reforma do Estado está submetida aos argumentos de que a 

implementação de um programa de descentralização das políticas sociais (transferindo para os 

Estados e municípios parte das funções de gestão das políticas sociais) garantiria a autonomia 

dos governos locais e escolas, promovendo maior eficiência e democratização do sistema. 

Maximizando a eficiência do sistema pelo gerenciamento do recurso público em que as 

decisões localizam-se nos diferentes níveis. Essa reforma buscou dimensionar, com mais 

clareza, a polarização entre centralização e descentralização, “ao mesmo tempo em que se 

descentraliza a gestão e o financiamento, centraliza-se o processo de avaliação e controle do 

sistema” (OLIVEIRA, 2000, p. 77).  

Instrumento de modernização da gestão pública, a descentralização é vista como 

meio de promoção da eficiência e eficácia dos serviços, poderosa medida para corrigir as 

desigualdades educacionais por meio da alocação otimizada dos gastos públicos. A 

descentralização é redefinida e adquire as características: descentralização política, 

administrativa, objetivos mensurados e avaliados pelo poder central para controle de 

resultados e o atendimento do cidadão-cliente. A gestão escolar e todo o processo pedagógico 

ficam, assim, submetidos ao modelo gerencial em conformidade com as prescrições das 

agências internacionais de cooperação e financiamento. 

As estratégias políticas reordenadas pelas formas de descentralização vão do 

economicismo-instrumental a postulados democráticos implicando novas formas de definição 

e articulação entre a esfera central para as locais com influências nos padrões de sociedade e 

de políticas sociais. 

A descentralização das responsabilidades não foi acompanhada pela descentralização 

de recursos. O governo federal substituiu vários impostos pertencentes aos Estados e 

municípios por contribuições, provocando o seu endividamento portanto, limitando a 

autonomia que o processo de descentralização poderia ter como resultado. 

No âmbito do crescente processo de descentralização, destacamos a municipalização 

do ensino fundamental como uma das dimensões que regem as políticas educacionais. Com a 

municipalização do ensino, ocorreu uma significativa redistribuição das matrículas dos 
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governos municipais com base nas orientações neoliberais, com o objetivo de redução do 

Estado. 

A redefinição da alocação dos recursos para a educação básica; a implantação de um 

sistema de avaliação de desempenho concorrencial e a implementação de programas 

compensatórios, a formação em serviço, privatização da educação formam o pacote dessa 

cultura reformista que se instala fundada no epistêmico, no cognitivo e no neopragmatismo 

que leva a aprendizagem como tema central (SILVA JUNIOR, 2002). 

A preocupação com padrões de aprendizagem inaugura um sistema nacional de 

avaliação que envolve várias modalidades de aferição de resultados escolares, assim como o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB; Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM; o Exame Nacional de Cursos - ENC. Com isso, dissemina-se uma cultura de 

avaliação na medida em que são centralizados os mecanismos de avaliação. A expectativa era 

de que a divulgação dos resultados obtidos pelos sistemas e pelas escolas conduzisse à 

melhoria de qualidade na educação. Para os reformistas, as avaliações teriam o poder de 

encaminhar o aperfeiçoamento só por existirem. Nesse contexto, maiores exigências são feitas 

aos professores. Manifestações nesse sentido estão localizadas na legislação atual, na LDB nº 

9.394/96 que trata da valorização dos profissionais da educação e afere à avaliação do 

desempenho um critério de progressão funcional. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica (Parecer CNE/CP nº 009/2001) têm na 

avaliação, um dos princípios orientadores para uma reforma de formação de professores.   

No que se refere às mudanças nos currículos, Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCNs são definidos para todos os níveis do ensino. Valorizam-se os conteúdos na medida em 

que eles podem assumir um papel homogeneizador da reforma como também um papel 

ideológico conforme já explicitado neste trabalho. O impacto dessas medidas sobre o 

cotidiano da escola pode não ser o esperado visto que os professores e alunos têm sido os 

mais afetados por propostas malogradas que não chegam a considerar os sujeitos que fazem a 

escola, tampouco o processo de ensino e aprendizagem. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1996) foi “generoso” em criar programas 

federais que procuraram, através de ações supletivas e redistributivas da União, prestar 

assistência técnica e financeira aos municípios e escolas. Dentre esses programas, destacamos 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Fundef, instituído pela 

Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424/96. O 

objetivo do Fundo era assegurar um valor mínimo por aluno que garantisse o padrão de 

qualidade e corrigisse as desigualdades na forma de remuneração dos sistemas públicos 
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municipais de educação. Assim, estabelece que, no mínimo, 60% dos recursos anuais 

creditados devem ser aplicados na remuneração do magistério. 

 

 

É verdade que o Fundef representa uma iniciativa positivamente inovadora, por ter 

promovido uma subvinculação específica de recursos, constitucionalmente 

vinculados, para o nível obrigatório de ensino. Alem disso, imprimiu um caráter 

redistributivo a esses recursos, o que beneficiou os municípios mais pobres e neles 

melhorou as condições salariais dos docentes. Por isso, constitui um dos programas 

que têm tido ampla aceitação por grande parte das municipalidades (AZEVEDO, 

2002, p. 62). 

 

 

 

No aspecto da municipalização, reconhecemos que o sucesso de determinados 

programas resultam do grau de articulação social e política estabelecido entre instâncias 

centrais e locais. Não obstante os relativos sucessos de tais programas, têm sido pouco 

eficazes na contribuição para a realização da democratização da gestão [...] “também tem se 

constituído em fontes de problemas quando a meta é a universalização da educação 

fundamental com qualidade” (AZEVEDO, 2002, p. 62). 

Com o término do governo de FHC, esperávamos uma nova agenda para as políticas 

públicas educacionais. Considerando-se os embates entre os educadores e o Governo FHC, 

cuja orientação de política educacional não abarcava as principais aspirações dos educadores, 

e levando em consideração que o movimento dos educadores tendia a encontrar no Partido 

dos Trabalhadores – PT um refúgio seguro para suas reivindicações, deslumbrava-se a 

esperança de que a chegada de Lula ao poder inauguraria uma nova era para a educação no 

país.  

Porém, os primeiros passos do Governo Lula foram mostrando a opção pela 

continuidade e aprofundamento do modelo neoliberal do governo anterior. Em consonância 

com essa opinião, Saviani (2007) observa que, em linhas gerais, e no que se refere às questões 

de fundo, a orientação política do governo anterior foram mantidas, não se identificando, pois, 

rupturas, também, na política educacional. Entretanto, novas medidas foram conduzidas 

implicando modificações em relação ao que já estava estabelecido no Governo FHC e, 

também, mudanças em determinados aspectos da regulamentação da LDB, entre elas, a Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, que criou os Sinaes e o Enade e a sua regulamentação pelo 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006; a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que criou o 

ProUni e sua regulamentação pelo Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005. 
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A Lei nº 10.861/2004 redefine as ações da União no que se refere às atribuições e 

prerrogativas de avaliar o ensino em todos os seus graus e modalidades. No caso específico 

dessa legislação, ela faz alusão especialmente à educação superior e para efetuá-la criou, no 

MEC, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - Conaes. Ao Sinaes, foi 

imputada a função de promover a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes em nível superior. Quanto ao Enade, este veio substituir o “provão”. Ao Inep, foi 

atribuída a avaliação das instituições como dos cursos e do desempenho dos estudantes. 

O Decreto nº 5.773/2006 dá cumprimento ao artigo 14, da Lei nº 10.861 que atribuía 

ao ministro da Educação a incumbência de regulamentar o processo de avaliação do Sinaes. 

Tal decreto traz como ementa: “Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino;” regulando de forma detalhada as várias faces do 

papel da União relativas à organização da educação nacional. 

Outra proposição do Governo Lula, no âmbito do ensino superior, foi a criação do 

ProUni, programa destinado à concessão de bolsas de estudo para aqueles não portadores de 

diploma em nível superior terem acesso aos cursos em instituições de ensino superior 

particulares. A Lei que instituiu o ProUni estabelece três modalidades de bolsa: bolsa integral, 

bolsa parcial de 50%, e bolsa parcial de 25%. Esses dispositivos de “mudanças” não 

chegaram a “perturbar” o cerne da política educacional do Governo FHC, que era ampliar a 

participação das instituições privadas na oferta de vagas para aumentar o número de 

estudantes em nível superior no Brasil, reduzindo, assim, o déficit (SAVIANI, 2007).    

No primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, observamos a 

relevância voltada para o entendimento da educação como serviço não exclusivo do Estado, 

manifestada por meio de uma série de medidas adotadas pelo governo como o corte de 

recursos públicos para as políticas sociais, e, em particular, para a educação. Assim, o 

investimento em educação manteve-se abaixo dos 4% do PIB enquanto o superávit primário 

ficou acima desse percentual. A verdade é que o sistema educacional público precisa ser 

expandido, mas, devido ao gradativo afastamento do Estado do financiamento público, essa 

possibilidade fica cada vez mais remota visto que as verbas públicas para a educação ficam 

abaixo do necessário. Precisamos elevar o montante do financiamento para níveis mais 

próximos aos internacionais, o que significaria 7% e 8% do PIB. 

Quanto à educação Básica no primeiro mandato de Lula, as iniciativas tomadas, em 

19 de dezembro de 2006, estão relacionadas à Emenda Constitucional nº 53, que substituiu o 
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Fundef pelo Fundeb, regulamentada pela Medida Provisória nº 339, de 29 de dezembro de 

2006.  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação - Fundeb destina-se a toda a educação básica, à sua manutenção e 

ao desenvolvimento e à remuneração condigna dos profissionais da educação. Tal Fundo terá 

vigência de 14 anos, e a distribuição dos recursos é semelhante ao que foi utilizado pelo 

Fundef, tendo sido acrescentados alguns impostos que não faziam parte do Fundef, (IPVA, 

ITR, ITCM, a dívida ativa de impostos suas multas e juros de mora). Estima-se que, com 

essas novas vinculações, se alcance a cifra de R$ 55,2 bilhões no quarto ano do Fundeb, com 

acréscimo na ordem de 55% até sua vigência integral. O Fundeb pode significar avanços 

(inclusão da educação infantil, educação de jovens e adultos (EJA) e ensino médio) em 

comparação ao antigo modelo mas não significa a resolução da crise do financiamento da 

educação. É ponto pacífico entre os que se dedicam a estudar o financiamento da educação no 

Brasil, a ideia de que os investimentos são escassos e que o Fundo não considera o custo-

aluno-qualidade, portanto, incapaz de reduzir as diferenças educacionais entre as regiões do 

país. Logo, 

 

[...] não teriam força para alterar o status quo vigente. Ou seja: a ampliação dos 

recursos permitirá atender a um número maior de alunos, porém em condições não 

muito menos precárias do que as atuais, isto é, com professores em regime de hora – 

aula; com classes numerosas; e sendo obrigados a ministrar grande número de aulas 

semanais para compensar os baixos salários que ainda vigoram aos estados e 

municípios. Calculado pela nova metodologia do IBGE, o PIB brasileiro em 2006 

foi de 2 trilhões e 322 bilhões de reais. Isso significa que, levando-se em conta a 

informação do próprio MEC de que o Brasil gasta em educação atualmente, 4,3% do 

PIB, os gastos para 2007 deveriam ser da ordem de 99 bilhões e 846 milhões de 

reais. Assim, mesmo descontando-se os gastos com ensino superior, que não chega a 

um por cento do PIB, o total de 43 bilhões e 100 milhões previstos para o Fundeb no 

corrente ano está muito aquém do que corresponderia a 2007. Com efeito, mesmo 

que fossem destinados 23 bilhões (1% do PIB de 2006) ao ensino superior, o 

montante a ser destinada à educação básica seria de 76 bilhões e 800 milhões, muito 

superior, portanto, ao valor de 43 bilhões e 100 milhões mencionados no quadro do 

MEC (SAVIANI, 2007, p. 93). 

 

 

 

Com o Fundeb, não há discriminação de nível de ensino da educação básica, 

abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação de jovens 

e adultos, as modalidades de educação especial, da educação indígena e quilombola, assim 

como a educação profissional integrada ao ensino médio. Todos os alunos serão atendidos, 

havendo, portanto, ganhos no que se refere à oferta e direito à educação pública gratuita. Em 
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relação aos profissionais do magistério, o Fundeb reserva, pelo menos, 60% dos recursos, 

portanto nada mudou. 

Obedecendo aos princípios de eficiência e produtividade, as políticas de formação de 

professores da década de 1990 imprimem à formação a pedagogia das competências e a 

capacitação dos professores assentada no domínio de competências traduzidas no saber fazer 

para solucionar problemas vividos na escola. Tal pedagogia traz uma concepção 

eminentemente técnica que pouco valoriza o conhecimento. As políticas de formação de 

professores decorrentes dos preceitos neoliberais e dos financiadores externos visam 

contribuir para que os países ingressem na lógica do mercado globalizado.  

Dessa forma, evidenciamos que a reforma educacional implementada, desde meados 

de 1990, configura-se como integrante de um contexto global, no qual a inserção do país 

acontece não como protagonista, mas como coadjuvante do processo de mundialização, 

articulado às proposições do liberalismo econômico, da desregulação financeira, da 

intensificação dos processos de privatização da esfera pública, defendida pelos setores 

dirigentes como um aspecto indicativo de modernidade. Essa inserção levou à formulação de 

políticas públicas de perfil neoliberal, baseadas na determinação de mercados com sérias 

repercussões para o campo educacional, principalmente, no que se refere à educação, 

enquanto responsabilidade do Estado, que vem sendo desqualificada, comprometendo a 

formação dos cidadãos. 

No campo da formação de professores, as reformas adotadas na educação 

promoveram impactos nos currículos e na formação de professores, considerados 

protagonistas centrais para a implementação dessa reforma nos cotidianos das salas de aula. 

As políticas de formação de professores foram, fortemente, reestruturadas e orientadas por 

diretrizes dos organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial e Unesco, que 

enfatizaram uma formação pragmática, com aproveitamento das experiências anteriores dos 

professores, tornando-se necessária a construção de todo um arcabouço legal para imprimir 

legitimidade às modificações devidas. Essas mudanças situam-se num campo em que estão 

em disputas os projetos históricos de sociedade, que se manifestam nas lutas pela hegemonia 

econômica, política, cultural, ideológica e instrumental, sem considerar os reclames sociais 

por um ensino público de qualidade e gratuito em todos os níveis. 
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3 DIRETRIZES GLOBAIS PARA UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO CONTEXTO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS NA DÉCADA 

DE 1990 

 

As reformas implementadas pelo Estado brasileiro, a partir da década de 1990, 

repercutiram fortemente no campo educacional ocasionando mudanças que passaram a 

orientar novas propostas para a educação, apontando diferentes proposições para o ensino, 

para a aprendizagem e, consequentemente, para a formação de professores. No campo da 

formação, está em foco a exigência de um novo perfil docente, mais criativo, flexível, com 

novas competências para o trabalho, apto a responder aos desafios do mundo da produção. 

Nesse cenário de reorganização dos sistemas educacionais, o Estado brasileiro, em 

articulação com as agências internacionais, promove um conjunto de reformas no âmbito da 

política educacional do país com a finalidade de adequar o sistema às novas demandas da 

sociedade contemporânea. A educação, de modo geral, e a Educação Básica, de modo 

especial, passavam a ser consideradas pelos organismos internacionais como estratégia 

fundamental para a inserção dos países em um mundo competitivo e globalizado.  

A partir de então, nos países da América Latina, as políticas de formação de 

professores ganharam centralidade nos projetos de reformas educacionais, e são direcionados 

novos processos formativos, mais adaptados às características da sociedade do século XXI. 

Este capítulo tem como objetivo mapear as diretrizes elaboradas para a formação e a 

profissionalização docente. Tomamos como referência os principais eventos internacionais 

que discutiram a temática e a análise dos seguintes documentos: a) no âmbito internacional: 

será analisado o relatório elaborado pelo Banco Mundial, intitulado: Prioridades e Estratégias 

para a Educação Básica (BM/1995); e o documento, elaborado pela (CEPAL/UNESCO, 

1992), intitulado, Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade; 

b) os documentos elaborados em âmbito nacional, entre eles: a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional (LDBN nº 9.394/96); e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores para a Educação Básica (Parecer CNE/CP 009/2001); c) para fazer o 

contraponto, analisamos a concepção de formação de professores entendida pela entidade 

representativa da categoria como a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação – Anfope. Acreditamos que as análises desses documentos nos possibilitarão 

observar os fundamentos teórico-metodológicos em que estão assentadas as políticas de 

formação, na década de 1990, que orientaram os projetos de formação, idealizados a partir das 

reformas educacionais, tal como o Programa Especial de Formação de Professores para a 
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Educação Básica (Proeb/UFMA), implantado pela Universidade Federal do Maranhão em 

1998. 

 

3.1 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A 

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO REFERENCIAL PARA OS PROCESSOS FORMATIVOS 

 

Para entendermos o sentido da influência dos organismos internacionais nas políticas 

educacionais no âmbito da reforma do Estado brasileiro, precisamos considerar as 

transformações mais globais do mundo contemporâneo, e as grandes tendências que se 

apresentam na atualidade, como: a globalização, o neoliberalismo e o desenvolvimento das 

novas tecnologias. Consideramos, ainda, que essas tendências são acompanhadas por uma 

intensa exclusão de grande parte da sociedade mundial, do processo de desenvolvimento. Essa 

realidade complexa impulsionou a realização de encontros internacionais para debater as 

condições de pobreza, desigualdade social e a educação. Os desafios impostos pela realidade 

requerem estratégias de modernização da educação e do ensino, uma vez que, na atualidade, a 

educação é considerada central para o desenvolvimento econômico dos países. Nesse cenário, 

as políticas educacionais na América Latina tiveram como objetivos: a igualdade de acesso, a 

igualdade de resultados, e o reconhecimento do direito de cada indivíduo consubstanciado 

pelo sentimento de justiça. A adoção de políticas com esses objetivos significava oportunizar 

aos grupos excluídos a participação no processo educacional, e o Estado a se posicionar com 

programas, focalizados para os setores mais pobres da população, e voltados para a melhoria 

da qualidade do sistema educacional. Várias iniciativas foram tomadas, na década de 1990, na 

América Latina e no Caribe, como forma de responder à crise de acumulação do capital, na 

perspectiva de aumentar o grau de satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para 

todos. 

Para implantação das reformas educacionais, os organismos internacionais buscaram 

construir um consenso sobre que estratégias deveriam ser colocadas em ação com o intituito 

de que a reforma da educação pudesse ser efetivada nos vários países da América Latina. 

Nesse sentido, alguns eventos ocorridos na década de 1990 demarcam, de forma indelével, os 

processos de reformas da educação na América Latina. Dentre esses marcos, apontamos:  A 

Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em março de 1990 em Jomtien, 

Tailândia; a VI Reunião de Ministros de Educação da América Latina e o Caribe 
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(PROMEDLAC VI)
15

 realizada em maio de 1996, em Kingston, Jamaica; a 45ª Reunião da 

Conferência Internacional de Educação patrocinada pela Unesco ocorrida em outubro de 

1996, Genebra, Suíça; o Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar, Senegal, abril de 

2000; a VII Reunião do Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal de 

Educação (PROMEDLAC VII) em março de 2001 em Cochabamba, Bolívia.  

Essas iniciativas devem ser entendidas, a partir da existência da nova proposta 

mundial para a educação que gerou uma orientação homogenizadora para a América Latina, 

apesar da diversidade cultural, econômica, política e social da Região. A reforma educacional, 

baseada em paradigmas neoliberais, foi estruturada através de um núcleo comum de 

diagnósticos da situação do continente e da apresentação de propostas elaboradas por 

organismos internacionais. Analisando as reformas empreendidas no campo educacional, na 

década de 1990, Cabral Neto e Castro (2000, p. 110) fazem as seguintes considerações:  

 

 

[...] encontramos, assim, inúmeras e variadas reformas em andamento que procuram 

ajustar os sistemas de ensino dos diversos países aos novos paradigmas que têm 

como objetivo o aumento da produtividade como forma de aumentar a 

competitividade no mundo globalizado. Alguns organismos se sobressaem como 

orientadores de políticas para a área educacional, entre eles, merecem destaque: a 

Comissão Econômica para a América Latina – Cepal, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco e o Banco Mundial . 

 

 

 

A Conferência Mundial de Educação para Todos, convocada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e pelo Banco Mundial, teve como objetivo gerar um contexto pró-educação e 

orientar as políticas educacionais para a educação básica, observância maior para o processo 

de aprendizagem e as necessidades do seu planejamento. O documento resultante dessa 

conferência, intitulado a Educação para Todos, foi utilizado como referencial para a 

elaboração e implementação de políticas educacionais destinadas à educação básica e às 

                                                 
15

PROMEDLAC sigla que indica a reunião de Ministro de Educação convocados pela Unesco para analisar o 

desenvolvimento do Projeto Principal de Educação para a América Latina e o Caribe (PPE) aprovado em 1979 

pela Declaração do México e iniciado em 1981 em Quito. Este é um projeto regional impulsionado e coordenado 

pelo escritório da Unesco. Durante a 21ª reunião da Conferência Geral da Unesco, em 1981, foram aprovados os 

três objetivos específicos globais do Projeto Principal de Educação: 1) assegurar a escolarização antes de 1999 a 

todas as crianças em idade escolar e oferecer uma educação geral mínima de 8 a 10 anos; 2) erradicar o 

analfabetismo antes do fim do século, desenvolver e ampliar os serviços educacionais para os adultos; 3) 

melhorar a qualidade e eficiência dos sistemas educacionais através da realização das reformas. Compõem o 

PPE: o financiamento, a eqüidade e políticas educacionais inclusivas. 
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questões docentes. Nela, 155 governos subscreveram a Declaração Mundial e um Marco de 

Ação, em que assumiram o compromisso de assegurar a educação básica de qualidade, para 

todas as crianças, jovens e adultos.  

As diretrizes de Jomtien (1990) propuseram, também, a universalização do acesso, a 

equidade na educação, a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, apoiado nas 

tecnologias intelectuais de comunicação, advogando o vínculo entre desenvolvimento 

humano, a educação, a satisfação das necessidades básicas de aprendizagens para todos, 

visando melhorar a qualidade de vida. Tais diretrizes enfatizam a educação como estratégia 

para o desenvolvimento econômico e social, defendendo a integração escola/sociedade e a 

participação dos diferentes atores sociais no planejamento/operacionalização de políticas e 

programas de reforma.  

Especificamente, no que se refere à formação de professores, a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos (1990) admite que, para que haja um desenvolvimento satisfatório 

das necessidades básicas de aprendizagem, faz-se necessário que a formação dos educadores 

esteja,  

 

 

em consonância aos resultados pretendidos, permitindo que eles se beneficiem 

simultaneamente dos programas de capacitação em serviço e outros incentivos 

relacionados à obtenção desses resultados; currículo e avaliações devem refletir uma 

variedade de critérios, enquanto que os materiais, inclusive a rede física e as 

instalações, devem seguir a mesma orientação (DECLARAÇÃO MUNDIAL 

SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990,  p. 8). 

 
 

 

 

Entendemos que a formação de professores é fundamental para atingir os objetivos 

da Declaração de Jomtien, porém a forma como ela é proposta, com ênfase na formação em 

serviço,  não é suficiente para garantir melhorias à Educação Básica. Para que a formação 

tivesse impacto nos processos de aprendizagem que acontecem na escola, seria necessária a 

implantação de políticas mais amplas, que valorizassem e reconhecessem os profissionais da 

educação. Dessa forma, a questão da qualidade do ensino vai além da formação que tem sido 

orientada pelos organismos internacionais, tendo em vista que elas são superficiais, 

fragmentadas, privilegiando os conhecimentos práticos e instrumentais em detrimento dos 

conhecimentos teóricos. 

No PROMEDLAC VI, foi elaborado o documento Educação, Democracia, Paz e 

Desenvolvimento, que trazia, em relação aos professores, as seguintes indicações: 1) 

profissionalizar os educadores e alargar sua visão; 2) incentivar o desenvolvimento de uma 
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imagem social positiva da carreira docente; e, para que isso aconteça, algumas medidas 

deverão ser adotadas, entre elas o aumento do salário, que precisa estar vinculado à sua 

formação contínua e desempenho; 3) intensificar os planos de formação de docentes em 

serviço; formação que deverá estar dirigida pelo conjunto de necessidades do projeto 

pedagógico de escola; 4) observar as práticas de contratação docente, adotando critérios de 

certificação, que considerem as novas exigências profissionais e as qualidades pessoais 

necessárias que os docentes devem ter para enfrentar as transformações por que passa a escola 

(OREALC/UNESCO, 1996). 

O documento, em foco, dá ênfase à valorização profissional dos docentes ligado às 

questões salariais, a seu desempenho e ao resgate do seu papel. Reconhece que a valorização 

do docente se obterá tornando mais sólido seu saber profissional, no entanto, essa é uma 

contradição que se apresenta para os países, pois a adoção de políticas neoliberais, o corte do 

investimento do Estado nas questões educacionais, dificulta a operacionalização dessas 

diretrizes. Estudos, como os de Gajardo (1999), Carnoy (1995), têm observado, que na 

América Latina, por força das exigências que lhes são impostas, as reformas objetivam 

atender a pretextos financeiros; atingindo os professores “não somente pelas perdas salariais 

constantes, mas também pelas perdas no campo da sua capacitação como profissional” 

(ANFOPE, 2000, p. 73). 

A problemática da formação e valorização de professores permanece presente 

durante toda a década de 1990, associada aos grandes desafios que o fortalecimento da 

democracia, a estabilização da economia e o desenvolvimento tecnológico exigem. Isso leva a 

repensar os sistemas educacionais e a formação docente dentro de um novo paradigma de 

conhecimento, de ensino, de formação. Nesse novo momento, o mais importante do que saber 

é saber fazer, saber produzir resultados, saber buscar informações, manejar equipamentos; em 

suma, o conhecimento produzindo conhecimentos. Levando em consideração esses aspectos, 

a formação de professores (os seus saberes) é voltada para a funcionalidade e o conhecimento 

é definido por sua operacionalidade. Entendemos que essa perspectiva de formação centrada 

no saber fazer é restrita, pois prepara o professor para o exercício técnico-instrumental 

reduzindo-se a uma formação pragmática e produtivista ligada ao novo momento 

(reestruturação produtiva) que procura afirmar a escola burguesa no contexto de mudanças na 

organização do Estado e do mercado.  

Outro documento importante, elaborado no âmbito da Unesco, resultou da 45ª 

Reunião da Conferência Internacional de Educação cujo tema central, em pauta, foi “o papel 

dos docentes num mundo em processo de mudança” (OREALC/UNESCO, 1996, p. 5), sob o 
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título: “O fortalecimento da função do pessoal docente num mundo em mudança”. Esse 

documento fundamentava-se em dois princípios basilares: que as reformas educacionais 

devem chegar “à escola e à sala de aula e consequentemente, o professor é o ator chave do 

processo de transformação educacional” e que é “preciso definir políticas integrais para os 

docentes, objetivando transpor as políticas parciais que acham possível modificar a situação 

de deficiência, mudando apenas uma só parte do problema” ou seja, a formação dos 

professores (OREALC/UNESCO, 1996, p. 6). É importante ressaltarmos que, nessa reunião, 

se identifica a função do professor como protagonista dos processos de transformação da 

educação e se sugeriu a elaboração de políticas que considerassem as questões docentes de 

forma integral. Nessa Conferência, foram aprovadas recomendações que configuravam a base 

de um programa de ação que objetivava valorizar o professor. “A valorização do docente se 

conseguirá reforçando seu saber profissional específico, deste modo, sua autoridade se 

alicerça em sua capacidade para resolver problemas” (OREALC/UNESCO, 1996, p. 7). 

Porém, pensamos que os problemas educacionais não se resolvem, apenas, pelo viés da 

formação de professores. Os problemas educacionais são complexos, precisamos avaliá-los de 

forma global levando em consideração todos os aspectos que o envolvem. As mudanças 

precisam chegar até os alunos, até a sala de aula, até a comunidade, mas elas só chegarão se 

tivermos políticas educacionais preocupadas não, apenas, com o mercado, mas, sobretudo, 

com a totalidade da práxis educativa.  

Historicamente, as políticas de formação de professores não têm favorecido a 

realização de mudanças que levem à superação da tradição de uma docência ocupacional. O 

interesse do Estado em assumir a profissionalização docente, nos anos de 1990, é 

característico desse momento no qual se identifica o professor como o protagonista do sucesso 

ou fracasso do processo educacional. Atribuir importância à figura do professor e se esquecer 

de que os objetivos e as estratégias de reformas educacionais devem atender às realidades dos 

alunos e dos professores significa legitimar os interesses de grupos dominantes que negam a 

melhoria das condições de vida para a população. Significa, ainda, reconhecer como 

necessárias as orientações neoliberais de Estado mínimo, regulador, que reduz sua 

responsabilidade com a área social. 

O Fórum Mundial de Educação (2000) avaliou a execução das metas e iniciativas da 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos e definiu as ações a serem efetivadas até o 

ano 2015. No documento: Marco de Ação Mundial de Dakar, resultante do Fórum, foram 

feitas algumas recomendações em relação aos professores: 
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Los docentes desempeñan um papel essencial para promover la calidad de la 

educación tanto en la escuela como en programas más flexibles basados en la 

comunidad y son los abogados y catalizadores del cambio. Ninguna reforma de la 

educación tendrá possibilidades de êxito sin la activa participación de los docentes y 

su sentimiento de pertenencia. Los professores de todos los niveles del sistema 

educativo deberán ser respetados y suficientemente remunerados; tener acceso a 

formación y a promoción y apoyo contínuos de su carrera profesional, comprendida 

la educación a distancia; y participar en el plano local y nacional en las decisiones 

que afectam a su vida profesional y ao entorno de aprendizaje. Asimismo deberán 

aceptar sus responsabilidades profesionales y rendir cuentas a los alumnos y la 

comunidad en general (UNESCO, 2000, p. 18). 

  
 

 

Entretanto, apesar dos objetivos proclamados, constatamos que as políticas 

educacionais, implantadas na última década no século XX, contribuíram, timidamente, para 

que houvesse mudanças significativas no campo da educação. Ou seja, o lema da década em 

relação à educação na América Latina foi alavancar a aprendizagem, no entanto as avaliações 

de rendimento escolar realizadas nos últimos anos, no Brasil, mostraram resultados com 

índices abaixo do desejável. O sistema educacional com poucas evidências de êxito quanto à 

formação dos alunos em relação às suas potencialidades, estímulo a sua criatividade e 

consolidação da cidadania. 

O PROMEDLAC VII (2001), ou seja, na VII Reunião do Comitê Regional 

Intergovernamental foi analisado o desenvolvimento do Projeto Principal de Educação – 

PPE.
16

   

No que se refere, especificamente, ao papel do professor, o documento destaca que 

os docentes são insubstituíveis no processo de obtenção de aprendizagens de qualidade; as 

transformações ocasionadas pelas reformas requerem a preparação e a disposição dos 

docentes para o trabalho de ensinar; o enfrentamento e as soluções das questões docentes 

requerem um tratamento integral; a função e a formação docente demandam ser 

reconceitualizadas com enfoque sistêmico, que integre a formação inicial com a formação 

contínua, a participação efetiva em projetos que visem à qualidade educacional, à geração de 

centros educativos e equipes de trabalho docente em interação permanente com a pesquisa. O 

papel docente será fortalecido com a introdução de novas tecnologias, de novos atores. Isso 

facilitará o enfrentamento dos desafios possibilitando aos docentes assumir suas tarefas, as 

condições de trabalho e desenvolvimento pessoal e profissional, a evolução do seu 

                                                 
16

O Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal de Educação para América Latina e Caribe foi um 

organismo criado na Unesco para elaborar recomendações aos Estados Membros da região visando à execução 

do Projeto Principal de Educação para América Latina e Caribe (PPE) no ano 2000 terminou o prazo de vigência 

fixado para PPE. Na VII Reunião de Ministros de Educação foi apresentada a avaliação dos 20 anos de 

atividades do PPE conjuntamente com uma análise das prospectivas da educação para a América Latina.  
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desempenho, sua aprendizagem permanente e a responsabilidade pelos resultados da 

aprendizagem (UNESCO, 2001). 

De maneira geral, constatamos, nos fóruns internacionais, a preocupação com a 

formação e as condições de trabalho dos professores para o exercício do seu papel social; 

destacando a formação de professores como estratégia fundamental para elevar a qualidade da 

educação e melhorias dos sistemas educacionais. Contudo, muitas dessas proposições ficam 

mais em termos de objetivos proclamados. Ressaltamos que as organizações docentes, como 

por exemplo, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – 

ANFOPE e outras, no Brasil, foram resistentes às atuais políticas de formação e construíram 

propostas alternativas e interpeladoras em oposição às políticas que estabeleceram um modelo 

hegemônico de formação sustentado na ideologia neoliberal e na racionalidade instrumental.  

Em síntese, podemos dizer que essas reuniões tiveram caráter político e técnico e que 

de suas agendas fizeram parte um conjunto de reflexões e orientações/recomendações para as 

políticas educacionais; constatamos, também, uma preocupação a respeito da formação e das 

condições de trabalho dos professores. Assim, na América Latina, os governos apontam a 

formação docente como um dos elementos cruciais para as reformas dos sistemas 

educacionais mas não implementam políticas para conseguir esses objetivos. Lembramos, 

porém, que o desempenho dos professores está vinculado a fatores de várias ordens: política, 

social, ideológica, e econômica; e que uma prática ajustada à docência comprometida com a 

aprendizagem e a cidadania dos alunos deve ter como base “uma adequada formação. Sem 

isso, não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação” que possa contribuir 

para a qualidade do trabalho docente (NÓVOA, 1995, p. 9). As condições de trabalho, 

salários condizentes com a função e plano regulador do trabalho docente são questões que, 

somadas às já mencionadas, nos impedem de responsabilizar, unicamente, os professores 

pelos insucessos na educação.  

 

3.1.1 As diretrizes para a formação de professores no âmbito do Banco Mundial e da 

Cepal/Unesco 

 

A influência dos organismos internacionais na educação brasileira remonta ao 

período dos acordos MEC/USAID, em meados da década de 1960, quando, no auge da 

ditadura militar, os americanos prestaram assessoria ao País, visando reordenar o sistema 

educacional. A atual crise do sistema capitalista e a necessidade da adoção, por parte dos 

países em desenvolvimento, de um modelo hegemônico de educação para responder às atuais 
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necessidades do capital, fizeram ressurgir as influências dos organismos de forma cada vez 

mais sistemática e organizada. Assim, tornando-se mais evidentes, na década de 1990, em 

virtude da globalização, do neoliberalismo que influenciaram a reforma do Estado. Essas 

diferentes circunstâncias junto à crise no capital se combinaram viabilizando a inserção de 

novas concepções paradigmáticas no campo da economia, da relação do Estado com a 

sociedade, e da educação que se fizeram presentes no campo da política educacional 

brasileira. 

No Brasil, as orientações oriundas dos organismos internacionais se materializaram 

em financiamentos, acordos de cooperação técnica e formulações de recomendações para as 

políticas públicas sociais. Uma das agências mais importantes nesse campo é o Banco 

Mundial
17

 pelo papel nuclear que vem desempenhando no âmbito das agências internacionais 

como financiador e coordenador dos principais eventos educativos. O Banco tem se portado 

como definidor e difusor de políticas na área da educação, que são apresentadas aos países 

como condição para a negociação dos acordos.  

Em 1995, o Banco Mundial divulgou o relatório: Prioridades e Estratégias para a 

Educação, apresentando orientações para os governos. O documento enfatiza o direito à 

educação colocando-a como um meio para melhorar as condições de vida da população. 

Dessa forma, prioriza a qualidade do ensino e da aprendizagem, o aumento no financiamento 

e o acesso à educação (infantil e fundamental). Ao analisarmos o documento, percebemos que 

a concepção de qualidade, adotada pelo Banco Mundial, baseia-se nas ideias de eficiência e 

produtividade ditadas pela lógica do mercado. Para Torres (2000), o modelo educativo 

proposto pelo  Banco Mundial, 

 

é um modelo essencialmente escolar e um modelo escolar com duas grandes 

ausências: os professores e a Pedagogia. Um modelo escolar configurado em torno 

de variáveis observáveis e qualificáveis, e que não comporta os aspectos 

especificamente qualitativos, ou seja, aqueles que não podem ser medidos mas que 

constituem, porém, a essência da educação. Um modelo educativo, por fim, que tem 

pouco de educativo (2000, p. 139). 

 

 

O modelo adotado pelo Banco sobre os sistemas educacionais estabelece que as 

escolas sejam avaliadas por seus resultados em relação à aprendizagem dos alunos e por sua 

                                                 
17

Fundado na conferência de Bretton Woods em 1944, após o término da Segunda Guerra mundial, o Grupo 

Banco Mundial é hoje composto por um conjunto de organismo, dentre os quais o principal é o BIRD (Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), que abrange cinco outras agências: a IDA (Associação 

Internacional de Desenvolvimento), a IFC (Cooperação Financeira Internacional), o ICSID (Centro Internacional 

para Resolução de Disputas sobre Investimento), a MIGA (Agência de Garantia de Investimentos Multilaterais) 

e o GEF (Fundo Mundial para o Meio Ambiente) (HADDAD et all. 2008, p. 17). 
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eficiência em termos de custo por diploma. “El análisis econômico aplicado a la educación se 

centra en la comparación entre los beneficios y los costos, para las personas y para la sociedad  

en conjunto” (WORLD BANK, 1996, p. 105).  

Nesse sentido, as reformas educacionais evidenciaram a necessidade de modernizar a 

gestão das escolas, partem da premissa de que essas seriam ineficazes e burocráticas, e 

indicam a descentralização da gestão como estratégia para garantir a melhoria dos índices da 

escola, aumentando sua eficiência, eficácia e produtividade. Dessa forma, propõe substituir o 

modelo administrativo weberiano pelo modelo gerencial, tendo como princípios: a 

flexibilidade, a busca da eficiência, a redução e o controle de gestão, a descentralização 

administrativa.     

O Banco Mundial tem um enfoque econômico em relação à educação que prioriza 

uma visão reducionista do que seja a educação. Nas últimas décadas, o Banco Mundial 

modificou suas prioridades e, também, suas políticas de investimento para o setor 

educacional. Seu discurso é direcionar suas ações para os países mais pobres, buscando 

atender às necessidades básicas de moradia, saúde, alimentação e educação por meio das 

estratégias que impulsionem o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Desse 

modo, o objetivo do Banco Mundial é alavancar a qualidade e a eficiência do ensino, através 

da melhoria da capacidade de aprendizagem do aluno, da redução das altas taxas de repetência 

e do aumento das despesas do aluno.  

Essas diretrizes têm impacto direto sobre a formação dos professores, visto que a 

melhoria da qualidade na educação é o eixo da reforma educativa. Para o Banco Mundial, essa 

qualidade estaria centrada nos insumos (a capacidade e motivação dos alunos, o tempo de 

instrução, os livros didáticos) que intervêm na escolaridade, dentre eles: os conhecimentos e 

os salários dos professores. O documento é enfático ao afirmar: “Los maestros más eficaces 

parecem ser los que tienen um buen conocimiento de la matéria y un amplio repertório de 

técnicas de enseñanza” (WORLD BANK, 1996, p. 8). Essa é uma visão instrumental de 

formação de professores que é defendida pelo Banco Mundial. Acreditamos que o bom 

conhecimento das matérias e um amplo repertório de técnicas não garantem um desempenho 

de qualidade já que o ensino envolve outras dimensões. Portanto, no processo de formação de 

professores, não podemos privilegiar somente conhecimentos instrumentais, secundarizando 

as dimensões políticas, sociais, morais e éticas do homem. O bom desempenho dos 

professores requer fatores de várias ordens políticas, sociais e ideológicas que precisam estar 

identificadas com a docência preocupada não só com a aprendizagem mas também com a 

formação integral dos alunos.  
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A formação, qualificação e profissionalização do professor numa perspectiva contra 

– hegemônica, baseia-se em uma concepção omnilateral. Tal concepção envolve os planos: do 

conhecimento histórico-científico, bio-psíquico, cultural, ético-político, lúdico e estético.    

O Banco Mundial ainda prevê, para a formação de professores a capacitação em 

serviço (formação permanente, realizada no emprego), desestimulando o investimento em 

formação inicial de professores (formação pedagógica de base, realizada na universidade ou 

institutos superiores de educação) por assim, considerar mais efetiva a formação em serviço, 

em termos de custo e rendimento dos alunos. Essa é a visão defendida pelo Banco Mundial.  

 

 

La formación en el servicio permanente y bien concebida es otra estrategia para 

mejorar el conocimiento de los docentes de la asignatura y las prácticas pedagógicas 

conexas. Entre los elementos reconocidamente eficaces de formación en el servicio 

se cuentam la presentación de nuevas teorias o técnicas, las demostraciones de su 

aplicación, la práctica, el intercambio de información, y el entrenamiento continuado 

[...] El efecto de la formación en el servicio sobre el rendimiento de los estudiantes 

ha quedado demostrado en el programa Escuela Nueva de Colômbia [...] (WORLD 

BANK, 1996, p. 91-92).  

 

 

A priorização da formação em serviço ocorreu com base em estudos efetivados  pelo 

próprio Banco Mundial, durante a década de 1980. O estudo concluiu que a formação inicial 

oferecida apresentava uma série de problemas e, em vez de tentar solucioná-los, o Banco 

resolve investir na capacitação em serviço por considerar menos dependiosa e mais barata em 

relação à formação inicial. De acordo com Torres (2000), ao priorizar a capacitação em 

serviço, o Banco Mundial utiliza o seguinte argumento: 

  

 

[...] em geral a capacitação em serviço é mais determinante no desenpenho do aluno 

do que a formação inicial e recomenda que ambas aproveitem as modalidades a 

distancia, também consideradas mais efetivas em termos de custo que as 

modalidades presenciais. Fazendo uma separação entre conteúdos e métodos, 

também para o caso da formação docente, o Banco Mundial afirma que o 

conhecimento pedagogico, este ultimo reduzido a um problema de utilização de um 

amplo repertório de habilidades de ensino (2000, p. 162). 

 

 

 

A importância atribuída à formação de professores em serviço e a distância tem por 

objetivo equacionar o problema da formação para elevar os níveis de qualidade da educação. 

O documento ressalta que uma educação geral sólida é um pré-requisito fundamental para a 

formação de um bom professor e assume que as habilidades para ensinar são mais bem 

adquiridas e desenvolvidas no âmbito do próprio trabalho. Assim, o Banco orienta um modelo 
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prático de qualificação com cursos em serviços (treinamentos) no local de trabalho, sem 

questionar se é importante construir profissionalismo junto aos professores. A proposta do 

Banco mantém as fragmentações históricas que existem na formação de professores visto que 

enfatiza conteúdos, metodologias específicas, domínio de solução de problemas da prática 

cotidiana da escola e da sala de aula, preterindo a investigação, a pesquisa sobre as condições 

concretas que originaram esses problemas.  

Acreditamos que a formação inicial dos professores e a capacitação em serviço se 

complementam visto que são etapas de um mesmo processo de formação e contribuem para a 

profissionalização e atualização permanente do professor.  

O Banco Mundial ressalta a avaliação de desempenho como a melhor maneira de 

garantir a adequação do conhecimento dos professores. 

 

 

Uma vez que el sector público ha decidido em qué forma distribuirá-los recursos 

públicos, es importante que determine cuáles serán las especialidades y aptitudes 

que será necessario adquirir en cada nível de enseñanza financiado públicamente, y 

que vigile su adqüisición [...] Las mediciones del rendimiento tienen aplicaciones de 

política y aplicaciones pedagógicas. Se pueden utilizar para vigilar los avances hacia 

la consecución de las metas educacionales nacionales, evaluar la eficácia y la 

eficiência de políticas y programas determinados, responsabilizar a las escuelas del 

rendimiento de los alumnos, selecionar a los estudiantes y otorgarles certificados, y 

proporcionar información a los professores acerca de las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes considerados individualmente (WORLD BANK, 1996, p. 111-

112). 

 

 

    

As orientações do Banco Mundial desenham as políticas educacionais, determinando 

prioridades e estratégias para a reforma da educação. Ou seja, considerando os princípios da 

nova gestão pública, o Banco Mundial orienta o estabelecimento de indicadores de 

desempenho e de benchmarks quantitativos e qualitativos pelos quais deve ser medido e 

comparado o desempenho das instituições e dos professores. Nessa lógica, há uma 

transferência das responsabilidades pelo sucesso ou fracasso dos alunos, das instituições para 

os professores, sem contudo considerar outras variáveis responsáveis pelo bom desempenho 

dos sistemas educacionais. Isso acontece porque as estratégias políticas do Banco Mundial 

fundam-se numa política educacional de autossustentação financeira, mediante redução de 

provimentos públicos e do incremento com o setor produtivo, que não permitem a priorização 

da Educação Básica como um todo.  

Ainda sobre a formação de professor, o relatório mencionado entende que, entre os 

elementos reconhecidamente eficazes de formação em serviço, estão a apresentação de novas 
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teorias e técnicas, as demonstrações de sua aplicação na prática, na troca de informação, e o 

treinamento continuado. Traz, também, a compreensão de que os programas de educação a 

distância para a formação pedagógica em serviço e anterior ao serviço mostram-se mais 

eficazes em função dos custos dos programas de ensino regular (BANCO MUNDIAL, 1995). 

O documento recomenda, também, o uso de tecnologias, já que elas permitem que os 

professores ultrapassem os limites tradicionais das aulas e das escolas com conhecimentos 

especializados, e com recursos educacionais, disponíveis, tais como: televisão interativa, tele-

conferências, computador e sistemas de transmissões de voz (CASTRO, 2001). 

A posição do Banco Mundial sobre a utilização de tecnologias na educação vem 

sendo enfatizada ao longo da década de noventa. O documento Educação na América Latina e 

Caribe: estratégias do Banco Mundial (1999) ressalta o potencial das novas tecnologias no 

campo da educação, estas são capazes de promover mudanças que, na atualidade, são 

necessárias no ensinar e no aprender. Assim, a melhoria da qualificação dos professores torna-

se aspecto fundamental mediante o processo de incorporação de tecnologias que, na essência, 

estão, de fato, a serviço de uma maior produtividade do sistema educativo. O que se pretende 

são resultados rápidos, ou seja, que os sistemas educacionais respondam, de maneira eficiente, 

à lógica econômica que permeia a educação. Percebemos, então, que, referente à formação e à 

valorização dos professores, existe a presença da ótica economicista do Banco Mundial. 

A ênfase dada à educação nos programas do Banco mundial demonstra a 

preocupação em conduzir as políticas educacionais dos países da América Latina e Caribe nos 

moldes da racionalidade técnica. 

Outra presença de destaque no cenário das políticas educacionais e, em especial, na 

formação de professores é a Comissão Econômica para América Latina – Cepal. A comissão 

vem desenvolvendo estudos econômicos e políticos para a América Latina desde o período do 

pós-guerra, em uma visão prospectiva, ou seja, procurando estudar os problemas da região e 

propondo soluções para eles. Na atualidade, tem assumido o papel importante de formulador e 

de disseminador de políticas educacionais, com uma nova configuração mais adequada às 

ideias neoliberais em implantação nos países da América Latina. 

Dessa forma, é importante considerar o documento da Cepal (1990), elaborado pela 

área econômica, intitulado Transformación Produtiva con Equidad, que apresenta uma 

proposta de estratégia econômica para a América Latina tendo, como base, os preceitos da 

reestruturação produtiva defendendo a tese de que a incorporação e a difusão deliberada e 

sistemática do progresso técnico representam o vetor impulsionador da transformação, da 

equidade e da democracia. O documento considera uma tarefa fundamental e igual para todos 
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os países da região: a transformação das suas estruturas produtivas e a promoção da 

progressiva igualdade social. Através desse processo, a Cepal acredita na viabilidade dos 

países latinos no que se refere ao crescimento, à consolidação dos processos democráticos, à 

aquisição de maior autonomia, e à preservação do meio ambiente visando melhorar a 

qualidade de vida de toda a população. 

A proposta, segundo os seus criadores, não pretende dar uma receita que se aplique a 

todos os países, todavia ela se constituiu em um conjunto de preceitos que deverão ser 

conformados às situações particulares de cada país. No entendimento da Cepal, a América 

Latina precisa superar as condições e o estágio de desenvolvimento em que se encontra e 

alcançar o crescimento sustentável. Para isso, é necessário o fortalecimento da base 

empresarial; a infraestrutura tecnológica; a abertura à economia internacional; a formação de 

recursos humanos e o estímulo a todos os meios que favoreçam o acesso e a geração de novas 

técnicas e novos conhecimentos. 

Uma constante nas análises sobre o documento Cepal é que suas prescrições 

evidenciam a reordenação do Estado na América Latina (CABRAL NETO; CASTRO, 2000). 

Evidenciam, também, a centralidade da educação e do conhecimento, como causadores das 

transformações produtivas. Nesse sentido, há um consenso sobre as ideias defendidas pelo 

Banco Mundial, pugnando pela existência de um novo paradigma do conhecimento, 

compatível com o atual padrão de exigência da revolução tecnológica e da globalização.  

As ideias cepalinas, presentes nesse documento, repercutiram de maneira 

significativa nos projetos educacionais da região da América Latina e Caribe, no entanto tais 

ações só passaram a ser intensificadas, a partir de 1992, com a elaboração do documento 

Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade. Esse documento, 

de acordo com a Cepal, representa a primeira tentativa de esboçar uma proposta de política, 

capaz de articular educação, conhecimento e desenvolvimento como geradores das 

transformações produtivas que viabilizem o crescimento sustentável da América Latina e a 

busca de sua “transformação produtiva com equidade”. 

Para atender aos objetivos do novo modelo de conhecimento dentre os quais a 

aprendizagem pela prática e o uso de sistemas complexos, a Cepal/Unesco (1995) sugerem, 

para a formação de professores, o treinamento em serviço (saber fazer, saber usar), espaço de 

grandes possibilidades para a aplicação imediata dos conhecimentos aprendidos à realidade do 

trabalho dos professores. Essa é uma concepção pragmática de conhecimento. 
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A maneira mais rápida e eficaz de melhorar a capacidade profissional dos 

professores é realizar programas especiais de capacitação docente, de fácil acesso, 

associados a adequado esquema de incentivos. Um bom exemplo seria um programa 

de educação à distância combinado com serviços de assessoria profissional, como 

parte de um plano de estudos que leve à obtenção de certificação profissional 

(CEPAL/UNESCO, 1995, p. 295). 

 

 

 

Ainda observando as teses sobre a formação de professores pelos organismos 

internacionais, esta é colocada como básica para as reformas educacionais. Assim, as 

propostas da Cepal/Unesco (1995) visam apoiar estratégias de profissionalização dos 

professores e a valorização de seu papel; mas sem apresentar diretrizes de uma política global 

de formação. O documento reconhece a urgente necessidade de profissionalizar os 

professores, reformar os processos de seleção, formação e capacitação. Para isso, aconselha o 

uso da educação a distância como forma otimizada de fazer essa capacitação.  

O documento Cepal/Unesco (1995) defende a formação contínua (ao longo da vida) 

com maior relevância que a inicial, pois não reconhece a formação inicial e a formação 

contínua como partes do processo de profissionalização do professor. Entende que a inclusão 

dos salários do magistério no quadro geral da administração pública prejudica a flexibilidade 

e a competitividade (CEPAL/UNESCO, 1995, p. 228). Incentiva bonificações por 

produtividade, em detrimento do acréscimo ao salário-base. Castro (2005) colabora com esse 

nosso entendimento, quando afirma: 

 

 

 

Uma visão retrospectiva nas políticas educacionais do Brasil dos últimos anos da 

década de noventa, no que se refere à valorização dos profissionais do magistério, 

mostra que as políticas do país seguiram as recomendações da Cepal, posteriormente 

referendadas pelo Banco Mundial. Estagnação e redução de salários, bonificações 

por produtividade, no ensino fundamental e principalmente no nível universitário, 

fazem dessa política não um fator de valorização da profissão, mas de 

enfraquecimento da categoria como consequências para o processo ensino 

aprendizagem em geral (p. 68). 

 

 

 

 

Nessa perspectiva, observamos a primazia dos princípios no sentido de que a 

educação é percebida numa visão economicista, encarada mais como uma prestação de 

serviços, do que como direito público, não estando no âmbito do direito fundamental de todo 

cidadão. Em nome da política de racionalização, se reduz o papel do Estado em relação ao 

financiamento da educação, Estado mínimo no financiamento e Estado máximo na definição e 

avaliação das diretrizes educacionais, Estado avaliador e exercendo maior controle sobre a 
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educação. Esta deve ser avaliada tendo como base critérios de eficiência e produtividade. 

Assim, compreendemos que o desempenho dos professores é essencial para a aprendizagem 

dos alunos. Seguindo essa compreensão, para eles, as políticas educacionais e de capacitação 

de professor deveriam abranger requisitos, tais como: padrões educacionais elevados; 

magistério como profissão prestigiada e valorizada; educação e capacitação com orientação 

prática; vínculos entre instituições de ensino e empregados. 

Nesse sentido, a ação política e institucional é capaz de favorecer o elo sistêmico 

entre educação, conhecimento e desenvolvimento. Muitos elementos do pensamento 

empresarial e de cunho mercadológico são colocados para a escola e para o trabalho dos 

professores, numa tentativa de colocar a realidade educacional nos moldes do paradigma 

econômico neoliberal. Analisar a educação sob o prisma econômico, reduz os problemas 

culturais, sociais, econômicos e educacionais a uma questão técnica, neutra, desconhecendo 

os contextos e o caráter político das decisões.  

Descaracterizando a educação, enquanto ato político, esses organismos sugerem 

estratégias e medidas a serem adotadas pelas políticas educacionais para os países em 

desenvolvimento. Destacam-se objetivos, entre outros: assegurar acesso universal aos códigos 

da modernidade; a difusão e inovação científico-tecnológica; o apoio à profissionalização dos 

professores e a valorização do seu papel (CEPAL/UNESCO, 1995, p. 221). Em relação à 

formação de professores, podemos afirmar que a profissionalização passou a ser considerada 

um conceito essencial oficializado pelo Estado em sua política educacional. Nosso 

entendimento sobre as orientações que emanam desses organismos internacionais é a de que, 

para eles, a educação deverá potencializar nos indivíduos o domínio das técnicas e dos 

conteúdos; é a volta da teoria do capital humano
18

. Tal ideia consubstancia-se na vertente 

economicista que assume a educação instrumentalizando adequadamente a mão de obra para 

o mercado de trabalho e aumentando a produtividade do sistema capitalista.  

As orientações emanadas pelos dois organismos internacionais, até aqui 

mencionadas, trouxeram para o centro da cena a vinculação entre educação e interesses do 

                                                 
18

A ideia central dessa teoria é de que a educação potencializa o desenvolvimento e que quanto mais instruído e 

melhor qualificado for o indivíduo, maiores serão as suas possibilidades no mercado de trabalho. O conceito de 

capital humano, que constitui o construto básico da economia da educação, vai encontrar campo próprio para o 

seu desenvolvimento no bojo das discussões sobre os fatores explicativos do crescimento econômico. A 

educação é o principal capital humano, concebido como produtora da capacidade de trabalho, potenciadora do 

fator. Nesse sentido é um investimento como qualquer outro. A vinculação entre educação e desenvolvimento 

econômico é a tese central da teoria do capital humano. “O conceito de capital humano busca traduzir o 

montante de investimento que uma nação faz ou os indivíduos fazem, na expectativa de retornos adicionais 

futuros. Assim, investimento humano é o fluxo de despesas que o indivíduo efetua ou o que o Estado efetua por 

ele, em educação (treinamento) para aumentar a sua produtividade” (FRIGOTTO, 1993, p. 36-44). 
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mercado, ou seja, um retorno que demonstra que, cada vez mais, há uma articulação do 

sistema educacional às exigências do mercado de trabalho. Na atualidade, cabe à educação 

formar um capital humano mais criativo, eficiente e flexível.  Defende-se, dessa forma, a tese 

da centralidade da educação e do conhecimento, como geradores das transformações 

produtivas. Novas exigências do mundo do trabalho são postas e mudanças sociais e culturais 

em curso são vivenciadas colocando em xeque a formação que os indivíduos recebem.  

Desse modo, os documentos analisados no âmbito da Cepal e do Banco Mundial 

procuram traçar uma política que seja coerente com as atuais exigências das sociedades 

contemporâneas e compatível com as atuais ideias neoliberais. Ou seja, são colocadas em 

prática estratégias de formação fragmentadas, centralizadas na definição e descentralizadas na 

operacionalização, utilização da educação a distância em larga escala reduzindo cada vez mais 

os investimentos públicos nesse campo de ação. Sendo assim, é desaconselhada a ênfase na 

formação inicial muito prolongada; o que se propõe é uma formação mais rápida, mais 

prática, em que o qual as instituições não devem privilegiar longas formações acadêmicas, 

mas contemplar uma preparação pedagógica breve em que o professor, desde o início, possa 

vivenciar práticas diretas na sala de aula (CEPAL/UNESCO, 1995). Nessa perspectiva, a 

formação inicial e continuada constitui etapas inter-relacionadas do processo de formação e 

profissionalização do educador, Para a Cepal, a educação continuada só assume importância 

atrelada à vida profissional do docente.  

As propostas de formação de professores do Banco Mundial e da Cepal/Unesco 

parecem afinadas em alguns pontos. Em relação às competências que precisam ser adquiridas 

pelos docentes, essas organizações internacionais enfatizam: flexibilidade, adaptação 

(aproximarem a escola da comunidade e do mundo); adaptação às mudanças curriculares e 

aos métodos didáticos que acontecem em consequência da evolução do conhecimento; 

autonomia e iniciativa; responsabilidade pelos resultados do seu trabalho; criatividade para 

absorver novas ideias, experimentando novos métodos didáticos; habilidade para o trabalho 

em equipe e reflexão sobre sua própria prática. 

A visão defendida pela Cepal e pelo Banco Mundial, para a formação de professores, 

encontra, nos estudos de vários profissionais da educação, um contraponto, uma vez que a 

formação para autores, como Freitas (1999) Kuenzer (2003) Ramalho (2004), constitui-se em 

um dos instrumentos essenciais ao processo de construção da identidade profissional dos 

professores, ou seja, ela é um processo contínuo que inicia antes do exercício das atividades 

pedagógicas, prossegue ao longo da carreira e permeia toda a prática profissional, numa 

perspectiva de formação permanente.  
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Percebemos, ainda, pelas leituras dos documentos mencionados que há uma proposta 

universal para a formação docente, através das concepções nucleares presentes na definição 

do tipo de docente que se quer formar, entre elas: a identidade profissional, os saberes 

docentes e as práticas curriculares. A identidade profissional se refere às mensagens morais 

que recebem os estudantes (futuros professores) sobre sua profissão; um bom professor seria 

aquele que sabe adaptar-se, é autônomo e que é capaz de refletir sobre sua prática, sabe 

trabalhar em equipe, se relaciona com a comunidade e com o mundo do trabalho e se 

responsabiliza por sua própria formação que deverá ser contínua. Os saberes docentes são os 

saberes adquiridos sobre o processo pedagógico e sobre o processo de como os 

conhecimentos são transmitidos para os alunos. Nesse caso, o bom professor seria aquele que 

sabe adaptar seus métodos criativos às diferentes características de seus alunos. Quanto às 

práticas curriculares, elas se referem às relações que se estabelecem entre os docentes, e os 

conteúdos que são transmitidos em aula e um bom professor seria aquele que possui um 

grande número de recursos pedagógicos e sabe como usá-los colocando os alunos no centro 

do processo pedagógico. Compreendemos que isso é uma noção restrita do processo de 

ensino-aprendizagem que fica assim definido em termos da eficácia da tarefa. 

O processo pedagógico é também uma relação de sentido com o mundo. O bom 

professor não é somente aquele que detém um conjunto de saberes, de práticas; dentre outras 

dimensões, um bom professor será aquele que compreende que o ensino é portador de uma 

intenção cultural, é uma atividade social que se desenvolve em lugares e em momentos 

determinado e que envolve a relação do professor e dos alunos com o saber. Ser bom 

professor envolve ter o compromisso político e técnico com a educação pública para todos 

como direito social inalienável.   

A formação de professores, nessa perspectiva, requer um replanejamento do modelo 

convencional de formação e uma renovação geral da profissão docente, não uma formação 

superficial, prática e instrumental, deslocada de contextos reais nas quais se operacionalizam. 

Mas, uma formação sólida, baseada em princípios da valorização e da profissionalização 

docente, que contemple não só a formação, mas também os planos de carreira e de salários, e 

as condições de trabalho. Entendemos que esse é o desafio dos países latino-americanos. Até 

agora, os esforços são insuficientes, tendo em vista que as políticas adotadas, no campo da 

formação ainda, não possibilitaram que a profissão alcançasse o reconhecimento e a 

valorização social, necessária para um bom desempenho profissional. 

As reformas educacionais ocorridas na América Latina, na década de 1990, com o 

objetivo de adequar o sistema educacional ao processo de reestruturação produtiva e ao novo 
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reordenamento do Estado, vêm confirmando nos documentos e agendas governamentais a 

centralidade da formação dos profissionais da educação. As práticas adotadas, porém, não 

confirmam essa opção, são descontextualizadas e fragmentadas e não têm contribuído de 

forma eficaz com a melhoria da formação e da profissionalização docente.  Um intenso debate 

é travado sobre a legislação que regulamenta a formação docente, diferentes propostas são 

apresentadas com vieses políticos e perspectivas históricas diferentes, sem, contudo, ter sido 

levado em consideração as propostas apresentadas pelas organizações da classe, por 

estudiosos do campo da formação. Isso tem facilitado a implantação de políticas que se 

utilizam da racionalidade, da eficiência e da produtividade como definidores da formação de 

professores. 

 

3.2 INSTITUCIONALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO BRASIL 

 

O processo de reforma educacional, ocorrido no contexto da década de 1990, no qual 

os países foram chamados a reorganizar seus sistemas educacionais para adaptarem-se cada 

vez mais à lógica do mercado exigiu dos países uma reorganização dos seus sistemas de 

ensino. Nesse contexto, o governo brasileiro implementou a reforma do sistema educativo, 

tendo, como eixo, a melhoria da qualidade do ensino e da formação dos recursos humanos, 

tornando, assim, evidente a necessidade de estabelecer novos marcos regulatórios que 

normatizassem todas as áreas dos sistemas educacionais, entre eles, o campo da formação de 

professores.  

A política adotada pelo governo brasileiro foi expressa na legislação educacional, 

especialmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 (LDB). A 

partir de então, muitas mudanças ocorreram no campo da formação, tais como: a ampliação e 

a variação do lócus de formação, o direcionamento de novas práticas e exigências tanto para 

as instituições formadoras quanto para os profissionais da área.  

A nova legislação educacional no Brasil trata da formação de professores como 

elemento nuclear das reformas educacionais. Dentre os documentos que destacam a posição 

do Ministério da Educação responsável pela definição e operacionalização da política de 

formação de professores destacamos, nesse capítulo: a) a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, nº 9.394/96 (LDB) pelo seu aspecto legal; b) o Plano Nacional de Educação (PNE, 

2001), por ser um mecanismo de planejamento a longo prazo para o campo educacional; c) as 

Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica em 
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Nível Superior (DCN, 2001) pelo seu direcionamento para os conteúdos que devem constituir 

a formação de professores. 

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 9.394/96, 

de dezembro de 1996, é considerada por diversos autores como (FREITAS, 1999); (MELO, 

1999), como o marco de institucionalização das políticas educacionais implantadas e gestadas 

pelo MEC especialmente no que se refere às medidas no campo da formação. A LDB, em 

estudo, expressa, em muitos aspectos, as orientações emanadas das conferências 

internacionais sobre educação das quais o Brasil foi signatário. Sinaliza para um novo 

desenho conceitual para a profissionalização docente que convenha para uma formação 

docente identificada com as demandas do Estado neoliberal. A formação dos professores não 

é concebida como um investimento social e político, nem como um direito, mas como uma 

forma de atender às demandas de qualificação do mercado nacional e internacional 

impulsionadas por motivos concorrenciais. Assim, entendemos que a LDB faz parte de uma 

política de enxugamento (redistribuição financeira) e de uma política de resultado. Analisando 

as modificações trazidas pela LDB nº 9.394/96, para o campo da formação, Brzezinski (2008) 

assim se posiciona: 

 

 

 

[...] os cursos normais superiores tem caráter profissionalizante, pragmático e 

utilitarista que dista do compromisso histórico-cultural da profissão “professor”, 

porque seus projetos pedagógicos submetem-se às lições impostas pelos organismos 

financiadores internacionais. Tais loci são ainda balizados pelo perfil de cursos que 

respondem ao modelo que: a) aprisiona a formação de professores em instituições 

desobrigadas de realizar pesquisa, negando a essencialidade de que todo professor é 

um pesquisador; b) reproduz a organização curricular de países estrangeiros 

descuidando-se da cultura nacional; [...] desobriga-se com a qualidade, facultando 

aligeiramento na formação do professor da educação básica (BRZEZINSKI, 2008, 

p. 207-208).  
 
 

 

A LDB nº 9.394/96 trouxe ainda várias modificações para a formação do professor 

haja vista o art. 13 no qual se encontram as atribuições dos professores; a delimitação do seu 

campo de atuação; e a determinação das competências profissionais. Confere ao professor a 

responsabilidade de cuidar da aprendizagem do aluno, portanto, esse é um profissional que 

tem, como atividade precípua, o ensino. Essa nova regulamentação, teoricamente se constitui 

um passo importante para a profissionalização dos professores, pois, nos termos desse artigo 
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da Lei, o professor é aquele profissional a quem se confiam ações no plano da instituição 

escolar como um todo, é aquele que é capaz de empreender algo relativo a si e aos alunos e à 

comunidade. Esse tipo de formação exige a construção de competências que permitam ao 

professor a compreensão das questões envolvidas no trabalho, a autonomia para tomar 

decisões e responsabilizar-se pelas suas ações.  

Consideramos que esse é um passo positivo, no sentido de estabelecer caminhos para 

a profissionalização dos professores; visto que a profissionalização de uma atividade laboral é 

de grande significado para a valorização de uma determinada área de atividade, 

principalmente na atual reestruturação do mundo do trabalho, no qual há uma grande 

flexibilidade do processo produtivo. A demarcação de um campo profissional, a identidade de 

uma área é um dos caminhos, para se instituir a profissionalização (NÓVOA, 1995), 

(GARCÍA, 1995). Para os autores, a definição do que é próprio de uma profissão e assim o 

diferencia de outra, é o que dá identidade a uma profissão. Aferimos que esse artigo, além do 

aspecto da profissionalização, é um artigo em defesa do campo educacional já que tal 

fundamento requer que se instituam instrumentos reguladores que determinem os requisitos 

em que se farão o acesso e demarcação do campo de exercício da atividade, ou seja o 

monopólio da atividade, por um grupo que detenha os conhecimentos, os saberes as 

competências para atuar nesse grupo.  

No entanto, ao se referir à formação do professor, a LDB não é tão pródiga como 

quando lhe atribui atividades. A forma como conduz a formação dos professores não oferece 

respaldo para que ele atue em todas as ações previstas no seu desempenho profissional. 

Assim, especificamente, no que se refere à formação a LDB
19

 traz, no seu Título VI, o tema 

da formação de professores, com a denominação “Dos profissionais da educação”. Em sete 

artigos, a Lei define os fundamentos, delimita os níveis e o local da formação de professores e 

os requisitos de valorização do magistério. Porém, não existe uma definição específica acerca 

do entendimento que existe por profissionais da educação. Isso dificulta a sua 

operacionalização. 

O art. 61 trata da formação dos profissionais da educação que deve ter como 

fundamentação a relação teoria e prática, a capacitação em serviço e o aproveitamento da 
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Considerando que a LDB é minimalista, com ela surgem regulamentações por meio de Decretos, projetos e 

programas que dão visibilidade à reforma do sistema educacional dentre os quais: Plano Nacional de Educação; 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação básica, para a educação superior, para a 

educação pré-escolar e de adultos, para a educação profissional e tecnológica, e para a formação de professores; 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); o Exame Nacional de Cursos; o Exame Nacional do 

Ensino Médio; a municipalização dos serviços educativos; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério; e a Lei de Autonomia Universitária (FREITAS, 2000). 
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formação e experiências anteriores. Reconhecemos, como ponto positivo, a garantia em lei, da 

relação teoria e prática, como parte de uma totalidade. Entendemos - assim como os autores 

Freitas (1999), Veiga (1998) - que essa relação está implícita no processo formativo, esse é o 

entendimento processual da formação. Nesse sentido, a relação (teoria/prática) deve perpassar 

todo o processo de formação (curso e prática de ensino) e o processo de elaboração e vivência 

do currículo, sob pena de que o processo formativo seja revestido de preceitos técnico-

instrumentais de fundamentação pragmática e utilitarista; daí a nossa preocupação com a 

capacitação em serviço. Corremos o risco em somente instrumentalizar o professor em 

detrimento de uma formação sólida, o que inviabiliza a visão de totalidade do ato educativo.  

O art. 62 da referida Lei trata da formação de docentes para atuar na educação básica. 

Essa formação deverá ocorrer “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 

iniciais do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal” (LDB nº 

9.394/96). A necessidade de formação dos professores, em nível superior, para a Educação 

Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental nos remetem às mudanças de paradigmas
20

 

dentro da realidade educacional e podem ser consideradas um avanço. No entanto, ao admitir 

a modalidade normal como possibilidade de formação para as séries iniciais de ensino, 

evidencia um retrocesso e nega aos professores uma formação mais consistente necessária a 

uma educação de qualidade. 

Para atendimento às novas demandas da formação dos professores da Educação 

Básica, a LDB nº 9.394/96 flexibiliza o ensino superior e cria os Institutos Superiores de 

Educação (específico para formação de professores para a educação básica), o Curso Normal 

Superior (formação de professores de 1ª a 4ª série e educação infantil) e a formação dos 

especialistas nos cursos de pedagogia. A criação dos Institutos Superiores de Educação é um 

ponto polêmico da formação de professores, (art. 63), apresentando características complexas, 

pois a graduação poderá ser feita em locais que não garantem as condições favoráveis a uma 

formação de qualidade. Encontramos, ainda, no art. 63 a definição das modalidades dos 

cursos que serão mantidos pelos Institutos Superiores de Educação: a) os cursos formadores 

de profissionais para a educação básica, inclusive o curso Normal Superior, destinado à 

formação de docentes para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino 
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Segundo Alarcão (2001) estamos caminhando para o novo paradigma que, embora não abandone inteiramente 

os precedentes, baseia-se em pressupostos e dinâmicas diferentes. A sociedade emergente exige paradigmas de 

formação e investigação em todos os seguimentos do ensino e, mas especificamente, no ensino superior que 

sejam diferenciados, inovadores e mobilizem mais todos os seus atores.   
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Fundamental (Inciso I); b) os cursos de formação pedagógica para diplomados com a 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica (Inciso II); e c) os programas de 

educação continuada para os profissionais dos diversos níveis (Inciso III). Como observamos, 

a LDB flexibiliza a formação de professores em uma tentativa de formar os profissionais que 

estão atuando nos sistemas educacionais sem as devidas qualificações, no entanto, ao 

possibilitar vários modelos de formação e admitir várias modalidades de educação, perde a 

unidade do todo, possibilitando percursos diferenciados de formação, que dependem das 

condições locais, dos institutos e dos sistemas de ensino.  

Outra dimensão importante a ser considerada nesse artigo (art. 63) é que, ao retirar a 

formação do “lócus” das universidades, articulados às dimensões do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a LDB permitiu uma formação em uma perspectiva restrita e instrumental mas de 

acordo com as orientações dos organismos internacionais e dentro da lógica da produtividade. 

Essa forma de organização dos Institutos de Ensino Superior que separa a pesquisa e a 

produção do conhecimento nas áreas de formação possibilita a esses adquirirem um caráter 

técnico e tarefeiro que permitem aos professores apenas uma dimensão instrumental do seu 

fazer pedagógico. Tais características apontam para a constituição de uma instituição 

formadora de caráter pós-médio e não superior. 

A nova configuração da política de formação, por sua diversidade de modelos e de 

lócus de formação, está associada ao modelo de expansão do ensino superior implementado 

na década de 1990. Para a consolidação da política de formação de professor, o Decreto nº 

2.306, de agosto de 1997, contribuiu, substancialmente, e estabelece que as Instituições de 

Ensino Superior podiam assumir diferentes formatos: universidade, centros universitários, 

faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas superiores. 

Posteriormente, o Decreto nº 3.860/2001 reagrupou em apenas três grupos as instituições de 

ensino superior: as universidades, os centros universitários, as faculdades integradas, 

faculdades, institutos e/ou escolas superiores. No entanto, não foi alterada a natureza dessas 

organizações. Essa tendência pode ser considerada uma inovação na legislação do ensino 

superior e atendeu às novas orientações para esse nível de ensino, ao mesmo tempo que 

contemplou a desregulamentação do Estado, e permitiu a diminuição da presença do Poder 

Público na educação. 

Os institutos foram pensados como locais específicos de formação de professores 

para a educação básica. Essa distinção contida na Lei determina uma hierarquia no interior do 

ensino superior que demandará, cada vez mais, reivindicações diferenciadas para cada área do 

ensino. Destacamos que esses Decretos que reorganizam administrativamente o ensino 
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superior estão de acordo com as recomendações presentes no documento do Banco Mundial, 

de 1995, intitulado: La enseñanza superior: las leciones derivadas de la experiência. Essa 

diversificação institucional vem atender às novas exigências para a formação de professores, 

já que seria inviável, para o poder público, financiar a preços das universidades de modelo 

humboltidiano
21

 a formação de seus professores de educação básica. 

Os Institutos Superiores de Educação caracterizam-se como instituições de caráter 

técnico-profissionalizante, objetivam a formação de professores com ênfase no caráter técnico 

instrumental – o prático. Demonstra-se, assim, que a política de formação de professores 

preconizada pelos organismos internacionais e em implantação no país está mais preocupada 

com os aspectos pragmáticos do que com uma sólida formação para os professores da 

educação básica. A opção por esse modelo de formação atende aos princípios de flexibilidade, 

eficiência e produtividade dos sistemas de ensino, negando toda a trajetória do movimento 

dos educadores em sua luta pela melhoria das condições de sua formação (FREITAS, 1999).  

No entanto, é nas disposições transitória da LDB que encontramos uma determinação 

importante para materializar as novas políticas de formação, quando, no seu art. 87, instituiu a 

década da educação. É textual no artigo que, até o final da Década da Educação (2007), todos 

os professores devem possuir formação superior para atuar em qualquer nível de ensino, 

cabendo às universidades o desenvolvimento de programas de capacitação para todos os 

professores em exercício (treinamento em serviço), utilizando, inclusive, os recursos da 

educação a distância. 

Essa exigência associada à criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) que destinava 60% dos seus 

recursos para a capacitação de professores, estimulou as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação a formularem convênios com instituições, públicas e privadas, que, por meio de 

programas especiais, em formatos variados – modular, parcelado, telepresencial a distância, 

destinados à formação de professores para a educação básica. Essa exigência deu origem a 

cursos com carga horária restrita, oferecidos nos períodos noturnos ou em regimes especiais – 

em suas várias formas, centrados na prática, iniciando aí uma grande expansão da formação 

dos professores da educação básica em nível superior. 

                                                 
21

Concepção de universidade desenvolvida por W. von Humbolt que defendia os seguintes  princípios: liberdade 

para aprender; liberdade de ensinar; recolhimento e liberdade do pesquisador e do estudante, 

enciclopedismo.Estas concepções fundam o modelo  universitário alemão. 
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A generalidade e a flexibilidade que caracterizam a LDB nº 9.394/96, tendo como 

referência o modelo de formação, deixam claro que não existe um modelo de formação de 

professores definido anteriormente, mas modelos que se diferenciam dadas as concepções de 

educação e de sociedade em cada etapa de desenvolvimento das forças produtivas. Nesse 

sentido, a regulamentação dos Institutos Superiores de Educação pelo Parecer nº 115/99 da 

CES do CNE, torna evidente a concepção de formação de professores presente nas propostas 

atuais, quando estabelece que a preparação dos profissionais da educação deve ocorrer em 

instituição de ensino de caráter técnico-profissional. A criação de instituições específicas para 

a formação de professores como determina o art. 63 da LDB nº 9.394/96 integra o plano do 

governo brasileiro para cumprir as exigências dos organismos internacionais, para o que seria 

a segunda etapa da reforma educacional: a reforma no campo da formação de professores. 

Entretanto, podemos avaliar que a abertura da Lei para a formação dos professores 

nos IES constituiu-se em um avanço em relação à democratização do acesso ao 

conhecimento, porém, no que diz respeito à garantia de um ensino de qualidade, esses 

institutos acabam desqualificando e banalizando o rigor necessário a uma formação de nível 

superior visto que essa formação assume um caráter técnico-instrumental (ANFOPE, 1998, 

1999). A diversificação das instituições para o ensino superior deve ser entendida como uma 

forma de atender à atual demanda pelo ensino superior. Nesse sentido, é necessária a adoção 

de novos modelos de cursos universitários bem como a abertura de mais vagas na graduação. 

Dessa forma, a expansão deverá ocorrer através de vários tipos de instituições superiores de 

outros formatos institucionais que gozem de autonomia para se dedicar ao ensino e à pesquisa 

com a possibilidade de criar e expandir suas vagas. Verificamos, na LDB, uma tendência para 

uma formação mais pragmática. Assim, ela induz uma reforma que se coloca, na contramão 

das aspirações que, historicamente, têm marcado as reivindicações do movimento docente, 

como o caráter sócio-histórico dessa formação, a necessidade de um profissional com 

formação ampla, com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, com 

desenvolvimento da consciência crítica que lhe permita interferir na escola e transformar as 

suas condições bem como a situação da educação e da sociedade. 

 

Plano Nacional de Educação 

 

No campo do planejamento educacional, destacamos o Plano Nacional de Educação 

(PNE). Sua relevância resulta de sua abrangência sobre os aspectos concernentes à 

organização da educação nacional e de seu aspecto operacional já que define ações traduzidas 
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em metas a serem atingidas em prazos determinados. Ao pretender dar organicidade ao 

sistema educacional, apresenta um diagnóstico de cada nível e modalidade de ensino e atribui 

a Estados e Municípios a obrigação da existência de planos de educação. O PNE apresenta 

propostas para todas as modalidades de ensino da educação básica, tornando-se, assim, 

referência para se avaliar a política educacional. 

Segundo Saviani (2007), a análise do Plano Nacional de Educação deixa claro o 

efeito da determinação da estrutura social capitalista sobre a política educacional enquanto 

inserida na política social que está separada da política econômica, mas subordinada a ela. 

Nesse sentido, é textual: “com isso a política social acaba sendo considerada invariável e 

reiteradamente um paliativo aos efeitos anti-sociais da economia, padecendo das mesmas 

limitações e carências que aqueles efeitos provocam na sociedade como um todo” (SAVIANI, 

2007, p. 4).  

A proposta do PNE foi aprovada pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. No 

geral, o plano encontra-se afinado com a política educacional que vem sendo operacionalizada 

pelo MEC, portanto, um mecanismo que fortalece e alavanca as mudanças na reforma 

educacional. Os vetos do presidente Fernando Henrique Cardoso a algumas metas anularam 

pontos que significavam avanços. Um dos vetos refere-se ao item VI Magistério da Educação 

Básica que tem como subtítulo: Formação dos Professores e Valorização do Magistério, e 

contém metas dentre as quais a de nº 4 que previa a implantação, em um ano, de planos de 

carreira para os profissionais de educação que atuam nas áreas técnicas e administrativas e 

dos respectivos níveis de renumeração. Essa meta foi vetada, visto que traria impacto para o 

financiamento da educação, e no contexto de aprovação do plano, de implantação de políticas 

neoliberais e diante de uma política de contenção dos investimentos em educação, não seria 

possível aprovar uma meta que iria onerar a União, nem que a sua aprovação significasse 

melhoria para a qualidade da educação. O veto mostrou o objetivo do Executivo diante do 

projeto aprovado pelo Congresso Nacional: 

 
[...] vetar os mecanismos que viabilizaram financeiramente, sem um 

comprometimento maior da qualidade, o atendimento das metas. [...] foram vetados 

todos os itens que implicassem um aporte adicional de recursos, [...] como se fosse 

possível atender o seu conjunto de metas sem a alteração dos valores atualmente 

gastos com o ensino no Brasil (PINTO, 2002, p. 124). 

 
 

No PNE, a formação e a valorização do professor são entendidas como condição 

fundamental para a melhoria da qualidade da educação. Na perspectiva do Plano, a formação 

e a valorização são partes integrantes da política global para o magistério, compreendendo, 
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simultaneamente, a formação inicial, as condições de trabalho, salário, carreira e a formação 

continuada. Esses são aspectos importantes quando pensamos na profissionalização do 

magistério. Consideramos que o processo de formação de professores requer a necessidade de 

se investir na qualidade da formação profissional e no aperfeiçoamento das condições de 

trabalho nas escolas. Essa, porém, é uma meta (a de nº 4) que caberia, prioritariamente, à 

União; ela exige colaboração com outros setores governamentais e não-governamentais. Com 

efeito, a política de contenção financeira está posta. O PNE empenha-se em organizar a 

educação no Brasil sob a batuta da redução de gastos, revelando-se por inteiro um instrumento 

de introdução da racionalidade financeira na educação.  

Entretanto, verificamos que algumas metas, princípios e diretrizes do PNE estão 

sintonizados, com os preceitos defendidos pelas associações que estudam e representam o 

conjunto dos trabalhadores em educação. Nesses termos, o PNE (2001, p. 64) estabelece que 

os cursos de formação deverão obedecer, em quaisquer de seus níveis e modalidades, aos 

seguintes princípios: a) sólida formação teórica; b) ampla formação cultural; c) atividade 

docente como foco formativo; d) contato com a realidade escolar desde o início até o final do 

curso, integrando a teoria à prática pedagógica; e) pesquisa como princípio formativo; f) 

domínio das novas tecnologias de comunicação e da informação e capacidade para integrá-las 

à prática do magistério; g) análise dos temas atuais da sociedade, da cultura e da economia; h) 

inclusão das questões relativas à educação dos alunos com necessidades especiais e das 

questões de gênero e de etnia nos programas de formação; i) trabalho coletivo interdisciplinar; 

j) vivência, durante o curso, de formas de gestão democrática do ensino; k) desenvolvimento 

do compromisso social e político do magistério; e l) conhecimento e aplicação das diretrizes 

curriculares nacionais dos níveis e modalidades da educação básica.   

Contraditoriamente, o PNE indica formas de capacitação de professores através da 

formação em serviço ou educação a distância, privilegiando a formação continuada em 

detrimento da formação inicial. Consideramos que a formação inicial é momento fundamental 

no processo de construção da socialização e da identidade profissional, portanto, colocá-la, 

em segundo plano dentre outros aspectos, é fazer com que a formação perca em qualidade. 

Entendemos, assim, que esforços têm se tornado pouco eficazes para produzir a melhoria da 

qualidade do ensino por meio da formação inicial. 

O documento induz, também, que a formação poderá ocorrer através de treinamentos 

rápidos enfatizando, dessa forma, a quantidade e não a qualidade da formação. Esses 

treinamentos não são suficientes para uma boa formação, pois, a nosso ver, eles estão 

centrados no desenvolvimento de competências para o exercício técnico instrumental, baseado 
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no saber fazer para o aprendizado do que se vai ensinar. A formação é confundida com a 

aquisição de informação e instrução, distanciando-se do seu significado mais amplo que é 

tornar o professor um agente social. Como nos diz Duarte (2005, p. 109), 

 

 

Inúmeros são os fatores que interferem na melhoria da qualificação do professor, no 

entanto, não se deve esquecer que uma boa base teórico-metodológica, adquirida nos 

anos iniciais da formação, é condição indispensável para que o professor desenvolva 

sua formação continuada posteriormente.  
 
 

 

Ao papel e às funções do professor são acrescentados outros dentro da escola. 

Atribuem-se ao professor várias funções sem lhe dar uma formação consoante a essas novas 

funções. Por fim, o PNE coloca a necessidade de se avaliar o trabalho do professor, para que 

se possa analisar o seu desempenho e a eficácia de sua prática. No contexto da nova 

administração pública gerencial, a avaliação seria um dos elementos que contribuiria para o 

profissionalismo do magistério. 

Saviani (2007), após realizar análise sobre as metas do PNE, evidencia que estamos 

diante de mais uma medida que incorpora a visão do Banco Mundial. Concordamos com esse 

autor e, para nós, isso fica muito evidente quando o PNE enfatiza a redução de gastos e a 

ausência da União, Estados e Municípios na implementação das metas, e, ainda, quando dos 

vetos do governo justamente nos dispositivos que anunciavam ampliações de verbas da 

União. Avaliações feitas pelo Congresso Nacional e pelo Conselho Nacional de Educação, em 

2006, mostraram que muitas das metas e objetivos do PNE não foram atingidas, tendo, como 

causa principal, a redução de gastos.  

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a 

Educação Básica 

 

Outro documento norteador das políticas de formação de professores são as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores para a Educação Básica 

(DCN, 2001). Ao analisá-lo, buscamos identificar as matrizes teóricas, políticas e 

epistemológicas que estão dando sustentação à política de formação de professores.  

As Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores surgem de forma patente, 

a partir da criação do Conselho Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Em dezembro de 1997, o Ministério da Educação divulgou o Edital nº 4, 
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que tinha como finalidade convocar as Universidades e Faculdades para que elaborassem as 

diretrizes dos cursos de licenciaturas obedecendo a algumas diretrizes, dentre as quais 

merecem destaque: a flexibilidade; a adaptação ao mercado; e a definição e desenvolvimento 

de competências e habilidades. Esse Edital foi, sem dúvida, o documento basilar no sentido de 

estabelecer, de forma explícita e incisiva, a importância de se construir as Diretrizes 

Curriculares. Nesse período, o Conselho Nacional de Educação – CNE aprovou o Parecer nº 

776/97 de 03.12.1997 – Orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação. 

Esse Parecer visava normatizar o assunto, elencando princípios, dentre os quais, a diminuição 

da duração dos cursos de graduação, e o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, a serem contabilizados para a 

integralização curricular.  

Seguindo a política de orientações para os currículos de curso de graduação, o CNE 

aprova o Parecer CNE nº 583, de abril de 2001, versando sobre diretrizes curriculares. Em 

2001, é aprovado o Parecer nº 009, de 8 de maio, integrando as políticas de formação que 

fixam as Diretrizes Curriculares Nacionais. O CNE justifica a existência do Parecer 

colocando-o no contexto do cenário político e pedagógico internacional e nacional, 

esclarecendo a situação ao país dizendo que a formação de professores, ao longo dos anos, 

manteve um formato tradicional que não contempla, muitas das características consideradas, 

na atualidade, como inerentes à atividade docente (DCN, 2001).  

As Diretrizes Curriculares trazem um elenco de proposições que identificam o que é 

preciso para formar o professor engajado nas demandas paradigmáticas da produção. Para 

isso, delineia um perfil condizente com as grandes tendências mundiais: globalização, 

neoliberalismo, novas tecnologias, reestruturação produtiva. Nesse contexto, urge que o 

professor seja criativo, saiba planejar, realizar, gerenciar, avaliar situações didáticas eficazes 

para a aprendizagem, inclusive que seja capaz de formular propostas de intervenção 

pedagógica. Os planos dos cursos de formação de professores deverão garantir a construção 

de competências necessárias para essas tarefas. Nesse documento, a concepção de 

competência
22

 é nuclear na organização dos cursos de formação de professores. Ao definir o 
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Tanguy (1997, p.175) define as competências da seguinte forma: Trata-se de um savoir – faire operacional 

validado. Savoir faire = conhecimento e experiências de um assalariado. Operacional = aplicável em uma 

organização adaptada. Validado = confirmado pelo nível de formação e, em seguida, pelo domínio das funções 

sucessivamente exercidas. Hirata (1994, p.128-9) reforça a questão da competência como uma noção que vem do 

novo paradigma produtivo. Assim, ela conceitua: A competência é uma noção oriunda do discurso empresarial 

nos últimos dez anos e retomada em seguida por economistas e sociólogos na França. Noção ainda bastante 

imprecisa, se comparada ao conceito de qualificação, um dos conceitos – chave da sociologia do trabalho 

francesa desde os seus primórdios; noção marcada política e ideologicamente por sua origem, e da qual está 

totalmente ausente a idéia de relação social que define o conceito de qualificação para alguns autores.  



103 

perfil do profissional do ensino, incorpora essa concepção no sentido de adequar a formação 

de professores às exigências legais posta para a educação básica e aos sistemas de avaliação 

em desenvolvimento (FREITAS, 2002). 

A concepção de competência é uma constante nos documentos emanados do MEC na 

década de 1990 e constitui o eixo na organização dos cursos de formação de professores. 

Segundo o MEC, essa orientação está apoiada no novo paradigma curricular no qual o 

conteúdo ou disciplina não têm sustentação pedagógica em si mesma, mas são meios para a 

constituição de competências. As competências se construirão nas atividades práticas, em 

situações concretas e contextualizadas. Ainda no entendimento dos formuladores dessas 

Diretrizes, o sentido das competências acaba com a separação entre a teoria e a prática. 

Assim, é possível superar a pseudodicotomia entre conhecimentos e competências.  

O sentido de competência nas DCNs procura acabar com a separação entre a teoria e 

a prática, e tenta superar 

 

 

[...] a tradicional dicotomia entre essas duas dimensões, definindo-se pela 

capacidade de mobiliar múltiplos recursos numa mesma situação, entre os quais os 

conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles 

construídos na vida profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas 

das situações de trabalho (DCN, 2001, p. 29). 

 

 

 

O documento destaca que é preciso superar a falsa dicotomia entre conhecimentos e 

competências, ao mesmo tempo que afirma ser a construção de conhecimentos resultante do 

mesmo movimento da construção de competências (DCN, 2001, p. 31). É utilizando dessa 

lógica que o modelo de formação proposto concebe o currículo dos cursos de formação de 

professores definidos a partir das competências, ou seja, os conteúdos curriculares 

determinados propiciarão o desenvolvimento dessas competências. 

O modelo curricular por competência altera a organização do “ensino centrado em 

saberes disciplinares e passa a se organizar pela produção de competências verificáveis em 

situações e tarefas específicas” (RAMOS, 2001, p. 221). Esse aspecto prático nos leva a 

entender que tal composição curricular desconsidera a cognição e os saberes, para ter, como 

orientação nas atividades, as situações, os procedimentos, o pragmatismo utilitarista, o 

racionalismo em busca da eficiência alinhada com o mercado. Nas DCNs, podemos 

identificar quatro grandes fundamentos basilares na formação de professores: a) a aquisição 

de competências; b) a simetria invertida; c) a pesquisa; d) a relação teoria e prática. Portanto, 

há um novo significado para a formação de professores dentro da política curricular. Em tese, 
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existe certa liberdade para decidir os conteúdos que deverão ser ensinados. O professor, sendo 

aquele que toma decisões, a sua formação deverá privilegiar a pesquisa.   

O modelo curricular por competência altera a organização de um ensino centrado em 

saberes disciplinares e passa a se organizar pela produção de competências verificáveis em 

situações e tarefas específicas. A concepção dos saberes pedagógicos, isto é, os saberes que 

esperamos que os professores tenham para selecionar suas estratégias de aprendizagem estão 

expressos nas DCNs na forma de competências a serem adquiridas durante o processo de 

formação.  Segundo Kuenzer (2003), do ponto de vista da organização institucional e da 

estrutura curricular, as Diretrizes Curriculares representam a volta das concepções tecnicistas 

e pragmatistas da década de 1970, deslocando o referencial da qualificação do emprego 

(qualificação profissional) para a qualificação do indivíduo (KUENZER, 2003). 

Sendo um texto que objetiva adequar a formação ao nível do desenvolvimento do 

capitalismo atual, ele expressa uma concepção neoliberal de competência centrada no 

desenvolvimento de competências comportamentais.  

As mudanças curriculares sob a ótica mercantilista tendo como parâmetro as políticas 

estabelecidas pelo MEC, objetivam alinhar a Universidade e as Faculdades com a nova ordem 

que se instala, de modo a adaptar diferentes perfis profissionais às progressivas 

transformações do mercado de trabalho. Isso impõe para os cursos uma flexibilização na 

formação e outros padrões para o reconhecimento e credenciamento. 

Nessa perspectiva, observamos que as DCNs podem ser colocadas no campo de uma 

epistemologia da prática. Assim, o trabalho do professor fica reduzido à prática individual, 

enquanto a formação, ao caráter técnico profissionalizante. Isso atinge os professores em duas 

dimensões: do trabalho e da realização profissional. Visto que a lógica das competências 

enfatiza a individualização dos processos educativos, o indivíduo é o responsável pelo seu 

desenvolvimento profissional, produzindo, também, o sentimento de afastamento de sua 

categoria. 

As Diretrizes Curriculares constituem-se em elemento basilar na continuidade das 

políticas de avaliação que caracterizam as políticas educacionais na década de 1990. Seu 

conteúdo contém não apenas a concepção de competência; subjacente a eles existe uma lógica 

instrumental e técnico-profissional que permeia as políticas atuais de formação de 

professores. 

Analisando o documento no seu todo, encontramos um conjunto que contempla o 

caráter institucional, jurídico e legal da educação em consonância com a LDB. Constam, 

ainda, os saberes pedagógicos relativos ao saber técnico-instrumental, necessários à pratica 
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profissional. A aquisição de competências é mais valorizada do que as disciplinas, 

necessitando, para garantir o seu desenvolvimento da criação de espaços institucionais, como 

também da organização de um sistema nacional de credenciamento de cursos e certificação de 

competências docentes (MELLO, 1999).  

Para atender às exigências do novo modelo de formação, as agências formadoras 

necessitaram ser reformadas, e várias estratégias de atendimento foram adotadas, entre elas, 

uma reforma completa dos currículos dos cursos de Pedagogia e das Licenciaturas para torná-

los mais acessível, mais flexíveis. A LDB nº 9.394/96 e os Decretos dela resultantes, bem 

como as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica em 

Nível Superior mudaram a configuração da formação de professores nesse nível de ensino em 

todo o país. Após a aprovação dessa nova legislação, além da expansão das instituições 

formativas em instituições públicas, federais, estaduais e municipais, percebemos um grande 

incremento do setor privado nesse nível de ensino, seguido por uma grande flexibilização das 

estruturas e das formas dos cursos de formação, que variam de formato, dependendo do tipo 

de instituição a que estão vinculados. Esse modelo de formação de professores e de ensino 

superior está em estreita articulação com os organismos internacionais que, nas últimas 

décadas, têm orientado a diversificação institucional, a redução e investimento nesse nível de 

ensino em detrimento da educação básica. 

Percebemos que o Estado brasileiro através desses dispositivos legais promove uma 

identidade profissional em que os professores deverão ser os responsáveis pela sua formação 

permanente. Sua prática deve estabelecer vínculos com a comunidade, entender o contexto no 

qual trabalha e participar das atividades institucionais da escola. Portanto, o professor ideal é 

definido como: criativo, autônomo e reflexivo. Entendemos que é preciso recuperar, no 

âmbito das políticas educacionais, as diferentes dimensões da formação omnilateral dos 

professores, a concepção de formação sócio-histórica nos aspectos cognitivos, éticos, 

políticos, científicos, culturais, lúdicos e estéticos. É preciso, também, colocar, no contexto 

das políticas de formação dos professores, seu papel na condução das transformações 

necessárias à escola, ao ensino, à educação e à sociedade. 

A história de luta das entidades representativas dos professores aponta para a 

formação de profissionais da educação, educadores, professores que saibam lidar com os 

processos formativos em suas dimensões cognitiva, afetiva, cultural e valorativa. Assumir 

essas dimensões exige que a formação dos educadores para a construção de uma nova escola 

contemple: a capacidade de romper com a fragmentação disciplinar; a formação para a 

participação ativa na gestão democrática e o compromisso com o nosso povo por meio da 
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participação em suas entidades representativas (científicas, acadêmicas, sindicais) que ajudem 

sua formação omnilateral. 

 

3.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ALÉM DOS PRECEITOS 

INSTITUCIONAIS 

 

A importância dada à formação de professores pelas políticas educacionais atuais foi 

resultante, entre outros aspectos, da necessidade de fazer chegar até a escola a 

operacionalização da reforma educacional, e de promover a melhoria da qualidade da 

educação considerada como fundamental em um mundo em constante mudança. Essas 

reformas, consubstanciaram um modelo de formação de professores submetido às demandas 

da ordem capitalista, tornando necessária uma nova regulação, sem contudo, contemplar 

algumas proposições requeridas pela sociedade civil, representada, dentre outras associações, 

pela Anfope. 

A Anfope configura-se como uma associação político-acadêmica, fomentadora e 

socializadora de experiências relacionadas ao campo da formação de profissionais da 

educação. Preocupada em fazer avançar suas lutas, a Anfope, no XI Encontro Nacional, teve 

como tema central: Base Comum Nacional para a Formação dos Profissionais da Educação: 

um projeto ainda em construção (ANFOPE, 2002). 

O movimento dos Educadores representado pela Anfope vem discutindo os projetos 

político-educacionais no sentido de reavaliar suas proposições e avaliar as políticas oficiais. 

Seu objetivo é contribuir para a elaboração de um projeto de formação de professores que 

tenha a participação de vários segmentos sociais como: a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (Andes), e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) e outros. Os sucessivos encontros nacionais da Anfope aprofundaram e 

ampliaram as discussões sobre o tema da base comum nacional na tentativa de superar as 

dicotomias expressas nas licenciaturas pelo sistema de formação conhecido como o “3+1”, 

que separa conteúdo específico (comum ao bacharelado) e formação pedagógica (específica à 

licenciatura), como um complemento no final do curso (ANFOPE, 2002). 

Essa construção coletiva de formação de professores traz uma concepção sócio-

histórica de formação de professores baseada na noção de base comum nacional em 

contraposição às concepções tecnicistas que têm como uma de suas formas o esquema 3+1. A 

Anfope tem, na ideia de base comum nacional, o amparo de oposição à concepção de 
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currículo mínimo. É essa ideia que marca a luta contra as políticas de aligeiramento, 

fragilização e degradação da formação e da profissão do magistério. 

A base comum nacional da formação de professores não deve ser compreendida 

como currículo mínimo ou um rol de disciplinas, mas sim como concepção básica de 

formação que abarca como princípios: uma sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o 

fenômeno educativo, seus fundamentos; unidade teoria/prática que implica tomar o trabalho 

como princípio educativo; gestão democrática; compromisso social e político; trabalho 

coletivo e interdisciplinar; formação inicial à formação continuada. 

Entendemos que a concepção de base comum nacional implica mudanças no 

processo de formação; não basta formar indivíduos, é preciso saber para que tipo de 

sociedade, para que tipo de prática social o professor/educador está sendo formado. 

Acreditamos que todo processo formativo contém uma dupla dimensão, ou seja, toda 

formação precisa realizar o processo de homogeneização da relação do indivíduo com a 

realidade, isto é, reproduzir a sociedade (reprodução social); por outro lado o processo de 

formação deve permitir que o indivíduo se insira na realidade. Contudo, esse mesmo processo 

de formação lhe permite superar o processo de alienação, pois tal processo formativo 

fornecerá as condições para a intervenção na prática social (educativa). 

Segundo a Anfope (2002), os princípios para a organização curricular dos cursos de 

formação de professores devem se orientar para: a formação omnilateral; a docência como 

base da formação profissional para todos os que se dediquem ao trabalho pedagógico, o 

trabalho como foco educativo; a sólida formação teórica em todas as atividades curriculares; a 

criação de experiências curriculares que permitam o contato dos alunos com a realidade da 

escola básica; a pesquisa como princípio de formação; a vivência da gestão democrática; o 

desenvolvimento do compromisso social e político da docência; a reflexão sobre a formação e 

seu trabalho; a avaliação permanente dos cursos de formação dos profissionais da educação 

como parte das atividades curriculares e compreendida como responsabilidade coletiva a ser 

conduzida, tendo como instrumento orientador, o projeto político – pedagógico de cada curso. 

Um currículo elaborado nessas bases possibilitará a formação do professor, com compromisso 

político com a transformação. Esse currículo poderá fornecer um posicionamento a favor de 

algumas possibilidades de formação mais alinhadas ao princípio de uma formação sócio-

histórica do indivíduo. 

As propostas dos organismos internacionais, expressas anteriormente, encontram-se 

representadas na LDB nº 9.394/96 quando aponta o perfil de professor capaz de assumir os 

desafios da educação básica. A nova regulação aprovada aponta para o ressignificar do papel 
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do professor. Entre elas, evidenciamos: a promulgação da Resolução CNE 02/97 que 

estabelece a possibilidade de complementação pedagógica para qualquer portador de diploma 

em nível superior, que queira atuar na educação básica; a criação de novas organizações 

institucionais como os Institutos Superiores de Educação e os Cursos Normais Superiores; a 

regulamentação do Curso Normal em nível médio; as determinações do Parecer 133/2001, 

que impedem os cursos de pedagogia das IES não – universitárias de formar professores de 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental; a regulamentação dos cursos 

sequenciais que concorrem com os cursos de graduação plena; o estabelecimento de 

Diretrizes Curriculares para a formação profissional em nível médio e superior de todas as 

áreas profissionais; a implementação de Diretrizes Curriculares para a formação de 

professores da Educação Básica, em nível Superior (Resolução CNE/CP01/2002 e Resolução 

CNE/CP02/2002), separada das Diretrizes para o Curso de Pedagogia. Essa regulação leva a 

acreditar que estamos diante de políticas públicas em educação que pouco tem contribuído 

para que a profissão docente se torne uma profissão prestigiada, valorizada e bem 

remunerada. Nesse contexto histórico da construção da profissão docente no Brasil, os 

professores foram submetidos a uma maior regulamentação das atividades, burocratização e 

controle do seu trabalho, isolamento e individualismo. Todos esses são fatores que limitam o 

processo de autonomia dos professores. 

Observamos que tais medidas encontram-se, de certa forma, em oposição ao que se 

entende por formação para o humano, ou seja, a formação que una a reflexão à ação; a teoria à 

prática, que tenha o trabalho como princípio educativo. Constatamos que, no quadro das 

políticas de formação, a formação omnilateral está esquecida; não acreditamos que haja 

espaço para ela; também não é dada a devida prioridade e relevância que requer a formação 

inicial, as condições de trabalho, o salário, a carreira e a formação continuada como um 

direito e obrigação do Estado.  

Nesse sentido, as contradições se sobrepõem visto que as políticas educacionais 

proclamam a qualidade da educação sistematizada, a equidade, a profissionalização do 

magistério e a ênfase dada ao individualismo tendo os professores total responsabilidade pelo 

seu processo formativo.  

A política educacional na década de 1990 mostra o interesse político de alguns 

grupos. Tais medidas alimentam, de certa forma, políticas clientelistas e corporativas que 

traduzem a forma de aligeirar e reduzir os gastos com a formação inicial e continuada de 

professores. 
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De conformidade com a Anfope, também, somos contra a proposta que objetiva criar 

centros específicos de formação de professores, separando a formação para a docência dos 

demais especialistas. Tal proposta mantém a separação e a divisão na formação de 

profissionais da educação, ela evidencia a preparação de professores e não de educadores, 

pois enfatiza conteúdos e metodologias específicas em detrimento da investigação e da 

pesquisa. 

Esse elenco de determinações legais tem como um de seus objetivos alavancar 

respostas aligeiradas e mascarar a realidade, pois o que é passado, através dos índices 

estatísticos sobre a situação da educação, responde ao atendimento das metas educacionais 

estipuladas pelos organismos internacionais. E quanto à formação de professores, a formação 

recebida não os habilita a responder às mudanças sociais e políticas de que a sociedade 

realmente necessita. 

Segundo a Anfope (2002), entendemos que é preciso garantir uma política global de 

formação de professores como condição de melhoria da qualidade dos cursos existentes que 

atendem de maneira aligeirada e fragmentada. É preciso, também, superar os reducionismos 

que estão postos na legislação; é necessário formar um profissional cuja docência seja a base 

da identidade profissional; que entenda que os programas de educação a distancia para 

formação de professores devem ser antecedidos pela formação inicial; compreender que o 

lócus prioritário para formação de professores são as universidades e suas faculdades de 

educação. Fazer com que as escolas transformem-se em instituições de desenvolvimento 

profissional, comunidades de aprendizagem, de inovação e de formação continuada. Eis o 

nosso desafio: mudarmos o cenário da formação e da profissionalização de professor no 

contexto das políticas que estão postas. As legislações, as normas, os pareceres oficiais 

objetivam responder, de forma emergencial e estatisticamente, aos índices educacionais. 

Entretanto, não atende aos princípios da qualidade, se compreendida como a formação 

integral, multilateral do homem, capaz de contribuir para as mudanças políticas e sociais do 

país. 

A política oficial de formação de professores não relaciona formação com as 

condições adequadas de trabalho, política salarial e carreira; não ajuda a profissionalização, 

tampouco a valorização dos professores. Implementar uma política de formação de 

professores que vá ao encontro dos anseios e das necessidades dos professores exige atender 

às reais condições dos professores e promover a qualidade dos atuais cursos de formação 

docente. 
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A complexidade das reformas educacionais requer análises profundas da relação 

entre o Estado e sociedade; do modo em que cada contexto histórico se apresenta essa relação. 

Assim, podemos afirmar que as reformas educacionais, na década de 1990, foram resultantes 

de fatores estruturais, conjunturais, enfim, fatores endógenos e exógenos subsumidos pelo 

econômico; pela presença das exigências das agências financiadoras que se materializam em 

políticas públicas sociais que priorizam a educação, os programas de formação de professores 

na perspectiva da profissionalização do ensino sem contudo alterar as circunstâncias que 

obrigam o (a) professor (a) fazer o seu trabalho em condições adversas. Assim, para não 

sucumbir diante das circunstâncias de mudanças que alteraram o trabalho docente mas sem 

capacitá-los os professores precisam intervir no processo de construção e reconstrução da sua 

formação, vislumbrá-la como um processo ativo e permanente de valorização da profissão 

docente realizada na interação dinâmica com os vários contextos sociais, econômicos e 

políticos.   

A corrida por qualificação de professores, na última década, ocasionada pela LDB nº 

9.394/96 permitiu a existência de muitos cursos sem qualidade; com exigências mínimas em 

relação ao corpo docente e a carga horária. Apesar de o discurso falar em qualidade, equidade, 

autonomia escolar, profissionalização docente, observamos que as reformas da década de 

1990 exigiram respostas focadas (na equidade, qualidade, profissionalização) no papel da 

educação, como instrumento de transformação social. Mas podemos considerar, concordando 

com Torres (2000); Braslavsky (1999), que as reformas educacionais não alcançaram seus 

objetivos, pois, atualmente, ainda, permanecem problemas, como: a evasão, a falta do 

domínio dos códigos da língua materna e da matemática. Em relação à formação de 

professores, o perfil que temos de formação está muito longe de formar um profissional com 

uma formação sólida e comprometida com a melhoria da qualidade da educação básica.  

Os resultados obtidos no campo educacional expõem a fragilidade e as contradições 

das políticas educacionais, das políticas de formação e das políticas curriculares.  
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4 POLÍTICAS CURRICULARES: UM REFERENCIAL  PARA   ANÁLISE   DA 

FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

Neste capítulo, procuramos discutir as políticas curriculares no âmbito das 

“reformas” educacionais da década de 1990 e suas repercussões nos currículos de formação 

inicial de professores. Partimos do pressuposto de que elas se constituem em um subconjunto 

das políticas educacionais e são influenciadas pela forma de organização do Estado em cada 

momento histórico. Na atualidade, essas políticas têm assumido o desenho exigido pelas 

transformações ocorridas no mundo da produção ocasionadas pelo desenvolvimento das 

tecnologias e pelo processo de globalização e da ideologia neoliberal.  

No Brasil, esse cenário originou políticas educacionais que exprimiram, nas suas 

orientações, a prevalência da lógica mercadológica sobre a lógica social, submetendo a 

educação sistematizada à racionalidade do universo econômico. Essas políticas tiveram, como 

principais mediadores, os organismos internacionais, que, por meio de uma série de encontros 

e documentos, conseguiram imprimir uma homogeneidade às políticas educacionais em toda a 

América Latina. 

Coerentes com as diretrizes do Banco Mundial e Cepal, os princípios adotados nas 

definições das políticas educacionais têm movido a educação e o conhecimento numa 

perspectiva produtivista, e sintonizada com as demandas da ordem capitalista. Nesse sentido, 

as políticas educacionais têm privilegiado a formação individualista, competitiva, voltada 

mais para as questões do mercado do que para a formação humanista do homem. Essa 

concepção de formação repercutiu nas atuais políticas curriculares, em especial, nos 

currículos de formação de professores da educação básica, passando a ter, como eixo, a 

aquisição de competências, baseadas na lógica do mercado.  

Inicialmente, o capitulo analisa o papel do Estado na definição das políticas 

curriculares, utilizando-as como forma de adequar o sistema educacional às suas 

necessidades.  Discute as diferentes concepções e referenciais de currículo, que têm orientado 

a definição das políticas curriculares, enfatizando os modelos da racionalidade técnica e da 

racionalidade contextual. Apresenta, ainda, as abordagens conceituais de currículo, fazendo 

uma retrospectiva da sua dimensão histórica, em diferentes momentos contextuais. Por fim, 

analisamos as atuais concepções de currículo que têm influenciado na elaboração de propostas 

para a formação de professor da educação básica, e suas implicações para a prática docente. 
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4.1 POLÍTICAS CURRICULARES: COMO MECANISMO DE CONTROLE DO ESTADO 

 

O Estado liberal tem sofrido profundas transformações ao longo da história do 

mundo civilizado, e assumido diferentes funções. Isso ocorre porque o Estado não é um ente 

monolítico, mas uma organização que existe em função de prioridades e interesses de grupos 

sociais que compõem a sociedade.  

Segundo Poulantzas (2000, p. 148), o “estado é uma condensação material e 

específica de uma relação de forças entre classes e frações de classes”. Portanto, pela sua 

própria natureza, o Estado capitalista exerce um papel organizativo, na medida em que 

representa, materializa os interesses de classe e da acumulação do capital, sem, contudo, 

aparentar compromissos com interesses particulares e nem com grupos específicos, o que traz 

uma noção de neutralidade. Essa característica tem permeado as atuais políticas sociais e, em 

particular, as políticas educacionais. Segundo Werle (2005, p. 24): 

 

 

As políticas não são estáticas, modificando-se na medida em que surgem 

inconsistências e lacunas nos recursos de organização do Estado. Entretanto, as 

carências e necessidades concretas só modificam o processo político, 

materializando-se em novas leis, decretos, normas, quando produzirem 

inconsistências nas formas usuais de organização adotadas pelo Estado. Por isso, a 

força de certos interesses só é acionada quando se destrói a integridade e a 

consistência das políticas em vigor, exigindo que o Estado se reorganize para 

manter-se como procurador que materializa e expressa a vontade política geral.  

 

 

 

A década de 1990 foi um desses momentos quando os Estados-nacionais tiveram que 

se reestruturar como forma de buscar a unidade política e a credibilidade para as suas ações. 

Nesse sentido, os sistemas educacionais sofreram profundas transformações que repercutiram 

nos campos do financiamento, da gestão, da formação e do currículo.  Essas reformas 

empreendidas na área educacional forneceram elementos para uma análise mais profunda das 

relações estabelecidas entre a educação e o controle social exercido pelo Estado, pois 

possibilitam a análise dos projetos políticos, econômicos e culturais formulados em um 

determinado momento histórico.  

Nesse contexto, é possível dizermos que as políticas educacionais são construídas na 

complexidade e contradições entre os grupos sociais, quando na existência de poderes que se 

intercruzam e decidem em nível da administração central. Inferimos, então, que as políticas 

educacionais seriam as decisões advindas do sistema político, reconhecidas como válidas 
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socialmente, e envolveriam as intenções e estratégias definidas por critérios ideológicos e por 

razões de sustentação do modelo econômico.  

À revelia das controvérsias que tentam explicar as relações de poder na sociedade de 

classe, situamos a emergência do currículo na sociedade moderna como produto da era 

industrial fortemente ligada à noção de Estado, principalmente no aspecto que representa a 

racionalização e a burocratização das finalidades educacionais, assim como em função das 

várias formas de controle social que legalizam práticas autoritárias dentro dos sistemas 

educacionais. Nesse sentido, concordamos com a ideia defendida por Pierre Bourdieu (1997), 

de que o Estado, conectado com o capital econômico, cultural e social, forma-se a partir do 

uso legítimo da violência física e simbólica em um território definido, ou seja, forma-se sobre 

estruturas físicas e mentais. No que se refere ao sistema educacional, o autor faz a seguinte 

colocação: 

 

É provável por um efeito de inércia cultural que continuamos tornando o sistema 

escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da “escola 

libertadora”, quando ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores 

mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 

desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como 

dom natural (BOURDIEU, 1997, p. 41). 

 

 

 

Nesse processo de absorção de uma cultura dominante facilitado pelo trabalho dos 

aparelhos ideológicos, o Estado passa a integrar uma cultura legítima que tem, no currículo, o 

espaço de distribuição das ideias dominantes. Portanto, o currículo se operacionaliza pelo 

processo de absorção de uma cultura dominante que passa pela aparência de legítima e é dada 

como natural.  Nesse sentido, a razão de ser do Estado é legitimada pelo aparelho jurídico, 

pela administração, pelo sistema educacional, que tem, no currículo, um instrumento que 

estabelece o sistema de normas e as finalidades que orientam o processo educativo 

(BOURDIEU, 1997).  

No atual momento histórico, de reorganização capitalista, as políticas educacionais e 

curriculares são idealizadas com ênfase nos preceitos neoliberais no contexto da tradição 

individualista, de redistribuição mínima, voltadas para a competitividade e pela produtividade 

dos sistemas. Trata-se de uma perspectiva liberal clássica que reforça a crença do mercado, 

baseada na ideia de que a liberdade do indivíduo é o regulador eficiente da distribuição de 

recursos. Esse Estado seria mínimo para o social, no qual as políticas sociais seriam somente 

para os que não conseguem ter o suficiente para viver, portanto, focadas em grupos 

específicos. 
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O Estado, ou seja, o governo (forma organizada do poder estatal) ao elaborar 

políticas curriculares, tem como parâmetro o processo político de escolaridade, isto é, a rede 

de estruturas, papéis, normas e relações interpessoais que operam no processo de escolaridade 

e no processo de formação de professores. Sendo um plano de intenções do poder educativo, o 

currículo está inserido na lógica desse poder e não deve ser separado do contexto amplo que o 

define, nem do espaço histórico temporal, tampouco da organização escolar que o concretiza. 

Segundo Pacheco, 

  

[...] a política curricular representa a racionalização do processo de desenvolvimento 

do currículo nomeadamente com a regulação do conhecimento, que é a face visível 

da realidade escolar, e com o papel desempenhado por cada ator educativo dentro de 

uma dada estrutura de decisões relativas à construção do projeto formativo 

(PACHECO, 2003, p. 14). 

  

 

 

Portanto, a política curricular exerce importância fundamental na formação das 

subjetividades humanas, que são moldadas de acordo com as necessidades vigentes e com as 

exigências do paradigma educacional emergente. A planificação das ações responde a um 

processo de racionalização das atividades, procurando atender às demandas da eficiência e da 

produtividade. No entendimento de Gimeno Sacristán (1998), a política curricular deve ser 

entendida como um subconjunto das políticas educacionais, podendo ser nomeada como um 

conjunto de leis,
23

 regulamentos, pareceres que dizem e orientam o que deve ser ensinado. O 

autor define política curricular como: 

 

 

Toda a decisão ou o condicionamento dos conteúdos e da prática de 

desenvolvimento do currículo desde os contextos de decisão política e 

administrativa, que estabelece as regras de jogo do sistema curricular. Planeja 

parâmetros de atuação com um grau de flexibilidade para os diferentes agentes que 

moldam o currículo. Na medida em que o regula, a política é o primeiro 

condicionamento direto do currículo e, indiretamente, é através da sua ação que 

outros agentes são moldados (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 129-130). 

 

 

 

Considerando a citação do autor, evidenciamos a complexidade e a amplitude das 

políticas curriculares, que não se restringem à definição de conteúdos, competências e 

habilidades que deverão ser desenvolvidas em um sistema educacional, mas envolvem 

decisões políticas, econômicas e culturais. Nesse aspecto, a política curricular é uma ação 

                                                 
23

 A lei produz o espaço do político e que a política encerra uma finalidade e um sentido de ação (ARENDT, 

1997, p. 121). 
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simbólica que exprime uma ideologia para os arranjos da autoridade e que abarca tanto as 

decisões das esferas da administração central quanto às resoluções que são tomadas nos 

espaços escolares. 

Discutindo as políticas curriculares, Pacheco (2003, p. 14) apresenta três tipos de 

instrumentos pelos quais essas políticas poderão ser executadas: “normativos explícitos e 

objetivos (leis, decretos-leis, portarias, despachos normativos); normativos interpretativos e 

subjetivos (circulares e ofícios circulares); documentos de orientação e apoio (textos de apoio, 

documentos internos da escola.” Nesse entendimento, a política curricular é muito abrangente; 

ela compreende tanto a elaboração de leis, decretos, a produção de planos e programas, 

quanto a execução de práticas, ou de ações concretas. Os textos curriculares, advindos da 

administração central, são documentos de trabalho que representam a fala oficial do governo e 

estão embutidos interesses que dizem respeito aos diversos níveis de ação. Os discursos que 

legitimam a política curricular (produzidos nas diferentes práticas curriculares) se situam, 

sobretudo, no contexto da escola e da sala de aula.  

A política curricular pode ser vista em duas dimensões: macropolítica e 

micropolítica, correspondendo, respectivamente, às intenções e às práticas. No plano 

macropolítico, situamos o papel da administração estatal na elaboração e regulação da política 

curricular. No plano micropolítico está o lugar das escolas, dos professores e dos alunos nas 

feições práticas do currículo que, nem sempre, são totalmente controladas pelos dirigentes 

escolares. Reconhecemos que existem estruturas que limitam o controle do Estado o que 

prova que a prática curricular é complexa, contingencial e instável. Existem atores (políticos, 

grupos de pressão, professores) que influenciam de diferentes formas na decisão curricular. 

Nesse sentido, é que Pacheco (2005, p. 107) faz a seguinte afirmação:  

 

 

[...] a política curricular decide-se e aplica-se numa perspectiva interpretativa e 

menos determinista ou num conjunto complexo de relações entre a escola, a 

experiência individual e a vida pública, ou ainda num espaço de reconstrução de 

valores, experiências e interesses, dado que a política não pode esgotar-se no 

momento normativo como se o político fosse o ator por excelência na construção do 

currículo. 

 

 

 

Compreendemos que as políticas curriculares não são decididas linearmente, mas 

elaboradas por contextos relacionados. No entender de Pacheco (2005), esses contextos 

podem ser, assim, elencados: contexto de influência (instante da construção dos discursos 

políticos no qual fazem parte os principais grupos de pressão, os organismos e os 
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determinantes locais); contexto de produção do texto político (produção dos textos 

normativos, documentos, pareceres, discursos oficiais); contexto da prática (área de 

intervenção dos que fazem acontecer o currículo; é o contexto em que os textos curriculares 

podem ser rejeitados se não forem de acordo com os propósitos e valores dos professores e 

dos demais sujeitos envolvidos); contexto dos resultados (os efeitos das políticas nas 

estruturas e práticas, impacto das mudanças nos níveis de igualdade, liberdade e justiça 

social); contexto da estratégia política (as atividades sociopolíticas). 

Dessa forma, podemos dizer que existem diferentes concepções curriculares, e a 

forma como se entende essa concepção determina uma formação voltada para a emancipação 

ou acomodação. Assim, consideramos pertinente discutir quais os pressupostos que estão 

presentes nas diferentes concepções curriculares e como elas têm sido determinantes em uma 

dada estrutura de sociedade.  

 

4.2 POLÍTICAS CURRICULARES: PRINCIPAIS CONCEPÇÕES E REPERCUSSÕES 

PARA A EDUCAÇÃO 

 

As análises sobre as lógicas de construção das políticas curriculares constituem um 

tema central das pesquisas em currículo. Tais estudos, de maneira geral, podem ser divididos 

entre aqueles que se situam na racionalização ou prescrição e os estudos que estão voltados, 

principalmente para a interpretação ou análise crítica. Essas formas de estudar o currículo são 

denominadas de modelo das racionalidades
24

 técnicas e modelo das racionalidades 

contextuais e têm contribuído para a compreensão do currículo em termos de conceituação e 

processo. Em ambas as perspectivas, há diversos estudos que abordam as racionalidades; 

entre eles, destacamos os de Goodson (2001); Gimeno (1998); Pacheco (2003, 2005); Torres 

Santomé (1998).       

Pacheco (2005) defende que as políticas educacionais e curriculares podem ser 

analisadas tendo, como referência o modelo das racionalidades técnicas e o das racionalidades 

                                                 
24

“O conceito de racionalidade é [...] aquele que é comum nas ciências sociais. Assim, conforme é usual, um 

sujeito racional é visto como tendo um conjunto coerente de preferências, estabelecidas de entre as opções que se 

lhe oferece” (RAWLS, 1993, p. 25). A idade moderna é a idade da racionalidade técnica e é traduzida pela 

metáfora da teoria organizacional como organismo/sistema de vida que desenvolve as funções necessárias para 

sobreviver. O gestor é como parte interdependente que age em um sistema de adaptação (HATCH, 1997). A 

racionalidade técnica é próxima da racionalidade funcional, ou seja, da organização lógica das tarefas em 

pequenas unidades, em função do interesse da eficiência da razão instrumental e da racionalidade sistêmica. 

Razão instrumental – aplicação da razão humana ao serviço dos objetivos instrumentais. Racionalidade sistêmica 

– habilidade para compreender a natureza do conjunto do sistema a partir de cada tarefa em particular 

(HORKHEIMER, 1988). 
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contextuais. O modelo da racionalidade técnica abrange duas dimensões: a engenharia 

tyleriana e a engenharia mercantil, que dão origem a duas lógicas de construção das políticas 

curriculares: a lógica do Estado e a lógica do mercado. O modelo das racionalidades 

contextuais contempla outros dois eixos: a racionalidade crítica e a racionalidade cultural, que 

fundamentam a lógica do ator e a lógica cultural. 

Utilizamos a figura, elaborada por Pacheco (2005), para melhor visualizar essas 

concepções.  

Figura 1 

Lógicas na construção das políticas curriculares 

 

    RACIONALIDADES TÉCNICAS                 RACIONALIDADES CONTEXTUAIS 

 

 

 

Fonte: Pacheco (2005, p. 110) 

 

O modelo das racionalidades técnicas tem, como pressuposto, os estudos de Tyler, 

denominado Rationale Tyler
25

, que pode ser considerado uma das primeiras contribuições no 

sentido de sistematizar um referencial para as políticas curriculares, pois discute a importância 

dos contextos de decisão para a organização das práticas curriculares. Esse modelo 

caracteriza-se por uma visão tecnicista do currículo e a racionalidade que o determina é a 

técnica. As decisões são idealizadas em nível macro, admitindo o papel centralizador da 

administração central e da linguagem específica dos curriculistas, deixando-se às escolas e aos 

professores a função de implementá-las, pois não são considerados decisórios da política. O 

currículo fundamenta-se na lógica positivista da investigação, ou seja, a prática só adquire 

validade científica se for ordenada pela teoria (regularidade dos fatos) e pelos especialistas. 

                                                 
25

Rationale Tyler, talvez um dos mais fortes parâmetros para a referencialização das políticas curriculares na 

medida em que se constituiu em um marco indelével tanto para a definição dos contextos  de decisão quanto para 

a organização das práticas curriculares. É nesse sentido que, dentro de uma visão estrutural do currículo, Leo 

Cherryholmes (1998) fala na existência de quatro metanarrativas curriculares: a abordagem de Tyler; a estrutura 

das disciplinas Schawb (1963); a aprendizagem de Bloom; o prático de Schawb (PACHECO, 2003, p. 26).  
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Em relação à política curricular, esse modelo de currículo desconsidera os professores como 

atores, e as escolas como locais de (re) construção do projeto de formação.  

Trata-se de uma perspectiva que considera o currículo como um plano pronto e 

acabado, negando ao professor o papel de colaborador das feições que o currículo pode tomar. 

O currículo é objetivado como um produto e não como um projeto que deve ser entendido, 

esclarecido e transformado. Separa-se o momento da concepção do momento da execução, o 

que torna os professores meros executores de ações que foram pensadas por outros, em uma 

típica divisão do trabalho, o que corrobora com a desprofissionalização docente.  

Segundo Young (2000), considerar o currículo como evento pronto e acabado e que 

tem que ter veracidade reconhecida é um equívoco. Negar aos professores, alunos e demais 

atores o papel qualitativo na concepção e moldagem do currículo é colocá-lo como um 

produto e não como um projeto que deve ser (re) compreendido, (re) interpretado e em 

constante transformação. Nas palavras de Young (2000, p. 40), 

 

[...] os currículos acadêmicos são produtos das ações das pessoas na história, como 

qualquer outra forma de organização social. Eles não são dados, nem, no linguajar 

de hoje, representam um “padrão-ouro” imutável. Podem, portanto, ser modificados. 

A questão é de intenção e de até que ponto o currículo vigente representa uma 

sociedade futura que podemos endossar ou uma sociedade passada que queremos 

mudar. 

 

 

 

O ideário da racionalidade técnica que alicerça as políticas curriculares e 

historicamente sofre críticas, mas ainda não cedeu seu lugar e tem contribuído para a 

produção de currículos que estruturam os conhecimentos motivados por interesses técnicos 

cuja finalidade é formar um repertório instrumental e estratégico que possibilite a ação 

racional do homem, seu sucesso com relação a metas preestabelecidas para a sua inserção no 

mercado. O currículo, sob o ideário liberal tecnicista baseado na racionalidade instrumental e 

na teoria do capital humano, passou a ser estabelecido em função da eficiência e da eficácia. 

A ação racional instrumental tem, portanto, sua razão medida pela eficácia (CUNHA, 1994). 

Tal concepção teórica trata o currículo como sinônimo de conteúdos e programas orientados 

pela racionalidade acadêmica (currículo clássico-humanista dos jesuítas e a concepção 

cientificista de Hilda Taba); como meio de promoção da autorrealização dos alunos (proposta 

de Dewey) e currículo como tecnologia e eficiência (Bobbitt e Tyler). 

Os pontos consensuais em que é possível colocar a racionalidade técnica e a 

racionalidade instrumental num mesmo quadro conceitual da teoria curricular referem-se aos 
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seguintes: o pressuposto básico é o interesse técnico, objetivando o agir instrumental no 

sentido de desenvolver habilidades que os capacite para a inserção adequada do sujeito no 

mundo do trabalho; estão baseados no discurso científico na perspectiva empírico-analítica; 

compõem um conjunto organizacional sob a lógica da ideologia burocrática e desenvolvem 

um padrão de ação tecnicista. 

Nessa perspectiva, a teoria é colocada em nível superior à prática, entendida como 

espaço de aplicação da teoria em situações dadas. O currículo é assim concebido como um 

produto teoricamente elaborado, cuja legitimidade é reconhecida por contemplar os preceitos 

normativos legais cuja finalidade primeira é garantir a transmissão de conteúdo, de acordo 

com o modelo da racionalidade técnica.  

As políticas curriculares adeptas do modelo da racionalidade técnica concebem o 

currículo nos aspectos técnicos e como instrumentos de controle e adaptação social, sem 

questionar as múltiplas influências e mediações que, em níveis hierárquicos, o determinam. 

Esse modelo tem como preocupação os aspectos conjunturais e externos da sociedade, sem 

analisar os fatores estruturais que determinam o aparecimento dos problemas sociais. Ao 

comentar sobre o modelo de currículo baseado na racionalidade técnica, Giroux (1986, p. 16) 

assim se posiciona: [...] “nas versões conservadoras como liberais da escolarização, a teoria 

tem permanecido firmemente entrincheirada na lógica da racionalidade tecnocrática”. 

Dentro da lógica da racionalidade técnica e segundo o entendimento de Pacheco 

(2005), as políticas curriculares incluídas no referencial técnico abrangem duas lógicas: o 

Estado e o mercado. Para esclarecer melhor como se articulam essas duas lógicas, utilizamo-

nos das ideias de Foucault (1987), para quem o surgimento dos Estados nacionais modernos e 

o desenvolvimento das sociedades industrializadas produziram as sociedades disciplinárias; 

nessas, instala-se uma nova ordem de poder, que relaciona o poder e a vida. Nessa nova 

ordem, o poder disciplinador é exercido pelo Estado quando elabora suas políticas 

educacionais; e o currículo, nesse contexto, passa a ser um elemento fundamental desse 

processo. A necessidade de planejar a educação nasce nos saberes e nas práticas econômicas, 

comerciais e industriais (FERREIRA, 1983). Podemos dizer que a lógica de mercado, ou seja, 

da economia capitalista foi quem originou a necessidade de fazermos planos, antes de agir, 

como exigência para o desenvolvimento das áreas comercial e de vendas. A organização do 

trabalho nos moldes do taylorismo criou a necessidade de um planejamento rigoroso, que 

tornasse o trabalho algo racional, eficaz e eficiente, a custos baixos. Isso fez com que os 

governos dos Estados capitalistas se dedicassem a planejar suas ações, em termos de políticas 

públicas, em áreas fragmentadas e disciplinares, tais como: educação, saúde, habitação e 
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outras. Nesse contexto, a educação exerce um papel; e na escola, através do currículo, 

planejam-se intervenções que ajudam a manter o status quo do indivíduo burguês. 

As políticas curriculares organizadas no contexto das lógicas de mercado e de Estado 

são estimuladas por propostas advindas das agências internacionais Banco Mundial (1995) e 

Cepal/Unesco (1995) que definem políticas e prioridades para a educação com base em 

análise econômica, colocando, como um dos eixos da reforma educativa, a qualidade da 

educação. Nessa linha de pensamento, as políticas curriculares têm, como parâmetros, a 

eficiência e a produtividade e passam a se configurar tendo como referência a lógica de 

mercado, que, na atualidade, se identificam com os princípios da privatização, da globalização 

e da escolha livre que forma os alicerçares da eficiência, da qualidade e da equidade, tão 

proclamadas nas orientações das agências internacionais. 

No entanto, podemos entender as políticas curriculares utilizando outra dimensão de 

análise que privilegia o entendimento do campo social e do político, embora, na opinião de 

Goodson (2008), esses campos ainda sejam insuficientes, para uma real concepção de política 

curricular. Para o supracitado autor, a essas dimensões de análise, é importante acrescentar a 

compreensão dos aspectos pessoal e o biográfico das pessoas envolvidas na concepção e na 

implementação das políticas curriculares, pois, ignorar ou negar as histórias pessoais, é 

colocar o processo educacional oprimido pela inércia contextual.  

Tendo como base as ideias de Goodson (2008), compreendemos que o modelo das 

racionalidades contextuais só tem sentido no âmbito da teoria crítica (por levar em conta a 

historicidade dos contextos) e das múltiplas abordagens pós-modernistas e pós-estruturalistas 

que têm contribuído para o surgimento de propostas curriculares de diversos matizes. Tal 

modelo tem contribuído para a gênese de teorias curriculares críticas, emancipatórias, 

podendo ser identificado pela pluralidade de propostas teóricas e pela ausência de 

contribuições práticas. 

 

 

 

Na teorização curricular contemporânea grande parte da produção tem sido marcada 

pela influência do pensamento pós-moderno, presente em trabalhos de autores como 

Giroux (1993), McLaren (1993), Cherryholmes (1988), Popkewitz (1991, 1994, 

1995) e Silva (1993, 1994). Para Giroux (1993), o pós-modernismo assinala uma 

mudança em direção a um conjunto de condições sociais que estão reconstituindo os 

mapas social, cultural e geográfico do mundo e produzindo, ao mesmo tempo, novas 

formas de crítica cultural. A utilização do discurso pós-moderno na teorização 

crítica tem sido alvo de dúvidas e questionamentos, já que os ideais da modernidade, 

nos quais a teoria crítica se fundamenta, são vistos por muito como incongruentes 

com os princípios pós-modernos. [...]. Outras, no entanto, têm mostrado a 

possibilidade de se enriquecer a perspectiva crítica moderna com os insights do pós-

modernismo (MOREIRA, 1997, p. 15-16).  
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O entendimento de políticas curriculares, a partir da visão da racionalidade 

contextual, não é consensual, porém é resultante de redes de decisões que se originam tanto 

do poder político instituído quanto dos sujeitos com capacidade para mediar, direta ou 

indiretamente, nos campos de poder que estão envolvidos. Esse, também, é o pensamento de 

Gimeno Sacristán (1998, p. 82). Para ele, “as políticas e práticas da educação não podem ser 

pensadas nem governadas à margem dos agentes. A racionalidade técnica cede, assim, a 

proeminência a uma outra racionalidade imperfeita, modesta nas suas aspirações mas 

compreensiva das realidades sociais e humanas”. 

Para esclarecer melhor a lógica das políticas curriculares pela racionalidade 

contextual, Pacheco (2005) a subdivide em duas: a racionalidade crítica (lógica do ator) e a 

racionalidade cultural (lógica cultural). 

De acordo com as análises de Apple (1982), Giroux (1986), o modelo das 

racionalidades contextuais, partindo da compreensão das realidades sociais, humanas e 

culturais, se abre num leque de possibilidades políticas e de criação de concepções 

curriculares diversas na medida em que entendemos e analisamos as transformações pelas 

quais tem passado o mundo, pela via do particular, do local, da descentralização, voltadas aos 

interesses das minorias marginalizadas, com temas referentes a gênero, raça, sexo, cultura e 

poder. Portanto, a concepção de currículo que abrange uma atitude pós-estruturalista e pós-

moderna contempla proposições como: sujeito, identidade descentrada, multiculturalismo, e 

hibridismo. Esse conjunto de ideias tem consubstanciada uma posição pós-crítica sobre o 

currículo. 

Apoiando-nos na perspectiva da racionalidade contextual, argumentamos que as 

políticas curriculares que estão consubstanciadas, nesse referencial, atribuem aos atores certo 

grau de racionalidade, “cujo postulado se alimenta de duas fontes indissociáveis: o caráter 

incerto da ação pública, por um lado, e o caráter coletivo da ação pública, por outro” 

(BAUDOIN, 2000, p. 261). O modelo das racionalidades contextuais integra os contextos 

particulares, assim o currículo é dado como prática; perspectiva-se o currículo pela lógica da 

ação, portanto, um projeto não neutro (YOUNG, 2000). 

A noção do currículo, como processo, confere protagonismo ao sujeito (lógica do 

ator), no entanto essa não é uma concepção de currículo que pode ser observada na maioria 

dos sistemas educacionais. A análise das políticas curriculares tem mostrado que há 

predominância da racionalidade técnica, pois não se observam, na realidade escolar, os 

professores, os alunos, os pais com autonomia para interferirem na elaboração e nem na 
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implementação dessas políticas, tampouco se observa a participação dos que trabalham no 

interior da escola como sujeitos partícipes do processo curricular. 

Um outro aspecto a ser considerado é que as políticas de descentralização da 

educação – características das atuais políticas educacionais – não têm criado espaços de 

participação nas escolas. A descentralização, enquanto processo de responsabilização das 

escolas e dos professores, concomitantemente tem mostrado dois lados: um Estado forte, na 

seleção, organização e avaliação do conhecimento escolar e um Estado fraco, na gestão de seu 

processo de implementação. Essa gestão curricular descentralizada procura reconciliar o 

controle ideológico e cultural sobre as práticas, responsabilizando alunos e professores pelos 

resultados escolares. 

Pacheco argumenta: 

 

Apesar das idéias inovadoras da descentralização, sobretudo quando se pretende 

outorgar aos alunos, professores e pais a responsabilidade curricular que, de fato, 

assumem no cotidiano escolar, o Estado continua a ser centralista nos aspectos mais 

substantivos do currículo, admitindo a desregulação em alguns processos de seu 

desenvolvimento. O Estado mantém, ainda, um controle técnico sobre a escola e os 

professores, pois não só separa a concepção da execução como também define a 

forma curricular pela formulação dos objetivos (ou competências), da seleção e 

organização dos conteúdos, da proposta de atividades e do controle de avaliação 

(PACHECO, 2003, p. 96). 

 

 

 

A lógica cultural – a outra dimensão da racionalidade contextual – tem levado à 

construção de políticas curriculares cujos parâmetros estão na comunidade educativa, nas 

políticas de identidade e representação em uma perspectiva crítica. Portanto, é uma vertente 

social e cultural, consubstanciada pelos Estudos Culturais que se preocupam com a relação 

entre cultura, conhecimento e poder (GIROUX, 1995). Nesse contexto, a prática pedagógica é 

interpretada como um espaço por meio do qual os alunos discutem e colocam sob suspeita os 

diversos discursos e as diversas práticas culturais. Daí, podemos afirmar que o compromisso 

dos Estudos Culturais é refletir, criticamente, sobre os espaços e os discursos que produzem e 

representam a cultura; nele, assume-se que a “cultura é uma das condições constitutivas de 

existência de toda prática social, que toda prática social tem uma dimensão cultural” (VEIGA 

NETO, 2000, p. 53). 

Nesse sentido, questionamos as relações de poder que se encontram na base das 

representações culturais. Nesse enfoque, consideramos as políticas curriculares como um 

conjunto de práticas sociais; é o espaço onde se concentram e se desdobram as lutas pelos 

poderes; em que se podem identificar atores que produzam saberes, especialmente os 
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dominantes, de modo a justificarem o poder que lhes advém das suas práticas de decisão que 

expressam sua visão de mundo, seu projeto social, enfim suas “verdades”. “As políticas 

curriculares são, assim, mapas de poderes em que se podem identificar atores que produzem 

saberes, de modo a justificarem o poder que lhes advém das suas práticas de decisão e a 

assumirem-se como sujeitos políticos” 
26

(PACHECO, 2003, p. 102). 

Essas lógicas (do ator e cultural) devem ser compreendidas como áreas de poder que 

legalizam, em diferentes momentos, as políticas curriculares. É um poder diversificado que 

deve ser observado não só como um espaço próprio, com as suas especificidades, mas 

também como um espaço onde relações são construídas e desconstruídas na base do conflito, 

porque é impossível a unanimidade. 

A lógica das políticas curriculares, enquanto espaço social, é legitimada pela 

ideologia e pela hegemonia. Nesse sentido, é abordada pela luta de diferentes instâncias e 

níveis que delimitam os espaços de participação e os caminhos de decisão. Dessa forma, fica 

evidente que as políticas curriculares não expressam uma única lógica, na medida em que as 

lógicas de Estado, de mercado, do ator e da cultura são partes de uma totalidade, numa 

determinada construção histórica, que obtém sentido por meio das conquistas dos diferentes 

grupos sociais. 

 

4.2.1 Abordagens conceituais de currículo: um estudo a partir da sua gênese 

 

Sobre o tema currículo, produziram-se, nas últimas décadas do século XX, 

conhecimentos que refletiram um grande campo de estudo e de pesquisa, com contribuições 

relevantes
27

 para a compreensão das manifestações educativas. Esses estudos apontam que o 

campo curricular surge nos Estados Unidos no século XIX, no contexto das pressões que a 

sociedade industrial estadudinense exercia sobre a necessidade de o processo de escolarização 
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 Trata-se de noção utilizada por Henry Giroux e Peter McLaren para os alunos, mas que tornamos extensivos a 

todos quantos intervêm no processo de decisão curricular. O sujeito – político corresponde ao conceito de 

sujeito-pós-moderno, tal como é caracterizado por Tomaz Tadeu da Silva (1999, p. 195): “o sujeito (pós) 

moderno é o resultado do cruzamento dessas múltiplas dinâmicas e das múltiplas culturas que o contém. 

Examinar as identidades sociais e culturais resultantes, quais relações de poder estão envolvidas na formação 

dessas identidades e qual seu papel na perpetuação ou transformação de relações de poder tornou-se uma tarefa 

tanto da teoria social como da política” (PACHECO, 2003, p. 112). 
27

 Situamos como um dos estudos relevantes no campo do currículo a classificação de Macdonald, tendo como 

referência a aplicação da teoria dos interesses de Habermas ao campo do currículo. Macdonald (1975) justifica 

essa aplicação da seguinte forma: o conhecimento curricular é parte do conhecimento humano; o objeto do 

conhecimento curricular é o conhecimento escolar (seleção, organização e transmissão). Os três interesses 

básicos de Habermas – interesse em controle técnico, interesse em compreensão (ou interesse em consenso ou 

interesse prático) e interesse em emancipação (ou interesse crítico) – são considerados por Macdonald como as 

fontes das diferenças na teoria e na prática curricular (MOREIRA, 1990, p. 49). 
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cumprir e responder a finalidades e demandas impostas naquele momento. Portanto, o 

currículo não é fruto de um interesse meramente acadêmico, mas de uma preocupação social e 

política (pessoas ligadas à administração da educação para racionalizar seu processo) para 

resolver necessidades e problemas educativos. Nasce de um interesse administrativo, 

operacional, não intelectual.  

A origem do termo currículo é a palavra latina currere, que quer dizer caminho, 

jornada, percurso a seguir. Essa definição compreende duas ideias: uma de sequência 

ordenada; a outra, de totalidade. A ideia de sequência diz respeito à organização dos 

elementos da atividade educativa, assegurando, dessa forma, as etapas de desenvolvimento 

das ações e, em última instância, o seu controle. O sentido de totalidade requer que os 

elementos da ação educativa estejam relacionados de maneira a construir um todo organizado, 

coerente, com vistas a alcançar os objetivos educacionais preestabelecidos.  

Contudo é certo que a realidade escolar sempre conviveu com a realidade curricular, 

na medida em que a escola foi se tornando necessária na sociedade capitalista. O panorama 

político, econômico e social do século XX trouxe a demanda por mais escolarização, 

ampliando a socialização do saber entre a população como requisito de qualificação de mão 

de obra. O objetivo político-educacional era organizar essa demanda pelo conhecimento, 

mantendo, assim, o controle. Nesse sentido, o termo currículo é incorporado pela linguagem 

pedagógica, como meio para viabilizar a escolarização massiva, sem, no entanto, ameaçar a 

estrutura político-econômica da sociedade (MEIRELES; SOBRINHO, 2006).  

A concepção de currículo é bastante polissêmica o que tem contribuído para a 

disseminação de diferentes concepções. Pode ser entendida em uma visão restrita do que seja 

currículo, como um entendimento limitado. Nesse sentido, limita-se a um plano de instrução e 

é percebido como um conjunto de conteúdos a ensinar (disciplinas, temas, áreas de estudo); 

outras vezes, pode ser entendido em uma visão mais ampliada, isto é, como um conjunto de 

experiências educativas, um sistema dinâmico, processual e complexo, sem uma organização 

sistematizada. 

Segundo Silva (2004), uma definição não diz, realmente, qual é a essência do 

currículo; uma definição revela o que uma teoria específica pensa sobre o currículo. E que 

talvez mais importante na busca dessa definição seja saber quais as questões que uma teoria 

do currículo procura responder. O sentido que, hoje, é dado ao currículo, como um campo 

especializado de estudos, sofreu forte influência da literatura americana. No contexto de uma 

sociedade em processo de industrialização e urbanização, Bobbitt, em 1918, escreve o livro: 

The curriculum que seria o marco dos estudos sobre o currículo. As ideias contidas no livro 
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serviram para que a perspectiva técnica de conceber a escola, o currículo e a formação desse 

um passo à frente no que diz respeito à definição de currículo na Idade Média, pelo ensino de 

Trivium e Quadrium
28

 em que esse era definido como um plano formal de organizar a 

aprendizagem numa determinação de condutas, formas precisas, através da formulação de 

objetivos. 

Segundo Bobbitt (1918), o currículo deve ser entendido como um processo de 

racionalização de resultados educacionais mensurados de forma rigorosa. A fábrica é o 

modelo institucional dessa concepção de currículo, e sua inspiração é a administração 

científica de Taylor. Nesse sentido, o currículo é um plano, implementado na base do 

cumprimento das finalidades da educação pretendida; constroem-se objetivos, que expressam 

os resultados esperados, e os conteúdos do ensino. Nesse quadro, Bobbitt (1918, p. 43) define 

currículo de dois modos: “é todo o leque de experiências, sejam estas dirigidas ou não, que 

visam o desdobramento das capacidades do indivíduo; ou é a série de experiências instrutivas 

conscientemente dirigidas, que as escolas usam para completar e aperfeiçoar o desdobramento 

do currículo”. Nesse sentido, os objetivos, também, são colocados como elementos de base do 

processo educativo: quando o currículo é definido como incluindo tanto experiências dirigidas 

como não dirigidas, então os seus objetivos são todos os leques de capacidades humanas, 

hábitos, sistemas de conhecimento, etc. que cada indivíduo deve processar. 

Entendemos que, no discurso de Bobbitt, o currículo
29

 deverá ter a indicação precisa 

de objetivos, procedimentos e métodos para alcançar resultados que possam ser rigorosamente 

medidos a exemplo de uma empresa. Nessa perspectiva, o sistema educacional deveria 

especificar precisamente os resultados almejados e estabelecer métodos para alcançá-los. 

Deveria especificar os objetivos baseados no exame de habilidades necessárias para o 

exercício competente de uma profissão e ser tão eficiente quanto qualquer empresa 

econômica. A lógica era transpor para a escola o modelo, os princípios de organização da 

administração científica proposto por Frederick Taylor (1856-1915). “A atração e influência 
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 O currículo clássico humanista tinha o objetivo de introduzir os estudantes ao repertório das grandes obras 

literárias e artísticas das heranças clássica, grega e latina. Na forma trivium (gramática, retórica, dialética) e 

quadrium (astronomia, geometria, música e aritmética) (SILVA, 2003). 
29

 Na noção tradicional de teoria curricular, Bobbitt teria descoberto e descrito o que, verdadeiramente, é o 

“currículo”. Nesse entendimento, o “currículo” sempre foi isso que Bobbitt diz ser: ele se limitou a descobrí-lo e 

a descrevê-lo. Da perspectiva da noção de “discurso”, entretanto, não existe nenhum objeto “la fora” que se 

possa chamar de “currículo”. O que Bobbitt fez, como outros antes e depois dele; foi criar uma noção particular 

de “currículo”. Aquilo que Bobbitt dizia ser “currículo” passou, efetivamente, a ser o “currículo”. Para um 

número considerável de escolas, de professores, de estudantes, de administradores educacionais, “aquilo” que 

Bobbitt definiu como sendo currículo tornou-se uma realidade (SILVA, 2004, p. 13). A concepção curricular de 

Bobbitt consolida-se com a publicação, em 1949, do livro de Ralph Tyler – Basic principles of curriculum and 

instruction. 
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de Bobbitt devem-se provavelmente ao fato de que sua proposta parecia permitir à educação 

tornar-se científica” (SILVA, 2004, p. 23). Nesse sentido, o currículo se transforma numa 

questão de organização mecânica de uma atividade burocrática. 

Lopes (2001), ao analisar a história do currículo, coloca Bobbitt (1918) como 

pioneiro na criação da área dos estudos curriculares e apresenta Chartes (1923) e Tyler (1949) 

como copartícipes da organização dos estudos sobre currículo. As proposições formuladas por 

esses teóricos estão baseadas na Teoria da Administração Científica de Frederick Taylor, que, 

dentre outros princípios, destaca a racionalização do processo produtivo para atingir maior 

eficiência e produtividade econômica. De conformidade com Lopes (2001) e Silva (2004), 

compreendemos que as formulações elaboradas sobre currículo, na primeira metade do século 

XX, nos Estados Unidos, pretendiam trazer para a escola os princípios empresariais da 

administração científica com o propósito de alcançar a eficiência da escola. Buscava-se o 

planejamento racional do processo educacional. Portanto, os princípios do taylorismo eram 

usados na organização da transmissão dos conteúdos. Os princípios filosóficos que norteavam 

essa concepção era o positivismo, que, ao analisar o ato de aquisição do conhecimento, 

enfatiza o objeto conhecido em detrimento do sujeito que conhece. 

 O modelo curricular concebido por Ralph Tyler, segundo Silva (2004), centra-se em 

questões de organização e desenvolvimento curricular e tal com em Bobbitt o currículo é uma 

questão de técnica. Embora Bobbitt e Tyler apresentassem enfoques específicos, eles tinham 

um ponto em comum – o mundo do trabalho como eixo integrador da escola com a sociedade. 

Bobbitt enfatizava a eficiência burocrática na administração escolar através do planejamento e 

organização do currículo. Tyler buscou em Bobbitt a compreensão sobre o modelo científico 

de planejar o currículo para aplicá-lo na organização do processo ensino-aprendizagem com 

ênfase no elenco que compõe tal processo: alunos, objetivos e conteúdos.  

A organização e o desenvolvimento do currículo devem responder, de acordo com 

Tyler (1977), a quatro questões básicas
30

 que correspondem à divisão tradicional da atividade 

educacional: currículo, ensino, instrução e avaliação. Tyler afirmava que o currículo deveria 

buscar os objetivos da educação definindo-lhes e estabelecendo-lhes em termos de 

comportamentos esperados. Os objetivos comportamentais representam a parte essencial dos 

conteúdos e habilidades que os alunos devem dominar em um período estabelecido. O 

                                                 
30

 As quatro questões básicas a que o currículo deve responder segundo Tyler, são: 1. Que objetivos educacionais 

a escola deve procurar atingir?; 2. Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 

probabilidade de alcançar esses propósitos?; 3. Como organizar, eficientemente, essas experiências 

educacionais?; 4. Como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados? (TYLER, 1977, p. 

2).   
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objetivo maior era adequar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica. Ele 

buscava, no behaviorismo, os procedimentos experimentais necessários para condicionar e 

controlar o comportamento dos alunos. 

O modelo teórico de Tyler ([1949], 1977) identifica os elementos indispensáveis para 

a existência de um currículo em ação (objetivos, conteúdos, atividades e a avaliação). A 

avaliação, nesse modelo, é vista como parte integrante do processo de desenvolvimento do 

currículo. A concepção de Tyler sobre currículo coloca ênfase em objetivos, estratégias, 

controle e avaliação; preocupação com a definição de elementos e variáveis envolvidas no 

currículo; representa a conceitualização de uma teoria curricular ligada a uma teoria linear, 

normativa, prescrita de instrução no contexto da racionalidade técnica e na concepção 

tradicional de currículo. 

A concepção curricular marcada pela razão instrumental (predomínio da técnica) 

quando usada na organização da educação formal incorre na desumanização das relações no 

interior do cotidiano escolar.  Isso porque a educação não resulta somente da boa aplicação 

das técnicas, e considerando a complexidade do ato educativo, outras variáveis são 

necessárias para a compreensão da realidade social – histórica, que estão além dos ideais da 

racionalidade técnica. Esse entendimento não é novo; John Dewey,
31

 antes de Bobbitt (1918) 

e Tyler (1949), escreveu, em 1902, o livro – The child and the curriculum. É visível, no 

pensamento de Dewey, a preocupação com a construção da democracia, mas do que com o 

funcionamento da economia. Opondo-se a Bobbitt, achava relevante considerar, no 

planejamento curricular, os interesses e as experiências das crianças e jovens. Ou seja, 

podemos dizer que, em relação às representações estruturais, a teoria curricular de Dewey 

manifesta um compromisso com o crescimento individual e com o progresso social. Na sua 

concepção, a educação teria como objetivo maior a vivência e a prática dos princípios 

democráticos. A escola seria uma comunidade em miniatura, e a experiência seria o evento 

mais importante da educação.  

Na perspectiva de Dewey, um dos inspiradores da Escola Nova, encontra-se uma 

definição de currículo que ultrapassa o significado de plano/programa. Para ele, o conceito de 

currículo deveria estar vinculado ao conjunto das experiências educativas que fazem o 

caminho da aprendizagem institucionalizada que o aluno deve experienciar. Assim, conceitua 
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 “As teorias progressivistas elaboradas por Dewey e Kilpatrik representam uma das respostas dadas pelos 

educadores aos problemas sócio-econômicos provocados pelos processos de urbanização e industrialização 

ocorridas nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Paralelamente às mudanças na vida 

social, a escola deveria transformar-se e organizar-se cientificamente de modo a compensar os problemas da 

sociedade mais ampla e contribuir para o alcance de justiça” (MOREIRA, 1990, p.54). 
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o currículo como o meio de promoção da autorrealização dos alunos (DEWEY, 1902).  O 

modelo de Dewey (centrado na criança) rejeitava o currículo clássico por não levar em conta 

os interesses e as experiências das crianças e jovens e o currículo humanista por estar baseado 

nas matérias clássicas e não levar em conta a psicologia infantil.  

Os modelos tecnocráticos, como os de Bobbitt e Tyler, e os modelos mais 

progressistas de currículo, como de Dewey, que emergiram no início do século XX, nos 

Estados Unidos, constituíam, de certa forma, uma reação ao currículo clássico, humanista, que 

havia dominado a educação secundária desde sua institucionalização. Esse currículo era 

herdeiro do currículo das chamadas “artes liberais” que, vindo da antiguidade clássica, se 

estabeleceu na educação universitária da Idade Média e do Renascimento. Obviamente, o 

currículo clássico humanista tinha, implicitamente, uma “teoria” do currículo. Basicamente, 

nesse modelo, o objetivo era introduzir os estudantes ao repertório das grandes obras literárias 

e artísticas das heranças clássica grega e latina, incluindo o domínio das respectivas línguas. 

Fundamentando-nos nos estudos realizados, podemos situar os modelos de currículo 

que encontramos em Bobbitt (1918), Tyler (1949) e até mesmo o “modelo progressista” de 

Dewey (1902), no âmbito das ciências empírico-experimentais, fundamentadas no 

positivismo. Esses modelos de currículo não estavam preocupados em fazer qualquer tipo de 

questionamento relativo aos arranjos econômicos, sociais e educacionais existentes. As 

formas dominantes de conhecimento, ou a forma social dominante não eram pontos de 

reflexão nos projetos curriculares. Ao tornar o status quo como parâmetro desejável, as teorias 

tradicionais de currículo se preocupavam com as formas de organizar e elaborar o currículo; 

restringiam-se à atividade técnica de como fazer o currículo. A forma de se trabalhar o 

conhecimento no âmbito dessa concepção curricular tem servido muito mais à lógica 

acumulativa e excludente do capital do que à proposição de melhores condições de vida. O 

interesse prático desse tipo de currículo, e do conhecimento que é vinculado relaciona-se ao 

desenvolvimento técnico-científico da sociedade. Em nome do progresso, do desenvolvimento 

social, constrói-se uma visão científica das relações sociais e das relações de produção, tendo 

como consequência o emprego de técnicas através das quais se controla todas as variáveis do 

processo educativo, econômico e social. 

Nos anos 1970, apareceram livros, ensaios, textos teóricos que puseram em dúvida o 

mérito do pensamento e a estrutura organizacional da educação liberal de tendências: 

tecnicista (defesa da escola eficaz) e humanista (liberdade na escola). Esses textos 

procuravam ir além do paradigma tradicional e revelavam a função ideológica desempenhada 

pelo currículo. Evidenciavam o caráter de aceitação, ajuste e adaptação, das tendências 
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tradicionais de currículo. Nenhuma dessas tendências questionava a estrutura da sociedade 

capitalista, tampouco o papel da escola na manutenção e preservação dessa sociedade. Os 

textos surgidos, então, revelavam autores em oposição à ordem que aceita as injustiças, as 

desigualdades sociais. Entre esses autores, podemos destacar (YOUNG, 1984); (GIROUX, 

1983); (ALTHUSSER, 1971); (APPLE, 1982). Esses autores denunciavam o papel da escola 

e do currículo na reprodução da estrutura social. A ideia era propagar a construção de uma 

escola e um currículo que correspondessem aos interesses dos grupos dominados.  

Nesse quadro, a literatura educacional nos Estados Unidos constrói o chamado 

movimento de reconceptualização do currículo; as pessoas, identificadas com esse 

movimento, exprimiam uma insatisfação com os parâmetros tecnocráticos, estabelecidos por 

Bobbitt e Tyler. Outro movimento importante surge, na literatura inglesa, quando a 

Sociologia populariza-se e liberta-se da tutela da Sociologia funcionalista americana com o 

movimento da chamada Nova Sociologia da Educação (NSE)
32

 da qual podemos dizer que foi    

“a primeira corrente sociológica de fato voltada para o estudo do currículo” (MOREIRA; 

SILVA, 2005, p. 19).  

De acordo com a análise empreendida, podemos entender que a essência do 

movimento que reconceituava o currículo tinha como concepção norteadora a teoria crítica, 

cujo propósito era analisar a relação existente entre educação, sociedade e a política e suas 

consequências no currículo e na escola. Segundo Silva (2000, p. 37), havia, nessa crítica ao 

currículo, um antagonismo entre dois campos, que podia ser, assim, descrito: 

 

 

 

 

Por um lado estavam aquelas pessoas que utilizavam os conceitos marxistas, 

filtrados através de análises marxistas contemporâneas, como as de Gramsci e da 

Escola de Frankfurt, para fazer a crítica da escola e do currículo existente. Essas 

análises enfatizavam o papel das estruturas econômicas e políticas na reprodução 

cultural e social através da educação e do currículo.Por outro lado, colocavam-se as 

críticas da educação e do currículo tradicionais inspiradas em estratégias 

interpretativas da investigação como a fenomenologia e a hermenêutica . Aqui a 

ênfase não estava no papel das estruturas ou nas categorias teóricas abstratas (como 

ideologia, capitalismo, controle, dominação de classes), mas nos significados 

subjetivos que as pessoas dão às suas experiências pedagógicas e curriculares. 
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 O grande marco de sua emergência tem sido considerado o livro editado por Michael Young, Knowledge and 

Control: New Directions for the Sociology of Education (1971), no qual foram reunidos artigos de diversos 

autores, dentre os quais, se destacam os de Basil Bernstein, Nell Keddie, Pierre Bourdieu e Geoffrey Esland e o 

que se tornou clássico na Sociologia do Currículo, escrito pelo próprio Young, “Na Approach to the Study of 

Curricula as Socially Organized Knowledge” (MOREIRA; SILVA, 2005, p. 20). 
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Segundo Moreira (1990), os estudos de Michael Apple e Henry Giroux 

(representantes americanos da tendência crítica curricular), num primeiro momento, 

apontavam para a análise da relação entre economia, estado, ideologia, poder e cultura. Isso 

mostrava o avanço dessa abordagem em relação às anteriores, consideradas por eles 

conservadoras pela postura acrítica em relação à situação socioeconômica, à época. 

Acreditavam que, analisando de forma crítica as práticas curriculares, seria possível transpô-

las para o conjunto da sociedade, e assim, promover a mudança nas atitudes, nas consciências.  

Teóricos dessa linha de pensamento, como Henry Giroux (1992), Michael Apple 

(2006), buscavam identificar que fatores contribuíam para a exclusão socioeconômica, 

política e cultural da maioria da população. Com base nessas análises, esses pesquisadores 

direcionaram seus estudos para o currículo, com a finalidade de conhecer e desmistificar as 

influências e mediações da cultura, do poder, da resistência, da economia e da ideologia que 

acreditavam estarem presentes na sua elaboração e operacionalização. Ou seja, estavam 

preocupados com o exame das relações entre o currículo e todas essas dimensões que 

permeiam a vida em sociedade. 

Para os reconceptualistas
33

, tratava-se de reconceituar o campo curricular. A ideia 

central era reconhecer e extirpar os fatores que contribuíam para tolher a liberdade dos 

indivíduos e dos diversos grupos sociais. Os reconceitualistas ligados à orientação 

neomarxista foram os antecessores, nos Estados Unidos, da chamada Sociologia do 

Currículo
34

, referenciada na análise das relações entre currículo e estrutura social, currículo e 

cultura, currículo e poder, currículo e ideologia, currículo e controle social. A inquietação do 

novo referencial era compreender a favor de quem o currículo estava e como fazê-lo trabalhar 

pelos interesses dos grupos e classes dominadas. Para isso, refletiam sobre o que contribuía 

para o currículo formal, o currículo em ação e o currículo oculto, para que esses trabalhassem 

para a reprodução das desigualdades sociais. Nesse quadro de análise, buscavam reconhecer 
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 Os reconceptualistas formavam duas correntes (ambas participaram, em 1973, de uma conferência na 

Universidade de Rochester, em Nova York): uma associada às Universidades de Wisconsin e Columbia, mais 

baseada no neomarxismo e na teoria crítica, cujos representantes mais conhecidos no Brasil são Michael Apple e 

Henry Giroux; e a outra associada à tradição humanista e hermenêutica mais presente na Universidade de Ohio, 

cujo principal representante pode ser considerado William Pinar (MOREIRA & SILVA, 2005, p.15). Uma 

revisão brasileira não deixaria de assinalar o importante papel da obra de Paulo Freire, enquanto os franceses, 

certamente, não deixariam de destacar o papel dos ensaios de Althusser, Bourdieu e Passeron, Baudelot e 

Establet (SILVA, 2004, p.29). 
34

 A nova Sociologia da Educação inscreveu-se, então, no currículo da formação de professores. As novas 

influências teóricas, que afetaram os rumos da Sociologia Geral, afetaram, também, a Sociologia da Educação 

ensinada aos futuros mestres. Uma nova Sociologia da Educação expandiu-se e estabeleceu como seu principal 

objeto de estudo o currículo escolar, aproximando-se, assim, da Sociologia do Conhecimento (MOREIRA; 

SILVA, 2005, p.19). 
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as contradições e as resistências presentes no processo educativo, procurando formas de 

crescimento de seu potencial libertador. 

Em concordância com a crítica neomarxista, Michael Apple (2006) elabora uma 

análise crítica do currículo. Para ele, é preciso identificarmos os vínculos que existem entre as 

estruturas econômicas e sociais, já que elas são mediadas por processos que acontecem no 

campo da educação e do currículo e, aí, são legalmente produzidos. “As teorias, diretrizes e 

práticas envolvidas na educação não são só técnicas. São intrinsecamente éticas e políticas” 

(APPLE, 2005, p. 41).  

O que acontece na educação e no currículo não pode ser ingenuamente concluído 

como resultado do funcionamento puro e simples da economia. Vários outros fatores são 

determinantes desses acontecimentos. Nesse sentido, concordamos com Antonio Gramsci
35

 

(1968) quando analisa o campo social, como um campo eivado de contradições, no qual os 

grupos dominantes são obrigados a, constantemente, recorrer a um processo bem elaborado de 

convencimento ideológico para manter e exercer seu domínio sobre os grupos dominados. É 

nesse processo que o currículo se transforma em espaço de transmissão dos conteúdos 

culturais hegemônicos. É assim que a dominação econômica se transforma em hegemonia 

cultural, em senso comum. Entendemos que o currículo tem papel preponderante na 

reprodução ou na transformação da cultura e da sociedade. 

Michael Apple (2006) analisa os dois aspectos do currículo (oculto e oficial), porém 

se observa uma ênfase maior no conteúdo explícito, aquilo que, na sua construção teórica, ele 

chama de currículo oficial. Para ele, é necessário o exame das regularidades do cotidiano 

escolar assim como do currículo explícito e o implícito (normas, valores, disposições), como 

também os pressupostos ideológicos e epistemológicos das disciplinas que constituem o 

currículo oficial (SILVA, 2004). Currículo oculto entendido como normas e valores que são 

implícitas porém efetivamente transmitidos pelas escolas e que, habitualmente, não são 

mencionados na apresentação feita pelos professores dos fins ou objetivos (APPLE, 2006). 

Nesse contexto, podemos dizer que o currículo não é um conjunto de conhecimentos 

neutros e desinteressados, mas são conhecimentos situados, datados historicamente e que esse 

é um conjunto contestado e conflituoso de práticas. A sua organização resulta de um processo 

que traduz os objetivos particulares das classes e grupos no poder. 

Para Apple (2006), existe uma relação muito forte entre currículo e poder e somente 

podemos utilizá-lo como instrumento de transformação se soubermos identificar as 

                                                 
35

 Conceito trabalhado no 2º capítulo deste estudo. 
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determinações do poder; as formas de divisão da sociedade que afetam o currículo; como o 

currículo processa o conhecimento e como distribui para reproduzir a divisão social. 

Precisamos, também, reconhecer e interpretar o conhecimento privilegiado no currículo e a 

sua validade. Essas múltiplas determinações que nos são postas requerem que o currículo e a 

ação educativa promovam a necessidade de transformar essa realidade. O currículo não deve 

se limitar a disciplinas, a saberes que deverão ser ensinados, que faz da memorização a sua 

base fundamental; o ensino não deve estar divorciado da vida; a escola não deverá estar 

fechada para o mundo, perpetuando uma educação livresca e continuamente alheia às 

realidades que as circundam. A educação deve criar condições que permitam às pessoas 

conferirem sentido e utilidade ao que aprendem, compreenderem o mundo e trabalharem por 

uma sociedade cujos fundamentos democráticos sejam mais vividos.  

Ainda dentro da linha reconceitualista do currículo, julgamos oportuno enfatizar o 

pensamento de Henry Giroux (1983; 1986; 1987). O autor parte da crítica às concepções 

empíricas e técnicas de currículo, dominantes até a década de 1970 do século XX. Servindo-

se de conceitos da teoria crítica (Escola de Frankfurt)
36

, Giroux não aceita a racionalidade 

técnica e utilitária assim como o positivismo das formas dominantes de currículo. Para Giroux 

(1983), as formas representativas dominantes, ao se concentrarem em critérios de eficiência e 

racionalidade burocrática, perdem em não levarem em consideração o caráter histórico, ético 

e político das ações humanas e sociais e, em relação ao currículo, perdem por não 

reconhecerem o caráter social e histórico do conhecimento. No seu entendimento, o currículo 

constrói significados e valores culturais, seu objetivo é a transmissão de eventos e 

conhecimentos neutros no sentido de construir o espaço onde se produzem e se traduzem os 

significados sociais. Estes, não estão somente no nível da consciência pessoal, mas também 

estão ligados às relações sociais de poder e às desigualdades, que são impostas, portanto, 

podem ser contestados.  

                                                 
36

A Teoria Crítica não aceita os sistemas filosóficos fechados, porque poderiam caracterizar dimensões 

totalitárias estabelecidas. Tudo o que ofusca o poder da consciência, o espaço da liberdade, a afirmação da 

individualidade e da autonomia do homem, faz parte da Teoria Crítica. Para a Teoria Crítica, a Indústria Cultural 

se transformou no mais sensível instrumento de controle social e na venda em liquidação dos bens culturais. Se, 

aparentemente, traz um ar de democratização, no fundo se manifesta como decadência da cultura e progresso da 

barbárie. Para Adorno, como para os demais frankfurtianos, a Teoria Crítica era um sinal de resistência. 

Resistência aos irracionalismos da barbárie fascista, do autoritarismo estalinista, da semicultura capitalista. 

Resistência individual e coletiva, resistência através da razão, da cultura, da educação/formação, da arte (PUCCI, 

s/d, p. 29, 30, 33, e 34). Principais teóricos e principais textos: Korkheimer: “Teoria Tradicional e Teoria 

Crítica”; Horkheimer e Adorno: “A Dialética do Esclarecimento”, “A Indústria Cultural”; Adorno: “Educação 

após Auschwitz”, “Teoria da Semicultura”, “Tabus a Respeito do Professor”; Marcuse: “A Ideologia da 

Sociedade Industrial”, “Razão e Revolução: Hegel e o Advento da Teoria Social”.  
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Para a superação dos arranjos sociais dominantes, Giroux (1986) evidencia a 

necessidade da resistência via uma pedagogia e um currículo que contenham conteúdo 

político, crítico que possibilitem aos indivíduos se tornarem cônscios do poder e do controle 

exercido pelas instituições e estruturas sociais e trabalhem para transformá-las. Nele, as 

práticas curriculares são percebidas como práxis, no sentido de formularem-se no movimento 

ação-reflexão-ação. 

A concepção crítica sobre o currículo toma como principal elemento de análise os 

efeitos, os sentidos, os significados construídos por meio das ações educativas. 

 

 

As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, começam por colocar em questão 

precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e educacionais. As 

teorias críticas desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e 

injustiças sociais. [...] As teorias críticas são teorias de desconfiança, 

questionamento e transformação radical (SILVA, 2004, p. 30). 

 

 

 

O pensamento contemporâneo coloca em questionamento as narrativas críticas 

fundamentadas na teorização marxista de currículo sugerindo uma análise textual de 

currículo. Assim, o currículo é concebido como um texto entendido a partir dos seus 

significados culturais. 

As teorias Pós-críticas
37

 de currículo de fundamentação fenomenológica e 

hermenêutica, compreendem as questões sociais a partir do entendimento do significado dos 

fenômenos que são determinados pelo seu valor objetivo numa rede de oposições estruturais. 

Assim sendo, o significado do fenômeno compreende os aspectos objetivos e subjetivos que 

se manifestam pela linguagem. O currículo, nesse sentido, é visto como o local onde alunos e 

professores têm a oportunidade de examinar, de forma renovada, os significados da vida 

considerados como dados naturais; espaço de questionamento das experiências diárias, 

envolvendo trabalhos de autobiografia; é o espaço de produção e de política, movimentado 

pela proclamação oficial de uma cultura dominante, mas que o resultado nunca representará o 

desejado pelo fato de essa transmissão acontecer num contexto cultural de significação ativa 

dos sujeitos. As análises do currículo caem nas experiências, no mundo vivido pelos sujeitos, 
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 Segundo Silva (2004, p. 145) a aparente disjunção entre uma teoria crítica e uma teoria pós-crítica do currículo 

tem sido descrita como disjunção entre uma análise fundamentada numa economia política do poder e uma 

teorização que se baseia em formas textuais e discursivas de análise. Ou ainda, entre uma análise materialista, no 

sentido marxista, e uma análise textualista. A cisão pode ser descrita ainda como uma cisão entre a hipótese da 

determinação econômica e a hipótese da construção discursiva; ou entre, de um lado, marxismo e, de outro, pós-

estruturalismo e pós-modernismo. A tensão entre os conceitos de ideologia e de discurso, mesmo que eles se 

combinem em algumas análises, é uma demonstração dessa fratura no campo da teoria social crítica. 
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na intersubjetividade e subjetividade dos significados. As experiências de vida são de primeira 

ordem, assim, currículos montados em disciplinas curriculares tradicionais concebidas por 

conceitos científicos e instrumentais são de segunda ordem e não respondem às reflexões que 

buscam no mundo vivido, nas determinações múltiplas nas quais estamos inseridos, as 

explicações para os significados da nossa identidade como pessoas e como profissionais 

(MOREIRA, 1997); (SILVA, 1993, 1996, 2001). 

Para superar a dicotomia entre as teorias críticas e pós-críticas, Silva (2001) sugere 

formas de entendimento curricular em que é possível superar a disjunção entre os enfoques 

econômicos e discursivos, compreendendo a complexa relação entre eles. O currículo pode 

ser visto como um discurso que, [...] “nos constitui como sujeitos” (p. 195). Para ele, o 

significado dos diferentes discursos (representação do social) é conhecido de uma forma em 

particular, isto é, o conhecimento que o Eu produziu. 

O currículo deve fazer com que, na escola, se criem oportunidades do exercício de 

ações democráticas, de participação coletiva, de não só pensar a contradição mas agir por 

contradição. Neste estudo, consolidamos a ideia de que os (as) professores (as) devem ser 

vistos como pessoas ativas e envolvidas nas atividades de crítica, a serviço da construção da 

emancipação e da liberdade e não como técnicos ou burocratas. Nesse sentido, 

compreendemos o currículo como o espaço político-pedagógico, processo ativo de construção 

e de validação de saberes, vozes, cultura, normas e valores que produzem e reproduzem 

práticas de construção do conhecimento nos diversos contextos. 

Com efeito, ainda que a crença na emancipação possa parecer incompatível com 

alguns modelos vigentes de currículo e que os movimentos críticos possam ser vistos como 

destinados ao fracasso mediante a lógica neoliberal e da globalização excludente, 

preservamos o sentimento otimista em relação às possibilidades da educação, da escola e do 

trabalho dos professores. Acreditamos na educação e na escola como espaços privilegiados 

nos quais vozes silenciadas poderão ser ouvidas e no qual transformações sociais poderão ser 

pretendidas. 

Construir um currículo, numa perspectiva que contemple a racionalidade crítica e a 

racionalidade cultural, significa reconhecer a importância de a formação e de o espaço escolar 

serem utilizados para fortalecer, dando voz aos grupos oprimidos na sociedade; coloca-se 

como tarefa fundamental dos educadores trabalharem no sentido de mudar a tendência 

histórica presente no processo de formação (conservação do status quo), construindo um 

projeto pedagógico que anuncie e dê sentido democrático à diversidade cultural.  
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Segundo Contreras (1990), complexo é definirmos o currículo no contexto da lógica 

do ator e da lógica cultural mediante as ambiguidades da estrutura das atividades educativas. 

Estamos aqui tratando de um conceito que não tem um sentido único, pois se situa na 

multiplicidade de funções e de conceitos em razão das perspectivas que adotam. Portanto, 

qualquer tentativa de conceituação deverá observar duas questões: o currículo deve propor o 

que se deve ensinar ou aquilo que os alunos devem aprender? O currículo é o que se deve 

ensinar e aprender ou é também o que se ensina e aprende na prática? O currículo é o que se 

deve ensinar e aprender ou inclui, também, a metodologia e os processos de ensino? O 

currículo é algo especificado, delimitado e acabado que logo se aplica ou é de igual modo 

algo aberto que se delimita no próprio processo de aplicação?  

Responder a essas interrogações, que exprimem questões relevantes ao processo 

educativo, é difícil, pois não há uma resposta exata, visto que a definição de currículo não está 

envolta em um consenso. Teriam os estudos sobre currículo um campo epistemológico 

específico? Nesse caso, há consenso dos especialistas quanto ao objeto de estudo, ele é de 

natureza prática, é vinculado à educação, e quanto à metodologia, é essencialmente 

interdisciplinar, no contexto das ciências sociais e humanas. 

O currículo depende do contexto em que está situado e das pessoas que nele 

intervêm. Assim, é uma forma de lidar com conhecimentos e aprendizagens construídas no 

âmbito de uma organização de formação, eivada de intenções, interesses e de forças que se 

movem à sua volta. Precisamos estar atentos em relação ao conjunto de interfaces que 

interferem nesse modo de cuidar do conhecimento e das aprendizagens, já que a maneira de 

trabalharmos o currículo nos colocará para além das intenções, das interdependências de 

práticas, das estruturas políticas e escolares  

O currículo, numa dimensão política da educação, se constitui em um instrumento de 

escolarização, que reflete as relações escola/sociedade; reflete os interesses individuais e dos 

grupos, os interesses ideológicos e políticos. É a expressão da função socializadora da escola; 

é um artefato indispensável para compreendermos a prática pedagógica e está diretamente 

relacionado com o conteúdo da profissionalização docente. É um lugar de interseção de 

elementos pedagógicos, políticos, administrativos, e de controle; é uma referência para 

melhorar a qualidade do ensino, e da educação. Segundo Moreira (1995), a implantação de 

um currículo e de um sistema de avaliação nacional representa importante instrumento de 

controle e regulação, indispensáveis à estratégia mais ampla pela luta por hegemonia. 

Podemos depreender dessa afirmação que o currículo está intrinsecamente vinculado aos 

processos de acumulação e legitimação da ordem capitalista que regula a sociedade liberal.  
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Pauta de permanentes discussões, as reformas curriculares aconteceram priorizando 

vultosas propostas oficiais em prejuízo das propostas curriculares que contemplassem as 

necessidades e realidades locais. Em face dessa realidade, as reformas curriculares, de forma 

tênue, vão produzindo nos currículos os mais diversos tipos de diferenças, desigualdades e 

exclusões que precisam ser consideradas como questões importantes, pois (re) orientam as 

ações no âmbito da educação, dos currículos e da escola. 

 

4.3 CONTRIBUIÇÕES DO CURRÍCULO PARA A FORMAÇÃO E A 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

Na atualidade, muito se tem discutido sobre a formação e a profissionalização dos 

professores tendo em vista a sua importância para a melhoria da qualidade da educação e, em 

especial, da educação básica. Em um contexto marcado por reformas educacionais e 

curriculares, novos padrões de formação e profissionalização são exigidos do professor tendo 

como pressuposto as novas exigências do mercado de trabalho. Os currículos que têm como 

objetivo a formação e a profissionalização docente, não são neutros, eles se constituem em um 

processo de seleção e de produções de saberes e de visão do mundo, de habilidades, de 

valores, de símbolos e significados. As expectativas da sociedade para com o trabalho dos (as) 

professores (as) e a imagem destes (as) fundamentam-se em diferentes concepções do papel 

do (a) professor (a) em diferentes modelos e teorias de ensino que orientam os paradigmas de 

formação de professores em determinados momentos históricos. Portanto, é preciso 

considerar que tipo de formação esse profissional da educação deve receber, sem esquecer de 

especificar o que é próprio da ação docente, isto é, que conjunto de comportamentos, 

conhecimentos, competências, atitudes e valores constitui-se a especificidade desse (a) 

professor (a). 

Compreendemos que é importante analisar as contribuições que o currículo tem dado 

para a formação do (a) professor (a) uma vez que ele é um instrumento político dotado de uma 

racionalidade enraizada nas necessidades de cada momento histórico. Nesse contexto, é 

preciso definir que modelo de currículo se adapta mais para formar um professor, 

comprometido não só com o processo ensino e aprendizagem, mas também com a sociedade, 

de modo geral, uma vez que a sua prática não se limita ao domínio metodológico, tampouco 

ao espaço escolar. 
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4.3.1 Formação docente e as contribuições do currículo 

 

Em se tratando da formação de professores, podemos dizer que o currículo é um 

plano de formação, com objetivos definidos, apresentando-se de forma ambígua: o lado das 

intenções, do valor declarado, da realidade, e seu significado no contexto de uma estrutura 

organizacional (GIMENO SACRISTÁN, 1995). Assim, o currículo pode sofrer um duplo 

processo de valorização ou de desvalorização, sempre que estiverem em jogo os interesses, os 

valores, os propósitos, os conflitos sociais que, de uma forma ou de outra, vão refletir nas 

reformas educacionais e curriculares. Portanto, concordamos com Gimeno Sacristán (1995, p. 

74) quando diz:  

 
A conduta profissional do professor pode ser uma simples adaptação às condições e 

requisitos impostos pelos contextos preestabelecidos, mas pode também assumir 

uma perspectiva crítica, estimulando o seu pensamento e a sua capacidade para 

adotar decisões estratégicas inteligentes para intervir nos contextos. 

 
 

 

A forma de atuação do professor encontra respaldo no seu percurso formativo, e esse, 

historicamente, tem sido determinado predominantemente pela racionalidade técnica 

(instrumental), também designada por modelo racional-tecnológico. Esse modelo tem 

sustentado a formulação das propostas para a formação profissional, baseada na lógica 

taylorista-fordista, numa época quando existia um relativo consenso acerca das funções 

exercidas pelos profissionais, bem como do conjunto de saberes que definiriam determinada 

profissão.  

Trata-se de um modelo que vê o professor como um técnico, que aplica, com rigor, 

as regras que derivam do conhecimento científico, visando alcançar determinados fins. É 

diante desse conhecimento positivo (baseado na razão), exato, que se manifesta a partir da 

experiência sensível dos sujeitos (não há lugar para formulações apriori) e no plano do rigor 

metodológico próprio das ciências empírico-experimentais, que a racionalidade conserva-se 

vinculada ao plano da dominação e da instrumentalização. Isso é possível porque o interesse 

dessas ciências, ao propor o conhecimento, é o interesse técnico, que limita as possibilidades 

do conhecimento crítico. Na tecnocracia (poder da técnica), o poder é partilhado entre aqueles 

indivíduos que detêm as informações científicas, apontando uma tendência cada vez mais 

elitista do saber.  

O pensamento científico presente nas sociedades contemporâneas está vinculado aos 

ditames de uma racionalidade instrumental manifestada nas diversas formas de dominação e 
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de controle. A dominação e o controle estão atrelados aos mecanismos sistêmicos de mercado 

e de Estado. Estes têm patrocinado a alienação dos indivíduos na medida em que a dominação 

e o controle são “acolhidos” sem críticas (HABERMAS, 2000).  

Essa forma de pensar, vigente na sociedade, foi bastante criticada por diferentes 

autores, entre eles, podemos citar Habermas (1992). O autor percebe a racionalidade 

instrumental como um pensamento que não abarca as diferentes dimensões do vivido e 

propõe, então, uma teoria ampla da racionalidade, promovendo a ruptura com a concepção 

unilateral de racionalidade. Ele admite, então, que o pensamento moderno ainda não está 

inteiramente esvaziado.
38

 Acredita que a modernidade enfrenta uma crise profunda e que a 

sua superação não se limita no seu esgotamento, mas na sua reconstrução a partir de uma 

perspectiva de racionalidade, cujo objetivo é enfrentar os desafios que são impostos à 

sociedade na contemporaneidade. Habermas (1992) propõe outro modelo para a compreensão 

da realidade concebido da interação dos sujeitos e na comunicação cotidiana com a realidade 

comunicativa, o qual chama de Teoria da Ação Comunicativa. No seu entendimento, a 

formação de professores situa-se na interação entre sujeitos pelo processo de comunicação. 

Dessa forma, encaixa-se no âmbito da ação comunicativa. Nesse sentido, o processo de 

formação de professores deve buscar outra racionalidade – interativa, discursiva, 

comunicativa, uma vez que a racionalidade instrumental (técnica) não dá conta das 

necessidades e condições de vida, do saber docente, da vida que acontece em sala de aula, das 

relações e das reflexões. O processo de formação é um dos contextos em que o professor tem 

espaço para compor sua identidade profissional, sua práxis. 

O pensamento de Habermas influenciou teorizações sobre o currículo
39

 e significou, 

no âmbito das teorias críticas sobre o currículo, uma contribuição significativa às reflexões 

sobre o estado teórico de currículo.  

                                                 
38

 Para Habermas revitalizar o pensamento moderno significa reconstruí-lo, a fim de inseri-lo em um conceito de 

racionalidade superador da visão objetivista e instrumentalizadora que marca a trajetória do pensamento 

moderno. Tendo em vista essa superação Habermas acredita que as categorias-trabalho e interação – foram 

pouco trabalhadas, em sua dialéticidade, em Marx, Adorno, Karkheimer. Trabalhar, dialeticamente, essas duas 

categorias é compreender que a sociedade se constitui enquanto mundo sistêmico e mundo vivido, como também 

é desenvolver uma discussão que ultrapassa as fronteiras das tendências monorracionais. Trabalho e interação 

têm dimensões e características próprias, por isso trabalho não se sobrepõe a interação, nem interação a trabalho 

(HABERMAS, 1992). 
39

 Existem na literatura outros esquemas conceituais, além do inspirado nas ideias de Habermas, para analisar os 

paradigmas de currículo. Por ex: McNeil descrecreve quatro paradigmas de currículo: humanístico, de 

reconstrução social, tecnológico e de matérias acadêmicas; Eisner e Vallance identificam cinco paradigmas de 

currículo: desenvolvimento dos processos cognitivos como tecnologia, currículo voltado para a auto-realização 

ou experiência consumatória, currículo voltado para a reconstrução social e racionalismo acadêmico. Para uma 

melhor compreensão das propostas de McNeil e de Eisner e Vallance ver: McNEIL, John D. Curriculum: a 

comprehensive introdution. Bostom, Little, Brown and Company, 1997; EISNER, ELLIOT W. & VALLANCE, 

Elizabeth. Conflicting conceptions of curriculum. Berkeley, Cal; Mc Cutchan Publishing, 1974. 
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Na atualidade, em um padrão de acumulação flexível, no qual novas exigências se 

colocam para a gestão do processo produtivo e para o trabalhador, alguns aspectos passam a 

ser valorizados na formação profissional, destacando-se os conhecimentos que se apresentam 

ligados à vivência concreta do trabalhador, que, muitas vezes, não são adquiridos nos 

processos de formação institucionalizados. Esses saberes seriam complementares dos saberes 

técnicos e estariam relacionados à capacidade de abstração, de comunicação, de liderança, 

entre outros.  Essas novas exigências implicaram o desenvolvimento de novas competências 

para os profissionais. Para Raposo (2009, p. 214),  

 

 

 

esse movimento, inicialmente restrito ao ensino técnico e profissionalizante, acaba 

por influenciar a educação geral, contribuindo para a redefinição dos conteúdos de 

ensino e para difundir o entendimento de que é necessário atribuir sentido prático 

aos saberes escolares [...]. Esse contexto trouxe implicações para as políticas 

curriculares, pois, acarretou a revisão dos perfis profissionais, a redução do tempo 

de formação e a ampliação dos componentes curriculares, de modo a incorporarem a 

dimensão prática dos processos de formação, que evidenciam a validação das 

experiências dos formandos que, antes, não integravam o currículo dos cursos. 

 

 

 

Esse novo cenário, acarretou mudanças na forma de nos relacionarmos com o 

conhecimento, com a aprendizagem e seus contextos, e com as formas de organização e 

gestão das estruturas educacionais. Isso ocasionou transformações paradigmáticas nos 

currículos, mediante nova racionalidade que atenda à complexidade das situações 

profissionais e sociais. Essa nova racionalidade é incompatível com a racionalidade técnica na 

medida em que nela há o reconhecimento do valor das relações interpessoais, e os sujeitos são 

construtores do conhecimento (ALARCÃO, 2001).  

Novas perspectivas de ensinar, aprender e formar professores estão sendo criadas 

(professor reflexivo, professor pesquisador) e redescobertas. Os debates sobre a formação de 

professores (as) desenvolvidos nas universidades têm manifestado a preocupação com os 

efeitos insatisfatórios das práticas docentes diante da complexidade que enfrentamos. As 

ocorrências e intercorrências do cotidiano escolar denunciam, intensamente, que o paradigma 

hegemônico, orientador dessas práticas, não tem conseguido alcançar o nível de satisfação 

pretendido.  

A aproximação empírica com o cotidiano escolar põe sob suspeita as intenções 

paradigmáticas que pretendem responder, de forma global, à complexidade da educação 

mediante uma realidade educacional particular. Acreditamos que a unidade dialética entre as 
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racionalidades técnica e contextual pode ser um ponto de referência de uma prática educativa 

que forme para a autonomia, capaz de responder ao que a realidade apresenta enquanto 

processo contínuo de construção que se relaciona com o econômico, o social, o político, o 

textual e o pessoal que nela estão envolvidos. 

É na adversidade com a realidade escolar que as antigas certezas fragilizam-se e 

exigem cada vez mais a procura e o entrecruzamento de saberes (ALARCÃO, 2001). Nesse 

conflito e busca, somos levados a compreender que o paradigma hegemônico (racionalidade 

técnica/instrumental) não responde a todas as intervenientes conhecidas ou não que o 

cotidiano apresenta, pois a realidade sempre apresentará novas e complexas situações.  

Precisamos de racionalidades que atenda a uma formação consistente, sólida, que 

permita ao profissional docente desempenhar seu papel em um sentido mais amplo, 

interferindo não só na prática escolar, mas também em outros contextos da vida em sociedade. 

Portanto, a profissionalização docente deve ser relacionada com espaços que determinam as 

práticas educativas. Assim, fica evidente a necessidade de investirmos na qualidade da 

formação profissional e na melhoria das condições de trabalho nas escolas. 

Delinear um quadro conceitual no qual os (as) professores (as) possam ser formados 

para uma ação que compreenda o trabalho docente através de novos saberes, novas 

alternativas, capazes de ir além de uma representação homogeneizadora, requer a 

compreensão do que seja a função, o papel do professor e a sua formação. O processo de 

formação de professores faz parte de uma totalidade histórica que, em síntese, tem colocado 

algumas tensões ao trabalho docente; de um lado, as políticas educacionais defendidas pelo 

Estado com primazia da lógica capitalista; de outro, as condições impostas pelas práticas 

educacionais e pelas pressões do modelo econômico, que têm levado à perda de autonomia do 

trabalho docente. Nesse cenário, é importante considerar, também, os professores que 

resistem e lutam por manter uma prática mais progressista. Encontramo-nos num desses 

momentos de profunda crise, o que permite fazer uma analogia com o pensamento de Gramsci 

(1978), uma situação em que velhas relações não se esgotaram ou não morreram, e as novas 

ainda não puderam nascer.  

Imersos nessa realidade contraditória, os professores se constroem. Nessa conjuntura, 

estão imersos os interesses e a ideologia do projeto político que coloca, na escola, atenção 

especial, na medida em que ela pode se transformar em excelente espaço de formação. Dessa 

forma, o Estado procura, segundo Louro (1997, p. 91), “observar e disciplinar aqueles que 

deveriam “fazer” a formação, ou seja, os professores”, e uma das formas de execução desse 

controle podem ser o currículo da formação de professores e a legislação educacional. 
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As reformas educacionais da década passada colocaram como um dos pontos 

fundamentais para a melhoria da educação a formação dos professores. Dessa forma, o 

interesse pelo professor e por sua formação
40

 passou a ser central e ganhou ênfase na década 

de 1990, evidenciando um movimento mais geral, não só no Brasil como em outros países, e 

aconteceu em função de uma nova compreensão
41

 sobre o professor e seu papel na educação e 

na sociedade; por visualizar as possibilidades de resistência ideológica, cultural e política, ou 

por identificar no professor o papel de agente socializador de uma concepção de sociedade, 

comprometida com a manutenção do status quo do indivíduo burguês, que precisa ser 

internalizada através da ação educativa. Daí, a necessidade que o Estado tem em 

controlar/avaliar os processos de formação de professores.  

O conceito de formação é polissêmico, depende da perspectiva do objeto ou do 

sujeito. Encontramos diversas definições desse conceito ora associadas ao desenvolvimento 

pessoal (metas, valores) ora referente à dimensão técnica e instrumental do (da) professor (a). 

No caso específico da formação docente, que não esteja restrita à racionalidade técnica, essa 

pode ser definida como um processo pelo qual se dotam os (as) professores (as) de 

conhecimentos, habilidades e atitudes visando formar profissionais reflexivos, críticos, 

pesquisadores. O currículo de formação do (da) professor (a), nesse caso, está voltado para o 

desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a própria prática docente, com o objetivo de 

aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência 

(IMBERNÓN, 2006). 

A formação docente está ligada aos processos de qualificação, capacitação, 

treinamentos realizados através de cursos, programas, estágios e outras experiências formais 

ou informais, regulares ou supletivas, incluindo diversas denominações como formação 

inicial, permanente, em serviço (RAMALHO, et al, 2004). Observamos que esse 

entendimento de formação está contemplado num currículo que pretende ensinar o que é 

                                                 
40

 Outro momento a merecer registro situa-se entre o final dos anos 1970 e o início da década seguinte, período 

em que o regime militar começava a dar sinais de exaustão e a sociedade civil retomava sua capacidade de 

mobilização e organização, aí inseridos os educadores. O debate social encabeçado pelo Movimento em favor da 

Formação do Educador, que mais tarde comporá a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE), (NETO, 2007). As prescrições normativas, analisadas no capítulo anterior, pautadas na 

formação de professores (as) realçam a centralidade do tema no plano de governo da década de 1990. 
41

 A revisão crítica (ALTHUSSER, 1971; BOURDIEU e PASSERON, 1971; BAUDELOT e ESTABLET, 

1971), colocou sob suspeita a atuação do professor (a) por entendê-lo (a) como agente da conservação das 

relações sociais, em função do papel de inculcar nos alunos a ideologia dominante e promover a violência 

simbólica. Essa revisão crítica foi chamada por SAVIANI (1982) de crítico – reprodutivista. De qualquer forma 

estes teóricos contribuíram de forma decisiva para que a função social do professor (as) e da escola fossem 

ressiignificadas.  
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imediatamente significativo, aplicável, no sentido de se garantir a formação do cidadão 

produtivo (TORRES, 1998). 

A formação de professores (as) envolve todo o sistema educacional, compõe-se de 

uma gama de conhecimentos e investigações; e a sua sistematização e organização está 

condicionada aos determinantes econômicos, sociopolíticos. Na compreensão de Fávero 

(1993), a formação do educador não se concretiza de uma só vez. É um processo, é um 

resultado de condições históricas, faz parte de uma realidade que não está pronta, ou que se 

repete, que precisa ser pensada. Sublinhamos que qualquer tipo de formação implica 

imposição ideológica, e que, portanto, superar e refletir essa imposição requer que o currículo 

deva estar ligado à análise das transformações históricas, ao desenvolvimento dos meios 

necessários à formação crítica. 

Nóvoa (1995) defende a formação numa perspectiva crítico-reflexiva, o que exige 

um trabalho de reflexividade sobre as práticas e sobre o papel do professor no sentido da 

recriação de uma identidade pessoal. Portanto, a formação não se realiza pela junção de 

cursos. À luz desse referencial, entendemos que o modelo de formação, prescrito nos 

documentos estudados (LDB nº. 9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

– DCN/2001), ao considerar a competência, como base da organização curricular, está 

reforçando a formação técnica além de sistematizar um processo de avaliação, certificação de 

cursos, diplomas e competências, sujeitando a formação a uma dimensão individual, sem 

considerar que, para o completo desempenho profissional, são necessários investimentos na 

formação inicial, na formação continuada, nas atividades de pesquisa, nas condições de 

trabalho e nos planos de carreira e salários; esse também é o entendimento da ANFOPE 

(2002).  

Garcia (1999), ao estudar a formação de professores, sintetiza a compreensão de 

outros teóricos Menze (1980), Feiman (1983) e sistematiza uma teoria da formação que 

expressa o conceito de ação como nuclear do processo. Nesse estudo, Garcia estabelece a 

existência de três tendências de formação: a primeira não aceita a utilização de formação 

como conceito de linguagem técnica em educação, pois as origens históricas e filosóficas 

imprimem significações que dificultam a investigação sobre o tema. A segunda tendência 

preconiza o conceito de formação através do qual se identificam conceitos múltiplos e 

antagônicos. Nesse contexto, a formação não se limita a um campo específico profissional, 

assumindo outras dimensões: formação sexual, formação ambiental. A terceira tendência é a 

favor da utilização do conceito de formação, por considerar que a formação não é um conceito 

geral que envolva a educação e o ensino, tampouco está submetida a estes. 
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Para Garcia (1999, p. 26), a formação de professores 

 

 

[...] é a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, 

no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através dos 

quais os professores em formação ou em exercício se implicavam individualmente 

ou em equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 

melhoraram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite 

intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 

escola, com o objetivo de melhorar a qualidade de educação que os alunos recebem. 

 

 

 

Esta concepção de formação nos remete ao Modelo de Formação Emergente pensado 

por Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004). Com esse entendimento de formação, Garcia, (1999) 

institui sete princípios fundamentais para o desenvolvimento de um processo de formação: 

entender a formação de professores como um processo contínuo, que se constitui de fases 

diferentes em relação ao conteúdo curricular cujos princípios éticos, didáticos e pedagógicos 

devem ser mantidos; integrar a formação de professores em processos de mudanças 

curriculares, compreendida como estratégia de melhoria do ensino; os processos de formação 

de professores deverão fazer um todo com o desenvolvimento organizacional da escola, 

espaço de aprendizagem dos professores; a formação de professores deverá estar integrada 

aos conteúdos acadêmicos, disciplinares e pedagógicos; unidade entre teoria e prática na 

formação de professores; a formação dos professores deverá ser coerente com as necessidades 

do trabalho que irá desenvolver; atender ao princípio da individualidade, a formação deve 

corresponder às expectativas e necessidades dos professores como pessoa e como 

profissional. 

Ao analisarmos as contribuições de Garcia (1999) percebemos que, do ponto de vista 

da aprendizagem dos professores, a ênfase é colocada na necessidade de significação do 

conhecimento e da sua construção. O conteúdo do processo de formação deve ter um caráter 

instrumental servindo para resolver problemas, permitindo, assim, construir um modelo de 

intervenção.  

Ao aprofundarmos estudos
42

 sobre a formação docente, outras interpretações nos 

permitiram reconhecer que a formação profissional docente segue um contínuo que em cada 

etapa a relação entre os objetivos, conteúdos e metodologias devem acontecer de forma a 

favorecer que os objetivos de cada fase se juntem num todo articulado.  

                                                 
42

 Teóricos como: Gauthier (1997); Garcia (1992); Imbernón (2006); Libâneo (2005); Nóvoa (1992); Perrenoud 

(2000); Schön (1994); Schütz (1987); Tardif (2000). 
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A formação inicial significa a preparação formal do docente numa instituição. É o 

começo da socialização profissional (IMBERNÓN, 2006). É o momento da internalização de 

princípios e regras práticas; da relação teoria e prática, básico para a construção de um 

conhecimento pedagógico especializado. 

A formação inicial deve capacitar o professor com conhecimentos científicos, 

culturais, contextuais, psicopedagógicos e pessoal. Essa preparação consistente prepara-o para 

assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, a prática sendo pensada e refletida com 

a flexibilidade e o rigor prudente, isto é, direcionando suas ações em uma fundamentação 

válida para evitar cair no paradoxo de ensinar e não ensinar, ou em uma falta de 

responsabilidade social e política (IMBERNÓN, 2006). 

A estrutura da formação inicial deve oferecer as bases que possibilitem uma análise 

global das situações educativas. 

 

 

É preciso estabelecer um preparo que proporcione um conhecimento válido e gere 

uma atitude interativa e dialética que leve a valorizar a necessidade de uma 

atualização permanente em função das mudanças que se produzem; a criar 

estratégias e métodos de intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um 

estilo rigoroso e investigativo (IMBERNÓN, 2006, p. 61). 

 

 

 

Um currículo para a formação inicial (conhecimento profissional) deverá 

proporcionar experiências interdisciplinares que façam com que os futuros professores (as) 

apreendam conhecimentos e procedimentos relativos às disciplinas. Sendo assim, observamos 

que tal currículo deverá criar espaços para a mudança, e que a tradição, o conhecimento 

ideologizado e costumes cristalizados não sejam obstáculos e não impeça que se realize uma 

prática cujo elemento essencial seja a consciência crítica. O desenvolvimento desse currículo 

facilitará a superação do modelo hegemônico de formação.  

Com a organização de um currículo interdisciplinar, pensamos que é possível nos 

afastarmos de uma estrutura disciplinar e da organização sequencial dos conteúdos. Ao 

valorizarmos a integração entre conhecimentos e procedimentos, a ênfase nos processos de 

aquisição dos saberes e a valorização da experiência de alunos e professores, dentre outros, 

nos colocaria próximos das exigências de mudanças curriculares e de formação, hoje, 

valorizadas.  
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4.3.2 Modelos formativos e a contribuição para a profissionalização docente  

 

As políticas educacionais situam a profissionalização docente, no contexto de um 

discurso ambivalente: de um lado, a retórica histórica da importância da formação docente 

para a melhoria da educação básica; de outra, a realidade precária da sua formação e as 

condições salariais de trabalho. É por isso que Braslavsky (1999, p. 26) nos alerta ao dizer 

que, no contexto da América Latina, “a convocatória a um processo de profissionalização 

docente se deve à constatação da existência de um processo de desprofissionalização”. 

A profissionalização refere-se a um processo de aquisição das capacidades 

específicas de uma profissão. Nela, está envolvido o conceito de profissionalidade sobre as 

competências desenvolvidas durante o processo profissionalizante.  

 

 

No geral, pode-se definir a profissionalização como o processo no qual uma 

ocupação organizada, normalmente, mas nem sempre, em virtude de uma demanda 

de competências especiais e esotéricas, e da qualidade do trabalho, dos benefícios 

para a sociedade, obtém o exclusivo direito a executar um tipo particular de trabalho, 

controlar a formação e o acesso, e controlar o direito para determinar e avaliar as 

formas de como realizar o trabalho (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 

39).  

 

  

Na formação baseada em currículo técnico (racionalismo), o professor não interage 

com outros profissionais; ele é concebido como consumidor de conhecimentos produzidos 

fora da sua realidade. “Essa situação leva a uma desprofissionalização técnica que se une aos 

contextos de desvalorização do trabalho do professor como elemento dessa 

desprofissionalização” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 38). 

A elaboração de um referencial para que se possa compreender o professor como 

profissional
43

 é um processo mediado por vários fatores: sociais, econômicos, filosóficos. Está 

também relacionado ao processo de massificação e desvalorização desse profissional. No caso 

                                                 
43

 O termo profissão é polissêmico. Significados diferentes lhe são atribuídos dependendo dos contextos, países, 

referências teóricas. É um termo complexo, constituindo uma construção “sociologia”, com dificuldade de lograr 

uma definição unívoca. Na literatura sobre a formação de profissionais, têm-se prestado atenção e analisado os 

processos de como um aprendiz poderia chegar a ser um profissional (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

2004, p.38 – 39). Profissionalismo (alguns estudos dizem profissionalidade) características e capacidades 

específicas da profissão; profissionalização: processo socializador de aquisição de tais características, que 

pretende passar de um conceito neoliberal de profissão (proveniente sobretudo da sociologia conservadora das 

profissões de determinado momento histórico) a um conceito mais social, complexo (descrição da atividade 

profissional e valorização no mercado de trabalho) e multidimensional, em que o processo de profissionalização 

fundamenta-se nos valores da cooperação entre os indivíduos e do progresso social (IMBERNÓN, 2006, p. 24). 

Profissionalização (sentido tradicional) é uma questão de poder, de autonomia face à sociedade, ao poder 

político, à comunidade, aos empregadores; de jurisdição face a outros grupos profissionais (ENGUITA, 2001). 
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do professor, temos, também, o caminho de inércia intelectual, social, política que 

caracterizam a atividade do professor e que precisa ser superado. Acreditamos que, para o 

professor, faz-se necessária uma nova visão de profissionalização ao considerarmos a 

natureza social e educativa do trabalho. 

O professor é um profissional e o seu trabalho tem uma carga intelectual, com regras 

claras e mecanismos concretos de ingresso à profissão, além de um corpo de conhecimentos 

específicos. A aquisição de conhecimento profissional básico (conhecimento profissional de 

iniciação à profissão) é fundamental para a formação. Portanto, é necessário conhecer alguns 

modelos de formação, considerando as nossas preocupações em relação às novas tarefas e 

problemas postos para a educação para o século XXI.  

Estudos, como os de Ramalho; Nuñez e Gauthier (2004) revelam que, no Brasil, 

existe um modelo formativo, denominado, por eles, de Modelo Hegemônico de Formação 

(MHF), no qual se juntam tendências inerentes ao racionalismo técnico e à formação 

acadêmica tradicional. Nesse modelo, o professor é conhecido como aquele que só consome 

saberes profissionais feitos por outros especialistas das áreas científicas; seu papel é 

diminuído na construção da profissão na medida em que, sendo um tarefeiro, ele ocupa um 

nível inferior na hierarquia da profissão docente. Emerge, dessa perspectiva, um modelo 

formativo com as seguintes características: as habilidades reconhecidas como competências 

são adquiridas pelo treinamento; conteúdos fora da realidade profissional; 

compartimentalizados; provas de uma formação acadêmica fragilizada; dicotomia 

teoria/prática (objeto da profissão longe do processo educativo); raros momentos onde possa 

lançar mão dos saberes da profissão no cotidiano (estágio terminal).  

O currículo, nesse modelo, oferece um contexto “formativo” desprofissionalizante, 

marcado por relações de poder, interesses e atitudes sem consistência histórica e contextual 

seja dos professores formadores, seja do processo formativo. Com a evidência da existência 

até hoje de tal modelo, compreendemos que é urgente se pensar em um modelo de formação 

que supere e contribua para o processo formativo do professor de forma a gerar atitudes 

interativas e dialéticas que conduzam à valorização do (a) professor (a).  

Na literatura especializada sobre formação de professores, encontramos proposições 

de outros modelos de formação que converge referências de vários autores, dentre os quais: 

professor reflexivo, sugerido por Schön (1992), Zeichner (1993) e professor como 

investigador apresentado por Stenhouse (1987) e Elliot (1998); professor crítico, idealizado 

por Paulo Freire (1998), e Carr e Kemmis (1998). Os pressupostos, os fundamentos e as 

características dos conceitos professor reflexivo e professor pesquisador inserem-se no 
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movimento de valorização da formação e da profissionalização de professores surgido em 

diferentes países a partir da década de 1990 (PIMENTA, 2008). 

Schön
44

 (1992), ao analisar a formação profissional, parte da crítica da racionalidade 

instrumental que tem caracterizado os projetos de formação e compõe sua concepção de 

desenvolvimento de uma prática reflexiva em três ideias básicas: o conhecimento na ação, a 

reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. 

O conhecimento na ação traz um saber que está presente nas ações profissionais que 

trazem consigo um saber (é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado; está na ação e não 

o precede), no caso dos profissionais da educação, é o saber escolar. O saber escolar é 

compreendido “como certo, significando uma profunda e quase mística crença em respostas 

exatas” (SHÖN, 1992, p. 81). O que significa que, na formação profissional, há uma “noção 

de saber escolar, isto é, um tipo de conhecimento que os professores são supostos possuir e 

transmitir aos alunos. É uma visão de saberes como factos e teorias aceitas, como proposições 

estabelecidas na sequência de pesquisa” (idem, ibidem). Esse saber escolar é um 

conhecimento apriori que possibilita ao profissional um conhecimento na ação. Ou seja, ele é 

mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, configurando um hábito. Esse conhecimento, 

porém, não é suficiente. Em face de situações que extrapolam a rotina, os profissionais 

constroem novas soluções. Isso acontece por um processo de reflexão na ação, permitindo a 

construção de um conjunto de experiências que são mobilizadas em situações semelhantes 

(repetição) formando um conhecimento prático. Este, por sua vez, também não dá conta de 

novas situações/problemas; o repertório criado não corresponde, isto é, não é suficiente, 

exigindo análise, contextualização, explicações, compreensão de suas origens, uma 

problematização, um diálogo com outras perspectivas teóricas sobre o problema, enfim, uma 

investigação. A esse movimento, Schön chama de reflexão sobre a reflexão na ação. “Com 

isso, abre perspectivas para a valorização da pesquisa na ação dos profissionais, colocando as 

bases para o que se convencionou denominar o professor pesquisador de sua prática” 

(PIMENTA, 2008, p. 20).  

Está implícito um conhecimento ao observarmos e refletirmos sobre nossas ações. 

Portanto, mediante a observação e a reflexão, podemos descrever essas ações. Isso envolve 

um processo dinâmico de observação, descrição e explicação da ação. Essa dinamicidade 

                                                 
44

 Para aprofundar a análise das propostas de Schön e suas teorias, vale conferir: Schön, D. The Reflective 

Practitioner – how professionals think in action. Londres: Temple Smith, 1983, e Educating the Reflective 

Practitioner – toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey Bass, 

1987. Esse também em  espanhol: La formación the profesionales reflexivos – hacia un nuevo diseño de la 

enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Madrid: Piadós, 1992. Ver também Nóvoa, António (coord.). Os 

professores e sua formação. Lisboa: Ed. Dom Quixote, 1992. 



148 

envolve procedimentos, regras e estratégias, além de um sistema linguístico que possa 

interpretá-lo. Todo esse movimento gera a reflexão na ação culminante com mudanças, que 

são desencadeadas porque não encontramos respostas às situações inesperadas. 

Para Schön (1992), a reflexão na ação está diretamente ligada à ação presente – o 

conhecimento na ação. Significa um momento de pausa para refletir em meio à ação presente. 

É o momento em que paramos para pensar, para organizar a ação, ou seja, refletir sobre a ação 

presente. Segundo Schön (1992, p. 85), “é impossível aprender sem ficar confuso”. Ao 

produzirmos uma descrição verbal, isto é, uma reflexão sobre a reflexão da ação passada 

(distanciamento da ação presente), as ações futuras poderão ser modificadas, colocando em 

validação uma nova compreensão do problema. Essa é a situação designada por Schön como 

reflexão sobre reflexão da ação. 

É ilustrativa essa passagem sobre a teoria do professor reflexivo.  

 

 

Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor reflexivo permite-se 

ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, reflete sobre esse 

facto, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, 

procura compreender a razão por que foi surpreendido. Depois um terceiro 

momento, reformula o problema suscitado pela situação: talvez o aluno não seja de 

aprendizagem lenta, mas, pelo contrário seja exímio no cumprimento das instruções. 

Num quarto momento, efectua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por 

exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para testar a 

hipótese que formulou sobre o modo de pensar o aluno (SCHÖN, 1992, p. 83). 

 

 

 

Valorizando a experiência e a reflexão na ação, Schön põe em destaque a prática na 

formação dos profissionais; mas uma prática refletida. Portanto, propõe uma formação 

profissional baseada numa epistemologia da prática. Assim, os currículos de formação de 

profissionais deveriam favorecer o desenvolvimento da competência de refletir. Para isso, 

dominar as práticas existentes (de outros professores e dos próprios professores) é uma atitude 

que deve ser tomada desde o início da formação. Dessa forma, foge-se daquele modelo de 

formação que, primeiro, apresenta a ciência: depois, sua aplicação, com o estágio (supõe a 

aplicação da teoria) ocorrendo somente ao final do curso.   

Ampliando a discussão de Schön sobre o professor reflexivo, Zeichner (1993) sugere 

uma proposta de formação de professores tendo, como eixo, a reflexão sobre a prática; 

adotando tal atitude, significa assumir alguns pressupostos: a formação docente é um processo 

que acontece durante toda a carreira profissional; é importante que o processo de reflexão 

ocorra em grupo para que se estabeleça a relação dialógica; a reflexão parte da e é alimentada 
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pela contextualização sociopolítico e cultural. O autor aponta algumas características básicas 

que formam um professor reflexivo: analisar, formular hipóteses e tentar resolver os dilemas 

envolvidos em suas práticas de aula; estar atento a respeito das questões, assumir os valores 

que levam/carregam para o ensino; estar atento para o contexto institucional e cultural no qual 

ensinam; participar do desenvolvimento curricular e se envolver, efetivamente para a sua 

mudança; assumir a responsabilidade por seu desenvolvimento profissional; procurar 

trabalhar em grupo, pois é nesse espaço, que se dá o fortalecimento para a efetivação de seus  

trabalhos. 

Para Zeichner (1993), Schön não demarca as reflexões sobre a linguagem, os 

sistemas de valores, os processos de compreensão e a forma com que definimos o 

conhecimento. Para o autor, esses quatro elementos são fundamentais para que o professor 

possa mudar a produção do ensino, de forma a fazê-lo tendo, como pressuposto, os ideais de 

igualdade e de justiça. Diz, ainda, que só a reflexão não é suficiente para que o professor seja 

capaz de tomar decisões concretas para reduzir problemas. Os professores são limitados no 

ato de refletir, concretamente, sobre mudanças, porque estão condicionados ao contexto em 

que atuam. Nesse sentido, Liston; Zeichner (1993) entendem que o enfoque (professor 

reflexivo) é reducionista, limitado e limitante por desconhecer o contexto institucional e 

pressupor a prática reflexiva de modo individual; isso porque, na sua formulação, Schön não 

tem como objetivo organizar, gradualmente, mudanças institucionais e sociais mas houve, 

apenas, a preocupação com as práticas individuais. 

A valorização do conhecimento produzido pelos professores (as) através da reflexão 

e da proposta de pesquisa – ação, aproxima Zeichner de Elliott (1998) quando esse enfatiza a 

prática como lugar de produção e redefinição de critérios que validam os conhecimentos 

produzidos nas pesquisas feitas pelos (as) professores (as). O caráter crítico e contextualizado 

da reflexão docente os aproxima também de Carr e Kemmis (1998). No que pese algumas 

críticas sobre esses teóricos (Schön, Stenhouse), consideramos quanto à tessitura curricular 

implícita nas suas colocações que o conceito de professor reflexivo se identifica com práticas 

ou treinamentos que podem ser aplicados tecnicamente. 

 

 

 

[...] vem ocorrendo com o conceito um oferecimento de treinamento para que o 

professor torne-se reflexivo. A nosso ver, esse “mercado” do conceito entende a 

reflexão como superação dos problemas cotidianos vividos na prática docente, tendo 

em conta suas diversas dimensões. Essa massificação do termo tem dificultado o 

engajamento de professores em práticas mais críticas, reduzindo-as a um fazer 

técnico. Contraditoriamente, esse fazer foi o objeto de crítica do conceito professor 

reflexivo [...] (PIMENTA, 2008, p. 23). 
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Para Paulo Freire (1998), a formação do professor crítico deve se desenvolver com 

base em um contexto sociopolítico que é mutável e, por isso, precisa ser considerado devido à 

luta pela democracia e pela justiça social. O processo formativo considera a dimensão política 

da educação e do ensinar. A formação profissional, orientada pela reflexão crítica, tem por 

base a ideia de que a educação do professor é política, rejeitando a crença de se preparar os 

futuros docentes para ajustá-los em escolas como as existentes. O papel da formação é 

produzir profissionais com habilidades de ensino para ensinar, com habilidades de pesquisa 

para analisar e compreender o que está ocorrendo na sala de aula, na escola e na sociedade.  

Ramalho; Nuñez; Gauthier (2004) apontam um modelo de formação denominado de 

Modelo Emergente da Formação (MEF). Nesse modelo, a profissionalização docente é 

tomada como nuclear nos processos formativos: assume a reflexão, a crítica, a pesquisa como 

procedimentos que possibilitam ao professor tomar parte na edificação de sua profissão e no 

desenvolvimento de um profissional que compreenda e explique os processos educativos dos 

quais esteja participando, como também para trabalhar pela transformação da realidade 

educacional tendo, como desafio, os projetos pessoais e coletivos. Tal modelo enxerga o 

professor como alguém que tem sua história como síntese de necessidades, interesses e 

limitações sociais, mas que, ao mobilizar saberes, valores, habilidades, constroem seu 

processo de crescimento profissional. Portanto é um modelo que traduz uma concepção 

curricular crítica, no qual o situamos na lógica das racionalidades contextuais. 

Pensar a organização do currículo para além da sua estreita relação com a formação 

profissional nos leva a considerar outros elementos dentro dessa organização, tais como: a 

valorização da cidadania, da consciência planetária, da justiça social e da equidade. Assim, 

não nos limitaremos a um processo de formação profissional reducionista no qual estão 

presentes somente os referenciais das mudanças do mundo do trabalho (reestruturação 

produtiva, adoção de novas tecnologias); os referenciais de mercado; os referenciais 

econômicos. Precisamos, assim, recontextualizar os campos discursivos das orientações 

oficiais, possibilitando a emergência de outros campos discursivos.    

A formação inicial é condição primeira para a profissionalização, seguida da fase do 

exercício da profissão; ela é a fase de iniciação, correspondente aos primeiros anos de 

exercício profissional. Consiste em aprender na prática. Essa é a dimensão da experiência. 

Nesse momento, a práxis tem que ser entendida como o momento de produção de saberes. 
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É necessário devolver à experiência o lugar que merece na aprendizagem dos 

conhecimentos necessários à existência (pessoal, social e profissional) passa pela 

constatação de que o sujeito constrói o seu saber ativamente ao longo do seu 

percurso de vida. Ninguém se contenta em receber o saber, como se ele fosse trazido 

do exterior pelos que detêm os seus segredos formais. A noção de experiência 

mobiliza uma pedagogia interativa e dialógica (GOODSON, In: NÓVOA, 1995, p. 

25). 

 

  

 

Na perspectiva de formação no exercício da profissão, não devemos esquecer que a 

escola é o lugar privilegiado onde se vive o currículo de formação, e lugar de aprendizagens.  

Nesse sentido, a preocupação maior é não separar os métodos dos conteúdos e dos objetivos, 

como nos alerta Freire (1998). A organização escolar é um espaço de formação e 

aprendizagem onde os professores, profissionais da educação, decidem e aprendem sobre seu 

trabalho, compartilham valores, significados, práticas e recriam a cultura por meio do trabalho 

conjunto. O exercício profissional deve ser considerado por constituir o ponto de 

convergência do processo ação – reflexão – ação. Nesse sentido, a estrutura curricular é 

orientada por processos formativos que visem à formação do professor reflexivo/crítico.  

A reflexão sobre essas considerações acima nos indicam que há uma matriz 

disciplinar na formação de professores cujos elementos estão representados nos professores 

como profissionais, nas escolas em que atuam, nos alunos e nos conteúdos de ensino. Garcia 

(1999) esclarece que a base dessa matriz disciplinar da formação localiza-se no objeto de 

estudo, formado pelos processos de formação, preparação, profissionalização e realização dos 

professores. Esse é um objeto de estudo específico de formação dos professores, 

caracterizando-a de forma diferente em face de outras áreas conceptuais dentro da Didática 

(PÉREZ GÓMEZ, 2000). 

A formação inicial e continuada, a pesquisa pedagógica e a pesquisa colaborativa são 

etapas que precisam ser vivenciadas com a finalidade de consolidar a profissionalização do 

trabalho docente, que deve seguir um caminho dinâmico, criativo, reflexivo. Alcançando esse 

estágio da formação, urge que os professores se engajem em programas de investigação ou em 

grupos que promovam o conhecimento e a formação.  

Uma formação que contemple essas fases, que integram uma totalidade tem ampla 

possibilidade de preparar para a emancipação profissional do professor e contribuir para um 

ensino crítico, reflexivo, eficaz e libertador. A formação dos profissionais docentes é 

compreendida no âmbito profissional em companhia dos seus pares e todo o coletivo que faz a 

escola, a educação. O entendimento que se faz do professor é de um sujeito pesquisador, 

reflexivo e criativo. 
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Uma visão histórica da formação de professores mostra uma variação dos modelos 

curriculares de acordo com as exigências dos diferentes contextos sociais. No momento, as 

reformas educacionais trazem o discurso da profissionalização (HYPOLITO, 1997, 1999); 

(CUNHA, 1999). Mas, entendemos que um projeto formativo coeso com o princípio da 

profissionalização tem como aspiração formar o professor objetivando um novo sentir, pensar 

e agir em relação ao ensino, e à profissão docente. 

Formação profissional significa um investimento pessoal/individual e coletivo. 

Significa delinear projetos que visem ao desenvolvimento profissional. A finalidade é a 

aquisição de saberes, conhecimentos, competências e habilidades; no campo profissional 

específico dos professores, isso ocorrerá na sala de aula, na escola, na universidade e nos 

contextos formativos, como a comunidade. 

Na atualidade, a tendência da formação para a profissionalização docente centrada na 

aquisição de competências
45

, na visão de Freitas (1999, 2003), de Dias e Lopes (2003), não 

tem contribuído para uma formação consistente do professor e tem favorecido a 

desprofissionalização da ação educativa. A base teórica que alicerça o currículo por 

competência submete o processo de formação do professor à lógica do mercado no contexto 

da racionalidade técnica/instrumental.  

O foco nas competências nos currículos de formação configura a concepção que 

orienta uma política curricular neoliberal, quais sejam: foco no mercado e no indivíduo, 

desarticulação formação inicial e continuada, a presença de diferentes matrizes 

epistemológicas que fundamentam a definição e construção de competências, bem como seus 

distintos conceitos. Assim, é que, para assumir a perspectiva de um currículo por 

competência, é preciso partir de uma elaboração clara do sentido das competências a serem 

formadas em nível inicial e como elas vão se processando no sentido da profissionalização. 

A lógica subjacente ao modelo curricular por competência é uma lógica instrumental 

e técnico-profissional, cuja ideia central é o desenvolvimento da capacidade de fazer tendo em 

vista resultados. Ou seja, a aquisição de competências é mais valorizada do que as disciplinas, 

isso porque no, “novo” paradigma curricular, “os conteúdos ou disciplinas não têm 

sustentação pedagógica, em si mesma, mas enquanto meios para a constituição de 

competências” (MELLO, 1999, p. 2). É um currículo que valoriza a prática, pois, por meio 

dela, a competência é desenvolvida. A organização curricular é alterada, passa a se organizar 

                                                 
45

Tema abordado neste trabalho quando do estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica. A formação de competência aparece, como tema central, nas novas diretrizes 

curriculares e está presente na legislação de diversas modalidades de ensino.  
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pela produção de competências verificáveis em situação e tarefas específicas em vez dos 

saberes disciplinares. Esse aspecto prático nos leva a entender que tal composição curricular 

desconsidera a cognição e os saberes para ter, como orientação nas atividades as situações, os 

procedimentos, o pragmatismo utilitarista, o racionalismo em busca da eficiência alinhada 

com o mercado. No campo da epistemologia da prática, o trabalho do professor fica reduzido 

à prática individual; e a formação, ao caráter técnico profissionalizante. Isso atinge os 

professores em duas dimensões: do trabalho e da realização profissional; porque a lógica das 

competências enfatiza a individualização dos processos educativos, o indivíduo é o 

responsável pelo seu desenvolvimento profissional, produz, também, o sentimento de 

afastamento de sua categoria. 

A profissão não é um processo que se produz internamente. O processo de 

profissionalização envolve o empenho da categoria para realizar uma mudança tanto no 

trabalho pedagógico que desenvolve, quanto na sua posição social. Não se trata de um 

movimento linear e hierárquico; não é uma questão simplesmente técnica. Esse processo 

envolve dimensões endógenas e exógenas. 

A formação de professores diz muito do trabalho pedagógico, estando vinculado às 

finalidades e aos objetivos e, portanto, carregado de intencionalidade política. Desejamos que 

a profissionalização de professores e do magistério, como um todo, sejam o resultado da 

articulação, de esforços, no sentido de se construir uma identidade profissional única, baseada 

na articulação entre formação inicial, continuada e exercício profissional, normatizado por um 

conjunto de regras sociais, econômicas, tendo, como fundamento a relação teoria e prática, 

ensino e pesquisa, conteúdo específico e conteúdo pedagógico, de modo a satisfazer as 

necessidades, as exigências, a natureza e a especificidade do trabalho pedagógico. Nesse 

sentido, deve haver uma ligação permanente entre as agências formadoras e as associações 

científicas, profissionais e sindicais. 

Percebemos a importância política de se pensar o currículo para além do 

reducionismo das disciplinas, para além das grades curriculares, e dos programas 

tecnicamente definidos como guias para um processo de formação. Ao pensarmos sobre o 

currículo, é necessária uma reflexão sobre a coerência sistêmica que deve permear todo e 

qualquer processo de formação, visto que a concepção curricular adotada norteará o perfil 

desse professor (a) professor (a). É no embate da luta ideológica e ética sobre o professor que 

queremos formar e dos saberes instituídos que se configuram as diversas teorias curriculares e 

os modelos de formação que devemos pensar para uma proposta curricular. 
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Historicamente, as teorias curriculares sempre estiveram em estreita relação com o 

contexto mais amplo, enfatizando nossa compreensão de que as questões curriculares são um 

conjunto conectado de elementos e de aspectos técnicos, práticos e político-educacionais que 

requerem uma postura ética, estabelecendo a relação entre as várias dimensões de um 

processo de formação.  

O conhecimento da teoria curricular é fundamental para que se tenha autonomia. A 

identificação da base teórica que alicerça os currículos para a formação de professores nos 

oportuniza reestruturar os processos curriculares, o produto da nossa prática; cria-se assim, a 

condição de práxis curricular afinada com princípios filosóficos, técnicos, políticos e 

pedagógicos. Agir com autonomia curricular é fundamental para o processo de emancipação 

profissional. Nesse sentido, é importante analisarmos a materialização das políticas 

curriculares, ainda que seja num contexto particular, assumido no âmbito de um curso 

especial de formação de professores.   
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5 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O PROEB/UFMA E O 

CURRÍCULO PROPOSTO PARA A LICENCIATURA DE MATEMÁTICA 

 

No contexto da reforma educacional da década de 1990, as políticas para a formação 

de professores ganham destaque, passando a ser incorporadas às agendas governamentais em 

nível internacional e nacional. Assim, uma série de compromissos foi assumida pelos 

governos no sentido de procurar adaptar a formação às novas exigências do mercado 

globalizado, originando diretrizes que têm priorizado a reestruturação dos currículos de 

formação inicial, provocando mudanças substanciais no campo educacional. 

Dessa forma, marcada pela lógica do mercado e tomando como referência a LDB- 

Lei nº 9.394/96, foi implantada uma ampla reforma curricular no Brasil, traduzida nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (2001) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). As 

reformas curriculares propostas, nesses documentos, partem da premissa de que o currículo 

que se encontrava em implantação nas instituições de ensino superior para formar professores 

para o ensino básico já não correspondia às necessidades da realidade advinda da globalização 

econômica e cultural e que era necessário estabelecer um estreito vínculo da formação de 

professores com a organização da produção econômica, mais afinada com a formação social 

dos novos modos de produção.  

Neste capítulo, fazemos uma reflexão sobre o Programa Especial de Formação de 

Professores para a Educação Básica (Proeb) e sua implementação pela Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA), colocando em evidência a sua origem, objetivos, e o Projeto 

Pedagógico, além dos princípios metodológicos que o embasam.  Outro propósito dessa seção 

é examinarmos o currículo do curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA, 

analisando a sua articulação com as diretrizes propostas em nível nacional, seus objetivos, e 

as competências previstas para os egressos. Por fim, apresentamos uma análise sobre o 

currículo do curso de Licenciatura de Matemática, tomando, como referência, a visão dos 

professores formadores do curso. 

 

5.1 O PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 

EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

NO MARANHÃO 

 

Na atual política de formação, no Brasil, a profissionalização do trabalho docente 

passa a ser o assunto dominante na definição do processo de formação do professor, 
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percebido, nesse momento, como um profissional e não mais como um mero transmissor de 

conhecimentos. Essa é a nova perspectiva que coloca a formação de professores, para além 

daquela centrada na obtenção de saberes acadêmicos e disciplinares e numa racionalidade 

externa a eles.  

Paradoxalmente, os dados sobre a formação docente no País são extremamente 

preocupantes. Em 1996, segundo o Inep, o percentual de docentes com formação somente até 

o Ensino Fundamental e que lecionava da 1ª a 4ª série era de 15,3% e lecionando da 5ª a 8ª 

série, ainda existia 1%. Dados do Censo Escolar (2002) mostram que 32% das funções 

docentes (5ª a 8ª série do Ensino Fundamental) do País, não possuíam licenciatura plena, 

chegando esse índice a 52% na região Nordeste. O Ensino Médio, embora seja um nível de 

ensino que detém o professor com melhor escolaridade, em 2002, ainda havia 21% dos 

docentes sem a formação mínima exigida pela legislação; na região Nordeste, esse índice 

chegou a 39%. Esses dados deixam claro que é necessário um esforço do governo para reduzir 

essa situação e que é preciso investir na formação dos docentes, em especial nas regiões Norte 

e Nordeste e nas áreas do conhecimento em que a carência de professores é mais crítica: 

Matemática, Física e Química.  

Sob esse ponto de vista, as instituições formadoras de professores ganharam 

visibilidade em face da crescente demanda de preparar o profissional do magistério. Nesse 

contexto, as políticas de formação de professores, após a Lei nº 9.394/96 e a Lei nº 9.424/96 

têm destacado dois aspectos referentes à valorização do magistério: um referente à 

valorização do professor, pela complementação salarial; o outro diz respeito à formação dos 

professores em exercício no magistério sem a devida habilitação, podendo ser capacitados em 

cursos de licenciatura ou de complementação pedagógica.  

Em consonância com a política nacional, e respaldada pelos recursos disponíveis do 

Fundef para a formação de professores, a UFMA elaborou e passou a oferecer curso de 

licenciatura para as prefeituras municipais a partir do ano de 1998. Nessa época, segundo 

dados publicados pelo Ministério da Educação, 58% dos municípios brasileiros já haviam 

iniciado, de alguma forma, a qualificação dos professores, que não tinham a habilitação 

devida, com os recursos do Fundef. Portanto, o Proeb/UFMA insere-se no âmbito dessa 

política de formação proposta pela reforma educacional. Tal política tem se caracterizado 

como estratégia do governo para aumentar os índices de professores com nível superior no 

Brasil. 

No Estado do Maranhão, duas instituições de ensino superior desenvolvem cursos de 

formação de professores com recursos públicos: a Universidade Federal do Maranhão e a 
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Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Neste estudo, só será considerada a 

experiência da UFMA desenvolvida em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, 

notadamente o curso de Licenciatura de Matemática em Vitória do Mearim/Ma.     

 

5.1.1 O Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica – 

Proeb/ UFMA: primeiras aproximações 

   

O Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica – Proeb, 

desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, insere-se na perspectiva de 

formação preconizada na LDB nº 9.394/96 que estabelece no art. 62 a formação em nível 

superior para os docentes que irão atuar na educação básica. O Programa foi financiado com 

recursos do Fundef (Lei nº 9.424/96), que estabelece que os Estados, Distrito Federal e 

Municípios podem aplicar 60% (sessenta por cento) dos recursos recebidos pelo Fundef na 

capacitação de professores leigos (art. 7º, Parágrafo único).  

O Proeb/UFMA foi criado com objetivo de oferecer cursos de licenciatura plena e 

atender às solicitações das prefeituras municipais do Estado do Maranhão. Foi regulamentado 

pela Resolução nº 15/98 – do Conselho Universitário – Consun, de 9 de outubro de 1998, com 

efeito retroativo a 15/05/1998. A Pró-Reitoria de Ensino – Proen é o órgão responsável, no 

âmbito da Universidade Federal do Maranhão, pela implantação do Programa. A sua 

aprovação se deu pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, através da 

Resolução nº 61/98 – Consepe. As Normas Regulamentadoras do Sistema de Registro e 

Controle Acadêmico dos Cursos de Graduação, ministrados através do Proeb/UFMA, estão 

regulamentadas pela Resolução nº 128/99 – Consepe.   

Justifica-se o Programa diante das exigências da LDB nº 9.394/96, e considerando o 

baixíssimo número de professores com qualificação no interior do Estado. Segundo o Inep 

(2006), no início da década de 1999, dos professores da 5ª a 8ª série do ensino fundamental 

66% não possuíam a formação em nível superior, e 37% dos professores do ensino médio da 

rede pública de ensino do Estado do Maranhão não possuíam formação em nível superior. As 

funções docentes do ensino fundamental (nível que exige formação em nível superior) de 5ª a 

8ª série são constituídas de 28.856 mil professores. Desse total, 48% não têm a formação em 

nível superior, ou seja, 13.922 mil (MARANHÃO, (Estado), 2006).  O déficit de qualificação 

é muito acentuado, e isso compromete a qualidade não apenas desse nível de ensino, mas 

também afetará, no futuro, o sistema educacional como um todo. 
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O Proeb/UFMA iniciou suas atividades, em 1998, nos municípios de Santa Luzia, 

Buriticupu, Alto Alegre, Vitória do Mearim, Pinheiro e Buriti. Para a sua realização, foi 

necessária a assinatura de um contrato de prestação de serviços firmado entre a UFMA e as 

prefeituras municipais que dispunham de recursos disponibilizados pelo Fundef visando à 

formação de professores em observância à política de valorização do magistério. A prestação 

de serviços, é uma das estratégias lançadas pelo poder público, para imprimir materialidade às 

reformas estruturais do Estado brasileiro, com impactos na reorganização da educação 

superior que ao ser enquadrada como serviço não exclusivo do Estado, isto é, como um 

serviço público não-estatal, propicia a institucionalização das  parcerias público-privadas (na 

execução das políticas públicas sociais, o Estado passa a ser substituído pelo mercado). 

Para operacionalização do Proeb, a UFMA estabelecia que os municípios deveriam 

cumprir algumas exigências, entre elas, repasses de recursos financeiros, e uma infraestrutura 

no município para o desenvolvimento das atividades. Dentre os requisitos de infraestrutura, a 

UFMA solicitava por parte das prefeituras a criação ou instalação de laboratório de 

informática, biblioteca e instalações adequadas para a realização das aulas. Em relação à 

biblioteca, os municípios enfrentaram muitas dificuldades, inviabilizando, pois, a plena 

efetivação desse requisito.  

O Proeb/UFMA (1998, p. 5) tem como objetivos: a) formar professores para a 

Educação Básica com graduação plena, na habilitação escolhida dentre as oferecidas, com 

competência técnica e intelectual, consciência profissional e política, criativa e 

responsabilidade; b) contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica do Estado do 

Maranhão; c) contribuir para o processo de avaliação e estudo da formação do professor e das 

questões do ensino e aprendizagem, com compromisso social com o seu  município, a região e 

o Estado do Maranhão.  

Uma análise mais detalhada dos objetivos permite evidenciar que existe, no 

Proeb/UFMA, uma preocupação com a formação de um profissional autônomo, o que 

apontam, mesmo que embrionariamente, para a profissionalização docente. Na ótica de 

autores como Nóvoa (1991, 1995); Mello (1999), a competência técnica e intelectual, 

consciência profissional e política, criativa e responsabilidades são componentes 

fundamentais dos processos de formação, pois criam condições, aos formandos, do exercício 

de uma prática crítica, que busca a verdade e procura agir de forma autônoma diante dos 

desafios. Também Paulo Freire concorda com essa questão, quando coloca que uma das 

tarefas da prática educativa crítica é proporcionar a experiência de assumir-se. “Assumir-se 

como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
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realizador de sonhos, [...]. A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o 

treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e 

do saber articulado” (FREIRE, 1998, p. 46 e 47). 

Compreendendo a complexidade de formar um profissional com essas 

características, achamos pertinente alertar para a dificuldade de se alcançar os objetivos 

propostos pelo Proeb/UFMA, visto que o contexto de vida e de formação dos professores está 

inserido numa estrutura política, social e econômica, dificultando seu compromisso social 

com o seu entorno haja vista o descompasso das demandas sociais de formação em relação às 

exigências do curso (pedagógicas e acadêmicas) e as condições de vida e de estudos desses 

professores.  

Nesse caso específico, considerando as peculiaridades do Proeb/UFMA (diferente 

dos cursos regulares de licenciatura) mantidos pela UFMA em São Luis, as aulas aconteciam 

em finais de semana, perfazendo 15 horas aulas para os professores/alunos no exercício da 

profissão. Os professores não eram liberados para fazer o curso (formação em serviço, 

gerando dificuldades quanto à conciliação do tempo entre trabalho e estudo). Isso nos remete, 

também, para a questão do currículo, que, constituindo um plano de intenções, não pode ser 

pensado sem considerar o contexto que o define num espaço histórico e temporal. 

A meta apresentada pelo Programa consiste em formar professores em nível superior 

para atuar em Educação Básica das Escolas Municipais do Estado do Maranhão, no período 

de três anos nos cursos de Matemática, Química, História, Física, Pedagogia (Magistério), 

Biologia, Geografia e Letras. A escolha dos cursos foi feita pela UFMA, sem se basear em um 

diagnóstico prévio das necessidades dos municípios. Não havia estudos sobre a realidade dos 

municípios maranhenses, contribuindo, assim, para que alguns cursos não tivessem demandas. 

Os objetivos e a meta proposta pelo Programa visam contribuir para a melhoria da 

educação e do ensino no Estado do Maranhão, proporcionando uma formação teórico/prática 

mais sólida, mediante uma proposta de formação de graduação plena para os professores da 

Educação Básica, os quais atuam na docência dos municípios sem a necessária qualificação, 

em nível superior, revestindo-se, portanto, num quadro de docência desqualificada. Isso tem 

repercutido diretamente nos sistemas públicos de educação do Maranhão, materializado nas 

performances. Por exemplo, desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), resultante de avaliações realizadas em 2005. Enquanto no Brasil a média é 3,8; 3,5 e 

3,4; obtidos, respectivamente, na 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª do ensino médio, o 

(Ideb) do Maranhão foi composto pelas médias 2,9 na 4ª; 3,0 na 8ª e 2,3 na 3ª série do ensino 

médio. Esses índices explicam o fato de, entre 57 países, segundo a avaliação internacional de 
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alunos feita pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o 

Brasil se posicionar na 52ª colocação e o Maranhão, na última entre os Estados da Federação. 

Os indicadores educacionais do estado do Maranhão vêm demonstrando, ao longo do 

século XX, que os sistemas de ensino do Estado e dos Municípios não conseguiram promover 

as melhorias necessárias para que os índices sociais, econômicos e educacionais do Estado 

avançassem. Portanto, o Projeto tem a característica de contribuir para a superação de um 

quadro de exclusão social, e dos índices dos indicadores educacionais.  

 

5.1.2 O Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica – 

Proeb/ UFMA: projeto pedagógico, princípios e diretrizes  

 

Todo processo de educação é intencional e sistemático, necessitando, pois, de um 

planejamento. Em se tratando de uma instituição educacional, o instrumento central para 

direcionar suas ações é o Projeto Político-Pedagógico (PPP), entendido como documento 

norteador de todas as ações de uma instituição. Ele é o instrumento básico para o fazer da 

instituição de ensino, consequentemente expressa  a concepção de sociedade e de  homem que 

se deseja formar, orientando a prática pedagógica dos cursos, e direcionando a gestão e as 

atividades educacionais. Veiga (2003) concebe o Projeto Político-Pedagógico como meio 

potencializador do trabalho colaborativo e do compromisso com objetivos comuns. A 

construção do Projeto Político-Pedagógico é um ato deliberado de sujeitos envolvidos com o 

processo educativo da escola. É o resultado de um processo complexo de debate, que requer 

tempo, estudo, reflexão e aprendizagem de trabalho coletivo. É um dos instrumentos para que 

a escola construa sua identidade, exerça seu “direito a diferença, a singularidade, à 

transparência, à solidariedade e à participação” (VEIGA, 2003, p.30-31). 

Pensar o Projeto Político-Pedagógico (PPP) de uma instituição de ensino superior 

significa pensá-lo no seu conjunto e na sua função social. Integrado a esse projeto mais 

amplo, estão os projetos pedagógicos dos cursos, que representam a condição primeira para 

que sejam delineados os objetivos do curso, os programas e as intervenções.  Estudiosos da 

temática, como André (2001) e Veiga (1998) evidenciam que todo projeto pedagógico tem 

duas dimensões: a política e a pedagógica. Ao delinear o programa de um curso procurando 

atender às expectativas de formação dos alunos e da sociedade na qual os mesmos estão 

inseridos, dizemos que ele tem uma dimensão política. É político porque tem compromisso 

com a formação do indivíduo; essa formação traduz uma visão de mundo, de sociedade, de 

educação, de profissional e de aluno.  
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Na dimensão pedagógica, podemos dizer que o PPP possibilita tornar real a 

intencionalidade do curso, subsidiando a orientação da prática educativa na operacionalização 

dos seus propósitos (VEIGA, 1998). A construção do PPP é, portanto, a maneira objetiva da 

escola/universidade significar o seu saber fazer, possibilitando a superação de rotinas 

esvaziadas de criatividade; criando condições de (re) organização do saber fazer, modificando 

suas relações pessoais de conhecimento teórico e prático. O desafio maior na construção de 

um PPP é a participação efetiva da comunidade educativa. É a criação de espaços em que 

todos participem do planejamento e de todas as ações que precisam estar transversalizadas 

pela ética numa dinâmica que impulsione a formação para a vida. 

A autonomia, a democracia e a cidadania são conceitos que, segundo Padilha (2001), 

deveriam estar presentes e garantidos nas práticas quando da definição dos pressupostos 

teóricos do PPP. Com base nesses três conceitos, consideramos que a educação, ou seja, a 

formação do cidadão, é um importante meio para a sua autonomia, para sua liberdade. 

Entendemos que a construção do PPP corresponde à necessidade de uma formação 

libertadora, promotora da autonomia do professor e de sua cidadania associadas às suas 

responsabilidades e deveres. 

O Projeto Pedagógico (PP) de um curso dentro de uma universidade visa contribuir 

para a implementação do processo de formação profissional, educação permanente e 

atualização. É nesse cenário que devemos entender a elaboração e a implementação do projeto 

pedagógico do Proeb/UFMA. O Programa tem como objetivo formar professores para as 

várias Licenciaturas e apresenta, como princípio metodológico, para a sua implementação – a 

vinculação entre a educação e o trabalho. 

Nesse sentido, o documento do Programa Especial de Formação de Professores para 

a Educação Básica, especifica:  

 
 

O programa, aqui apresentado destina-se a professores em efetivo exercício da 

docência. É por esta razão que se visa vincular a educação ao trabalho, prática social 

mais fundamental. O trabalho é, portanto, o princípio educativo norteador deste 

programa e, assim sendo, o processo ensino-aprendizagem tem como fim a 

construção de uma sociedade mais humana e igualitária (UFMA/PROEN/Projeto – 

PROEB, 1998, p. 6). 

 

 

 

O princípio metodológico do Proeb/UFMA, ao considerar o trabalho como princípio 

educativo, vem resgatar os princípios de unicidade no que se refere à relação teoria/prática, no 

entanto, ao analisar a proposta pedagógica do Proeb/UFMA não se evidencia uma discussão 
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teórica que fundamente o uso desse princípio na formação do docente. A implementação 

desse princípio pressupõe uma formação docente fundamentada na relação trabalho – 

educação. Esse é um princípio que aponta para a superação das fronteiras entre trabalho 

manual e trabalho intelectual, para uma leitura crítica das formas que as relações de trabalho 

assumem no interior do capitalismo, e as formas como os sujeitos são considerados no 

contexto da ordem capitalista (FRIGOTTO, 2002).  

A relação entre educação e trabalho como princípio metodológico do projeto de 

formação de professores, a priori, é positiva. Mas ressaltamos que, sem uma fundamentação 

teórica consistente, o princípio escolhido para formar os professores do Proeb/UFMA, fica 

vazio de significados, podendo estar, apenas, associado à forma como será realizado essa 

formação - em serviço - descaracterizando todo o sentido político que subjaz ao princípio. 

Isso pode ser evidenciado ao se analisar a razão estabelecida pelo Programa Especial de 

Formação de Professores da Educação Básica para escolha do seu princípio metodológico “o 

programa, aqui apresentado destina-se a professores em efetivo exercício da docência. É por 

esta razão que se visa vincular a educação ao trabalho”. Na prática, a falta de clareza 

metodológica resultou no descaso de alguns professores formadores (apontados pelos 

egressos) com a operacionalização da proposta, uma vez que não percebiam a formação 

humanística como estando articulada ao mundo do trabalho. Ao não explicitar como seria a 

operacionalização desse princípio, a proposta pedagógica do Proeb/UFMA esqueceu uma 

característica peculiar dos seus alunos (professores em efetivo exercício da docência) e 

esqueceu, também, que a escola é “o espaço organizacional onde também se tomam 

importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas” (NÓVOA, 1992, p. 15).  

Considerando esse princípio e tentando construir uma reflexão sobre a relação entre 

educação e trabalho nos currículos voltados para a formação de professores, reportamo-nos às 

ideias das racionalidades de construção das políticas curriculares: as racionalidades técnicas e 

as racionalidades contextuais. Acreditamos, assim como Tavares (1996); Alarcão (2001); 

Pacheco (2003, 2005), que somente na interação da racionalidade técnica e da racionalidade 

contextual é possível termos o trabalho como princípio educativo. “É interessante verificar a 

emergência de um objetivo de natureza ética, social, a par de outro, de natureza técnica. 

Estamos diante de uma concepção do professor não como técnico, mas como profissional da 

formação humana e social” (ALARCÃO, 2001, p. 111).  

Outro autor, importante para esclarecer a formação do homem tendo como base a 

categoria trabalho, é Habermas (1987). Esse autor, ao desenvolver análises sobre a categoria 

trabalho, pressupõe que o processo de formação do espírito depende essencialmente da 
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relação interação e trabalho. Tendo como base o materialismo histórico, desenvolve suas 

reflexões diante das novas condições do capitalismo, integrando na análise da formação do 

sujeito, as categorias trabalho e interação. Para ele, a formação dos indivíduos acontece tanto 

no mundo do trabalho, que segue as regras da razão instrumental, como também no mundo 

vivido, em que ocorre a interação que é regida por uma razão comunicativa. 

Habermas (1987), ao tratar a categoria trabalho (razão instrumental, forças 

produtivas), como lugar único da emancipação social, diminui a importância da base 

econômica e nos apresenta uma nova mediação no processo de construção do indivíduo; a 

racionalidade emancipatória que se construiria, também, através da categoria da 

intersubjetividade (ação comunicativa).  

A ideia de desenvolvimento integral (omnilateral) da capacidade humana, vem sendo 

posta e reivindicada desde o Iluminismo, e em diferentes teóricos como Rousseau (1973), 

Marx (1985), Adorno (1973), Horkheimer (1985) e Habermas (1990). Levando em conta as 

ideias críticas referentes à dinâmica contraditória das relações capitalista de produção, 

consideramos que a formação do homem necessariamente precisa ser uma formação 

politécnica que deve manifestar a síntese dialética entre formação geral, formação profissional 

e formação política, favorecendo a realização da consciência crítica, da qualificação 

individual, o desenvolvimento dos sujeitos como indivíduos e atores sociais; inserindo-se e 

compreendendo o mundo sociocultural, e econômico, entendendo o trabalho como processo 

humanizador. 

A noção de formação omnilateral que tem o trabalho como princípio educativo, 

questiona o princípio educativo baseado na organização taylorista/fordista; questiona o 

currículo inspirado na racionalidade técnica propositora da lógica de mercado de tendência 

neoliberal que se identifica com os princípios da privatização, da globalização e da liberdade 

de escolha e está associada aos argumentos da eficiência, da qualidade e da equidade, 

proposições postas pelas reformas educacionais.  

Um currículo centrado na relação educação e trabalho, como princípio educativo, 

contribui para a profissionalização docente uma vez que parte da concepção de que o processo 

de formação, assim como a educação é um ato político. Tomando como eixo da formação de 

professores esse princípio, o processo formativo deverá articular conhecimento básico com o 

conhecimento específico; unir o saber para o mundo do trabalho com os conteúdos 

requisitados pela prática da cidadania (saberes sociais); conciliar o conhecimento do trabalho 

e as formas de gestão e organização do trabalho. A articulação entre teoria e prática deverá 

privilegiar a dimensão do pensar e do fazer, do individual e coletivo, da subjetividade e 
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objetividade focalizando o processo educativo, ou seja, a educação para a formação de 

cidadãos e de trabalhadores, capazes de compreender, interpretar, explicar, tendo uma 

inserção crítica e transformadora da realidade. 

A adoção desse princípio permite a construção da competência teórica e prática para 

perceber a dimensão de totalidade dos processos educativos para fora dos muros da escola, ou 

seja, articular a escola ao contexto social mais amplo, ao mundo das relações sociais e 

produtivas. Um processo formativo desenvolvido dessa maneira, com certeza, favoreceria a 

profissionalização docente, uma vez que os professores, no final da sua formação, seriam 

capazes de problematizar, de forma crítica, a sua prática pedagógica, a escola, a sociedade, as 

condições de trabalho que valorizam ou desvalorizam um profissional, enfim, assumiriam a 

condição de sujeitos do seu trabalho com autonomia, compromisso político e técnico. 

A formação dada pelo Proeb/UFMA, teoricamente, teria tido possibilidades de 

contribuir, de forma eficaz, para a profissionalização docente se, na sua operacionalização, 

tivesse privilegiado a articulação entre a teoria e a prática, a articulação entre as disciplinas de 

formação básica e formação específica, o estágio supervisionado não tivesse acontecido 

somente no final do curso, e se tivesse se preocupado com os professores formadores no 

sentido de orientá-los para a utilização metodológica do princípio adotado. No entanto, o 

curso, ao ser realizado em serviço, com aulas no final de semana e aligeirando a formação 

docente, constatamos que ele está muito mais articulado com as novas diretrizes 

internacionais e nacionais que prevêem uma maior flexibilização da formação do que em 

implantar um processo de formação mais consistente. O desenvolvimento de uma formação 

docente, que culmine com todas as competências e habilidades necessárias para a 

profissionalização, vem sendo negado pelas políticas de formação (HYPOLITO, 1999). 

Assistimos, hoje, a um processo de profissionalismo limitado que hipertrofia o conhecimento 

prático em prejuízo do saber teórico, pondo a formação em serviço como mais importante que 

a formação inicial, ou seja, como a melhor estratégia de formação. 

Nesse contexto, a formação de professores ocorre nos marcos das reformas que 

elegem a profissionalização, no âmbito da nova sociabilidade capitalista, somente no limite 

estreito da aquisição de novas competências. Explicando melhor: os atributos que se pretende 

que esse trabalhador adquira com o processo de formação é aquela de caráter mais amplo e 

flexível, dentro dos limites dessa nova sociabilidade. 

Com esse princípio ora analisado, evidenciamos que a Universidade Federal do 

Maranhão tem, pelo menos, conceptualmente a preocupação com a formação omnilateral dos 

professores egressos do curso do Proeb. No entanto, esse princípio é bastante ambicioso e de 
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difícil operacionalização. Dessa forma, indagamos: como vivenciar tal princípio? Quais os 

limites que são postos à UFMA para que a formação desenvolvida, nesse Programa, possa 

estar intimamente vinculada à práxis (ação e reflexão) na medida em que entendemos que o 

trabalho do professor o torna responsável pela formação dos seus alunos e está ligado aos 

saberes sociais; formação que deverá estar preocupada com a educação de cidadãos. Com 

base nesse princípio, o Proeb/UFMA (1998, p. 6) prevê as seguintes diretrizes: 

1. Que seja valorizada a ação docente do professor/aluno através de 

acompanhamento permanente do cotidiano de sua sala de aula de maneira que a relação 

teoria/prática constitua objeto de constante discussão e análise. 

2. Que o Estágio Supervisionado não ocorra, no final do curso, mas de forma que a 

integralização da carga horária a ele destinada, conforme determina a LDBEN nº 9.394/96, no 

art. 65, ocorra no decorrer do curso, considerando a regência da classe uma prática 

continuamente avaliada, discutida e revisada e que a atuação do professor/aluno seja 

computada como avaliação discente indispensável à formação – estratégia que permitirá a 

redução da duração do curso. 

3. Que o professor/aluno seja permanentemente acompanhado pelo professor 

supervisor, com presença efetiva na sala de aula do referido professor/aluno, garantindo, 

assim, o equilíbrio teoria/prática. A equipe pedagógica responsável pela supervisão do estágio 

elaborará e discutirá com os professores/alunos uma proposta de acompanhamento que 

contemple o proposto, visando a análises contínuas do cotidiano da escola, para avaliar e 

fundamentar a sua prática, com vistas a uma melhoria do desempenho deste e da repercussão 

em sala de aula. 

4. Que seja valorizado o trabalho pessoal e autônomo bem como considerado o 

potencial de multiplicador junto às comunidades de informações concernentes não, apenas, 

aos conteúdos essenciais dos cursos oferecidos mas ainda às questões de saúde, higiene e 

prevenção bem como às questões do meio-ambiente. 

5. Que sejam continuamente analisadas situações de sala de aula à luz dos conteúdos 

curriculares e das novas propostas de práticas educativas promovendo a alternância entre 

formação acadêmica e profissional, teoria e prática. 

6. Que sejam oferecidas, paralelamente às disciplinas ofertadas, sempre que 

necessário, atividades de extensão, em colaboração com a Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Estudantis, a partir das necessidades e objetivos das disciplinas e de comum acordo 

com o docente responsável por elas (PROEB/UFMA, 1998, p. 6). 
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Analisando essas diretrizes, podemos inferir que as mesmas estão de acordo com as 

concepções atuais de currículo e se operacionalizadas, estariam contribuindo para uma maior 

profissionalização docente, uma vez que estaria proporcionando condições para uma sólida 

formação teórica e metodológica; pesquisa/reflexão como princípio do processo de formação; 

trabalho pedagógico fundamentado na realidade educativa e na construção coletiva e 

interdisciplinar do conhecimento profissional; relação dialética entre teoria e prática, 

vinculação entre o ensino e a pesquisa. Ressaltamos que todas as características 

supramencionadas estão de acordo com os princípios postos para a formação pela Anfope; e 

muitas vezes, estão presentes nos discursos oficiais marcando, apenas, uma correlação de 

forças entre o Estado e a sociedade.    

A formação profissional norteada por essas matrizes curriculares que privilegiam a 

unidade dialética entre a teoria e a prática deverá sempre propiciar, momentos de análise e 

reflexão do professor sobre a formação recebida e seu trabalho docente. Dentre as diretrizes 

evidenciadas pelo Proeb/UFMA, ressaltamos o Estágio Supervisionado por ser um momento 

que consideramos relevante no processo formativo e por não se limitar a ser uma atividade 

desvinculada do currículo ou da realidade social, separada dos conteúdos e práticas. Por todas 

essas características o Estágio Supervisionado surge como uma estratégia importante para a 

operacionalização do princípio preconizado pelo Proeb/UFMA, e engloba, por sua vez, outras 

diretrizes como “o acompanhamento do aluno pelo professor de forma permanente; a análise 

continua das situações de sala de aula”. 

O Estágio Curricular, na proposta de formação de professores, configura-se como 

atividade de orientação e acompanhamento da ação educativa objetivando buscar a qualidade 

na formação do professor, consequentemente, da educação escolar. Segundo Riane (1996), o 

Estágio é “a síntese dos estudos do aluno, suas experiências profissionais, concepção de 

mundo, de homem e de desenvolvimento social” (RIANI, 1996, p. 57). Esse conceito 

pressupõe o estágio contextualizado no processo educativo em sua totalidade. Nesse sentido, 

o Estágio seria a síntese da teoria e da prática experienciada, construída e reconstruída e 

aplicada à sua vida profissional. Isso sugere uma outra base epistemológica assentada na 

reflexão da ação, que segundo Schön (1992), seria a superação da racionalidade técnica.  

A formação e o Estágio Supervisionado quebram a separação entre teoria e prática, 

objetivando uma formação de qualidade. Uma formação sólida tem como um dos eixos 

básicos a relação dialética entre a teoria/prática. A teoria é formulada a partir do 

conhecimento da realidade concreta. A prática apresenta questões à teoria e, por sua vez, as 

interpreta e propõem alternativas. Dessa forma, a prática educativa é uma prática social 
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inserida numa prática social mais ampla. Para Fávero, a prática “é o ponto de partida e, 

também, de chegada” (FÁVERO, 2004, p. 65). 

A teoria e a prática precisam se desenvolver para produzir a unidade ação-reflexão-

ação, considerando que a teoria não é um conjunto de regras e normas aplicáveis a uma 

determinada prática, a uma determinada realidade. Queremos dizer que a teoria não se aplica 

à realidade, mas sim explica essa realidade. Portanto, a teoria é formulada baseada no 

conhecimento da realidade concreta. 

Em decorrência dessa compreensão, a formação docente deve possibilitar o 

desenvolvimento, o crescimento e o aperfeiçoamento do professor. O processo formativo 

precisa levar em conta que a prática pedagógica não é neutra, ela é política. A formação deve 

levar o professor a assumir compromissos políticos e ter competência técnica. 

 

 

Creio que nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje em 

face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da 

educação. Desse ponto de vista, que é reacionário, o espaço pedagógico, neutro por 

excelência, é aquele em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a 

maneira humana de estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra 

(FREIRE, 1998, p. 109-110).  

 
 

 

Pela leitura das diretrizes do Proeb, identificamos que o Estágio Supervisionado 

indica um processo de investigação na ação, ajudando o professor a inteirar-se dos 

movimentos que acontecem em sala de aula para compreendê-la de forma crítica.  

Está explícito no documento elaborado pela UFMA para o curso do Proeb que: “Os 

créditos de prática de ensino serão integralizados no decorrer do curso considerando-se a 

regência de classe um processo contínuo de avaliação, discussão” (PROJETO 

PROEB/UFMA, 1998, p. 11). Essa assertiva nos permite dizer que o PP está em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica; que no art. 12, parágrafos 1º, 2º e 3º; prescreve: 

 

§1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, 

que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso; 

§2º A prática deverá estar presente desde o inicio do curso e permear toda a 

formação do professor; 
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§3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação e, não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua 

dimensão prática (CNE/CP009/2001, p. 53-54). 

Assim, a prática de ensino com carga horária de 315 horas no Proeb/UFMA          

deverá oportunizar a experiência da interação entre a teoria e a prática. Isso é vital para a 

compreensão dos contextos em que as instituições formadoras, e as escolas estão inseridas. 

Consequentemente a teoria embasada na realidade e nas práticas cotidianas de sala de aula 

explicaria os vários contextos e aprimoraria o processo ensino-aprendizagem, os 

conhecimentos teriam significado para os alunos. Portanto, concordamos com Sacristán e 

Gómez (1998), quando afirmam que os conhecimentos aprendidos em sala de aula só são 

significativos quando integrados, “não em parcelas isoladas da memória semântica, mas nos 

esquemas de pensamento mais genéricos que o indivíduo ativa ao interpretar a realidade 

concreta em que vive e sobre a que atua, e quando organiza sua própria experiência” 

(GIMENO SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 369). 

 

5.1.3 Perfil Profissiográfico do Graduando do Proeb/UFMA 

 

O documento de Proposta Pedagógica do Proeb/UFMA define o Perfil 

Profissiográfico (diz o que a formação básica habilita) descreve a função, as tarefas a serem 

realizadas pelos trabalhadores, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo. No 

caso específico dos graduados nos cursos de formação de professores, estes deverão 

apresentar: 

 

1. Competência intelectual e técnica 

 domínio dos conteúdos gerais da habilitação escolhida e dos fundamentos da 

educação 

 conhecimento do processo ensino/aprendizagem 

 polivalência e capacidade de integração dos conteúdos 

 

2.  Criatividade 

 trabalho interdisciplinar 

 renovação das práticas pedagógicas 

 abertura cultural 
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 inovação tecnológica 

 

3. Consciência profissional e política  

 

4. Compromisso com a função social da escola e com o papel do educador 

 

5. Conhecimento do meio sociocultural  

 

6. Conhecimento do seu potencial de multiplicador de conhecimento e de 

transformação do meio social em que atua 

 

7. Ética profissional 

 

Esse perfil profissiográfico aponta para as duas dimensões da profissionalização: a 

primeira, a profissionalidade entendida como o processo interno da profissionalização, por 

meio do qual o profissional (pessoa que adquiriu uma formação adequada para exercer uma 

profissão) obteve os conhecimentos necessários ao desempenho de suas atividades e saberes 

próprios de sua profissão, ou seja, daquilo que é específico da ação profissional (docente, no 

caso do professor). Significa, também, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, 

destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade da profissão (GIMENO 

SACRISTÁN, In: NÓVOA, 1995), (VEIGA; ARAÚJO; KAPUZINIAK, 2005).  

E a segunda, o profissionalismo (dimensão externa) compõe o processo de formação 

e da identidade social; diz-se do que possa ser um profissional (status profissional de uma 

ocupação) e está relacionado com a autonomia profissional. 

 

 

A educação requer responsabilidade e não se pode ser responsável se não se é capaz 

de decidir, seja por impedimento legais ou por falta de capacidade intelectuais e 

morais. Autonomia, responsabilidade, capacitação são características 

tradicionalmente associadas a valores profissionais que deveriam ser indiscutíveis na 

profissão docente (CONTRERAS, 2002, p. 72-73).  

 

 

  

Pelo perfil profissiográfico traçado pelo Proeb/UFMA, destacamos o caráter 

inovador do Programa. O documento enfatiza a profissionalidade, tendo, como referência os 

estudos realizados na última década do século XX, que marca um período rico em elaborações 

dos fundamentos da profissionalização docente. Dentre os estudos mais recentes, destacamos 
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Fiorentini e Pereira (1998), Veiga (1996), Cunha (1998), Contreras (2002). Nesses trabalhos 

há o esforço em esclarecer que a docência é uma prática profissional datada, situada, 

complexa, histórica e socialmente produzida. O professor é visto como capaz de ressignificar 

seu trabalho, interferindo com maior ou menor intensidade nos fatores que compõem a sua 

profissionalidade. Nessa concepção, compreendem o professor como sujeito ativo de sua 

prática, autor de sua trajetória pessoal e profissional. Entendemos, assim, que a exigência da 

profissionalidade é básica para a construção da identidade do profissional docente.  

A profissionalidade, portanto, pode ser compreendida como um grupo de 

competências, capacidades e saberes desenvolvidos no exercício da função. Saberes que 

evoluem, se criam, recriam, significam e ressignificam ao longo da função profissional. Essas 

transformações que acontecem ao longo da vida dos professores levam à profissionalização. A 

característica fundamental da profissionalidade é a instabilidade, ela é um constructo social, 

constrói-se em contextos específicos para onde convergem múltiplos saberes mobilizados 

conforme as demandas e características das realidades. Portanto, ela é derivada das instâncias 

políticas e administrativas; é artefato de uma co-construção entre instituições formadoras e as 

escolas tomadas a partir de um referencial de competências (DUBAR, 1998).  

Profissionalidade emerge no discurso das reformas curriculares associada ao conceito 

de competência; Menga Ludke e Luiz Alberto Boing, ao estudarem o tema, encontram em 

Courtois et al. (1996) o entendimento de que o a profissionalidade surge num contexto 

caracterizado por estruturas descentralizadas, flexibilidade da empresa, descentralização das 

responsabilidades, desvinculação dos saberes de seus métiers tradicionais, redução do número 

e aumento dos níveis de qualificação dos trabalhadores, iniciativa pessoal e polivalência, 

recuo do movimento sindical e pressão sobre os salários (LUDKE; BOING, 2004, p. 1172). 

Realmente, em alguns trabalhos dentre eles o de Freitas (2003) nos chama à atenção para o 

afastamento dos professores do seu coletivo profissional, perda do sentimento de pertença, 

pelo fato de as competências insinuarem uma lógica de responsabilidade individualizante. 

O Profissionalismo, a outra dimensão da profissionalização, é o estágio em que 

ocorre o início da socialização profissional. “O que distingue essa dimensão das anteriores é a 

escolha pessoal que se faz pela profissão” (LUDKE; BOING, 2004, p. 1173), passando pelo 

reconhecimento social, legal, tendo em vista o prestígio e a participação na concepção da 

profissão. 

No que se refere ao entendimento do conceito de “profissão docente”, ressaltamos 

que uma das suas dificuldades reside, inicialmente, na identificação do “lócus” da formação 

que, após a LDB nº 9.394/96, pode ser feita em diferentes instituições formadoras. O fato de a 
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formação de professores poder ser realizada em instituições vinculadas à pesquisa, ao ensino e 

à extensão e ao mesmo tempo em instituições voltadas só para o ensino, tem causado 

profundas repercussões para a formação, visto que não existe uma unidade no processo 

formativo, tampouco no que se refere aos currículos, pois cada instituição pode instituir uma 

carga horária que melhor se ajuste à formação pretendida. Isso fragmenta a formação e 

inviabiliza a criação de uma unidade em volta do que seja a profissão docente. 

Outro fator que tem contribuído para dificultar o entendimento sobre a profissão 

docente diz respeito à identificação dos atributos essenciais dos comportamentos 

profissionais; o Proeb/UFMA é vítima dessa dificuldade uma vez que só aponta as 

competências que deverá ter o formado pelo Programa, sem apresentar reflexões e 

argumentações teóricas sobre os comportamentos que devem ser adquiridos, por exemplo, a 

autonomia que o professor deve alcançar ao longo da construção de sua formação.  

Sobre esse assunto, o Projeto do curso é omisso, o que demonstra uma postura de 

neutralidade (do projeto) pois os professores não ensinam saberes neutros, tratados como 

autônomos do quadro social. Eles ensinam, simultaneamente, conceitos, concepções, ideias, 

elementos ideológicos e sugerem modelos comportamentais. 

Na composição identitária da docência, uma das causas que a comprometem seria a 

precarização do trabalho docente. Partimos da constatação dos sinais evidentes da 

precarização do trabalho docente: perda de prestígio, de poder aquisitivo, de respeito e 

satisfação no exercício do magistério, a diversidade de experiência das formações, e a 

multiplicidade de vias de formação e a dessindicalização. A constatação desses fatores tem 

contribuído para dificultar a criação de uma identidade para o professor e tem inviabilizado o 

processo de profissionalização. 

O trabalho enquanto categoria história e social tem passado por diferentes 

transformações. De trabalho prescrito (obrigação explicita), passamos para o trabalho real 

(obrigações implícitas) que exige investimentos pessoais, criatividade individual e coletiva. 

Essa é uma das competências esperadas pelo professor formado pelo Proeb/UFMA. Nesse 

contexto, o grau de exigência sobre os professores cresce, gerando a procura por mais 

qualificação. Por certo, todas as transformações pelas quais passa o trabalho resultam das 

mudanças na reestruturação produtiva que ocasionaram a reforma no Estado e 

consequentemente, a reforma na educação. Nesse cenário de reformas educacionais, o modelo 

de competências emerge como eixo articulador da formação docente, traduzido na fórmula 

saber, saber fazer, saber ser. Tal modelo consubstancia-se nas orientações das agências e 
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fóruns internacionais. A noção de formação que se instala requer que cada um assuma a 

responsabilidade pela aquisição e manutenção de suas próprias competências.  

No que se refere à profissionalização do magistério (ocupação docente), um dos 

aspectos que mais tem dificultado a sua realização, talvez seja a falta de um código de ética 

(NÓVOA, 1999); (PERRENOUD, 1993). O Proeb/UFMA aponta como componente do perfil 

do egresso a ética profissional, mas sem nenhuma informação sobre o que seria essa ética 

profissional e o que isso representa para a dignidade e respeito de uma categoria profissional 

tendo em vista a essencialidade da fundamentação ética para a organização dos profissionais 

da educação. 

A docência é uma ocupação ética e disciplinar. A ética do exercício profissional é um 

direcionamento que tem em vista a profissionalização do magistério. É necessário 

regulamentar as relações pessoais e profissionais com normas reconhecidas como 

fundamentais para o exercício da profissão; configurar as bases éticas em que se dão as 

relações do profissional da educação e que orientam a prática educadora é necessária quando 

se pensa na docência. 

Dessa forma, há necessidade de se fundamentar, com a ética, o trabalho dos 

professores, já que as relações humanas implicam julgamentos, valores. A axiologia nos 

coloca duas perspectivas éticas (teleológicas e as deontológicas) que resultam de princípios 

que organizam os atos humanos que emergem da noção do dever. 

 
 

 

Aqui tocamos a questão do critério supremo da moralidade, questão na qual os 

filósofos estão profundamente divididos. De um lado, encontra-se uma grande fila 

de autores que atribuem a função de critério supremo ao fim último para o qual se 

dirige o homem em suas ações. De outro lado, encontra-se um grupo bastante grande 

de filósofos que atribuem o papel de critério supremo às leis e aos deveres. As 

morais construídas sobre o princípio do fim chamam-se teleológicas; as construídas 

sobre o princípio do dever chamam-se deontológicas (MONDIN, 1980, p. 94). 

 

 
 
 

A noção do dever explicaria a razão das ações humanas. A ação educativa 

fundamenta-se no dever-ser; conferindo um sentido social ao magistério implicando aquilo 

que é justo ou é adequado. Isso acontece em face da necessidade de determinarmos quais as 

finalidades, quais os deveres específicos e fundamentais das relações profissionais em que 

devemos construir um código de ética para o magistério. 
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O caminho da profissionalização do magistério passa, portanto, pela definição do 

seu código de ética profissional, buscando, com isso, não só reconstruir a imagem 

social, mas também lutar contra a degradação das condições de trabalho e do 

aviltamento salarial, e, principalmente, pela elevação da qualidade dos serviços 

prestados pela categoria profissional (VEIGA; ARAÚJO, 2003, p. 169). 

 

 

 

O novo direcionamento à profissionalização do magistério passa pela elaboração do 

seu código de ética regulando os direitos e os deveres dos profissionais da educação. Uma das 

suas funções seria a afirmação da educação como instrumento político e social. Um código de 

ética possui uma dimensão política caracterizada no reconhecimento do estatuto social desse 

profissional e uma dimensão social que é o instrumento destinado a organizar o conjunto de 

todos os profissionais da educação em qualquer instância ou nível sob um conjunto de normas 

que lhes dariam identidade profissional partilhando ideias, concepções sobre o que é, para que 

serve, a quem serve e como deve ser exercida a docência. Identificam, assim, as bases éticas 

da profissão que auxiliam na qualidade dos serviços prestados. 

Observando o conjunto de competências e habilidades que formam o perfil 

profissiográfico do professor formado pelo Proeb/UFMA, podemos concluir que o Programa 

traz uma visão que se aproxima do paradigma do professor pesquisador/reflexivo ligado ao 

contexto social com competência teórica e prática para pensar as múltiplas determinações que 

incidem sobre o ato educativo. No entanto, na análise do Projeto, constatamos que o objetivo 

do Proeb não se aproxima na sua totalidade com os elementos do perfil profissiográfico. Isso  

gera uma inadequação no Programa, uma vez que a definição tanto dos objetivos quanto do 

perfil do formando devem estar congruentes para evitar repercussões negativas quando da sua 

operacionalização. 

 

5.1.4 O currículo do Curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA 

 

Para se analisar o currículo proposto para a Licenciatura de Matemática do 

PROEB/UFMA, deve-se partir do entendimento de que a questão curricular é extremamente 

complexa, que vai além da seleção do conhecimento. O currículo se constitui em um universo 

amplo de possibilidades, e a seleção de conteúdos expressa uma posição político- ideológica 

que marca os interesses de determinados grupos sociais.  

A Licenciatura de Matemática foi um dos cursos elaborados e apresentados aos 

municípios pelo Programa. A princípio a ideia era fazer um Curso de Ciências a exemplo do 

existente na UFMA com aplicações na área de Matemática, Física e Química. Observou-se, 
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porém que esse curso se configurava como uma licenciatura em funcionamento na UFMA e 

não apresentava resultados positivos. Então, se optou por criar dentro do Programa os cursos 

de Licenciatura de Matemática, Física e Química. A Licenciatura de Matemática foi 

implantada nos municípios de Santa Luzia, Alto Alegre do Pindaré, Buriticupu e Vitória do 

Mearim. 

Na elaboração do currículo da Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA, a 

distribuição das disciplinas foi feita entre o tronco comum e o tronco diversificado. O tronco 

comum consta das disciplinas de fundamentos da educação iguais para todas as Licenciaturas: 

Filosofia da Educação (60 horas), Psicologia da Educação (60 horas), Didática Geral (60 

horas), Sociologia da Educação (30 horas), História da Educação (30 horas), Política e 

Planejamento (30 horas), Estrutura e Funcionamento (30 horas); outras disciplinas do tronco 

comum: Língua Portuguesa I (60 horas), Fundamentos de Matemática (60 horas), Língua 

Portuguesa II (60 horas), Tópicos de Matemática de 1º e 2º graus (60 horas), Educação e 

Saúde (60 horas), Introdução à Informática (60 horas), Inglês I (60 horas), Educação Física 

(60 horas), Artes Plásticas (30 horas), Jogos Teatrais e Criação Coletiva no Ensino Básico (30 

horas), Metodologia Científica (60 horas), Educação Ambiental (60 horas). Todas essas 

disciplinas totalizam 960 horas planejadas para 8 (oito) bimestres. 

O tronco diversificado tem início no 9º bimestre com um total de 1.275 horas 

culminando no 16º bimestre; nessa parte, estão as disciplinas específicas da área de 

matemática; nela, todas as disciplinas têm 60 horas, exceto Prática de Ensino com 315 horas; 

há uma observação, no documento do currículo, de que os créditos de Práticas de Ensino 

serão integralizados no decorrer do curso considerando a regência de classe um processo 

contínuo de avaliação, discussão, e revisão. O art. 24 da Resolução nº 128/99 – Consep, 

Parágrafo Único, estabelece: “Nos cursos de Licenciatura do Proeb o Estágio Curricular 

consiste no conjunto de atividades teórico-práticas propostas para o desenvolvimento da 

Prática de Ensino”. Há, portanto, um equívoco: a referida Resolução confunde Estágio 

Curricular com Prática de Ensino. Essa é uma visão restrita de prática que a reforma da 

educação, nos anos de 1990, procurou superar. Assim, nas Diretrizes Nacionais para a 

Formação de Professores (Resolução CNE/CP 01/99, Parecer CNE/CP nº 9/2001 e Parecer 

CNE/CP nº 21/2001), a prática é concebida como componente curricular, o que “implica vê-la 

como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos 

momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o 

estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional” (Parecer CNE/CP nº 

9/2001, p. 18). 
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A Prática de Ensino enquanto componente curricular na nova legislação procura 

superar a concepção dominante, que divide os cursos de formação de professores em dois 

momentos opostos entre si: um caracteriza o trabalho na sala de aula; o outro, caracteriza as 

atividades de estágio. O primeiro momento hipertrofia os conhecimentos teóricos, 

acadêmicos, menosprezando as práticas como importante fonte de conteúdos da formação 

(visão aplicacionista das teorias). No segundo momento, a ênfase é no fazer pedagógico, 

desprezando a dimensão teórica dos conhecimentos como instrumento de seleção e análise 

contextual das práticas. 

Portanto, a Prática de Ensino, como eixo articulador das dimensões teoria e prática 

na matriz curricular dos cursos de formação, não pode ficar reduzida a um espaço isolado, ou 

seja, ao estágio e como algo desarticulado do curso. O planejamento dos cursos de formação 

deve prever situações em que os futuros professores coloquem em prática o que aprenderam e 

mobilizem seus saberes em diferentes situações.  

O Parecer CNE/CP nº 21/2001, que trata da duração e carga horária dos Cursos de 

Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior do Curso de Licenciatura 

Plena estabelece que: “a prática de ensino é, pois, o que o próprio nome diz: uma prática que 

produz algo no âmbito do ensino” (p. 5). Envolvendo diferentes formas de ser realizada: 

seminários, apresentações, exposições, participação em eventos científicos, estudos de caso, 

visitas técnicas, eventos culturais e comunitários, produções coletivas, monitorias, resolução 

de situações problemas, projetos de ensino, ensino dirigido, aprendizados de novas 

tecnologias de comunicação e ensino e relatórios de pesquisa, entre outras atividades. Para a 

integralização dos créditos de Prática de Ensino, destinam-se 400 (quatrocentas) horas para a 

realização dessas atividades e 400 (quatrocentas) para a realização do Estágio. O Parecer 

reconhece, teoricamente, a necessidade da unidade entre a teoria e a prática na formação de 

professores (as). Assim, é textual, 

 

 

Não resta dúvida que estes pontos não devem e não podem ser entendidos como 

atividades estanques ou como blocos mecânicos separados entre si. Estes pontos 

devem e podem formar um todo, em que todas as atividades teórico-práticas devem 

ser articuladas em torno de um projeto pedagógico elaborado de modo orgânico e 

consistente (BRASIL, Parecer CNE/CP 21/2001, p. 6). 

 

 

No entanto, apesar de propor a junção entre a teoria e a prática, a operacionalização 

do Parecer nº 21/2001, continua a favorecer a dicotomia teoria e prática ao separar a carga 

horária entre atividades curriculares (400 hs) e estágio curricular (400 hs). 
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No que se refere à atuação do formando o currículo da Licenciatura de Matemática 

define que o aluno está habilitado para o exercício do magistério do Ensino Médio; podendo 

atuar em nível de 3º grau; o licenciado em Matemática pode ainda atuar na área de pesquisa 

de ensino e aprendizagem da matemática, cujo objetivo é conhecer o modo pelo qual se 

aprende matemática; o campo de atuação: instituições de ensino, de pesquisa, centros de 

processamento de dados, empresas de consultoria técnica e indústrias. 

Quando comparamos os objetivos do Proeb/UFMA com o perfil profissiográfico do 

professor por ele formado e o nível de atuação do licenciado em Matemática constata-se que 

há incoerências e falta de articulação entre esses três elementos. Isso se evidencia na proposta 

do curso de matemática, que, ao definir o perfil do profissional a ser formado, estabelece que 

ele poderá também “atuar em nível de 3º grau”; “centros de processamento de dados, 

empresas de consultorias técnicas e industriais” (PROEB/UFMA p. 10). Assim, se distancia 

do objetivo principal do Proeb: formar professores em nível superior para atuar na educação 

básica. O perfil do profissional Licenciado em Matemática enfatiza a formação do bacharel e 

só, perifericamente, toca na formação do licenciado. Isso se torna evidente quando 

observamos a estrutura curricular do curso, em que está prevista uma única disciplina de 

didática (Didática Geral com uma carga horária de 60 horas) e carga horária reduzida de 

disciplina como Estrutura e Funcionamento da Educação com apenas 30 horas. Ao fazermos 

uma comparação do currículo do curso de Matemática do Proeb com o curso regular de 

Matemática que funciona na UFMA, percebemos que muitas disciplinas, da área de 

Matemática são praticamente idênticas. Estaríamos então, diante de um quadro de 

transposição de um modelo curricular (dos cursos regulares para os cursos especiais) que 

funciona em condições completamente diferentes, com clientela com características bastante 

particular. 

Dessa forma, o curso oferecido pelo Proeb/UFMA reflete uma prevalência das 

disciplinas da parte específica para formar o bacharel em Matemática e não o Licenciado 

descaracterizando a sua proposta original. Segundo Kuenzer (1999) em qualquer projeto 

formativo de professores, a dimensão da docência tem que ser o objetivo maior, o licenciado 

exerce uma função docente. Assim, o atributo característico (profissional da educação) é a 

compreensão histórica dos processos pedagógicos em suas articulações com a vida social e 

produtiva, valendo-se das ciências humanas, sociais e econômicas. 

Sem a inclusão das disciplinas que possibilite ao docente adquirir uma boa 

fundamentação teórica do contexto socioeconômico em que atua ou irá atuar, dificilmente 

poderá se chegar a uma profissionalização docente. Apesar de a proposta do Proeb/UFMA 
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apresentar, em seus objetivos, a intenção de formar professores “com competência técnica e 

intelectual, consciência profissional e política” sua estrutura curricular, pela forma como está 

organizada, não permite uma sólida formação profissional. A dimensão pedagógica do 

currículo do curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA está assentada em 

disciplinas, como Sociologia da Educação, História da Educação, Política e Planejamento, 

Estrutura e Funcionamento com uma carga horária de (30 horas) extremamente reduzida para 

um processo formativo. Essas disciplinas compõem a área dos fundamentos da educação. Pelo 

conteúdo teórico que desenvolvem, pode oportunizar conhecimentos sobre os determinantes 

sociais, políticos e econômicos da educação e da docência, fundamentais na constituição de 

um educador.  

O currículo de um curso é constituído de um conjunto de disciplinas, no entanto essa 

seleção não é neutra, mas sim política. Goodson (1993), em seus estudos tem nos apontado o 

caráter histórico da seleção de disciplinas que compõem os currículos; entendidos como 

construção coletiva de um grupo que nele coloca suas crenças, suas convicções e seu trabalho. 

Nessa seleção, é preciso considerar as lutas por espaços, status, recursos e a utilidade do 

conhecimento para a vida dos alunos, já que são fatores determinantes na consolidação das 

disciplinas no currículo, no qual devem convergir fatores lógicos, epistemológicos, 

intelectuais, interesses de hegemonia, conflitos culturais e interesses pessoais. 

Segundo estudos sistematizados por Goodson (1993); Lopes (2002); Pacheco (2000); 

uma disciplina ao ser criada, precisa resolver problemas imediatos; precisa ter uma utilidade 

prática do conhecimento relacionada com a capacidade de resolver problemas do cotidiano da 

vida em sociedade, mas a sua permanência depende da formalização do campo de estudos. No 

currículo do curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA, conseguimos evidenciar 

os pressupostos colocados pelos autores, pois, ao incluir a disciplina Educação Ambiental (60 

horas), em todas as licenciaturas do Proeb/UFMA, a despeito da exclusão de outras tão 

importantes quanto essa, a UFMA estava atendendo a interesses nacionais e locais tão em 

discussão no momento atual, que é a defesa do meio ambiente. Poderá, entretanto, acontecer 

que não haja a formalização da disciplina num campo de conhecimento, deixando de existir 

no currículo; ou passar a ser rejeitada. 

Existem outros mecanismos de sustentação de uma disciplina nos currículos de 

formação, entre eles evidenciamos a instituição de mecanismos para estabelecer consensos e 

padrões curriculares nos sistemas nacionais de educação. Como exemplo, temos os 

Parâmetros Curriculares e, em relação à formação de professores, as DCNs. Identificamos, 

nesse processo, o componente ideológico, político, econômico e a necessidade de 
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implementar em nível nacional uma política de formação de professores mais homogênea e 

utilitária articulada com as orientações dos organismos internacionais, mesmo que, no 

confronto com a realidade, as especificidades e dissonâncias históricas entre as regiões do 

Brasil estejam presentes e se manifestem como elementos dificultadores da implementação 

dessa política. 

Na atualidade; a pressão por currículos, aligeirados baseados em competências é 

muito forte, a despeito da presença de disciplinas de caráter mais prático, mais útil e de seu 

status social inferior. Os exames nacionais dos cursos de licenciatura têm respaldado o caráter 

utilitário dos currículos dos cursos de formação, cuja clientela, segundo reportagem da 

Revista Veja (2010, p. 87), é formada de indivíduos menos favorecidos e com pouco 

conhecimento, haja vista que, na atualidade, os bons alunos não querem mais seguir o 

magistério – essa situação é desastrosa para o ensino. 

Concordamos com essa posição e acrescentamos que, no contexto das reformas 

educacionais, as perspectivas de melhoria a curto prazo são ínfimas. A concepção de 

profissionalização do magistério, proposta pela Lei nº 9.394/96, não avança no sentido de 

resgatar a valorização da formação; pelo contrário, tem aprofundado, cada vez mais, a 

precarização do trabalho docente.  

A lógica disciplinar é, por vezes, reducionista por dois motivos: primeiro por 

transformar o currículo disciplinar em monodisciplinar; nesse caso, as disciplinas são muito 

fragmentadas e especializadas não mantendo relações entre elas. São unidades autônomas 

fechadas, de pouca duração e com pouco impacto sobre os alunos. Tomando como referência 

o currículo em estudo, podemos evidenciar uma fragmentação com base na própria estrutura 

departamental da UFMA, por exemplo, as disciplinas de fundamentos da educação com carga 

horária reduzida, são da responsabilidade do Departamento de Educação II; a disciplina 

Didática Geral é oferecida pelo Departamento de Educação I; Metodologia Científica, pelo 

Departamento de Filosofia; Educação Ambiental, pelo Departamento de Geografia; Artes 

Plásticas, pelo Departamento de Artes. Essa forma de organização dificulta a integração dos 

professores e, consequentemente, das disciplinas.  

O segundo motivo é que a lógica disciplinar é dirigida por questões de conhecimento 

e não por questões de ação. Quando estamos na atividade profissional em que se busca a 

unidade entre a teoria e a prática, aprender é fazer e conhecer fazendo. No modelo disciplinar, 

o conhecer e o fazer estão separados, tratados em unidades de formação que não se 

relacionam. O fazer está submetido temporal e logicamente ao conhecer, visto que aos alunos 

dos cursos de formação é dada uma “verdade”: para fazer bem feito deve-se primeiro 
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conhecer para, em seguida, aplicarem seu conhecimento ao fazer. Epistemologicamente, o 

modelo baseia-se na concepção positivista do conhecimento que dicotomiza o sujeito do 

objeto. Só há conhecimento porque o objeto se dar a conhecer. Esse modelo é o da ciência 

empírica
46

, cuja concepção é positivista-instrumental (HABERMAS, 1987). Embora o espaço 

de formação tenha a função de instrução, ele não pode resumir-se, no entanto, a um simples 

espaço de transmissão e aquisição de conhecimentos pretensamente neutros. 

Obedecendo à lógica disciplinar, esse modelo aparece “como um arquétipo da 

divisão e fragmentação do conhecimento nas nossas sociedades” (GOODSON, 1997, p. 32). E 

por não considerar os alunos enquanto sujeitos não leva em consideração aquilo que eles 

acreditam, trazem para as aulas, ou seja, suas experiências adquiridas antes do processo de 

formação. Os professores que trabalham tendo essa noção dos alunos limitam-se, na maioria 

das vezes, a dar-lhes conhecimentos que são propostos nos planos das disciplinas; fornecem-

lhes informações, sem, contudo, efetuar um trabalho cognitivo, social e afetivo através dos 

quais os futuros professores ressignificam os conhecimentos e informações recebidas.  

O caminho definido pelas atuais políticas de formação de professores e seus 

desdobramentos tem levado à formulação de currículos contrários à profissionalização uma 

vez que sobressaem, nesses currículos, disciplinas de natureza mais utilitária; dá-se ênfase ao 

aproveitamento de estudos; a experiências e às práticas na formação do profissional da 

educação; estes têm maior peso como elementos definidores da qualidade da formação, 

limitando a importância da sólida formação teórica e epistemológica no campo da educação, 

sinalizando a separação da relação teoria e prática. 

A organização disciplinar do conhecimento é, por vezes, aceita pois “o fato não está 

na contestação da disciplina, mas na sua aceitação como princípio marcante de organização 

curricular” (PACHECO, 2002, p. 186). Muitas são as críticas ao caráter compartimentalizado 

dos currículos por disciplinas. Essas contestações giram em torno de aspectos ligados aos 

interesses dos alunos, do modo como o conceito de conhecimento é trabalhado sendo incapaz 

de ajustar-se às questões práticas e fundamentais para a sociedade contemporânea, tais como: 

ética, meio ambiente, xenofobia. A disciplinarização curricular determina um padrão de 

aprendizado escolar (processo ensino/aprendizagem) organizado de forma inflexível que torna 

difícil o desenvolvimento de outras atividades que não sejam as aulas expositivas de padrão 

tradicional. Aulas que acontecem sucessivamente sem se relacionarem, obstáculo à 
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O empirismo subordina a razão ao trabalho anterior da experiência.  
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aprendizagem, na proporção em que os alunos são colocados diante de diferentes sistemas 

teóricos e obrigados a se movimentarem entre eles em um curto espaço de tempo.  

No currículo proposto para o Proeb/UFMA, os aspectos metodológicos se 

encaminham para referendar essa prática de organização disciplinar, e está expresso no 

Projeto Pedagógico do curso, “o processo didático será presencial, com aulas ao sábado e 

domingo e segunda-feira, perfazendo 8 horas semanais por disciplina, agrupadas estas 

conforme a carga horária em grupos de 2 a 4 disciplinas bimestrais durante um período de 200 

dias letivos anuais” (PROJETO PROEB/UFMA, 1998, p. 8). Observamos, pelas cadernetas 

das disciplinas, que aulas, às segundas-feiras praticamente não aconteceram, que disciplinas 

com carga horária de 30 horas foram ministradas em dois finais de semana e nas anotações 

dos professores não encontramos nomeadas atividades de enriquecimento do currículo 

(atividades de natureza cultural, científica e tecnológica). Os conteúdos trabalhados, nesse 

curto espaço de tempo, em finais de semana, não favorecem ao amadurecimento do 

conhecimento, necessário para que se estabeleça o processo de aprendizagem. Essa forma de 

tratar o conhecimento, como um dado e não como um constructo, num curso de formação de 

professores, tem recebido inúmeras críticas (GIBBONS, 1994); (MOORE; YOUNG, 2001); 

(MOORE; MULLER, 1999); (FREITAS, 2003).  

A atual política curricular não tem colocado, claramente, seus pressupostos sobre o 

conhecimento e currículo; isto é, tem faltado, nos currículos, a discussão clara e objetiva sobre 

uma teoria do conhecimento, o que tem reduzido a possibilidade de defendermos alternativas 

curriculares realistas, contextuais, localizadas que envolvam a lógica do ator e a lógica 

cultural. Segundo Gimeno Sacristán (1998), o currículo sempre será um texto que representa 

uma escolha em relação a um projeto de formação.  

Ainda que formalmente se preserve a liberdade acadêmica na elaboração dos 

currículos universitários, as instituições devem seguir as orientações que emanam das 

políticas educacionais materializadas em leis, pareceres, diretrizes, resoluções. Essas 

alternativas de parcerias entre Universidades e municípios são incentivadas pelo MEC e 

surgem como possibilidade de diversificar as fontes de recursos necessários para o 

financiamento das IES. Assim, convivendo com verbas limitadas, as instituições de ensino 

superior são facilmente influenciadas pelos recursos financeiros vinculados a metas 

governamentais. 

Observamos que o currículo do curso de Licenciatura de Matemática, ora em estudo, 

esquece de colocar em pauta uma questão nuclear que é a questão do conhecimento. A falta 

de uma epistemologia do conhecimento nos currículos, na nossa compreensão, pode levar os 
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professores a ensinarem os conteúdos das suas disciplinas sem levantarem questões sobre a 

verdade científica daquilo que ensinam referendando retóricas legitimadoras da ideologia 

dominante. Assim, os conteúdos são transmitidos como sendo verdades absolutas. Agindo 

dessa forma, os professores trabalham a ciência como um produto pronto e acabado, não 

permitindo que os alunos se envolvam, efetivamente, no aprendizado. Marcos Serzedello 

(2007, p. 81), ao estudar as concepções de ciências, faz textualmente uma assertiva de 

Schenberg (2001): “Acho que os jovens deveriam ler a história da ciência, porque 

freqüentemente o ensino universitário é extraordinariamente dogmático, não mostra como ela 

nasceu”. Normalmente, essas são questões que despertam muito interesse nos alunos. Dessa 

forma, lamentamos que o currículo do Proeb/UFMA da Licenciatura de Matemática não 

contemple disciplinas tais como: Filosofia da Matemática ou Educação Matemática, ou 

conteúdos que mostrem como surgiram certos conceitos que permeiam as ciências.  

Entendemos que a organização curricular disciplinar seja marcada pela decisão 

administrativa e que as mudanças nas políticas curriculares sejam resultantes de complexas 

decisões que emanam tanto do poder político instituído quanto dos sujeitos sociais com 

capacidades para interpor ações diretas ou indiretas nos campos de poder em que estão 

inseridos. As disciplinas do currículo assim como seus conteúdos são formas dominantes de 

organização social do conhecimento e, quando trabalhados como verdades únicas, referendam 

a defesa do currículo tradicional. 

 

5.1.5 O currículo do curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA: a lógica da 

interdisciplinaridade 

 

Em se tratando de currículo, na atualidade, há uma pressão muito grande para que as 

instituições de formação se afastem de currículos disciplinares e partam para uma outra forma 

de organização e outros modelos de produção do conhecimento mais interdisciplinar e 

transdisciplinares. Apesar da interdisciplinaridade não estar expressa no currículo do 

Proeb/UFMA, este coloca como uma das competências dos egressos: a polivalência e 

capacidade de integração dos conteúdos, criatividade e trabalho interdisciplinar (p. 7). Mas 

como desenvolver tais competências se o currículo está centrado em disciplinas e não 

esclarece, metodologicamente, como os conteúdos serão trabalhados. Encontramos, na 

literatura, sugestões de modelos curriculares que poderiam facilitar a integração das 

disciplinas (GIBBONS, 1994), (MULLER, 2000), (YOUNG, 1998). Esse é o modelo de 

currículo centrado em módulos, mas interconectado, no entanto não se faz referência a esse 
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tipo de metodologia, sinalizando mais uma vez, a ausência de referencial teórico na 

elaboração do Proeb/UFMA. 

Julgamos importante esclarecer que, ao se tomar decisões na organização do 

currículo, é preciso evitar, nas decisões curriculares, seu caráter a - histórico, instrumental 

conservador, a confiança exacerbada na experiência do aluno (aprender a aprender) 
47

; 

mantermos com certa autonomia o currículo em relação ao caráter instrumental das demandas 

econômicas e políticas. Precisamos, também, estar preocupados com a manutenção do 

equilíbrio entre objetivos, tais como: superação da exclusão social e padrões de 

conhecimento; a ampliação da participação dos alunos em processos cognitivos implicados na 

produção e transmissão do conhecimento e nos objetivos de aprendizagens. 

Uma proposta curricular que exige dos egressos a competência para desenvolver a 

docência de forma interdisciplinar, precisa definir quais são os eixos desse trabalho, quais são 

as formas de desenvolver uma prática interdisciplinar, os fundamentos teóricos. Isso não se 

verifica no currículo do Proeb/UFMA, além do que a lógica pela qual se pautam os 

elaboradores da proposta curricular é a disciplinaridade. Nesse sentido, considerando o que 

está definido nos documentos orientadores, o que se realiza na prática e apoiada nas ideias de 

Fazenda (1994, p. 34), para quem muitos projetos “surgem da intuição ou da moda, sem lei, 

sem regras, sem intenções explícitas, apoiando-se numa literatura provisoriamente difundida”. 

Podemos inferir que, na elaboração do projeto da UFMA, pela própria discussão ainda ser 

embrionária, faltou uma melhor compreensão dos fundamentos da interdisciplinaridade, fato 

constado em depoimentos de professores formadores (apresentados posteriormente). 

A discussão sobre a interdisciplinaridade surge em uma nova tendência para o 

entendimento dos estudos curriculares, que, segundo Veiga-Neto (1995), é uma tendência 

que, apesar de tratar de conteúdos escolares e metodologias de trabalho pedagógico, não 

costuma ser mencionada como uma teoria curricular. Mas,  tem  se  apresentado  na  forma  de  
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 O aprender a aprender está fundado em três idéias falsas: a primeira, que é também a mais difundida, sustenta 

que o aluno pode aprender sozinho, tendo como ponto de partida as suas experiências; a segunda defende a idéia 

de que, ao aprender por si mesmo, o aluno conquista sua autonomia; e a terceira defende que, ao permitir que o 

aluno aprenda a aprender, a escola torna-se democrática. Esses argumentos encantam a maior parte dos 

educadores, por que, aparentemente, atendem aos principais desejos dos professores, que se empenham para que 

seus alunos aprendam sem sofrer traumas, para que conquistem autonomia de pensamento e para que as escolas 

sejam democráticas. Ocorre que os alunos sozinhos, como indivíduos, não aprendem, não conquistam 

autonomia, tampouco as escolas se tornam democráticas, pois tanto a aprendizagem quanto a autonomia e a 

democracia são “construções” coletivas e, por isso, demandam tempo e esforço (ALMEIDA, 2007, p. 121).  
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um movimento pedagógico
48

, que ele denomina de movimento pela interdisciplinaridade.  

Tomamos, como referência, as análises de autores como (JAPIASSU, 1993, 1976); 

(FAZENDA, 1993, 1994); (GUSDORF, 1976), para esclarecermos melhor o conceito de 

interdisciplinaridade. Segundo esses autores, os anos 1970 teriam marcado a busca de uma 

explicação filosófica, quando se procurava definir interdisciplinaridade. São, dessa fase, as 

discussões sobre a nomenclatura – em que se propunham vários prefixos, como multi, pluri, 

inter, trans e várias categorias, como linear, cruzada, estrutural – nessa área, bem como as 

várias discussões sobre o que seria, em “essência”, uma “verdadeira” interdisciplinaridade. 

Passadas duas décadas dessas discussões conceituais, parece que os resultados não foram 

muito animadores. Em 1976, Japiassu, em seus estudos, admitia que a interdisciplinaridade 

não possuía “ainda um sentido epistemológico único e estável” (p. 72); hoje, a situação parece 

ter se complicado ainda mais. Basta termos contato com a literatura brasileira, nessa área, para 

nos depararmos com sentidos bastante diferentes atribuídos a essa palavra. Os anos 1980 

teriam se caracterizado pela “busca de uma diretriz sociológica”, em que se tentava explicitar 

um método para a interdisciplinaridade. Na década de 1990, estaríamos em busca de um 

“projeto antropológico em que se estaria partindo para a construção de uma teoria da 

interdisciplinaridade” (VEIGA-NETO, 2006, p. 71-72). 

Segundo Gusdorf (1976, p. 27), a interdisciplinaridade visa à “totalidade do saber”; 

Fazenda (1994, p. 28) levanta um enfoque pragmático ao dizer: “a interdisciplinaridade não é 

categoria de conhecimento, mas de ação depende basicamente de uma atitude”. Prosseguindo, 

essa mesma autora nos diz que a primeira condição para que ocorra a interdisciplinaridade é o 

desenvolvimento da sensibilidade, pois ela “não se ensina nem se aprende, apenas vive-se, 

exerce-se e, por isso, exige uma nova pedagogia, a da comunicação” (FAZENDA, 1993, p. 8).  

Essa indefinição, no campo conceitual, também pode ser verificado na Proposta 

Pedagógica do Proeb/UFMA, o caráter polissêmico do termo interdisciplinaridade aparece no 

decorrer do texto entendido como : polivalência e capacidade de integração dos conteúdos; e 

como trabalho interdisciplinar, sem, contudo, apresentar qualquer argumentação de ordem 

psicológica, social, individual ou pedagógica. Acreditamos que a própria busca pelo 
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Não desenvolveremos neste trabalho o estudo desse movimento interdisciplinar que, segundo Veiga-Neto, é 

resultado da confluência de duas vertentes. De um lado, estão alguns estudos epistemológicos, de caráter 

essencialista e fortemente centrados na transcendentalidade da razão e do sujeito humano, que se desenvolveram 

principalmente na França a partir dos anos 50. De outro lado, está o discurso pedagógico reformista, também de 

caráter humanista e essencialista, que defendia o uso da escola para a cura de uma alegada patologia do saber e, 

por consequencia, o uso da educação escolarizada para melhorar o mundo moderno (VEIGA- NETO, 2006, p. 

65)  
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entendimento epistemológico do que seja interdisciplinaridade tem gerado na literatura esse 

caráter polissêmico.  

São emblemáticas as informações encontradas na literatura sobre 

interdisciplinaridade; podemos dizer que o discurso pela interdisciplinaridade foi apropriado 

tanto pelos currículos situados na racionalidade técnica quanto pelos currículos numa 

dimensão contextual, de modo que os primeiros procuravam legitimar a razão instrumental. 

Os currículos situados na racionalidade contextual viam na interdisciplinaridade a 

possibilidade de se trabalhar com os currículos integrados, com metodologias de trabalho 

pedagógico que se ocupam em tentativas para recuperar a visão de totalidade
49

 do 

conhecimento.  

Um currículo com vistas à formação profissional, organizado como um plano de 

estudos, como o do Proeb/UFMA, consagra-se na estrutura disciplinar, em que o caminho está 

previamente traçado pelo currículo nacional previsto para as licenciaturas no contexto das 

reformas educacionais. 

Ressaltamos que nem todos os percursos curriculares são reconhecidos oficialmente, 

pois existem fatores que contribuem para a existência do currículo oculto, principalmente em 

relação às decisões de construção significativas de aprendizagem dos alunos que se dão a 

revelia dos parâmetros estabelecidos. No contexto da visão científica do currículo (lógica do 

Estado – engenharia tyleriana), o professor trabalha os conteúdos de acordo com os interesses 

econômicos, em que os produtos educacionais são convertidos em competências que, 

também, contribuem para a construção do ideário curricular. 

A abordagem interdisciplinar do conhecimento é definida pelas políticas curriculares 

nem sempre de forma questionadora
50

. As propostas curriculares oficiais implantadas pelas 

reformas educacionais objetivam estabelecer as bases legitimadoras de determinadas 

orientações curriculares, capazes, portanto, de oficializar e fixar determinadas relações de 

poder, bem como estruturar processos de controle ou de ajuste social. Quanto mais facilmente 
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Uma das categorias mais recorrentes no discurso pela interdisciplinaridade é a da totalidade. Ela vem sendo 

proclamada, desde o início do movimento, com bastante entusiasmo: “a totalidade do saber, a única que 

possibilitará a promoção da humanidade do homem” (GUSDORF, 1976, p. 27); “nada mais há que nos obrigue a 

fragmentar o real em compartimentos estanques ou em estágios superpostos” (JAPIASSU, 1976, p. 40); “do 

conhecimento de mim mesmo ao conhecimento da totalidade” (FAZENDA, 1994, p. 15); “a categoria 

mobilizadora dessas discussões sobre interdisciplinaridade na década de 1970 foi totalidade” (id, p. 19); “A 

totalidade como categoria de reflexão foi o tema por excelência de um dos principais precursores do movimento 

em prol da interdisciplinaridade: Georges Gusdorf” (VEIGA-NETO, 2006, p. 89-90).   
50

Em que pese a frequente eloquência penetrante, o movimento pela interdisciplinaridade não é, certamente, 

radical. Ele não trata de defender uma virada social, nem mesmo educacional. Também não trata de questionar 

as conexões entre escola, currículo e cultura, principalmente naquilo que essas conexões têm de produtoras e 

reprodutoras das desigualdades – entre pessoas, gêneros, estratos sociais, religiões, faixas etárias, 

conhecimentos, etnias, culturas etc. (VEIGA-NETO, 2006, p. 74).   
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algumas ideias estiverem disseminadas no todo social, mais depressa serão aceitas nos 

diferentes grupos sociais. A alusão ao trabalho interdisciplinar no projeto pedagógico do 

Proeb/UFMA chama a atenção para a necessidade de se avançar em discussões que 

contribuam para mudanças nas políticas curriculares. Um olhar crítico sobre o trabalho 

interdisciplinar evidencia, em um primeiro momento, que essa ideia promove a 

profissionalização dos docentes, uma vez que a atitude interdisciplinar contrapõe-se ao papel 

tradicional do professor de ser somente aquele que transmite conhecimento. 

 

5.1.6 A docência como dimensão do currículo do Proeb/UFMA 

 

Etimologicamente, a palavra docência tem origem no latim docere que significa 

ensinar, instruir, indicar, dar a entender. “No sentido formal, docência é o trabalho dos 

professores” (VEIGA, 2008, p. 13). Os debates sobre a formação de professores, realizados 

nas últimas décadas, têm mostrado e refletido a complexidade da tarefa que é formar um 

docente diante das transformações sociais e do mundo do trabalho. Tais debates indicam a 

necessidade de os processos formativos ultrapassarem a preocupação com a dimensão 

técnico/instrumental, em busca de um processo formativo que (re) signifique a docência, 

valorizando práticas que levem à profissionalização do ensino, ou seja, a uma nova cultura 

profissional e práticas docentes críticas.  

Em relação ao Projeto do Proeb/UFMA e a sua concepção sobre a docência, vamos 

encontrar no seu documento-base a afirmação de que “o licenciado em matemática está 

habilitado para o exercício do magistério” (PROJETO PROEB/UFMA, 1998, p. 10). Na 

acepção textual no projeto dos cursos do Proeb/UFMA, a docência é o trabalho dos (as) 

professores (as). Compreendemos que o trabalho do (a) professor (a) não se resume somente 

em ministrar aulas; a própria LDB nº 9394/96 estabelece, no seu art. 13, outras incumbências. 

Assim, para ser professor (a) nesse novo contexto, já não basta ser detentor de um bom 

conhecimento sobre os conteúdos e como explicá-los; seu trabalho tornou-se mais complexo 

mediante novas tarefas assumidas e as condições de trabalho em que estão expostos. Há um 

novo nível de exigência para a prática pedagógica, ou seja, para a docência, que ultrapassa a 

maneira instrumental, resumida à transmissão de conhecimento e à tarefa de ministrar aulas.  

Observamos, porém, que o programa Proeb/UFMA não considera esse novo nível de 

complexidade da docência.  

Estão sendo colocadas novas e complexas atribuições aos professores, sem que sejam 

dadas as condições objetivas de efetuá-las. Essas novas responsabilidades advindas da lei não 
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deixaram de fortalecer e revigorar a função social do trabalho do professor e da própria 

escola, entretanto, se não for acompanhada de ações concretas advindas dos projetos de 

formação poderá ocasionar nos professores o sentimento de frustração por se sentirem 

incapazes de desenvolver na prática, atividades que são da sua competência, mas, para as 

quais não foram formados.  

A docência é uma atividade especializada e como tal, precisa se afirmar no âmbito 

daquilo que se conhece como profissão. Portanto, vislumbra-se nova legitimidade na 

perspectiva profissional do magistério, cuja regulação ética e formação inicial se tornam 

fundamentais. Uma profissão
51

 se constrói no social, no contexto de uma realidade em 

constantes mudanças ocasionadas pelas ações coletivas. A realidade de agora demanda uma 

educação não mais nos moldes do taylorismo/fordismo em que o desenvolvimento de 

competências se dava no próprio fazer (exercício laboral) de procedimentos que abrangiam a 

observação, a explicação e a repetição. Os saberes eram adquiridos dentro da fábrica de modo 

que a escola e o trabalho dos professores não eram reconhecidos. A escola era o lugar onde se 

ia adquirir os conhecimentos básicos da linguagem, da matemática. 

A realidade agora requer a ampliação dos processos escolares (pedagógicos) 

intencionais e sistematizados. Requer a ampliação do trabalho dos professores. 

 

 
Embora seu objeto de estudo sejam todos os processos pedagógicos que ocorrem no 

âmbito da sociedade e do trabalho, a especificidade de sua função se define pela sua 

intervenção em processos pedagógicos intencionais e sistematizados, transformando 

o conhecimento social e historicamente produzido em saber escolar, selecionando e 

organizando conteúdos a serem trabalhados com formas metodológicas adequadas, 

construindo formas de organização e gestão dos sistemas de ensino nos vários níveis 

e modalidades e participando do esforço coletivo para construir projetos educativos, 

escolares ou não, que expressem os desejos do grupo social com que está 

comprometido (KUENZER, 1999, p. 170). 

 

 

 

Assim, não temos dúvidas de que a docência exige formação profissional para o 

exercício que passa, a nosso ver, pela formação inicial em nível superior, básica para se 

continuar com o processo formativo. A formação inicial é “a preparação profissional 

construída pela agência formadora. É aquela formação que irá habilitar o profissional para seu 

ingresso na profissão e deverá garantir um preparo específico, com corpo de conhecimentos 
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A ocupação se transforma numa profissão quando possui controle legal sobre o uso de determinados 

conhecimentos teóricos para solucionar problemas de ordem social, política, cultural, educacional e exercer uma 

fiscalização jurídica (legal) dos seus membros, que ficam obrigados a desempenhar um mesmo tipo de função 

social (RAMALHO; CARVALHO, 1994, In: OLIVEIRA, 2004). Ocupações que exigem de seus praticantes a 

realização de um período de formação específica, durante o qual devem adquirir um corpo de conhecimentos 

amplo, capacidades e qualidades (DOWNIE, 1990, In: LA TORRE; BARRIOS, 2002).  
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que permita ao profissional o domínio do trabalho pedagógico” (ANFOPE, 1998, p. 13). É um 

trabalho que necessita de conhecimentos específicos, habilidades, necessários para o 

desempenho correto da atividade, além de exigir o compromisso político do ato de ensinar.  

Formar professores pressupõe perceber a essencialidade do papel da docência; 

significa criar as condições para a aquisição e aprofundamento de saberes científico-

pedagógicos que os habilite no enfrentamento das contradições da escola como instituição 

social determinada e determinante de uma estrutura econômica, política e social. 

Compreendemos, então, que o processo de formar é uma prática social que envolve as ideias 

de formação
52

, reflexão e crítica. A formação de professores é um direito subjetivo, que 

precisa ultrapassar a transitoriedade em que estão postas as iniciativas de aperfeiçoamento 

(individuais) e colocá-las em pauta nas políticas públicas. 

Uma sólida formação faculta à docência segurança, responsabilidade, compromisso, 

competência e criatividade. Requisitos que, também, consideramos básicos para a 

profissionalização do ensino. Assim, um dos preceitos fundamentais, nesse momento, é 

inserir as políticas e os programas de formação no conjunto de iniciativas de valorização dos 

profissionais do magistério. 

Compreendemos que a valorização do magistério passa pelo resgate da autoestima do 

professor tão desvalorizada em função dos baixos salários. Pesquisas da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE apontam as frustrações dos trabalhadores 

da educação que ganham a dimensão de síndrome da desistência. Outros fatores que 

contribuem para o agravamento do quadro dizem respeito à contratação desses profissionais 

que não são contemplados com planos de cargos e salários, além da contratação para área de 

vários profissionais sem a habilitação necessária, caracterizando o contrato provisório do 

exercício do magistério.  

Uma política de formação profissional deve considerar algumas premissas: a) a 

formação profissional é uma ação contínua, progressiva, contextualizada, histórica, social e 

constitui-se num ato político; b) o processo de formação deve estar em consonância com o 

contexto social, político e econômico, comprometido (técnica e politicamente) com a 

edificação de propostas emancipatórias que esbocem perspectivas de inclusão social. 

Podemos dizer que o currículo do curso de Licenciatura de Matemática Proeb/UFMA por 

mais contradições que possa ter ao formar esses professores, cumpriu com o papel de eximi-
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Formação do latim formare; “como verbo transitivo, significa dar forma, e como verbo intransitivo, colocar-se 

em formação; como verbo pronominal, ir-se desenvolvendo uma pessoa” (DONATO, 2002, p. 138).  
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los da condição de professores leigos (sem formação em nível superior), ou seja, certificou os 

professores para uma área específica.  

Programas como esses que nasceram a partir do art. 62, da Lei nº 9.394/96, é uma 

alternativa encontrada (não a ideal) para o conjunto de necessidades presentes na realidade de 

uma profissão com tantos ainda não preparados suficientemente para o seu exercício. Todos 

os cursos do Programa Proeb/UFMA, avaliados pelo MEC, receberam letra “D”. Tal fato nos 

credita a afirmar que iniciativas dessa natureza, apesar de atender aos aspectos quantitativos 

da certificação e aos objetivos assumidos pelo País em compromissos internacionais, não são 

suficientes para garantir a qualidade do ensino e favorecer o processo de profissionalização do 

magistério. A certificação é importante, mas é insuficiente para preparar um professor com 

compromisso social e solidez na formação. Esse entendimento é reforçado por Freire (1998) 

quando diz: “formar professores implica prepará-los para o incerto, para correr risco, para a 

aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” (FREIRE, 1998, p. 39). 

Como processo, a formação significa uma articulação entre formação pessoal e 

profissional, reflexão sobre as experiências vivenciadas. Trata-se de um processo em que os 

conflitos estão presentes, mas partilhados no coletivo.  

 

 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1995, p. 25). 

 

   

 

Portanto, a formação de professor, segundo Freire (1998), e Nóvoa (1995) se dá em 

uma totalidade; ela se articula com o espaço de trabalho, com os planos, com o projeto de 

homem de sociedade e de mundo, no sentido da interação, mudando e sendo mudado pelas 

circunstâncias. A formação profissional deve ter como objetivos a independência diante de 

tutorias (conservadoras, instrumentais) e o fortalecimento do coletivo profissional. 

Nesse sentido, concebemos o currículo como espaço propício de oposição ao modelo 

de práticas pedagógicas autoritárias. Em decorrência desse entendimento, os educadores são 

obrigados, nas práticas curriculares, a encarar obstáculos, para vencer desafios, concernentes 

às questões de ensinar e aprender, na tentativa de criar, recriar novas temáticas 

epistemológicas, conceituais e metodológicas. Daí, a importância de uma atitude 

interdisciplinar.  



189 

Repensar, pois, o significado atribuído ao currículo excede a visão reducionista dos 

modelos curriculares construídos na lógica das racionalidades técnicas (engenharia tyleriana e 

engenharia mercantil). Essa abordagem do currículo como plano estruturado, que está a 

serviço da lógica do Estado, assim como dos interesses privados e da lógica do mercado não 

atende mais ao tempo presente de perspectivas emancipatórias alinhadas com a inclusão 

social.  

Precisamos ressignificar o currículo de maneira que não percamos a sua capacidade 

de se adaptar de responder à diversidade cultural. Não percamos, também, a capacidade de 

emancipação provocada pelo currículo na contemporaneidade (BAUMAN, 1998). 

Identificamos o currículo do curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA 

como um programa de formação aplicacionista do conhecimento em que a 

interdisciplinaridade aparece como um apêndice (sem nenhuma importância). Nesses cursos, 

os alunos assistem a aulas baseadas em conteúdos disciplinares num certo período de tempo e 

estagiam após o término das disciplinas ou durante as aulas; objetivando, com esse estágio, a 

aplicação dos conhecimentos. Após o término do curso no exercício da profissão, verificam 

que, na maioria das vezes, esses conhecimentos propostos durante o curso, quando 

empregados na prática, não correspondem a contento às necessidades do dia-a-dia da sala de 

aula. 

É emblemático o desafio de fazer o coletivo docente avançar na perspectiva da 

profissionalização, construir sua identidade profissional e as estratégias para o seu 

desenvolvimento profissional
53

. Na compreensão de Ramalho, Nuñez, Gauthier (2004), o 

desenvolvimento profissional do professor deve integrar o projeto de desenvolvimento 

profissional da instituição na qual o docente desenvolve sua atividade. Acrescentamos, 

também, que os currículos devem abarcar essa perspectiva. Tal ideia não encontra espaço em 

currículos no modelo de racionalidade técnica, visto que a prática do professor é sempre 

reiterativa, nunca reflexiva. 

Tal currículo inscreve-se numa lógica instrumental; é um modelo ideológico e 

epistemológico, é também institucional representa todo o sistema de práticas e de carreiras 

universitárias. Perscrutando o currículo do curso de Licenciatura de Matemática do 

Proeb/UFMA, chegamos à conclusão de que ele é idealizado segundo uma lógica disciplinar e 
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Convém prestar uma atenção especial ao conceito de desenvolvimento profissional dos professores, por ser 

aquele que melhor se adapta à concepção atual do professor como profissional do ensino. A noção de 

desenvolvimento tem uma conotação de evolução e de continuidade que nos parece superar a tradicional 

justaposição entre formação inicial e aperfeiçoamento dos professores (GARCIA, 1995, p. 55). 
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não segundo uma lógica profissional com o foco para o estudo das tarefas e realidades do 

trabalho dos alunos-professores.  

Pelo exposto, sublinhamos que o programa curricular do Proeb/UFMA forma 

professores numa concepção tradicional. Afirmamos, também, que não contempla a nova 

racionalidade contida no novo paradigma cultural em que os limites disciplinares são cada vez 

mais frouxos e as inter-relações são evidentes. Caracterizada por uma racionalidade crítica e 

emancipatória dos sujeitos e das instituições, essa nova visão de mundo modifica a maneira 

dos profissionais atuarem, a maneira como as organizações reestruturam-se e definem-se, e, 

ainda, a maneira com que os pesquisadores posicionam-se diante dos fenômenos investigados. 

Essa nova forma de pensar e de agir reflete-se no fazer e na concepção do currículo e na 

formação de professores. Essa nova postura tem implicações diretas no trabalho do (a) 

professor (a), outorgam-se a eles a condição de atores sociais, responsáveis, autônomos, 

críticos de suas ações e determinados na aquisição da sua profissionalização.  

 

5.2 O CURSO DE LICENCIATURA DE MATEMÁTICA DO PROEB/UFMA: NA VISÃO 

DOS PROFESSORES FORMADORES 

 

Para compreendermos a formação inicial desenvolvida pelos professores formadores 

do curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA junto à turma de Vitória do Mearim, 

buscamos ancorar nossas análises na configuração da formação e das práticas pedagógicas 

desenvolvidas por esses professores. Partimos do pressuposto de que as práticas pedagógicas 

situam-se num contexto em movimento; elas são dirigidas por objetivos, finalidades e 

conhecimentos, pressupondo uma relação entre a teoria e a prática. 

A nossa perspectiva em investigar os professores formadores é, em nível teórico, 

conhecer a sua percepção sobre o Programa Especial de Formação de Professores para a 

Educação Básica, colocando em evidência sua ação pedagógica, para sabermos qual o padrão, 

os limites dessa ação e em que sentido essa prática pedagógica contribuiu para a 

profissionalização inicial desses egressos. Foram entrevistados dez (10) professores que 

ministraram aulas na Licenciatura de Matemática. Dois pertenciam ao Departamento de 

Educação e trabalharam com as disciplinas pedagógicas do curso; cinco professores do 

Departamento de Matemática que trabalharam com as disciplinas específicas da área de 

Matemática, um professor do Departamento de Letras, Artes e Filosofia.  

 No âmbito do Proeb/UFMA, algumas questões parecem pertinentes no 

encaminhamento da sua análise, tais como: a) conhecimento sobre a estrutura curricular do 
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curso de Licenciatura em Matemática e a participação/implantação no projeto curricular do 

Proeb; b) concepções de currículo presentes no projeto de curso de Licenciatura de 

Matemática do Proeb; c) disciplinas de fundamentos teórico-metodológicos e didáticos do 

projeto formativo que priorizam a prática docente e a profissionalização?  

 

Os professores formadores e o conhecimento sobre a estrutura curricular do curso 

de Licenciatura em Matemática 

 

O conhecimento da totalidade de um projeto e de suas metodologias é fundamental 

para o sucesso do mesmo. Dessa forma, entendemos que os professores formadores da UFMA 

que ministraram disciplinas no Curso de Licenciatura de Matemática, deviam ter o 

conhecimento dos objetivos do curso, de suas diretrizes, da clientela envolvida, fatores 

essenciais para implantação do curso. Reconhecemos que conhecer uma proposta curricular 

desde a sua concepção até a sua elaboração e implementação confere autoridade e 

compromisso a quem está envolvido na proposta, contribuindo para um melhor 

desenvolvimento das práticas pedagógicas.  

Assim, consideramos oportuno saber se os professores formadores conheciam a 

estrutura do curso de Licenciatura de Matemática. Sobre essa temática, os entrevistados 

responderam de forma diferenciada. Os professores (entrevistados) da área específica de 

Matemática disseram que conheciam a estrutura do curso como um todo. Esse dado é bastante 

significativo pois é esse conhecimento que faz com que os professores possam visualizar de 

forma mais equilibrada as disciplinas que serão ministradas, as interfaces que poderão ser 

mantidas e, assim, possibilitar uma maior integração.  

No entanto, essa situação não é unânime quando se refere aos professores que 

trabalharam com a parte pedagógica e as outras disciplinas do currículo. A fala de uma delas 

evidencia essa tendência, 

 
 

 

Não, na época fomos dar as disciplinas do tronco comum , sabíamos que era para o 

Curso de Matemática, mas não tínhamos preocupação em conhecer o currículo 

específico de matemática (F5, professor (a) do Departamento de Educação). 

 

 

 

A fala do (a) professor (a) indica que não houve, inicialmente uma preparação para 

os professores que iriam desenvolver atividades junto aos alunos do Proeb/UFMA. 

Ressaltamos que, por se tratar de um Programa Especial de Formação para professores da 
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Educação Básica, já existia em si a necessidade de o currículo ter uma proposta especial 

voltada para a formação de professores em serviço, portanto com características próprias e 

que deveria ser do conhecimento de todos os envolvidos. O não conhecimento da estrutura 

curricular e a não preocupação em conhecer o currículo dificulta a adoção de uma prática 

inovadora e a tendência é a repetição de aulas expositivas, transmitidas por saberes 

disciplinares. Dessa forma, podemos inferir, tomando como suporte as ideias de Freire (1998), 

que não se transforma aquilo que não conhecemos; o agir do professor que conhece o 

encaminha para processos investigatórios para a consecução de um currículo que permita 

satisfazer uma necessidade que poderá estar além daquele dado momento. 

Quanto à estrutura curricular do Proeb/UFMA e a sua articulação com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Formação de Professores para a Educação Básica, os docentes 

entrevistados, na sua totalidade, ou seja (100%), são categóricos em dizer que não há muita 

aproximação dessa proposta curricular com as DCNs. Primeiro, porque desconheciam as 

diretrizes, segundo elas ainda não tinham sido oficializadas, e que por ser um projeto 

elaborado, em 1998, após a LDB nº 9.394/96, está mais próximo das orientações advindas 

desta e não dos Pareceres subsequentes. As falas dos entrevistados F3, F4 e F5 representam 

bem essa tendência. 

 

 

Olha, na época que foi feito isso e talvez por desconhecimento meu, agente por não 

ter atentado para as DCNs, não conhecia. Não fizemos. Elaboramos o currículo do 

Proeb baseado no currículo da universidade, e esse não segue as DCNs. Ele tem 

normas específicas do ensino superior dada pelo MEC (F3, professor do 

Departamento de Matemática). 

 

Ah! Não sei não! Eu não tenho conhecimento das diretrizes do MEC para formação 

de professores não saberia dizer: Como falei antes, nessas diretrizes mais novas acho 

que salvo engano, acho que não. Naquela época acho que não, porque salvo engano 

o MEC exige tantas horas práticas. O curso do Proeb não; acho que não tinha isso, 

acho que não estava de acordo (F4, professor do Departamento de Matemática). 

 

Bem, o primeiro projeto do Proeb data de 1998, as Diretrizes ainda não existiam 

como tal, mas a LDB de 1996 sim. Então este foi um projeto feito mais à luz da 

nova LDB (F5, professor do Departamento de Educação).  

 

 

 

Pelas respostas obtidas, é possível inferir que os professores não tinham 

acompanhado as movimentações políticas de reformas que implicam a institucionalização de 

pareceres, decretos, resoluções.  O Proeb/UFMA é um projeto de formação elaborado no ano 

de 1998 mas que não levou em consideração algumas orientações emanadas dos organismos 

internacionais que estão presentes nas reformas educacionais da última década do século XX, 
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visto que, à época, já se orientava para a tessitura de um currículo baseado na concepção de 

competência. As falas dos professores F3 e F4, demonstram que não houve uma preocupação 

em acompanhar as últimas diretrizes emanadas do MEC para a formação de professores, 

tendo sido repetida na proposta do currículo do Proeb, a mesma constante dos cursos 

presenciais, que já vinham sendo desenvolvidos na UFMA. 

A fala do (a) professor (a) do Departamento de Educação (F5) demonstra conhecer 

melhor o movimento das políticas educacionais através da emissão das regulamentações que 

as institucionalizam, no entanto esse conhecimento ainda é bastante superficial, tendo 

contribuído, timidamente, para a elaboração do projeto do curso. Esses depoimentos indicam 

ainda que a elaboração do projeto não envolveu a comunidade acadêmica, ou seja, os 

professores do departamento de Educação e os professores do Departamento de Matemática 

para discutirem qual seria a concepção de currículo que deveria nortear a formação do 

professor. Não houve um estudo prévio dos referenciais teórico-metodológicos que deveriam 

nortear um currículo de formação para os professores em serviço, tampouco uma análise 

criteriosa das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Isso pode ser comprovado quando se investiga qual a participação dos professores no 

processo de implantação do projeto curricular do Proeb/UFMA. Os professores entrevistados 

(100%) disseram que as suas participações se limitaram em elaborar os planos das disciplinas 

e contribuir com textos para a composição de apostilas. A fala do (a) professor (a) (F4) é 

ilustrativa. 

 

 

A concepção do currículo já estava pronta. O que agente teve que fazer era indicar 

as disciplinas do currículo, o programa das disciplinas que faziam parte dessa 

concepção (F4, professor do Departamento de Matemática). 

 

 

 

Na fala desse (a) docente, verificamos que ele (a) não se percebeu como sujeito 

participante do processo de elaboração da proposta do Curso. Mas, apenas, como um mero 

executor; de uma proposta já pronta e estabelecida. Essa forma de encaminhar as questões 

dentro das instituições, em que apenas um pequeno grupo participa da concepção e da 

elaboração da proposta, sem ouvir outros sujeitos interessados, como professores e alunos, é 

prática corrente em instituições centralizadoras e que consideram pouco relevante a 

participação do professor nos processos de decisões. Essa prática parece confirmar a relação 

de poder verticalizada, que sempre esteve permeando a educação brasileira; em especial, ao 

papel do professor, dificultando o processo de profissionalização docente, que se inicia com o 
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resgate de sua identidade como categoria profissional com capacidade de analisar criticamente 

a conjuntura e agir coerentemente com os princípios éticos e políticos que permeiam a sua 

prática social e profissional.  

Dessa maneira, necessário se faz que as instituições formadoras possam desencadear, 

continuamente, um processo de reflexão acerca do currículo trabalhado com o intuito de 

engajar a equipe docente, discente, e demais profissionais, da comunidade acadêmica, 

mantendo permanentemente o diálogo entre o pensar e o fazer pedagógico e contribuindo para 

a construção da identidade da instituição e do professor. 

  

Os professores formadores e as concepções de currículo presentes no curso de 

Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA 

 

No que se refere à concepção de currículo presente no Programa Proeb/UFMA, 

podemos evidenciar que 100% dos professores que foram entrevistados responderam que o 

currículo está assentado em uma proposta tradicional. Para melhor ilustrar essa posição, 

apresentamos as seguintes respostas, por considerá-las as mais significativas. 

 

Concepção de currículo? Tradicional, assim nesse sentido, os currículos por aí são 

todos assim, o currículo é um pouco diferente das licenciaturas que você tem nas 

sedes das IES. É tradicional por não dar certas alternativas até em termos 

pedagógicos, de você trabalhar com outras coisas, usar outros meios. Comparando 

com a licenciatura daqui ele está aquém porque não forma o profissional com a 

capacidade como se forma naquele tradicional. Comparando os dois não há uma 

formação boa. O aluno do Proeb está “preparado” só para dar aula de matemática 

com raras exceções. Ele não vai ter condições de fazer uma pós-graduação stritu-

senso. Ele não tem, o curso não dá base para ele aprender novos conceitos de 

matemática, que ele possa; claro tem exceções, tem alunos que por si só eles 

seguem. O curso não dá esse conhecimento pro aluno (F4, professor do 

Departamento de Matemática). 

 

Só um especialista pra te responder exatamente o conceito de currículo como vocês 

discutem. Nós matemáticos pensamos o currículo como forma bem prática, 

pensamos o currículo como cabedal de disciplinas, matérias, que agente imagina eu 

acho. Currículo nesse sentido que estou falando e no curso do Proeb é pouco, dá 

pouca formação (F2, professor do Departamento de Matemática). 

 

O currículo do Proeb obedece a um esquema mais tradicional apesar de trazer a 

estrutura do núcleo comum. Foi pensado um perfil independente da licenciatura 

nesse aspecto é um avanço (F1, professor do Departamento de Educação). 

 

 

 

O bloco de respostas a respeito da concepção de currículo que está presente no 

projeto do Curso de Matemática do Proeb/UFMA, na perspectiva dos professores formadores, 

aponta para a concepção de currículo tradicional. Embora não se perceba uma compreensão 
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mais profunda do que seja um currículo tradicional, o professor F2 deixa isso bem claro, pois, 

na sua opinião, os professores do campo educacional são os que têm e fazem uma discussão 

sobre currículo mais fundamentada teoricamente. 

  Um dos depoimentos (F4) diz que é tradicional por não permitir outras alternativas 

pedagógicas, ou seja, outras formas de trabalho; o professor esqueceu que ele em sala de aula 

tem autonomia mesmo que relativa.   

Na nossa compreensão, afirmar que um currículo é tradicional significa situá-lo no 

contexto da teoria técnica (HABERMAS, 1982). A presença dessa concepção, num currículo 

de formação, visa formar um repertório de conhecimentos instrumentais e estratégicos 

suportes para uma ação que já foi planejada. Nele, o conhecimento que é trabalhado junto aos 

alunos encaminha-se para a instrumentalização técnica que possibilita satisfazer uma 

necessidade previsível. Compõe-se, desse modo, um interesse de controlar a ação humana em 

dadas condições, para conseguir os fins já estabelecidos, colocando relevo à eficiência e à 

eficácia da ação. 

Nessa perspectiva, “o currículo se concretiza no sylabus ou lista de conteúdos. Ao se 

expressar nesses termos, é mais fácil de regular, controlar, assegurar sua inspeção. O currículo 

expressa uma súmula de exigências acadêmicas” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 39-40). 

Isso é constatado na fala do professor (F2); para ele, o currículo é sinônimo de conteúdos e 

programas orientados pelo racionalismo acadêmico; situado no plano do que deve acontecer, 

ou do que tem que ser realizado. 

Colocando as concepções desses professores numa classificação teórica, tem-se, 

como pressupostos básicos, o interesse técnico, como já nos referimos, objetiva uma ação 

pedagógica que forneça os instrumentos em razão da aquisição e desenvolvimento de 

habilidades necessárias ao indivíduo para colocar-se adequadamente no mundo do trabalho; 

fundamenta-se nas argumentações científicas do empírico-analítico, desenvolvendo um tipo 

de ação tecnicista inseridas numa organização burocrática. 

Nessa concepção curricular, é dada à teoria muita importância em detrimento da 

prática passando a ser entendida como aplicação da teoria. Como produto teoricamente 

ordenado, o currículo é legitimado como um conjunto de conteúdos que precisam ser 

transmitidos tendo, como base, a racionalidade técnica. Na fala do professor (F4), quando ele 

diz o que o egresso está preparado somente para dar aulas, sem condições de seguir para uma 

pós-graduação, pois o curso não oferece base, fica bastante evidente qual é realmente o 

objetivo desse currículo; é mais a certificação do que uma formação mais sólida e 

comprometida com a transformação da sociedade. 
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Postulamos que uma formação meramente técnica deverá retirar-se de cena para 

ceder espaço a um processo dinâmico de formação de professor, no contexto do qual se 

busque a autonomia, a capacidade de (re) construção de saberes. Assim, concordamos com 

Gimeno Sacristán (1999, p. 72), quando coloca que: “A caracterização técnica dos currículos, 

a sua elaboração prévia por especialistas e uma maior regulamentação da atividade 

pedagógica, constituem fatores de desprofissionalização do professorado”. 

 Os professores formadores que foram entrevistados são conscientes de que o 

objetivo do Proeb/UFMA é formar professores para a educação básica e que ao que parece 

essa formação não precisa ser de qualidade, no sentido de prepará-los para que compreendam 

histórica e politicamente a educação, pois não identificamos nas falas uma preocupação com a 

parte mais pedagógica da formação que contribua para formar um professor mais criativo e 

autônomo diante de uma realidade que só é possível mudar parcialmente. Portanto, a 

autonomia do professor está submetida às questões políticas e históricas, que condicionam a 

interação entre a teoria e a prática. A autonomia do professor implica a visão clara e objetiva 

dos saberes e competências que ele deseja desenvolver junto aos alunos. Isso supõe pensar a 

formação inicial dentro de um contexto sócio-histórico-educacional e nele construir o perfil 

profissional exigido. 

O profissionalismo dos professores formadores relaciona-se com todas as 

determinações (políticas, culturais, sociais) que definem a prática pedagógica. O professor é 

responsável pelo feitio que ele vai imprimindo à sua prática, mas essa prática é a confluência 

de diferentes contextos. “O docente não define a prática, mas sim o papel que aí ocupa; é 

através da sua atuação que se difundem e concretizam as múltiplas determinações 

provenientes dos contextos em que participa (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 74). 

A verdade é que a formação inicial de professores precisa ser sólida e propositiva; 

assim, ele será capaz, no seu agir profissional, de se adaptar ou não, diante das condições e 

solicitações demandadas pelos contextos preestabelecidos. Não se adaptando, ele pode 

empreender uma atitude crítica, levando-o a intervir nos contextos. É nesse sentido que 

Gimeno nos admoesta: 

 

 

A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de destrezas 

baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma simples 

descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um improvisador, mas sim 

um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para se 

desenvolver em contextos pedagógicos práticos preexistentes (GIMENO 

SACRISTÁN, 1999, p. 74). 
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Enfim, ao longo das discussões que empreendemos neste trabalho sobre a formação 

de professores e em relação às falas sobre a concepção de currículo, somos da opinião de que 

a formação de professores deve basear-se na edificação da prática reflexiva, crítica, isto 

porque é, através dela, que o docente exercita a análise dos pressupostos que orientam suas 

ações. A formação deverá favorecer o aparecimento de capacidades intelectuais, tais como: 

observar, compreender, refletir sobre o processo educativo e sobre a realidade social. Urge, 

portanto, que os professores sejam reconhecidos como atores que possuem, produzem, 

relacionam e articulam saberes, e sejam capazes de usá-los nas vivências da profissão. 

 

Os professores formadores e as disciplinas que priorizam a prática e a 

profissionalização docente 

 

A profissionalização é um processo histórico e evolutivo que acontece no seio das 

práticas sociais e identifica um conjunto de procedimentos próprios de um grupo profissional, 

no contexto de uma estrutura econômica, social, política, permeada pelas relações de poder. A 

configuração da profissionalização resulta das relações de força que se instalam nos espaços 

da produção e do conhecimento. Sendo históricas, algumas profissões surgem e desaparecem 

conforme a dinâmica das estruturas econômicas (produção) e o desenvolvimento das diversas 

áreas do conhecimento e da tecnologia. No caso da educação, isso significa inferir que os 

processos de profissionalização de professor respondam à diversidade de forças que, por 

proveitos distintos, facultam a sua existência ou não. Quando entrevistados sobre as 

disciplinas, que, segundo eles, tinham priorizado mais a prática e a profissionalização 

docente, os entrevistados responderam de forma bastante variada.  Vejamos as colocações dos 

professores 

 

A didática, a disciplina política e planejamento. O ensino dessa disciplina didática 

deveria relacionar com o conteúdo de matemática (F5, professor do Departamento 

de Educação). 

 
Disciplinas de fundamentos e as específicas de cada área. Os Seminários 

Interdisciplinares traziam a possibilidade de interação entre a teoria e a prática. A 

comunidade era chamada socializava-se o saber, a comunidade ficava sabendo o que 

era proposto no Proeb, como esse conhecimento ajudava a sua prática (F1, professor 

do Departamento de Educação). 

 

 

 



198 

As falas realçam as disciplinas de fundamentos da educação, como disciplinas 

indispensáveis à prática e à profissionalização docente. A Didática desponta como a disciplina 

mais indicada para conseguir a profissionalização, seguida das disciplinas de política e 

planejamento, e as disciplinas de fundamentos. Tomando as palavras dos (as) professores (as) 

do Departamento de Educação, a profissionalização pode ser percebida como a expressão da 

especificidade da atuação dos professores na prática. A fala (F1), ao dar relevância às 

disciplinas de fundamento da educação e às específicas da área demonstra uma visão do 

conjunto de competências necessárias à atuação na docência, ou seja, o (a) professor (a) 

precisa ter conhecimento, relacionar a teoria à prática, estar preocupado (a) com o social, o 

político e aperfeiçoar a comunidade. Portanto, os saberes que compõem a profissão docente 

implicam conhecimento, compreensão e consciência.  

Percebemos na fala do professor (F1) uma preocupação em relacionar a prática 

vivenciada na instituição com o campo do trabalho. Essa preocupação está, embora 

indiretamente, coerente com a preocupação atual do Ministério da Educação que entende que 

a relação entre teoria e prática deve ser perseguida nos Cursos de Formação Docente, numa 

perspectiva de instrumentalizar o aluno para atuar no mercado de trabalho.  Nesse sentido, o 

Parecer CNE/CP 009/2001 ressalta que um dos grandes problemas existentes nos Cursos de 

Formação Inicial de Professores consiste na dicotomia dessa relação, em que a prática tem 

sido apresentada sob o jugo de uma concepção restrita. Reconhecemos que essa questão é 

extremamente atual e que ela sempre esteve presente na gênese do processo formativo do 

docente, embora ainda hoje se constitua em um desafio para as agências formadoras. 

Nóvoa (1992) chama atenção para a importância dessa articulação. Para o autor, mais 

do que o lugar de aquisição de técnicas e de conhecimento, a Formação Inicial de Professores 

representa o momento-chave da socialização e da configuração profissional, por meio da 

estreita relação entre teoria e prática, na perspectiva da formação do professor reflexivo. Esse 

professor constitui aquele que orienta seu agir pedagógico pela reflexão.  

Os professores das disciplinas específicas apontam, também, a didática como a 

disciplina que mais contribui para a prática e a profissionalização docente. O depoimento é 

indicativo dessa tendência.  

 

 

 

Professora, eu tenho pouco conhecimento disso, no currículo tem disciplina como 

Didática e outras, agora se essas disciplinas realmente foram ministradas nessa 

direção eu não saberia dizer (F4, professor do Departamento de Matemática). 
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O fato de a disciplina de Didática ser indicada pelo professor F4 e o reconhecimento 

de que o seu entendimento de currículo é muito pouco, pode indicar que a didática está sendo 

indicada muito mais pelo seu caráter instrumental, por ser aquela disciplina que ensina a 

ensinar, o que demonstra uma visão muito restrita e simplista da prática e da 

profissionalização docente. Consideramos que as disciplinas apontadas são áreas de 

referências científicas, enquanto disciplinas curriculares que concorrem para uma prática 

educativa e que poderão auxiliar para o repensar a ação pedagógica e seu objeto, porém são 

insuficientes para a construção da profissionalização docente.  

A prática do professor precisa estar orientada no conhecimento da luta ideológica 

que se manifesta em sala de aula, nas características com que o capitalismo qualifica as 

tarefas sociais do processo formativo; e que, nesse sentido, a prática pedagógica pode 

apresentar-se sob o ideário do neotecnicismo (a formação por competência), alimentando com 

correntes de pensamento neopositivistas, neoliberais, pragmatismo, as quais abstraem a escola 

e a universidade de sua dimensão política. Isoladas dos problemas que afetam a sociedade, 

transformam-se em grupos propícios de fomento e contraposição dos interesses individuais 

aos sociais. Assim, essas disciplinas precisam ter, como objetivo maior, a ampliação da 

capacidade reflexiva crítica dos alunos desse curso acerca da realidade contraditória. A prática 

crítica do professor formador fornece a base para a construção do conhecimento sobre a 

educação enquanto atividade socialmente condicionada, fenômeno historicamente situado. 

Ao observarmos, criticamente, as condições objetivas e subjetivas, a situação dos 

professores, as decisões curriculares e a organização do currículo daí decorrente, uma 

preocupação nos induz a fazer a seguinte consideração: o conhecimento, o conteúdo que 

utilizamos em sala de aula deve ser conscientizado, deve estar articulado com o processo de 

profissionalização do magistério. Para isso, o conhecimento deve ocupar na atividade 

pedagógica “um lugar estrutural de objetivo direto da ação” (LEONTIEV, 1981, p. 203). 

Apesar de ter sido elaborado no âmbito das reformas educacionais empreendidas nos 

anos de 1990, nas quais, teoricamente, se enfatizava o movimento de valorização da formação 

e da profissionalização de professores e a sua influência em pesquisas, nos discursos de 

pesquisadores e nas políticas de formação de professores, o Proeb/UFMA não forjou um 

modelo curricular que privilegiasse a profissionalização docente. Os cursos de formação 

inicial através do Proeb/UFMA, deveriam constituir espaços privilegiados para a formação de 

professores, no entanto assente em uma concepção tradicional do currículo, o Proeb/UFMA, 

pouco avançou no sentido de formar um professor com competências para desenvolver uma 
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prática mais comprometida com as mudanças sociais, embora, em sua proposta pedagógica, 

fossem evidenciadas algumas inovações. 

As reformas na formação inicial de professores estão configurando um aligeiramento 

nos cursos com clara e às vezes sutil desqualificação das universidades para realizar esses 

cursos de formação. Nas propostas das políticas educacionais brasileiras, se faz presente o 

discurso e a apropriação do conceito de professor reflexivo, que, por hipótese, significaria 

vultosas modificações nas condições de trabalho na proporção em que a reflexão e a pesquisa 

da prática acontecessem. Isto demandaria tempo e estudos.  

No contexto das políticas educacionais, pouca importância é atribuída aos 

professores no processo de apropriação dos instrumentos, necessários ao desenvolvimento 

profissional, consequentemente o ensino não tem gerado o desenvolvimento intelectual e 

humano da totalidade das crianças e dos jovens. Assim, na análise das contradições presentes 

nos programas de formação inicial, sugerimos que mudanças sejam feitas; mudanças que 

resultem da dinâmica das instituições em interação com a comunidade e com os atores que 

fazem a escola, com a finalidade de interações e ajustes às necessidades e possibilidades de 

cada contexto e momento.  

No entanto, apesar de todas as dificuldades e adoção de currículos e práticas 

conservadoras, não podemos deixar de considerar que o Proeb também possibilitou o alcance 

de objetivos bastante significativos, como a democratização e o acesso ao conhecimento. Isso 

concorreu para que professores fizessem um curso superior aprimorando sua qualificação 

profissional, mesmo que de forma restrita. 

Buscando compreender com mais profundidade a formação dada pelo Proeb/UFMA, 

procuramos ouvir os egressos oriundos da Licenciatura de Matemática, na perspectiva de 

perceber como esses professores visualizam as mudanças nas suas práticas e, sobretudo, de 

que forma o Curso contribuiu para a profissionalização desses docentes. 
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6 O PROCESSO FORMATIVO DESENVOLVIDO PELO PROEB/UFMA NA VISÃO 

DOS EGRESSOS DA LICENCIATURA DE MATEMÁTICA DE VITÓRIA DO 

MEARIM 

 

O presente capítulo visa compreender com mais profundidade como ocorreu o 

processo de formação dos professores realizado pelo Proeb/UFMA a partir da perspectiva dos 

egressos do curso de Licenciatura em Matemática, desenvolvido na cidade de Vitória do 

Mearim. Nessa ótica, focalizamos a dimensão da profissionalização tomando como 

referência: os saberes profissionais (docentes), as práticas formativas e a identidade 

profissional, além de analisar qual a avaliação que os professores egressos fazem do curso. 

Partimos do pressuposto de que é possível identificar a qualidade de um curso de formação de 

professores (as) pelos saberes profissionais que ele transmite e sobretudo, pelas práticas 

formativas experienciadas, encontrando-se, nesses saberes e práticas, os sinais da identidade 

profissional que se procura desenvolver.  

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES/EGRESSOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA DE MATEMÁTICA DE VITÓRIA DO MEARIM 

 

O Curso de Licenciatura em Matemática desenvolvido pelo Proeb/UFMA 

caracteriza-se como uma formação em serviço,  encontrando respaldo nos documentos dos 

organismos internacionais que vem disseminando na região da América Latina, um novo 

modelo de formação  do professor,  com o discurso de que a educação em serviço permite 

economia de recursos e a aplicação imediata dos conhecimentos aprendidos. Segundo Torres 

(2000), o Banco Mundial  tem reforçado, continuamente, essa tendência. Para a autora,  

 

 

hoje ao se falar de formação ou capacitação docente, fala-se de capacitação em 

serviço. A questão mesma da formação inicial está se diluindo, desaparecendo. O 

financiamento nacional e internacional destinado a formação de professores é quase 

totalmente destinado a programas de capacitação em serviço (2000, p. 20). 

 

 

 

As diretrizes para a formação de professores, presentes nas recomendações dos 

organismos internacionais, foram incorporadas pelo governo brasileiro, sendo expressas na 

legislação educacional, especialmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei nº 9.394/96 e em documentos dela derivados como Pareceres e Resoluções passando a se 
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constituir em uma nova regulamentação para a formação docente. Ainda são características do 

modelo de formação de professores na LDB nº 9.394/96: o estabelecimento da “formação em 

serviço” e o “aproveitamento de estudos” como fundamentos da formação do profissional da 

educação. 

Nesse contexto, foi implantado o Proeb/UFMA. A clientela integrante do curso de 

Licenciatura em Matemática pertence à rede municipal de ensino; eram professores em 

efetivo exercício e não haviam sido dispensados para participar do seu curso de graduação, 

caracterizando, assim, a formação em serviço. Dessa forma, trata-se de uma clientela especial 

que vem desenvolvendo uma prática pedagógica há muitos anos na escola sem a devida 

formação.  

Participaram do estudo dez (10) professores egressos do curso de Licenciatura em 

Matemática de Vitória do Mearim. Para melhor caracterizar essa clientela, foram 

considerados: faixa etária, formando por sexo, nível de ensino que lecionam, cargos ou 

funções que desempenham ou já desempenharam na escola, após a formação no Proeb. 

No que se refere à faixa etária dos professores participantes do Proeb/UFMA, os 

dados computados permitem identificar que a maioria dos (as) professores (as), 80% se 

situam na faixa etária de 30 aos 39 anos; 10%, na faixa etária compreendida entre 40 e 49 

anos; e 10%, na faixa etária com mais de 50 anos.  

Esses dados permitem fazer algumas considerações; em primeiro lugar, não se 

registram professores com menos de trinta anos de idade. Tal fato parece indicar que os 

jovens não têm procurado a profissão do magistério e quando a procuram não exercem a 

profissão. Alguns fatores podem ser associados, a essa problemática; entre eles, apontamos a 

precarização do trabalho docente, refletida na falta de valorização do trabalho docente, no 

aumento da jornada e sobrecarga de trabalho. Esses fatores fazem com que os jovens que se 

formem nas licenciaturas optem por outro tipo de trabalho, que não a profissão docente. 

Outra razão que pode justificar esse fato está associada com a desvalorização da 

profissão docente que não tem se mostrado promissora nem em salário, tampouco na forma de 

execução do trabalho docente. Por outro lado, devem-se considerar também os indícios do 

mal – estar que atingem a atividade docente com uma imagem social ligada ao fracasso da 

aprendizagem dos alunos, os salários baixos. A falta de uma política consistente de 

valorização do magistério tem levado essa carreira a uma deterioração progressiva. 

Constatamos, cada vez mais, a falta de motivação e o despreparo desses profissionais para 

promover uma educação de boa qualidade que consiga romper com os baixos índices de 
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produtividade do sistema educacional o que coloca o Brasil entre as piores estatísticas do 

mundo. 

A faixa etária elevada dos professores demonstra, também, uma falta de renovação 

dos quadros do sistema público de ensino, em que pode ser encontrada uma prática tradicional 

bastante arraigada, decorrente de uma formação inicial obsoleta e sem a devida atualização. 

No entender de Mello (1995), essa grande concentração de professores, em uma faixa etária 

avançada na idade, indica que o magistério constitui uma opção tardia e a mais indicada 

quando, além de profissional, a mulher tem que desempenhar papel de esposa e mãe. 

No entanto, julgamos importante registrar a presença dos (as) professores (as) mais 

velhos (as) no curso como uma atitude bastante positiva, pois significa que eles (as) buscaram 

crescimento profissional e atualização em suas práticas pedagógicas. A participação dos (as) 

professores (as) em ações de formação continuada é considerada de extrema importância para 

o seu crescimento pessoal e profissional. Para Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p. 66), 

 

 

é necessário compreender o desenvolvimento profissional dos professores como um 

processo amplo, dinâmico, flexível, completo, caracterizado por diferentes etapas 

pessoais e coletivas de construção da profissão [...]. O desenvolvimento profissional 

é um processo contínuo que não se produz de forma isolada, ele está inserido em um 

projeto de vida, no qual se combinam e se integram diferentes modalidades 

formativas. 

  

 

Essa convicção parece ter sido assimilada pelos professores de Vitória do Mearim, 

que responderam às entrevistas, pois, a despeito do que previa a Lei nº 9.394/96 sobre a 

necessidade de qualificação dos professores que se encontravam na sala de aula sem a devida 

formação, os professores sentiram essa necessidade de se qualificar e aderiram ao curso 

apesar de todas as dificuldades, tais como: a dupla jornada de trabalho, enquanto professor e 

estudante, aulas nos fins de semana, entre outros. As modificações ocorridas no campo 

educacional trazem consigo a necessidade de os professores avançarem nos seus 

conhecimentos, indo além das condições objetivas da sala de aula e procurarem alternativas 

visando a uma formação permanente que, inclusive, deve ser da responsabilidade do docente.  

O tempo de serviço dos egressos foi considerado importante para compor o perfil dos 

professores. Os anos de docência representam a apropriação dos saberes profissionais através 

da experiência, na qual se aprende com as práticas do trabalho. O tempo de serviço contribui 

para modelar a identidade profissional; o desenvolvimento profissional está condicionado ao 

enfrentamento e vivências de situações e de problemas, à reflexão sobre as dificuldades e o 
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êxito, às avaliações e reajuste das formas de situar-se durante a ação de ensino-aprendizagem. 

A segurança em movimentar-se dentro da ação pedagógica é adquirida, também, com o passar 

dos anos no exercício da profissão. Comparando a faixa etária dos nossos entrevistados com 

os anos de permanência no magistério, observamos uma concentração dos docentes nas idades 

intermediárias. Os anos de docência revelam que a metade (50%) tem, aproximadamente, de 6 

a 10 anos na profissão o que podemos dizer que existe um quadro jovem. De 11 a 15 anos, foi 

encontrado um percentual de 40% e com menos de 5 anos, vamos encontrar 10% dos 

entrevistados. 

Huberman (1995), ao estudar o ciclo de vida profissional dos professores, identifica 

limites temporais na profissão docente nomeando cinco fases básicas que definem a carreira 

profissional docente. Os dois ou três primeiros anos corresponderiam à primeira fase e é a 

entrada na carreira caracterizada pelo entusiasmo inicial, grande expressividade e 

proximidade afetiva. Porém, é um período contraditório, pois, ao se deparar com as estruturas 

ocupacionais que raramente correspondem ao necessário (choque do real) ele se dá conta da 

precariedade das condições de trabalho. É na procura da conciliação entre a descoberta e a 

sobrevivência na profissão que o docente atinge a fase do “comprometimento definitivo, a 

tomada de responsabilidade – a estabilização” (HUBERMAN, 1995, p. 39). Isso significa, em 

termos pessoais, o comprometimento definitivo e, em termos administrativos, a nomeação 

oficial; seria, então, a segunda fase que é a de identificação profissional. Huberman (1995) 

descreve a terceira fase como o momento da diversificação, de buscas de experiências 

múltiplas. A quarta fase seria a etapa do distanciamento afetivo da profissão. Por fim, a quinta 

fase que é o momento do desinteresse caracterizando o final de carreira.  

Dos professores/egressos do curso de Licenciatura de Matemática, podemos dizer, 

considerando o tempo de serviço, que a grande parte está localizada na fase do 

comprometimento definitivo e que, devido à procura de alternativas de qualificação e de 

novas formas de aperfeiçoamento, um número significativo de professores estaria, inclusive, 

em busca de experiências novas o que caracterizaria a terceira fase proposta por Huberman. 

Nesse processo de conhecimento, o autor passou pela subjetividade do professor procurando 

conhecer a imagem que as pessoas têm de si como professores ativos, nos diferentes 

momentos de sua carreira; o nível de competência bem como procura estabelecer o diferencial 

entre os professores que chegam ao fim da carreira com sofrimentos e aqueles que a finalizam 

com tranquilidade. 

Um outro aspecto relevante no perfil dos egressos é a formação considerando o sexo. 

Os dados mostram que existe uma presença marcante da figura feminina entre os egressos 
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entrevistados.  Os dados encontrados confirmam a imagem construída historicamente de que o 

magistério do ensino fundamental é uma profissão em que prepondera a presença do 

feminino. Assim, a pesquisa revelou que 90% dos entrevistados são do sexo feminino e, 

apenas, 10% dos professores entrevistados são do sexo masculino. Isso comprova o que já 

tinha sido apontado em estudos desenvolvidos por Lelis (1989); Ramalho (1994) e Mello 

(1995).  

No entanto, ressaltamos que a carreira de Magistério nem sempre foi uma profissão 

exercida predominantemente por mulheres. Ao longo da história, a mulher foi aderindo aos 

diversos movimentos sociais, o que a levou a conquistar novos e significativos espaços de 

participação na sociedade e no mercado de trabalho, e, em especial, na carreira de magistério, 

que, pelo seu próprio objetivo e por lidar com crianças, parecia adequar-se mais, 

supostamente, ao sexo feminino. Dessa forma a presença feminina, no ensino fundamental, é 

maior sobretudo devido à crença de que as habilidades necessárias aos professores desse nível 

de ensino compreendem comportamentos referidos com o cuidar.  

 

 

 

No marco da expansão do capitalismo, a docência, como a enfermagem, foram 

consideradas atividades de trabalho, que na medida que envolviam “o cuidado dos 

outros”, fossem crianças ou doentes, demandavam para realizar-se atributos tidos 

como essencialmente femininos. Para poder concretizar-se, estas atividades 

demandam das trabalhadoras o estabelecimento de um vínculo afetivo com o 

produto de seu trabalho (CODO, 1999, p. 61). 

 

 

 

Esse entendimento corrobora a visão de Mello (1995), para quem os estereótipos que 

foram criados em torno do trabalho feminino estariam relacionados com o magistério como: 

troca afetiva, magistério como doação e vocação e o seu consequente esvaziamento como 

profissão assalariada. Foram determinantes, em primeiro lugar, para que o magistério se 

constituísse uma profissão essencialmente feminina, destinada às mulheres e bastante 

compatível com objetivos de preparar para as funções de mãe e dona de casa. Assim, foi 

criada e estruturada uma escola de magistério, formando os indivíduos dentro dessas 

características. Em segundo lugar, esses estereótipos serviram para reforçar o magistério 

como atividade que não requeria bons salários e boas condições de trabalho, pois, durante 

muito tempo, o salário da professora foi visto como o segundo salário da família.  

Para Hypolito (1999), a feminização do magistério é resultado de um processo 

histórico de emancipação feminina, significa um avanço das mulheres na ocupação dos 

espaços públicos e a chegada aos bens culturais como a escolarização. Também não podemos 
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negar que processos desprofissionalizantes (políticas de rebaixamento salarial, precarização 

do trabalho) caminharam paralelamente com a feminização do magistério (HYPOLITO, 

1999). 

A feminização do magistério, como processo histórico, é um tema considerado 

complexo em relação à profissionalização e sofreu contundentes argumentações que se 

posicionam contra a caracterização do magistério como espaço do feminino principalmente 

“por parte de associações profissionais de professores, majoritariamente representadas e 

representando professores homens, que a entendiam como prejudicial à profissionalização 

quanto por parte de setores conservadores que atribuíam à mulher somente o espaço privado 

do doméstico” (HYPOLITO, 1999, p. 88). 

Contudo observamos que as transformações ocorridas, nas últimas décadas do século 

XX, também, ocasionaram mudanças quanto às questões de gênero em todos os setores 

econômicos, sociais e educacionais. Estudos como os de Batista e Codo (1999) evidenciam o 

aumento da presença masculina principalmente no magistério do ensino médio. Tal fenômeno 

foi resultado da terceirização da economia que deixou de fora milhares de trabalhadores que 

procuraram  outras ocupações, dentre outras, a do magistério. Podemos dizer que as alterações 

na economia, no social e no cultural, transformaram as relações entre os dois sexos 

“tornaram-se na maior parte do mundo, um domínio de disputas, em vez de uma esfera de 

reprodução cultural” (CASTELLS, 2000, p. 22). Hoje, apesar de certas aberturas, constatada 

com a presença feminina exercendo papéis em diversos setores sociais, essa sociedade ainda 

continua, predominantemente, machista e preconceituosa. 

Dentro dessa perspectiva, as transformações que ocorreram na estrutura econômica e 

social, acarretando alterações nas relações e condições de trabalho em todas as ocupações, não 

foram suficientes para provocar mudanças substanciais na profissionalização do magistério. 

Continua existindo o esvaziamento da profissão e a desvalorização da carreira do magistério. 

No entender de Mello (1995), duas questões podem ser determinantes desse fato: a condição 

feminina - que ajuda a perpetuar o senso comum sobre a profissão no qual predomina o amor, 

a vocação e a ausência de profissionalismo - e a divisão sexual do trabalho que permite “uma 

divisão social que serve a interesses econômicos, a qual produz e ajuda a manter uma 

representação profissional que favorece uma retribuição desigual de salário e de prestígio para 

profissões masculinas e femininas” (MELLO, 1995, p. 71-72). 

Consideramos oportuno perceber que os fatores que determinam o prestígio de uma 

profissão estão condicionados a fatores não só de ordem prática mas principalmente de cunho 

ideológico e estrutural. Dessa forma, é comum mulheres, inseridas no mercado competitivo, 
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admitirem o fato de sua remuneração financeira ser inferior à do homem. Admitem, inclusive, 

que as profissões trazem traços femininos e masculinos e que muitas atividades e cargos se 

prestam apenas, para ser exercidos por homens. No entender de Ramalho (1994); Mello 

(1995), é possível comprovar que, no contexto geral da evolução do trabalho feminino, tal 

feminização implicou, também, desqualificação, declínio de remuneração e de prestígio e de 

poder, levando à “proletarização” da profissão.  

No que se refere à atuação dos egressos na rede de ensino constatamos que 80% dos 

professores/egressos exercem suas funções no ensino fundamental e 20%, no ensino médio e 

fundamental. Portanto, 100% são professores, alguns com duas nomeações (Estado e 

Município) com vínculo definitivo e estável. Nesse sentido, podemos dizer que o 

Proeb/UFMA atingiu em parte seus objetivos de formar professores para a educação básica. 

Embora não se possa garantir a qualidade do ensino, a qualificação recebida por esses 

professores no curso de graduação abre uma possibilidade para a atualização dos 

conhecimentos e para a renovação da prática pedagógica. Como o trabalho do professor 

reflete diretamente na formação dos seres humanos, concordamos com Freire (1998) no que 

se refere à sua análise sobre o trabalho docente.  Para o autor, o trabalho do professor marca 

seus alunos e é marcado por eles. Seu trabalho repercute, assim, sobre seus conhecimentos, 

sua identidade, sua experiência profissional. É um trabalho interativo que possui 

características próprias permitindo distingui-lo de outras formas de trabalho humano. O 

ensino, com efeito, tem sua importância e centralidade nesse trabalho.  

No entanto, na atualidade, o trabalho docente não se restringe em ministrar aulas.  

Em um contexto marcado pela reestruturação e flexibilização do trabalho, há exigência de um 

trabalhador polivalente, também o professor é chamado a exercer várias funções. A própria 

LDB nº 9.394/96, através do art. 13, institui várias funções para os docentes, uma delas é 

trabalhar com a gestão escolar. Essa característica foi constatada com os egressos de Vitória 

de Mearim. Ao perguntarmos quais os cargos que eles já haviam desempenhado na escola, 

além de professor, 30% informaram que já tinham ocupado cargo de diretor da escola do 

ensino fundamental e médio; 10% informaram que já foram coordenadores de projetos, tais 

como o de Aceleração (projeto cujo objetivo é reparar a defasagem idade/série) e, apenas, 

60% sempre atuaram na função de docência. 

Em relação ao fato de os professores terem assumido cargos, como por exemplo, de 

diretor de escola parece ser uma atitude bastante positiva, pois o professor teria um 

conhecimento da escola como um todo, o que permitiria se aproximar de uma maior 

competência e habilidades para lidar com as questões pedagógicas da escola e não, apenas, 
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com as questões administrativas e financeiras da gestão escolar como é feito pela  maioria dos 

gestores. Não devemos deixar de reconhecer que as experiências, os conteúdos que se 

constroem na prática desses cargos são também responsáveis pelo cabedal de saberes do (a) 

professor (a).  

É preciso que o (a) professor (a) tenha, em sua formação, conhecimentos que o 

habilite a trabalhar não só como docente mas também em outras atividades.  Com relação a 

esse aspecto, as análises do currículo do Proeb/UFMA mostram que não houve uma 

preocupação em preparar os professores para atuarem no campo da gestão educacional. A sua 

preocupação foi muito mais forte no campo da docência e isso fica evidente quando 

observamos que as disciplinas que poderiam fortalecer a aquisição de conhecimento em 

relação à gestão tiveram a sua carga horária reduzida como, por exemplo, a disciplina 

Planejamento Educacional, que, no currículo, tinha, apenas, 30 horas.  Isso demonstra que os 

professores que assumiram a gestão da escola pautaram suas ações em improvisações, 

situação que não se justifica mais nos dias de hoje, visto que a complexidade das instituições 

educativas exige uma ação formalmente planejada e executada. Esse também é o 

entendimento de Severino (2003) para quem é a exigência da intencionalização no processo 

educacional, particularmente no âmbito da ação pedagógica, que torna imprescindível um 

investimento qualificado na formação do professor.  

 

6.2 O PROCESSO FORMATIVO NO PROEB/UFMA: A VISÃO DOS PROFESSORES 

EGRESSOS 

 

Buscando conhecer o processo formativo desenvolvido pelo Proeb/UFMA,  

entrevistamos os egressos do Curso de Licenciatura de Matemática, considerando três 

aspectos relacionados à profissionalização tais como: os saberes profissionais, as práticas 

formativas e a identidade profissional. Reconhecemos que essas dimensões são 

interdependentes e contribuem para melhor compreendermos a construção da 

profissionalização do magistério, entendida na ótica de autores entre eles, Tardif e Lessard 

(2008); Nóvoa (1995); Imbernón (2006), como um processo formativo que articula os 

conteúdos curriculares com o desenvolvimento pessoal do professor,  possibilitando, assim, 

um trabalho competente e crítico sobre as práticas e as ações de (re) construção permanente 

de uma identidade pessoal e profissional. Corroborando esse entendimento, Ramalho; Nuñez; 

Gauthier, (2004) definem a profissionalização como: 
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o desenvolvimento sistemático da profissão, fundamentada na prática e na 

mobilização/atualização de conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento das 

competências para a atividade profissional. É um processo não apenas de 

racionalização de conhecimento, sim de crescimento na perspectiva do 

conhecimento profissional (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 50).  

 

 

Para identificarmos qual foi a contribuição do Proeb na profissionalização dos 

egressos, investigamos para além do que estava prescrito no currículo para o curso, portanto 

as falas dos egressos foram de extrema importância para a consecução do nosso objeto de 

estudo. Os dados disponíveis nos possibilitaram identificar nas falas dos (as) professores (as) 

o que o curso realmente significou quanto ao processo de profissionalização. 

 

6.2.1 O processo de formação: os saberes profissionais 

 

A formação é um processo dinâmico, contínuo e que se encontra em constantemente 

aperfeiçoamento. Especificamente, no que se refere à formação do professor, porque lida com 

a lógica da própria construção do conhecimento, essa formação precisa estar em constante 

atualização e deverá conferir conhecimentos profissionais básicos que levem o (a) professor 

(a) a repensar tanto os conteúdos de formação como a metodologia com que são transmitidos. 

Dessa forma, a docência entendida como o trabalho do professor, requer a existência de 

saberes específicos formados por um conjunto de conhecimentos e práticas que o professor 

utiliza para encaminhar o trabalho pedagógico. Por isso, não se pode falar de saberes 

profissionais dos professores sem relacioná-los com os condicionantes e com o contexto do 

trabalho.  

Segundo Tardif (2002), os saberes profissionais dos professores são temporais, 

plurais, personalizados e trazem as marcas do humano. Para ele, o saber dos professores é 

temporal porque são adquiridos através do tempo, no contexto de uma história de vida. É 

plural e composto “porque envolve no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um 

saber fazer bastante diverso, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza 

diferente” (TARDIF, 2002, p. 18).  São saberes personalizados, pois a subjetividade dos 

atores em atividades é considerada na construção desses saberes; por fim, é uma atividade de 

interação humana, já que o professor se firma, fundamentalmente, nos seus meios pessoais, na 

experiência e, às vezes, nos colegas para desenvolver suas ações.  

Os saberes profissionais dos professores carregam consigo a qualidade de ser 

humano. O objeto de trabalho do professor é o ser humano, o professor não sai dessa situação 
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de trabalho interativo da mesma forma que chegou, o seu trabalho traz consequência para a 

sua prática, “a fim de evitar as generalizações excessivas e de afogar as percepções que ele 

tem dos indivíduos num agregado indistinto e pouco fértil para a adaptação de suas ações” 

Tardif (1999, p. 16), o professor precisa ser sensível e ter discernimento para distinguir os 

seus alunos na sua individualidade. Temos assim na prática docente um componente ético e 

emocional.  

Para dar conta de uma tarefa tão complexa, é preciso que o professor tenha uma 

formação inicial que o torne capaz de desenvolver o trabalho pedagógico de modo que, no 

momento necessário, ele saiba arregimentar os saberes (disciplinar, curricular, das ciências da 

educação, da tradição pedagógica, experiencial e da ação pedagógica) e capacidades 

incorporadas por meio da formação e da experiência; e aprenda a partir do seu fazer, ou seja, 

que saiba adicionar a esses saberes a capacidade de utilizá-los, integrá-los e transferi-los para 

diferentes situações profissionais, no sentido de reformular suas práticas relacionando a teoria 

à prática. Em síntese, a formação do docente pressupõe a reelaboração dos saberes recebidos 

com base nas experiências vivenciadas como alunos durante o curso, contribuindo para isto os 

valores e as atitudes que carregam consigo. Consideramos, também, que essa recriação de 

saberes acompanha esse professor durante todo o desempenho da atividade profissional. 

No caso específico da formação realizada pelo Proeb/UFMA, é importante registrar 

que a clientela já pertencia à rede municipal de ensino, e atuava em sala de aula, mesmo sem 

uma formação em nível de terceiro grau. O que significa dizer que esses professores detinham 

conhecimentos que foram acumulados durante o desenvolvimento de sua prática pedagógica e 

que influenciaram na forma como receberam a formação proporcionada pela UFMA . Em 

relação aos saberes profissionais, foram feitas as seguintes perguntas: a) Os conteúdos 

ministrados no curso do Proeb/UFMA propiciaram a melhoria da sua prática pedagógica? b) 

Quais as disciplinas que mais contribuíram para o desenvolvimento de sua prática docente? c) 

Quais as disciplinas ministradas pelo Proeb que mais marcaram seu processo de formação?  

 

 Os conteúdos ministrados pelo Proeb e a melhoria da prática pedagógica do 

cotidiano escolar 

 

Quando os egressos foram interrogados sobre a importância do Proeb na melhoria da 

sua prática pedagógica, constatamos que houve unanimidade nas respostas, haja vista que 

todos disseram que o curso havia contribuído para o aprimoramento do seu fazer no cotidiano 

da escola. Vários foram os aspectos apresentados, entre eles, destacamos: mais segurança em 
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sala de aula, domínio de conteúdo trabalhado, inovação em transmitir os conteúdos, uso das 

novas metodologias, melhor relacionamento com os alunos e melhoria no processo avaliativo. 

Entre as entrevistas, destacamos os depoimentos que evidenciam essas tendências,  

 

 

Sim, condições, segurança e crescimento com os conteúdos, apesar de não gostar da 

disciplina. Assim, que comecei a estudar eu fui sentindo mais segurança como 

professora do ensino fundamental 6ª e 7ª série (Egresso nº 06). 

 

Sim. Mais segurança, inovação, mais conhecimentos várias formas de resolver 

problemas matemáticos, questões de provas e exercícios (Egresso nº 05). 

 

Sim. Mais segurança em sala de aula. Domínio do conteúdo trabalhado. (Egresso nº 

09). 

 

 

 

Pela fala dos professores/egressos, vimos que é possível destacar algumas 

contribuições que o curso ministrado pelo Proeb/UFMA trouxe para a prática pedagógica. Um 

aspecto bastante referenciado é a melhoria da segurança em sala de aula; inferimos que essa 

segurança pode estar associada com um sólido conhecimento dos conteúdos a serem 

transmitidos. O conhecimento que o professor possui a respeito dos conteúdos influi no seu 

ensino e na aprendizagem dos alunos (GROSSMAN, 1990). O aprofundamento dos 

conteúdos específicos contribuiu e permitiu que os professores se apropriassem dos 

conhecimentos das disciplinas específicas que foram privilegiados no decorrer do curso, 

principalmente aqueles relacionados a matemática e  estatística. Para Severino (2007), deve-se 

garantir que os professores apreendam bem os conteúdos relacionados diretamente com sua 

prática pedagógica, já que são essenciais para uma boa formação do professor. Nesse sentido, 

faz a seguinte colocação, 

 

 

a dimensão dos conteúdos específicos tem a ver com a cultura científica em geral, 

com o saber [...] e não se trata apenas de uma acumulação de saber pré-elaboradas, 

assumidas mecanicamente, mas de um domínio que passa também pela assimilação 

do processo de produção do conhecimento. Assim de um professor de línguas, há de 

se esperar um conhecimento sólido e consistente dos conteúdos de sua área, aliado 

ao domínio de metodologia de investigação científica de campo, tanto empírico 

quanto teórico [...] (SEVERINO, 2007, p. 125). 

 

 
 

Em segundo lugar, ressaltamos a importância da inovação no trato com as disciplinas 

específicas do curso. O fato de os egressos terem apresentado esse fator como os que 

trouxeram benefícios para a prática pedagógica é extremamente relevante, principalmente se 

considerarmos que estamos falando de uma clientela que já atua há algum tempo na rede 
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pública e, com certeza, não teve acesso às discussões metodológicas mais atuais e que têm 

acompanhado as reformas no campo educacional. Ressaltamos os novos referenciais e as 

novas diretrizes curriculares para a formação, que trazem uma nova forma de atuação para os 

professores, baseado nas competências o que induz mudanças nos conteúdos, nas 

metodologias, e na avaliação do processo ensino-aprendizagem.  

Ainda analisando a melhoria na prática pedagógica como resultante do Proeb, os 

depoimentos são elucidativos de outros aspectos que foram importantes na melhoria da 

prática pedagógica. Entre eles, evidenciamos:   

 

 

Trabalhar com projetos. Antes do curso dava a minha aula e não observava a 

carência do aluno e não analisava as respostas, com o curso aprendi a observar e 

analisar cada aluno. Avaliação outra questão que agente aprendeu muito no curso. 

Antes eu não via o aluno. Queria saber da nota (Egresso nº 02). 

 

A metodologia na realidade o curso deu e nos utilizamos. Agente vivia naquela 

metodologia tradicional. No relacionamento com os alunos procurava fazer o 

máximo que podia por não ser filha de Vitória do Mearim. Eu sempre fico 

observando a capacidade dos alunos eu não gosto muito dessa estória de fazer 

provas, avalio o dia-a-dia, participação e o interesse do aluno (Egresso nº 07).  

 

 

 

Os entrevistados realçaram os aspectos metodológicos. Das falas, depreendemos  que 

a formação inicial recebida proporcionou conhecimentos mais atualizados e geradores de 

novas atitudes, surgidas, provavelmente, da relação interativa destes com a realidade 

educacional. Todo o processo formativo deve ser direcionado para o desenvolvimento de 

processos reflexivos sobre os conteúdos da formação e a metodologia com que eles são 

transmitidos. Pela fala do egresso nº 02, aduzimos que ele abandonou práticas que estavam 

inseridas dentro de um processo acrítico, e que o curso favoreceu uma análise teórico-

reflexiva promovendo o contraste de sua postura do antes e do depois do curso. Isso 

demonstra, também, que o professor mudou sua postura no que se refere à avaliação do 

ensino-aprendizagem dos alunos. Tal comportamento é representativo da postura de um 

professor reflexivo (SCHÖN, 2000), a sua atitude de repensar a prática docente implicou a 

análise de seu fazer pedagógico e revela que esse (a) professor (a) conseguiu integrar os 

conhecimentos e os procedimentos dos saberes disciplinares ao seu trabalho docente.  

O conceito de professor reflexivo tem ganho destaque com base no contexto das 

reformas educacionais da década de 1990, como um modelo importante para formar os 

professores. Dentre os seus principais defensores, estão (SCHÖN, 1983; ZEICHNER, 1993). 

No entanto, suas origens remontam ao pensamento e à filosofia de John Dewey (1967), que 
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defende a ideia do aprender fazendo, aprender através da experiência. Dewey (1967) faz uma 

diferenciação entre os atos de rotina e atos reflexivos, e foi o seu conceito de reflexão que 

serviu como pano de fundo para os estudos de Schön (1983) e, posteriormente, de Zeichner 

(1993). Na fala dos egressos do Proeb/UFMA, encontramos alguns indícios de que os 

professores incorporaram alguns desses princípios formativos na sua prática. Entendemos que 

refletir sobre a prática é importante, no entanto esse modelo de formação não deve ser 

considerado como uma fórmula mágica capaz de resolver os desafios e os problemas 

encontrados.  

Ainda considerando as falas sobre a melhoria na prática pedagógica, deduzimos que 

houve avanços no processo de avaliação, quando o egresso nº 02 expressa: “avaliação outra 

questão que a gente aprendeu muito no curso. Antes eu não via o aluno. Queria saber da 

nota”. Avaliar dessa forma privilegia, basicamente, a mensuração dos objetivos previstos. 

Avaliações que se inscrevem na perspectiva da medida estão mais preocupadas com os 

instrumentos técnicos e metodológicos do que com os aspectos de aprendizagem, pedagógicos 

ou políticos envolvidos na questão. Essa perspectiva de avaliação está fundamentada no 

positivismo e é orientada pela racionalidade técnica; ignora a prática pedagógica como prática 

social, ou seja, a educação, a formação como um ato político. 

Na avaliação tradicional, há uma excessiva preocupação com a eficiência e eficácia 

do processo ensino-aprendizagem; os fatores, as variáveis contextuais e processuais que 

limitam ou potencializam a aprendizagem dos alunos não são levadas em consideração pelo 

professor. Tal avaliação revela-se inadequada quando se trata de avaliar o processo, pois as 

aprendizagens ocorrem a partir da interação de fatores que não podem ser desconsiderados 

quando se pensa numa educação para a autonomia. E ainda, por desconsiderar os aspectos 

políticos do ato de avaliar, contribui para intensificar os problemas de evasão e exclusão da 

escola.  

Examinando os elementos da fala do egresso nº 07 em relação à avaliação “eu 

sempre fico observando a capacidade dos alunos, eu não gosto muito dessa estória de fazer 

prova, avalio o dia-a-dia, participação, interesse”, observamos outra racionalidade permeando 

o processo avaliativo que não é somente técnica mas que contempla, também, elementos 

relacionados a aspectos não mensuráveis, mas valorativos.    

Um aspecto que também merece destaque é o fato de que os Egressos evidenciaram 

que o curso melhorou o relacionamento deles com os seus alunos. Essas relações são 

fundamentais para o aprimoramento da prática pedagógica; um traço característico da 

docência são as relações interpessoais na sala de aula. 
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No decorrer do curso aprendemos muitas coisas tipo como nos relacionarmos com 

os alunos e fazer com que os mesmos tenham força de vontade para aprender 

(Egresso nº 09).  

 
 

 Um bom curso de formação deve se preocupar com o desenvolvimento das relações 

pessoais, que devem estar no centro das atitudes, dos conhecimentos e da comunicação. As 

relações intra e interpessoais e a sua gestão estão adquirindo maior importância nessa nova 

dinâmica que se pretende imprimir às organizações em função dos objetivos a serem 

atingidos: econômicos, políticos, jurídicos, psicológicos, sociais, axiológicos, culturais 

(ALARCÃO, 2001). 

Nesse quadro, as relações pessoais e interpessoais assumem uma importância 

essencial. É por isso que precisamos vivenciar na escola relações livres, entre sujeitos 

responsáveis, professor (a), aluno (a) e demais pessoas. Apesar da dimensão relacional não 

estar tão evidente no currículo do curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA, pois 

não percebemos indícios que representassem essas preocupações, a dimensão do 

relacionamento humano parece ter-se instituído no próprio relacionamento professor x aluno, 

o que poderia se caracterizar como uma contribuição do denominado “currículo oculto”. 

Ressaltamos, dentro dessa ótica, o papel exercido pelos professores formadores, oriundos da 

UFMA, com anos de experiência e formação adequada para trabalhar nos cursos de 

licenciaturas. Esses professores tiveram uma ação significativa em transmitir valores éticos, 

de respeito e autonomia, o que deve ter se reproduzido na atuação dos egressos do curso. 

Dessa forma, consolida-se o princípio da simetria invertida preconizada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (2001), pelo qual o professor é o único profissional que aprende em 

situação invertida. O professor é aquele que se forma no ambiente onde no futuro vai atuar. 

Nesse ambiente de autonomia, de respeito, de aceitação do outro é que está a 

possibilidade da formação de seres éticos. Nesse contexto, está a importância de que os 

currículos contemplem a construção de um novo conhecimento, com base em outro 

paradigma epistemológico; a construção de uma nova aprendizagem nos sistemas de 

formação que possa dar respostas mais relevantes, adequadas, competentes, democráticas e 

eficazes aos grandes desafios postos pela sociedade emergente. 

 

A desburocratização e a humanização das sociedades emergentes pressupõem novos 

conhecimentos e novas formas de conhecer, investigar, aprender, ensinar e 

desaprender para empreender, construir e desenvolver em modalidades diferentes 

(ALARCÃO, 2001, p. 53). 

 

Urge trabalhar uma  nova  formação,   mais   reflexiva   e   humana.   Para  tanto,     o 
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processo de formação precisa se preocupar e refletir na sua concepção, organização, 

realização, gestão e avaliação sobre as novas maneiras de ser, de agir, de poder, de comunicar, 

de relacionar-se e de estar com os outros. Um bom relacionamento com os alunos se encaixa 

em um processo formativo que pressupõe o desenvolvimento articulado de três grandes 

perspectivas que se impõem com a mesma relevância: os saberes necessários aos docentes que 

se consolidam pelo domínio dos conteúdos específicos; as habilidades e técnicas; e das 

relações sociais. 

 

As disciplinas ofertadas pelo Proeb/UFMA e a contribuição para a melhoria da 

prática pedagógica 

 

No processo de formação, o professor precisa conhecer teorias de aprendizagem, 

teorias sociológicas, de currículo, de ensino, assim como métodos e técnicas para planejar seu 

curso e organizar as experiências de ensino e aprendizagem que serão desenvolvidas em aula. 

Esses saberes são chamados por Tardif (2002) de saberes da formação profissional 

(fornecidos pelas ciências da educação) e saberes curriculares (programas definidos pelos 

sistemas).  

Os professores em processo de formação inicial traduzem, selecionam, ordenam e 

validam os saberes da formação profissional que se faz e refaz durante o curso de formação. 

Sendo um ser de práxis, esses (as) professores (as) passaram por um processo que tenta inter-

relacionar esses conhecimentos e traduzi-los na prática. Entrevistados sobre quais as 

disciplinas que mais contribuíram para o desenvolvimento da sua prática pedagógica, não 

houve consenso entre os egressos; eles identificaram várias disciplinas tanto do tronco comum 

do currículo, como disciplinas da formação específica do curso. Ressaltamos os seguintes 

depoimentos por serem elucidativos dessa tendência 

 
 

Estrutura e Didática a visão da gente era muito curta, pequena. Eu não sabia fazer 

uma produção textual (Egresso nº 02). 
 

Todas as disciplinas foram fundamentais, dentre elas destaca-se a psicologia da 

educação e as disciplinas de matemática (Egresso nº 06). 
 

Didática da Educação. Aprendi a utilizar técnicas de ensino e também a rever o 

processo de avaliação e aprendizagem. Estatística nos mostrou questões simples do 

dia-a-dia para trabalhar gráficos, tabelas etc. (Egresso nº 04). 
 

Filosofia da Educação e Psicologia da Educação as duas primeiras. Filosofia pelo 

incentivo esclarecimento sobre responsabilidade com o curso que estávamos 

fazendo, responsabilidade por parte do professor ministrante, pelas suas cobranças 

de responsabilidade e pela postura do professor em frente à disciplina já citada. 

Análise Combinatória, Análise Real e Calculo Diferencial (Egresso nº 08). 
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As falas evocam disciplinas do tronco comum (fundamento da educação) e do tronco 

diversificado (específicas de matemática) do currículo implementado no curso de Licenciatura 

de Matemática. Essas disciplinas fazem parte do denominado saber disciplinar que, segundo 

Tardif; Lessard; Lahaye (1991, p. 59), “correspondem às diversas áreas do conhecimento, 

correspondem aos saberes que se encontram à disposição de nossa sociedade tais como se 

acham hoje integrados à universidade sob a forma de disciplinas, no âmbito de faculdades e 

curso distintos”  

No que se refere às disciplinas do tronco comum, ressaltamos as disciplinas citadas 

por mais de um egresso: Didática, Estrutura e Funcionamento da Educação, Filosofia da 

Educação e Psicologia. Destacamos a relevância dessas disciplinas na formação e 

profissionalização docente pelo potencial estratégico de reflexão que os conteúdos dessas 

disciplinas podem ocasionar. Assim, cabe à Didática, à Filosofia da Educação, à Psicologia e 

à Estrutura e Funcionamento da Educação, enquanto disciplinas científicas e áreas de 

formação e intervenção profissional, contribuírem com a reflexão e o debate sobre a realidade 

objetivando frente às necessidades históricas de formação humana (cidadã) para a 

transformação da sociedade. Consideramos, ainda, que essas disciplinas não estão isentas do 

questionamento sobre as finalidades científicas e políticas do conhecimento que são tratados 

por elas. Enquanto elementos de construção de uma dada hegemonia, as disciplinas citadas 

podem superar essa condição através dos professores que têm uma prática pensada e 

compreendem que a organização geral da escola, da universidade ou de um curso é uma 

mediação entre as relações sociais e a sala de aula. A questão é tornar esses conhecimentos 

significativos formadores de uma consciência crítica, reflexiva. Isso significa admitir as 

contradições da organização do trabalho docente, no tratamento dado ao conhecimento.  

Ao fazermos referência às bases do conhecimento da formação trabalhadas no curso, 

e aos saberes que se tornaram mais influentes no exercício do profissional, observamos que os 

conhecimentos trabalhados nas diferentes disciplinas auxiliaram a compreensão da prática. Os 

saberes adquiridos têm relevância na compreensão dos conhecimentos, sobre o conteúdo do 

seu ensino, do saber fazer, sobre os processos de ensino. Devem, também, oferecer condições 

teóricas para que esses professores compreendam os sujeitos/alunos e os contextos sócio-

histórico-político-econômico em que se dá a prática profissional. Entendam que a prática 

pedagógica é uma prática social inserida numa prática social mais ampla e, assim, possam 

realizar intervenções numa perspectiva transformadora.  

No que se refere às disciplinas do tronco diversificado, os depoimentos evidenciam 

considerável relevância às disciplinas de Matemática e de Estatística. Acreditam que essas 
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disciplinas lhes favoreceram desenvolver habilidades como: ministrar aulas com mais 

segurança, trabalhar com recursos, utilizar metodologias e o relacionamento com os alunos. 

Porém, nas falas faltou justificarem como essas disciplinas foram trabalhadas e como 

favoreceram o desenvolvimento dessas habilidades.  

Os depoimentos comprovam a necessidade de integrar conhecimentos diferenciados 

para tornar a formação docente integral. Cada disciplina tem seu corpo de conhecimento 

específico que é produzido nas relações sociais e no contexto da profissão, constituindo-se 

nos fundamentos da construção do trabalho docente.  Nesse sentido, os saberes da docência 

podem ser definidos como um “saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes das disciplinas, dos 

currículos e da experiência” (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p. 218). Os saberes 

docentes constituem-se em conteúdos exigidos à compreensão da organização do trabalho 

docente, portanto devem ser passados de forma que o seu entendimento seja garantido, já que, 

no que se refere à docência, esta exige do professor competência e domínio, ou seja, a 

mobilização de saberes necessários para o desenvolvimento da atividade docente. 

 

 

[...], embora os professores utilizem diferentes saberes, essa utilização se dá em 

função do seu trabalho e das situações, condicionantes e recursos ligados a esse 

trabalho. Em suma, o saber está a serviço do trabalho. Isso significa que as relações 

dos professores com os saberes nunca são relações estritamente cognitivas: são 

relações mediadas pelo trabalho que lhes fornece princípios para enfrentar e 

solucionar situações cotidianas (TARDIF, 2002, p. 17). 

 

 

 

Julgamos importante explicitar a natureza desses saberes de forma conexa à prática 

educativa de tal forma que tenham significância para a vida profissional. O ganho maior que 

esses saberes podem proporcionar aos (as) professores (as) é saberem o como, o porquê e o 

para quê transformar o ensino numa atividade profissionalizada. As falas dos Egressos acima 

reiteram o significativo peso que tem o saber para o exercício da docência. O Egresso nº 8 

coloca a questão da responsabilidade; realmente, não se concebe estar na educação sem 

termos responsabilidade. Isso demanda assumir a politicidade da prática referendada nos 

valores em relação à constituição da dimensão ética. Pensar sobre a ética nos remete a 

Rousseau (1712-1778), a Hobbes (1588-1679) já referidos neste trabalho. Para esses filósofos, 

o estado de natureza não leva à sociabilidade, somente quando se organizam no estado civil os 

homens são capazes de se pautar pela razão, constituindo-se como seres sociais. “Assim, não 

é possível não ser ético, ou seja, não é possível pautar-se nas relações humanas sem ética. A 
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ética define a qualidade do relacionamento humano. E toda profissão é um fenômeno 

respondente à sociabilidade” (VEIGA; ARAÚJO, 1999, p. 109). A ética deve fundamentar a 

prática profissional docente, no entanto é preciso dizer que a prática profissional e a ética são 

construções sociais, respectivamente uma ação e um refletir sobre as consequências de suas 

ações, em prol da sociabilidade vinculada ao profissional. É no propósito de se consolidar que 

uma profissão expressa sua dimensão ética.  

   

Disciplinas que mais influenciaram o processo de formação dos egressos de Vitória 

do Mearim 

 

Os currículos dos cursos constam de um rol de disciplinas identificadas como 

aquelas que mais devem contribuem para a formação do profissional. Essa seleção não é 

neutra, é política. Para Pacheco (2002, p. 14), “o currículo é um texto de solução de 

problemas da representação, que interliga os processos de produção e reprodução, abarcando 

a seleção de conteúdos, a organização do conhecimento e destrezas e a orientação de métodos 

de transmissão”. Portanto, a escolha dos conteúdos a serem ministrados implica juízo de 

valor, que depende muito da visão de homem, de mundo e de sociedade defendida por aqueles 

que elaboram os currículos. Com o Proeb/UFMA, não foi diferente. Assim, consideramos 

relevante investigar junto aos egressos quais as disciplinas que mais contribuíram na sua 

formação. 

Os egressos entrevistados destacaram as disciplinas que mais marcaram seu processo 

de formação. A disciplina Cálculo foi citada por 40% dos egressos; Desenho Geométrico, 

20%; e as outras citadas com 10% de menções foram: Educação Ambiental, Cálculo Integral, 

Filosofia da Educação, Psicologia da Educação, Análise Real e Didática Geral, Tópicos de 

Estatística, Cálculo Diferencial e Integral que foram citadas em conjunto com a disciplina 

Cálculo ou Desenho Geométrico. Percebemos, assim, que as disciplinas específicas do curso 

foram as de maior destaque. Ao citarem as disciplinas da área de matemática como de mais 

significado para sua formação em detrimento de disciplinas como Didática e o Estágio 

Supervisionado, os egressos reforçam a ideia de que o curso de Licenciatura em Matemática, 

a exemplo de outras licenciaturas, privilegiam a formação do bacharel e não do licenciado, no 

qual a parte pedagógica deve ter igual relevância com a parte específica.  Dessa forma, o 

curso desvaloriza o conhecimento pedagógico, específico para formar o docente que vai 

ministrar matemática na educação básica e adota a epistemologia que atribui mais ênfase ao 

conhecimento teórico/científico/acadêmico.  
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Da mesma forma, não se registra nas entrevistas referência à disciplina Prática de 

Ensino, uma vez que o curso tem como objetivo formar o docente. O momento da prática 

deveria ter sido muito significativo para os professores egressos, na medida em que esse é o 

momento da intencionalidade de organização da ação pedagógica e também porque o 

princípio metodológico do curso é vincular a educação ao trabalho. Essa ausência parece ser 

significativa no sentido de que o curso não conseguiu superar a racionalidade técnica, 

abandonando a forma linear de formação isolada no contexto da prática de sala de aula. 

Aponta, também, para que possamos afirmar concordando com Mello (2000), que nas 

universidades, nos cursos para a formação de professores, ainda existe uma separação muito 

grande entre a teoria e a prática, que divide o processo de formação em dois momentos: o de 

assistir aulas e o do estágio.   

Partimos do pressuposto de que a aprendizagem docente deve ser oriunda da 

fundamentação teórica e prática recebida na universidade. Ressaltamos a importância do 

conhecimento teórico como forma de melhor compreender a atividade prática, uma vez que é 

através da apropriação do conhecimento teórico que o professor/aluno dialoga com o saber 

científico, cria a consciência crítica e, ainda, proporciona informações basilares ao 

aprimoramento das práticas pedagógicas que, como relações comunicativas, são capazes de 

desenvolver mecanismos emancipatórios e democráticos no âmbito do trabalho docente 

(HABERMAS, 1977). No sentido amplo, podemos dizer que os conteúdos disciplinares 

associados a vivências no âmbito do processo de formação é que se desenvolvem as 

habilidades, as atitudes, e as competências, o saber fazer e ser. Segundo Nóvoa (2002), essa 

formação tem mais significado quando está relacionada ao ato de ensinar, de aprender sobre o 

trabalho docente; sobre a própria estrutura e funcionamento da escola. A formação tem que 

produzir a vida, a profissão e a escola.  

Registramos, ainda, o grande percentual de professores que indicam as disciplinas do 

campo específico como as que mais contribuíram com a sua formação em detrimento das 

disciplinas de fundamentos. Esse fato é indicativo de que a formação está assentada em um 

currículo aplicacionista (disciplinar) o que nos leva a acreditar que a profissionalização foi 

pensada de forma acrítica. Segundo Cunha (1999, p. 144), “tomada nessa perspectiva, a 

profissionalização se dá por um processo simplista. Lista-se um rol de competências e 

habilidades que todo professor precisa demonstrar, e dá-se por concluída a formação”. 

Ressaltamos, no entanto, a importância que tem para o (a) professor (a) no seu 

processo de formação, a aquisição e o domínio de conhecimentos específicos de sua 

profissão/área e os que dela emergem. O curso de formação inicial de professores deverá ter 
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como obrigação primeira o objetivo da aprendizagem dos saberes (curriculares, da formação, 

disciplinares) como exigência para a valorização da prática e da experiência docente.  

Enquanto ser de práxis, o professor precisa ter um pensamento crítico entre o fazer e 

o pensar sobre o fazer. “O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, 

através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá 

tornando crítica” (FREIRE, 1998, p. 43). A implementação de um curso de formação que não 

tenha a preocupação com a crítica, com a formação omnilateral não pode ser entendido como 

algo que promova uma formação autônoma para o trabalho docente. Uma formação que leve à 

profissionalização deve ir além de orientação conteudista e didática, deve se preocupar com a 

formação humanista geral, que integre conteúdos filosóficos, estéticos, culturais e formação 

para o trabalho. A formação, também, deve suscitar o engajamento pela profissionalidade do 

magistério em duplo sentido: em prol do desenvolvimento das capacidades humanas, isto é, 

da autonomia e em defesa das transformações sociais necessárias. É preciso que os 

professores em processo de formação ou os docentes formadores reflitam sobre sua prática 

docente, e (re) orientem suas ações. 

 

 

A reflexão do professor deve ser um processo que contribua com seu 

desenvolvimento profissional (IMBERNÓN, 2000), a uma maior capacidade de 

decisão e interpretação, e não um simples olhar de suas ações com limitadas 

possibilidades teóricas. A prática reflexiva não deve ser solitária do professor, essa 

prática deve estar inserida nas relações institucionais e sociais, sob pressupostos 

explícitos dos projetos educativos nos quais se expressam interesses e contradições 

diversas (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 25-26). 

 

 

 

O processo formativo deve fomentar um estado permanente de perguntar-se, e, nesse 

sentido, deve transformar o que precisa ser transformado e envolver decisões individuais e 

coletivas. Compreendemos que o exercício da profissão docente está sempre circunstanciado 

às condições profissionais; aos conflitos ideológicos; às relações de poder, a um tempo e a um 

lugar, num desafio constante de reconfiguração do trabalho docente. Os sistemas de ensino 

têm enfrentado inúmeros problemas para formar profissionais, capazes de desenvolver 

práticas eficientes e competentes. A própria estrutura e organização da escola não contribuem 

para resgatar o déficit da formação, reconhecida publicamente como inadequada e obsoleta.   

Indagamos aos professores egressos do curso de Licenciatura de Matemática se eles 

consideravam que os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas do curso foram suficientes para 

provocar mudanças na sua prática pedagógica. Em suas falas, os egressos manifestam que os 
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conteúdos ministrados não foram suficientes para satisfazer as necessidades do trabalho 

docente. Algumas falas são representativas dessa tendência, entre elas: 

 

 

Foi pouco. Tivemos pouca disciplina em relação à organização da escola, o curso se 

preocupou mais com o conhecimento do EU do professor do individual do que com 

a postura em sala de aula junto à comunidade (Egresso nº 08). 

 

Foi pouca a carga horária da disciplina Planejamento. Não sei se a UFMA se 

preocupa com os seus alunos lá. Elaborar é teórico na prática não vivenciamos 

(Egresso nº 06). 

 

 

 

Pelas falas, constatamos a insuficiência da formação proporcionada pelo curso o que 

reforça a não valorização dos conhecimentos acadêmicos, científicos, teóricos nos cursos de 

formação inicial. Percebemos, nas DCNs, que a formação profissional relaciona-se 

diretamente com a aquisição/desenvolvimento das competências e não mais com os 

conhecimentos ou saberes, que passaram a constituir os meios ou recursos para a obtenção 

dessas competências. O curso em questão não possibilitou a aquisição, por parte dos 

professores, de um respaldo teórico consistente que o permitisse refletir e redefinir sua ação 

pedagógica, uma vez que o acúmulo de informações advindos desses cursos é considerado 

insuficiente para garantir uma melhoria na qualidade do ensino e no desenvolvimento 

profissional.  

O processo de formação de professores requer a construção, reconstrução e 

socialização do conhecimento, uma definição clara dos marcos conceituais da matéria ou 

conteúdos a serem ensinados e uma compreensão de problemas e postulados teóricos 

articulados às atividades da prática o que não se evidencia no desenvolvimento do curso. As 

reformas implantadas, na década de 1990, desenham um perfil profissional amplo para o 

professor. No entanto, a operacionalização das políticas de formação privilegia no processo 

formativo a epistemologia da prática que negligencia os conhecimentos fundamentais para o 

exercício amplo da docência, os cursos de formação inicial devem estar preocupados com 

uma cultura profissional, na perspectiva da formação como alicerce da profissionalização. Daí 

a necessidade da competência técnica e científica que devem estar a serviço de uma prática 

educativa e formativa crítica e política.   

 Os cursos de formação inicial, para atenderem ao novo paradigma cultural, social e 

político, devem se preocupar no sentido de fazerem com que os professores se conscientizem 

de que sua tarefa principal é compreender/elaborar o sentido da contradição e da crítica, 

outorgando aos (as) professores (as), como sujeitos da sua profissionalização, a construção de 
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conhecimentos e saberes que (re) orientam a formação, e que os ajudem a explicar os 

fenômenos educacionais. Para Freire (1998), os docentes somente serão reconhecidos como 

sujeitos produtores de conhecimentos se assumirem suas ações e discursos da profissão. 

 

6.2.2 O processo de formação: as práticas formativas 

 

O processo de formação do professor precisa ser pensado num mesmo ato, que inclua 

o contexto social, a formação inicial e continuada, a reflexão sobre a prática docente o 

aditamento e a atualização dos saberes que o professor recebeu em sua formação inicial. 

Desse ponto de vista, a formação inicial representa uma das etapas de formação profissional 

do (a) professor (a), um processo que termina na certificação de habilidades e competências 

básicas e imprescindíveis para o exercício da profissão docente. Autores como (VEIGA, 

1998; NÓVOA, 1992; ALARCÃO, 1998; IMBERNÓN, 2006) também defendem a formação 

nessa perspectiva, já que, para esses autores, a formação deve ser um conjunto de saberes e 

competências que envolvem a prática educativa.  

A formação deve se constituir em um processo com a finalidade de fornecer um 

conjunto de conhecimentos necessários ao desenvolvimento do sujeito em seus aspectos 

cognitivos, social, afetivo, político. Desse modo, o processo de formação deve procurar 

formar o professor com capacidade para enfrentar os dilemas sociais, ou seja, as contradições 

da sociedade complexa e em constantes mudanças. O processo formativo deve ser orientado 

para a formação de um profissional capaz de agir com autonomia, refletir sobre sua prática, 

reestruturando-a e construindo-a a partir das exigências complexas da tarefa de ensinar.  

Nessa perspectiva, buscamos conhecer as práticas formativas vivenciadas no curso 

de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA. As práticas formativas referem-se às formas 

especificas de como os professores formadores agiram no sentido de propiciar aos formandos 

momentos de atividades práticas, ou ações vivenciadas e patrocinadas quando da 

operacionalização do currículo. As atividades desenvolvidas na instituição formadora pelo 

professor formador, são constituídas por um conjunto de situações formativas que permeiam a 

sala de aula como ambiente de aprendizagem, bem como o fazer da docência em relação ao 

contexto em que se insere e atua. Essas atividades são muitas e complexas, contemplando 

aspectos que vão além do sentido estrito do ensinar, ou seja, do ministrar aulas. 

As práticas formativas marcam de maneiras diferentes cada aluno, de forma que a 

singularidade dos contextos, as experiências e a história de vida de cada um constituem as 

circunstâncias que determinam o grau de importância dessas práticas para sua formação. 
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Nesse sentido, as práticas formativas não se reduzem ao ato de ensinar, mas também 

envolvem a natureza das relações entre professor e aluno, ao modelo profissional, à 

autoridade intelectual do professor formador, entre muitos outros acontecimentos que os 

alunos possam avaliar como necessário para o aprendizado de ser professor. 

Em relação às práticas formativas, foram feitas as seguintes perguntas: a) Qual o 

significado do estágio supervisionado propiciado pelo curso? b) Como o curso do 

Proeb/UFMA contribuiu para a prática de elaboração do planejamento de aula e de curso? 

 

 O Proeb/UFMA e o estágio supervisionado: integrando a teoria à prática  

 

A preocupação com o estágio em cursos de formação de professor não é uma questão 

recente, desde a Lei nº 5.692/68, ao transformar o ensino normal em uma das habilitações do 

então 2º grau, de caráter profissionalizante obrigatório, passou a se considerar o estágio 

supervisionado como obrigatório a ser realizado nas escolas oficiais de ensino. O novo 

formato foi regulamentado pelo Parecer nº 349/72 e deixa explícita a relação entre a Didática 

entendida como teoria prescrita da prática e o estágio supervisionado entendido como sendo a 

prática. Essa medida adota pela Lei em vigor, na época, reforça a dissociação entre teoria e 

prática.  

Na década de 1990, a prática profissional emerge como componente curricular no 

cenário das discussões sobre currículo, nas diretrizes nacionais para formação de professores, 

estando, também, presente nas diretrizes para a educação profissional em nível técnico e 

tecnológico. Nas diretrizes, está justificado o emprego do termo por se constituir componente 

curricular articulador das dimensões teóricas e práticas do processo de formação inicial, 

articulando as atividades de pesquisa, extensão e ensino desde o início do curso. 

Quando indagados sobre a importância do estágio supervisionado no curso de 

formação proporcionado pelo Proeb/UFMA, não houve consenso entre os 

professores/egressos. Duas tendências ficaram bem evidentes nas falas dos entrevistados: uma 

que reconhece que o estágio teve uma contribuição significativa na sua formação; a outra que 

desqualifica o estágio enquanto dimensão importante da sua formação. Evidenciamos duas 

falas que destacam a primeira tendência: 
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Uma oportunidade para mostrar os conhecimentos adquiridos em sala de aula nas 

escolas que trabalho (Egresso nº 01). 

 

Uma avaliação da nossa prática de ensino para uma melhoria de tal prática. 

Realizou-se de forma teórica e prática nas nossas salas com nossos alunos (Egresso 

nº 05). 

 

 

 

Em se tratando da formação dos professores, a questão do estágio supervisionado é 

extremamente importante, na medida em que a formação de professor implica formação para 

o exercício de uma profissão. A profissionalização docente é algo que se constrói, estando 

apoiada em saberes diversos que dizem respeito, dentre outros, aos saberes didático-

pedagógicos (TARDIF, 2000).  As falas dos egressos nº 01 e nº 05 não chegam a expressar 

claramente o que significou o estágio, ou seja, são falas que não entram em detalhes de um 

momento que foi vivenciado no curso e que consideramos muito significativo e rico. As falas 

não demonstram essa dinâmica. Mas apontam uma característica interessante do curso é que 

foi realizado na sua sala de aula com os alunos e englobando teoria e prática.  

A fala do egresso nº 05 merece destaque pois é indicativa de uma reflexão sobre a 

própria prática “uma avaliação da nossa prática de ensino para uma melhoria de tal prática”. 

Consideramos de extrema relevância a reflexão sobre o que se faz na sala de aula para a 

ressignificação das práticas pedagógicas. É, nesse sentido, que entendemos o momento do 

estágio, como espaço e tempo que pode tornar possível a reelaboração do currículo; “realizou-

se de forma teórica e prática nas nossas salas de aula com nossos alunos”; nessa perspectiva, o 

estágio vivenciado no curso parece ter sido o momento da formação acadêmica que os 

professores/alunos foram chamados a realizar uma teorização na prática e organizar ações 

inter-relacionadas que se desenvolvem na escola e culminam na melhoria da prática 

educativa; quando o egresso acentua nas salas de aulas com os nossos alunos mostra-nos que 

o estágio ocorreu no espaço onde ele (a) já atuava como professor (a). Isso vislumbra um 

novo pensar e fazer que possibilita a esses sujeitos a vivência do seu trabalho docente na 

dimensão do intervir para transformar. 

Registramos, também, duas falas que demonstram que o estágio, além de ter sido 

insuficiente, não atendeu às expectativas dos cursistas: 

 

 

 

Para mim não existiu. Não fui atendida prontamente, o professor me prejudicou fez 

críticas antes que me deixou sem estrutura para dar a minha aula. Dei uma (1) aula 

que não é base para uma avaliação (Egresso nº 07). 
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Expectativa, medo... Prepara... Estudo, prepara melhor para trabalhar em sala de 

aula. Foi realizado relaxadamente, eu digo logo é assim, por parte do professor pois 

um estágio de 30 minutos, não é assim. O professor criou caso pois não achou uma 

cadeira limpa e isso me deixou nervosa. O professor que veio ao estágio não poderia 

criar um clima desses. O número de horas foi muito pequeno, dei uma (1) aula, mas 

tudo bem, agente já era professor mesmo já tínhamos muitas horas de aula (Egresso 

nº 08). 

 

 

Pelos depoimentos, podemos identificar várias falhas que podem ter prejudicado o 

julgamento desses egressos, entre elas o papel do professor formador, a insuficiência do 

tempo e do número de aulas, a estrutura administrativa do curso e da escola. 

Compreendemos que o professor formador, situando-se na perspectiva de um ator 

pesquisador/reflexivo, deve: desenvolver uma sistemática de trabalho que estabeleça um bom 

relacionamento com os alunos; possuir entusiasmo e acreditar no potencial do aluno; trabalhar 

voltado para a realidade social e educacional; trazer consigo competências que favoreçam a 

percepção e a autocrítica acerca de sua prática docente; não tolher a liberdade de busca do 

saber, do saber fazer e do saber ser do aluno; criar e conduzir o aluno a fazer reflexões 

pessoais e profissionais (FREIRE, 1998). Pelas falas dos egressos de nº 07 e nº 08, temos o 

entendimento de que o estágio supervisionado não foi um momento de preparação para o 

exercício do magistério como se espera, principalmente porque o professor formador, na 

perspectiva desses egressos, não desenvolveu um trabalho pautado na postura de um ator 

pesquisador/reflexivo (SCHÖN, 2000). 

As colocações dos egressos de nº 07 e nº 08 demonstram que a qualidade da 

formação recebida ficou comprometida, sob o ponto de vista do estágio, em atender às 

condições necessárias à preparação dos (as) professores (as), isto é, às demandas requisitadas 

por uma formação que leve à profissionalização. De modo geral, esse estágio não foi 

suficiente para o desenvolvimento de uma prática profissional. O Proeb se valeu da LDB nº 

9.394/96 para aproveitar a carga horária da experiência desses alunos por eles já serem 

professores. Assim, foram computadas duzentas (200) horas relativas à prática pedagógica do 

professor/aluno. 

Esperávamos que o curso em apreço, por ser de licenciatura, viesse privilegiar o 

estágio supervisionado e que a disciplina didática fosse um diferencial na formação desses 

egressos. Mas o que observamos foi uma desatenção à formação pedagógica, no exercício da 

docência. 

Os estudos efetivados nos permitiram ter a clareza de que a formação de professores 

deve destacar os saberes pedagógicos realçados pelos outros saberes desse processo; o 
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trabalho docente exige uma formação sólida. As respostas desses professores (Egressos nº 07 

e 08) denunciam que o Estágio Supervisionado não estabeleceu relações com a realidade das 

práticas de ensinar, assim como indicam lacunas nas experiências vivenciadas durante esse 

componente curricular.  

As entrevistas de maneira geral demonstraram o significado do estágio, na ótica 

desses egressos caracterizado como fragmentado, burocrático. Observamos, também, que o 

formato adotado privilegia uma formação técnica, facultando, apenas, a aquisição restrita do 

conhecimento instrumental sobre o fazer docente. Longe de um currículo da práxis na visão 

de (APPLE, 2005); (GIROUX, 1997). Queremos dizer que a atividade prática desenvolvida 

com esses egressos não está totalmente destituída de teoria, já que se faz presente, embora em 

níveis superficiais. Por isso, afirmamos que, no estágio proporcionado pelo curso do 

Proeb/UFMA, as atividades desenvolvidas foram reduzidas a nível do prático, mais 

especificamente a do prático-utilitário, isto é, uma prática que fala por si mesma, em que não 

existe o caráter problemático fundamentado no agir comunicativo defendido por Habermas. 

 

O Proeb/UFMA e a melhoria da prática do planejamento do professor 

 

O planejamento pedagógico é o processo de pensar sobre o ensino e a aprendizagem, 

um meio para facilitar e viabilizar as ações pedagógicas no cotidiano da prática social 

docente, podendo, inclusive ser compreendido como um processo de reflexão e uma atitude 

crítica do professor diante do seu trabalho.  

Ao planejar suas ações, o (a) professor (a) se envolve de forma concreta no seu 

trabalho pedagógico; a importância do planejamento está na perspectiva de que ele pode 

transformar a prática pedagógica numa “ação consciente, competente e crítica do educador e 

que transforma a realidade, a partir das reflexões vivenciadas no planejamento e, 

consequentemente, do que foi proposto no plano de ensino” (FUSARI, 1989, p. 46).  

Quando entrevistados acerca da aprendizagem recebida no curso sobre como 

elaborar o planejamento do trabalho pedagógico, todos os professores (100%) responderam 

que “SIM”. Os egressos evidenciaram que o conhecimento recebido sobre a organização do 

trabalho pedagógico, implicou um ajuste entre o conhecimento recebido e suas atividades na 

escola.  

Sim, melhorei o sistema do meu planejamento (Egresso nº 03). 

 

Sim, pois durante o curso ganhei novos conhecimentos, que me ajudaram a elaborar 

melhor o planejamento (Egresso nº 09). 
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Sim, melhorei a forma de planejar determinado conteúdo (Egresso nº 01). 

 

Sim. Desde o planejar a execução do planejamento fomos orientados (Egresso nº 

05). 

 

Sim. O curso me trouxe esse conhecimento, principalmente o curso de Didática foi 

a base de tudo (Egresso nº 07). 

 

 

Os egressos evidenciam que o curso proporcionou momentos de reflexão e de prática 

sobre a organização do trabalho pedagógico o que implicou repensar práticas que já vinham 

sendo desenvolvidas no seu dia-a-dia. Essas práticas foram ressignificadas por orientações 

recebidas no curso, embora tenha sido com uma carga horária insuficiente para provocar 

mudanças duradouras; as orientações recebidas funcionaram sobretudo como um ajuste entre 

o conhecimento sobre o planejamento já existente. Nesse processo, a aproximação com o 

conhecimento é um momento importante para a concretização da dinâmica curricular dos 

cursos de formação de professores. Observamos que as falas se referem à aquisição de um 

conhecimento específico e prático que leva o professor a traçar um melhor caminho para o 

desenvolvimento de suas atividades na sala de aula e na escola.  

A fala do Egresso nº 05 indica que houve uma preocupação dos professores 

formadores em orientar para a realização do planejamento, considerando as fases 

preparatórias, desde o diagnóstico até a execução, assim é que informa que foi orientado 

“desde o planejar a execução do planejamento fomos orientados”, no entanto não se evidencia 

na fala uma referência ao acompanhamento e avaliação do ato de planejar. Essa é uma etapa 

fundamental no processo de planejar, pois possibilita a reelaboração da prática pedagógica na 

medida em que a avaliação aponta os limites; as lacunas, mas também pode desencadear um 

processo de ação-reflexão-ação em busca de significados transformadores para o trabalho 

docente.   

As falas dos egressos de nº 03 e nº 01 se referem à melhoria do seu sistema de 

planejar. Isso demonstra que a prática de planejar já era uma constante no seu cotidiano, haja 

vista que são professores que estão em atuação há muito tempo na escola. Dessa forma, é 

importante considerar que essa clientela é formada por professores detentores de saberes que 

são advindos de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola; são 

adquiridos socialmente pela prática do ofício e integrados no trabalho docente pela prática do 

trabalho e pela socialização profissional. Nesse sentido, essa atividade foi complementada e 

aperfeiçoada pelos ensinamentos recebidos no curso.  

Entendemos que a formação precisa provocar mudanças no pensamento e nas ações 

dos (as) professores (as) que já possuem certas experiências e práticas cristalizadas. Estes 
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possuem uma formação pré-profissional, com práticas adquiridas socialmente (apreensão da 

realidade) em sala de aula e que não estão sujeitas, ainda, pelo modelo da racionalidade 

técnica/instrumental. Assim, podemos dizer que esses saberes estão inveterados constituindo 

um habitus
54

. O habitus é como o eixo de orientação das práticas; ele não se opõe às 

estratégias ou ao repertório de conhecimentos e de técnicas que dispõe o professor, mas as 

integra “a prática é, ao mesmo tempo, necessária e relativamente autônoma em relação à 

situação considerada em sua imediaticidade pontual, porque ela é o produto da relação 

dialética entre uma situação e um habitus” (THERRIEN, 1996, p. 65). O habitus integra todas 

as experiências já vividas, e constitui matriz de percepção e de ação a serviço da realização de 

outras tarefas diferenciadas, graças às transferências analógicas. O habitus profissional é uma 

maneira de ser e estar na profissão, uma predisposição, uma tendência que se faz presente na 

sala de aula, na prática pedagógica. 

Cursos de formação como o Proeb/UFMA que têm como clientela professor (a) em 

serviço com um bom nível de experiência, deveria considerar o perfil dos seus alunos. Ao 

considerar esse perfil, o Proeb/UFMA poderia ter elaborado seu currículo operacionalizando o 

princípio metodológico do curso (trabalho como princípio educativo) com foco na dimensão 

da experiência e da prática profissional, concebidas como espaço de produção de saberes. 

Levar em consideração a experiência desses alunos/professores, com certeza, ajudaria na 

construção de uma pedagogia interativa e dialógica em que o saber pode ser definido como 

uma atividade discursiva por meio da qual o sujeito valida sua ação (HABERMAS, 1992).  

 

6.2.3 O processo de formação: a identidade profissional 

 

As constantes mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais que circundaram e 

penetraram as políticas educacionais e curriculares trouxeram a necessidade de ressignificar a 

profissão docente. Nesse contexto, os cursos de formação de professores devem contribuir na 

constituição de uma identidade profissional para os (as) professores (as), uma vez que essa é 

uma área para a qual convergem conhecimentos éticos, comportamentos e compromissos, 

saberes que são fundamentais para a formação de crianças, jovens e adultos.  

Os professores constroem sua identidade profissional ao longo do percurso de suas 

histórias de vida e de sua cultura, mas também congregando, nessa identidade, práticas, 

rotinas, valorações, modos de atuar, instituídos na universidade ou outro lócus de formação. 
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 Um habitus é um modelo de ação e de pensamento interiorizado no âmbito da vida do indivíduo, quer seja na 

família, no trabalho (BOURDIEU, 1980).  
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Contudo essa identidade não é definida apenas institucionalmente, de acordo com a lógica 

hierárquica de funções e/ou formações. A elas, somam-se e combinam-se as perspectivas e 

expectativas dos professores. 

O tema da identidade profissional é complexo com significados diferentes para as 

ciências
55

 como: a psicologia, a sociologia, a filosofia. A identidade profissional dos 

professores é um dos aspectos que compõem a profissionalização. Nesse sentido, autores 

como Cunha (1999); Gimeno Sacristán (1995); Carvalho (1995) e Libâneo (2001) têm a 

compreensão de que o conceito de identidade se aproxima do conceito de profissionalidade 

(dimensão da identidade para os outros, concepção de ordem externa, do como a profissão é 

vista socialmente). 

Visando compreender como o processo de formação inicial desenvolvido pelo 

Proeb/UFMA contribuiu para a formação da identidade profissional dos professores/cursistas, 

entrevistamos os professores/egressos considerando as seguintes questões: a) Na atualidade, 

você se percebe mais reconhecido e respeitado profissionalmente? b) Qual a imagem que você 

faz sobre o que é ser professor após o curso do Proeb? c) Além de ser professor, você se sente 

pertencendo a outros grupos sociais dentro do seu município? d) Quais os efeitos/repercussões 

das ações de formação no desenvolvimento do profissionalismo? 

  

 As expectativas de valorização profissional na ótica dos egressos 

 

Em face das mudanças do contexto econômico e sociopolítico na atualidade, 

observamos que há duas posições em relação aos professores: uma que considera o (a) 

professor (a) como sujeito fundamental no processo da reforma educacional que proclama 

como objetivo melhorar os índices educacionais no Brasil; a outra posição que desqualifica os 

professores por considerar a formação inicial desnecessária para o exercício da profissão 

docente e atribui ênfase à formação em serviço.  

A valorização docente tem um significado circunscrito à formação de qualidade, à 

condição de trabalho que possibilite uma prática reflexiva, um planejamento consciente e 

crítico do ensino e da aprendizagem e a democratização da gestão escolar. É em referência à 

valorização docente, na interação com o mundo e com o outro, da forma como somos vistos  

que vamos construindo nossa identidade. 
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 Segundo o enfoque da psicologia, poder-se-ia falar de “identidade para si” ou de “identidade para os outros”. 

Conforme a sociologia, a identidade profissional do professor é determinada conforme a realidade que se quer 

manter ou modificar. 
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O conceito de identidade é complexo e não há nas ciências humanas consenso, 

podendo ter significados diferentes, se revestido da dimensão psicológica, antropológica ou 

sociológica. Segundo Carrolo (1997, p. 23), essa é uma “área à procura de uma ciência”. A 

identidade profissional do professor reporta-se, prioritariamente, à maneira como a profissão 

docente é representada e construída socialmente.  

Observamos que os depoimentos evidenciaram que a maioria tinha expectativas de 

melhorias na profissão, em vários sentidos, tanto nas questões salariais, quanto no 

reconhecimento e valorização do ser professor. Os depoimentos são elucidativos dessas 

expectativas. 

  

 

Bem, era pra ser mas até esse exato momento, ainda não, até hoje não recebemos um 

centavo pelo nosso curso. É reconhecido assim, ELE é formado em matemática 

então vamos colocá-lo no ensino médio. Político é reconhecido não socioeconômico. 

O professor deveria ser reconhecido (Egresso nº 02). 
 

Neste país os professores são menos reconhecidos e respeitados profissionalmente, 

apesar dos avanços existentes (Egresso nº 06). 

 

Não. Não aconteceu como deveria. Não temos nosso devido valor. Tratam-nos como 

professores leigos. Na palavra certa. Mal pagos, não só no município como no 

Estado no modo geral (Egresso nº 07). 

 

  

 

Os depoimentos dos egressos remetem às suas condições de trabalho e à melhoria da 

remuneração, esses são elementos que despontam como fatores que mais têm contribuído para 

a fragilização do trabalho docente. A literatura considera, ainda, outras variáveis que têm 

contribuído para a desvalorização da profissão docente, entre elas: as horas de trabalho diário, 

anual, o número de horas/aulas, o número de alunos por classe. Essas variáveis oscilam, 

também, quanto à rede de ensino a que pertencem as escolas e os professores: se ao Estado, ao 

Município ou ao Distrito Federal.  

As condições de trabalho que são oferecidas aos professores das escolas públicas e 

particulares retratam o grau de importância que a sociedade atribui à educação. No âmbito das 

políticas educacionais e de formação de professores, a educação é entendida como um dos 

elementos que facilitam os processos de acumulação capitalista. As reformas proclamam a 

importância da formação de professores para elevar a qualidade da educação nos países em 

desenvolvimento; qualidade essa que, na concepção do Banco Mundial, passa por insumos 

que não priorizam a formação inicial, tampouco as questões salariais. 

No quadro das mudanças do contexto econômico e sociopolítico da década de 1990, 

as políticas educacionais se operacionalizam, inclusive, em redirecionar os currículos de 
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formação de professores atrelando-os ao conjunto das medidas entendidas como necessárias 

ao ajustamento do país às prioridades definidas no âmbito internacional. Mas o currículo não 

é só o prescrito, mas sobretudo é aquele que é feito no real (currículo real) que se desdobra em 

práticas no interior da universidade, cuja determinação não está somente na ordenação formal 

(agenda global estruturada), mas de muitas variáveis que interferem no desenvolvimento do 

trabalho docente, dentre outros, o reconhecimento do profissional no magistério. Todos os 

entrevistados colocaram, como fator revelador da importância dada à educação, a questão dos 

salários dos (a) professores (a). 

Dados da pesquisa, Unesco (2004)
56

 intitulada: Perfil dos professores brasileiros: o 

que fazem, o que pensam, o que almejam, revelaram que a situação salarial é fator que incide 

sobre a precarização do trabalho e da vida dos professores. Dessa forma, os professores que 

recebem salários baixos, não podem ter uma autoestima satisfatória na profissão, pois ela não 

oferece condições de participação dos bens materiais e dos bens espirituais existentes. 

Portanto, acompanhar o que ocorre no mundo na esfera política/cultural não faz parte do 

universo desses professores. Tais condições de trabalho e de acesso aos bens culturais afetam, 

evidentemente, as questões do currículo; como desenvolver propostas curriculares que 

chegam à escola sem estar preparado (a) nem mesmo para reproduzi-las. A operacionalização 

de um currículo de formação para a docência não pode ser contido em descrições ligeiras em 

que não se incluem situações de crescimento, sentimentos de solidariedade de autoestima 

positiva e de pertença.  

 

O ser professor na visão dos egressos do Proeb/UFMA 

 

É muito difícil definir o que é ser professor. Tendo como referência as discussões de 

Veiga (2002), a definição de ser professor pode ser ancorada em duas perspectivas, 

relacionadas com o seu fazer: uma que o nomeia como um técnico; a outra que o coloca como 

educador (agente social). Se o professor é um técnico, ele transmite informações, passa 

instruções, quantifica resultados (custo benefício). “É a tendência de formação do tecnólogo 

do ensino” (VEIGA, 2002, p. 71). Se o professor é um educador, o seu trabalho é concebido 

como uma prática social cujo objetivo é a emancipação dos alunos, e a sua formação é 
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 Os professores no Brasil: 62% nunca frequentaram concertos; 14% não frequentam museus e 17% não 

frequentam teatro; 33% assistem a fitas de vídeo; 49% vão ao cinema; 47,9% leem revistas especializadas em 

educação habitualmente; 46,5%  leem às vezes; 44,5% fotocopiam materiais habitualmente ou sempre e 43,2% 

às vezes; 22,9% compram livros não didáticos habitualmente e 58,5 % compram às vezes; menos de 7% nunca 

leem jornais ou revistas; 40% leem jornal diariamente, 22,6 leem de três a quatro vezes por semana e 23,5% 

lêem uma ou duas vezes por semana (UNESCO, 2004).    
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desenvolvida na perspectiva de uma educação crítica, reflexiva, investigadora e emancipadora 

que contempla a formação inicial, continuada, a pesquisa. Na fala dos egressos, conseguimos 

outras dimensões do ser professor: o que busca conhecimento, o mediador e o multiplicador 

de conhecimento. A esse respeito, vejamos as falas:  

  

Ser professor é estar sempre em busca de conhecimento (Egresso nº 04). 

 

Professor, hoje depois do curso ele é um mestre está ali pronto para buscar 

conhecimentos, não só ensinar mas para aprender (Egresso nº 02). 

 

 

Estar sempre em busca do conhecimento (Egresso nº 04 e nº 02) nos remete a 

compreendermos que esses (as) professores (as) entenderam que existe um repertório de 

conhecimentos no exercício de ser professor e que precisam ser adquiridos na medida em que 

a complexidade do seu trabalho exigir. Stenhouse (1994) e Elliot (1990) falam que o 

professor, no exercício do seu ofício, depara-se com problemas advindos de sua prática, que 

necessitam de soluções para que possa prosseguir o trabalho. Ao resolver os problemas 

impostos pela prática pedagógica, produzem conhecimentos, passando, nesse contexto, a ser 

produto da sua experiência. No entanto, segundo Gauthier, et al. (2006, p. 24), esse 

conhecimento precisa ser alimentado pela teoria que assume uma função mediadora entre a 

prática passada e a prática presente que “orientada por um conhecimento anterior mais formal 

que pode servir de apoio para interpretar os acontecimentos presentes e inventar soluções 

novas”. 

O (a) professor (a) nº 02 ressalta uma característica importante do ser professor (a): 

não só ensinar mas também aprender. Considerando as exigências da sociedade atual, na qual 

as tecnologias da comunicação e da informação transmitem as notícias em tempo real, o (a) 

professor (a) deve entender que precisa se atualizar constantemente transformando-se em um 

eterno aprendiz. Essa postura contribui para aprimorar o relacionamento entre alunos e 

professores bem como para a melhoria da aprendizagem. 

Ainda identificamos uma tendência entre os professores entrevistados, pois, na visão 

deles, o professor é um mediador do conhecimento, conforme podemos observar nos 

depoimentos abaixo: 

 

 

Um mediador do conhecimento, do ato de aprender. É como eu já dizia um agente 

formador de opinião (Egresso nº 05).  

 

Ser professor é conhecer e respeitar a realidade de cada aluno (Egresso nº 09). 
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O Egresso nº 05 fala do professor como mediador do conhecimento no processo de 

aprendizagem e o de nº 09 fala do respeito que deve existir nesse ato de mediação. Entre o 

professor e o aluno está o conhecimento mediando essa relação que deve ser sustentada no 

diálogo como condição para se pensar uma educação (formação) democrática e 

emancipatória. Se a educação se dá no mundo vivido, onde acontecem os processos essenciais 

de produção e transmissão do conhecimento, de socialização e de formação da identidade, a 

ação deve fundamentalmente ser orientada por processos comunicativos (HABERMAS, 

1997). 

Registramos, ainda, na fala do egresso nº 05 que ele (a) percebe o professor como um 

agente formador de opinião. Esse (a) professor (a) parece entender que o conhecimento deve 

ser trabalhado de maneira a formar consciências. A formação de opinião envolve trabalhar o 

conhecimento de maneira discursiva, em que os sujeitos são privilegiados pela lógica, pela 

dialética e pela retórica, argumentando a validade do conhecimento com o objetivo de 

persuadir e de convencer. Esse é o entendimento de Gauthier, et al., (2006, p. 335), quando 

diz: 

 

[...] não é somente a lógica e o juízo de fato que comportam exigências de 

racionalidade e de verdade. Por conseguinte, o saber não pode ser limitado somente 

ao conhecimento lógico ou empírico (juízo de fato). O saber se encontra também no  

discurso  normativo, pois pode-se argumentar sobre a sua validade.  

 

 

 

Outra tendência identificada nas falas foi a de professor multiplicador de 

conhecimentos. Destacamos os depoimentos seguintes:  

 

 

O professor é um multiplicador de conhecimentos (Egresso nº 01). 

 

Depois do curso penso que o professor é um multiplicador de conhecimentos 

(Egresso nº 03). 

 

 

Os Egressos de nº 01 e nº 03 veem o professor como “um multiplicador de 

conhecimentos”. O professor, nesse entendimento, tem a função de socializar e transmitir o 

conhecimento para que os alunos aprendam. Essa é uma visão aproximada do que Veiga 

(2002) denomina de tecnólogo do ensino, formado tendo como parâmetro a racionalidade 

instrumental. Na sociedade atual, essa concepção de ser professor é amplamente combatida, 

tendo em vista a necessidade de formar cidadãos críticos, com autonomia e que saibam 

exercer seus direitos e deveres, formação transversalizada pela racionalidade interativa. 
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Habermas (1987) critica a racionalidade instrumental mostrando que ela não atende às 

condições de trabalho do professor. Para o autor, há, no trabalho docente, uma racionalidade 

interativa (discursiva) alimentada por uma multiplicidade de saberes que fazem do professor 

um ser que produz conhecimentos. 

  

O professor e o pertencimento a outros grupos sociais 

 

A construção da identidade de ser professor e saber-se pertencendo a outros grupos 

na sociedade estrutura-se por meio das várias formas de participação nessa mesma sociedade. 

Pertencer a uma profissão, em primeiro lugar, relaciona-se em ter a prática dessa profissão e 

de como ela está representada na sociedade. Pode, também, referir-se ao estar no mundo 

enquanto ser de relações. Nas relações em que nos sentimos pertencentes, enquanto 

profissionais, estão subjacentes a elas disposições pessoais em referência à profissão, ao 

grupo que produz sua existência de um mesmo modo. Sentir-se pertencendo ao grupo de 

professores refere-se ao estado de espírito (como me sinto) e ao estado material (acesso aos 

bens materiais). Ressaltamos que, atualmente, e principalmente para os professores da 

educação básica está sendo difícil colocarem-se como pertencentes à profissão de professor, 

cuja imagem social não oferece referência positiva em termos de status social. 

Vejamos os depoimentos a seguir:  

 

 

 

Sim, a gente é visto na cidade com mais respeito, não sou da elite social, mas da 

elite do conhecimento. Os alunos as pessoas a gente se sente dentro de um grupo de 

intelectuais. Nas reuniões da Academia de Letras de Vitória somos convidados a 

própria sociedade nos convida. Eu sou alguma coisa do Sindicato. Na Câmara dos 

Vereadores eu sempre vou (Egresso nº 02). 

 

Sim, ao grupo da família, da educação, dos intelectuais (Egresso nº 05). 

 

Sinto-me membro da sociedade trabalhando com a soma dos indivíduos que a 

compõem (Egresso nº 06) 

 

 

 

Pela leitura dos fragmentos precedentes das falas dos professores egressos, 

constatamos que o curso construiu um tipo de identidade nesses professores (as) o de se 

reconhecerem como intelectuais, da educação e da sociedade em geral. O respeito pelos 

professores egressos e o reconhecimento da comunidade onde atuam, como professor (a), 

contribui para aumentar a auto-estima e criar uma identificação com a profissão. 
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Para Potengy; Paiva; Castro (1999), as identidades na sociedade contemporânea são 

engendradas por meio de um número variado de inserções do indivíduo na sociedade. 

Pertencer não deriva só do exercício de uma profissão, ou do saber-fazer, mas também do 

saber ser. Isso se justifica pela estrutura dessa identidade que pode decorrer do 

relacionamento com as diferentes visões de mundo. Dessa forma, na atualidade, a formação 

da identidade profissional pode estar articulada com as mudanças que ocorrem em toda a 

sociedade e com a emergência de um mundo pós-moderno, marcado pela individualidade e 

pelo forte apego às imagens; pode, também, não ter nenhuma relação com as ideias que são 

passadas na atualidade e ser apenas, uma identidade que se formou entre as múltiplas 

possibilidades de escolhas pelas quais os grupos com suas práticas culturais se aproximam ou 

se afastam dos outros segmentos sociais.
57

  

As transformações históricas na organização técnica, social e política do capitalismo 

evidenciaram a nova cultura do trabalho e sua influência na construção da subjetividade e das 

novas identidades dos trabalhadores na sociedade. Constatamos que, nas últimas décadas do 

século XX, o processo de globalização contribuiu para as transformações do mercado de 

trabalho e do emprego gerando muitos excluídos. Uma nova organização do trabalho, da 

organização empresarial e da organização da escola trouxe níveis de precarização do trabalho, 

baixa renumeração, comprometendo a qualidade das tarefas. Enfim, o emprego foi tolhendo a 

dignidade do trabalho e privando o trabalhador assalariado de integração social pelo trabalho.  

A universidade e a escola, como integrantes da sociedade capitalista, também 

sofreram as consequências das transformações da estruturação produtiva tal como a 

precarização do trabalho docente, mas, mesmo em um cenário tão adverso à efetivação do 

trabalho docente, o curso de Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA foi capaz de 

proporcionar aos professores a experiência de se sentirem construídos profissionalmente. 

Falamos de como subjetividades, identidades e sujeitos/professores vão sendo formados e 

contribuem para conservar ou transformar a escola, suas comunidades, cidades, em uma ação 

articulada com outras estruturas sociais que  interferem nas sociedades e na história. 

As falas dos nossos entrevistados evidenciam certa satisfação em pertencerem ao 

grupo de intelectuais da cidade de Vitória de Mearim. Mas, qual o conceito de intelectual que 

esses professores/egressos possuem? Seria aquele que detém conhecimentos? O intelectual 
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 Bourdieu (1984) em “Questões de sociologia” nos fala que além do consumo, há uma relação entre estilos de 

vida e formação de identidades. Para explicar essa questão, elege a categoria do gosto, como matriz e 

conseqüência de identidades e estilos de vida: as diferenças entre as classes sociais não seriam só econômicas, 

mas também culturais manifestadas no comportamento e nos padrões de gosto. A educação dá o capital cultural 

como diferencial social. Temos, ainda, o estilo de vestir, de comer, de morar, de se comportar nas mais diversas 

situações. 
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profissional? Aquele que não compreende o ensino e a educação como atos políticos. É 

importante esclarecer que, pelos depoimentos, evidenciamos uma incompreensão do que seja 

realmente um intelectual da educação. Para tanto, buscamos o entendimento de Gramsci 

(1975) para quem a noção do intelectual não pode se limitar ao mundo das ideias e das 

palavras. Gramsci (1975)
58

 defende o intelectual orgânico. Um intelectual cientista, crítico, 

politicamente comprometido com o seu grupo social em criar e compor a história e, portanto, 

reflete, criticamente, sobre as relações entre a produção material e as práticas de reprodução 

simbólica dessa sociedade. Nesse processo, descobre os mecanismos de dominação ocultados 

pela ideologia dominante, sendo, pois, capaz de se comprometer e tomar partido. 

 Em sintonia com as ideias de Gramsci (1975), acreditamos que a formação da 

consciência não acontece no vazio, mas no interior de determinados processos histórico-

econômicos e tem relação com seus atos políticos. Assim, a consciência desses (as) 

professores (as) e suas identidades construíram-se, hoje, no nosso tempo, entretanto, ainda 

guardam algumas percepções sociais e culturais que foram sendo forjadas ao longo da sua 

vida profissional e social. 

Convivemos, hoje, com intelectuais fabricados pelos meios de comunicação de 

massa que oscilam em conformidade com os fluxos do capital financeiro e dos de mercadoria 

e da informação. Esses intelectuais resultam de uma formação/profissionalização acrítica e 

hiper concorrencial. De fato, o que se pretende é a formação pragmatista/utilitarista e não uma 

formação ética e política. Isso fica bem caracterizado na fala do egresso nº 02 quando diz: “Eu 

sou alguma coisa no sindicato”. Evidenciamos, nessa fala, a frágil dimensão política do 

processo de formação em que o conhecimento é exclusivamente individual, sujeito às 

circunstâncias, não sendo integrado, de forma dialética, a uma visão totalizadora da sociedade 

e das contradições que forjam as desigualdades sociais. O agir do homem fica no plano 

individual e não no coletivo. A realidade e a sociedade são naturalizadas, e o seu 

conhecimento fica limitado às formas individuais e não generalizadas. Portanto, temporal e 

circunstancial, o agir, as ações dos indivíduos ficam dirigidas por um conhecimento que não é 

científico, mas tácito, efêmero, passível de erro (DUARTE, 2000). Assim, no contexto do 

princípio do individualismo, o conhecimento estaria limitado ao seu meio imediato, destituído 
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 Gramsci (1975), nos seus escritos aponta vários tipos de intelectuais (urbanos, industriais, rurais, burocráticos, 

acadêmicos, técnicos, profissionais, pequenos, intermediários, grandes, coletivos, democráticos etc.), e rompe 

com a mentalidade que definia os intelectuais a partir da sua qualificação interior. “O erro metodológico mais 

difundido, ao que parece, consiste em ter procurado este critério de distinção no que é intrínseco às atividades 

intelectuais, em vez de buscá-lo no conjunto do sistema de relações em que essas atividades (e, portanto, os 

grupos que as personificam) se encontram, no conjunto das relações sociais” (GRAMSCI, 1975, p. 1.516).   
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de historicidade, e o ato educativo submetido ao voluntarismo fundado na compreensão 

ingênua de que a prática e a sua eficácia dependem apenas do sujeito (FREIRE, 1998). 

Nesse contexto, é inviável se considerar pertencendo a um coletivo como o sindicato. 

O egresso nº 02 não sabe o que ele é no sindicato, talvez seja porque as novas relações 

estabelecidas no mundo do trabalho com a globalização, o neoliberalismo e a reestruturação 

produtiva produzissem efeitos de desagregação que fragilizaram os sindicatos. Ou seja, 

porque a formação recebida enfraqueceu o aspecto político, orgânico e unitário da relação 

dialética entre a educação, a sociedade e o Estado.  

A tendência atual de definir o (a) professor (a) como um profissional, parece 

esquecer que o (a) professor (a) é um intelectual; aquele que intervém, que direciona. Os 

limites da prática educativa estão no grau da noção política que os educadores têm em relação 

ao seu projeto de homem, de sociedade. É preciso que o educador assuma a politicidade da 

sua ação educativa. 

 

 

Educador, ser de cultura e de eloquência, transmissor de conhecimentos, operário do 

pensamento, técnico do saber prático, engenheiro do pensamento, agente de 

inculcação ideológica e de conservação da ordem estabelecida ou motor das 

mudanças sociais, membro da classe média, da pequena burguesia, de uma profissão 

que sofre com a falta de reconhecimento ou de uma elite que não sabemos onde 

situar no espaço social. Metáforas é o que não falta a respeito do professor, de seu 

saber, de seu papel na escola e de seu lugar na sociedade. O que falta realmente é um 

enfoque que não defina o professor somente pelo que ele sabe, pensa, diz ou faz na 

sala de aula, na escola e dentro de sua associação profissional, mas por tudo isso e 

por outras coisas ao mesmo tempo (MELLOWKI; GAUTHIER, 2004, p. 549). 

 

 

 

Assim, entendemos que, embora haja mérito, a tendência de evidenciar o professor 

como profissional colocando em relevo a especificidade do seu saber e a complexidade do seu 

trabalho, não integra a totalidade de sua responsabilidade coletiva e de seu papel ideológico 

ou cultural. Apesar de sua posição estratégica, na nossa realidade, ainda não há o 

reconhecimento, tampouco a valorização dos professores. Isso ocorre, entre outros motivos, 

devido à dificuldade que os (as) professores (as) enfrentam, no sentido de se colocarem 

socialmente como um grupo profissional que tem um trabalho distinto (funções e papéis) mas 

intimamente relacionado às funções e papéis desempenhados por outros grupos profissionais 

dentro de outros aparelhos ideológicos. 

No contexto da contradição dialética e ao assumirem o seu papel como intelectuais, 

os (as) professores (as) poderão estar a serviço da transformação social, na acepção concebida 

por Gramsci (1975), de intelectual como construtor, organizador, educador permanente, 
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mediador da passagem da técnica trabalho para a técnica ciência. Assim, o princípio educativo 

seria a base formativa do intelectual orgânico. Na visão de Gramsci (1975), a interconexão do 

trabalho com a ciência, as humanidades e a visão política. 

Pelas falas, constatamos que o curso oportunizou um efeito positivo na autoestima 
59

 

dos professores, pois possibilitou participações em concursos públicos, empregos melhores, 

novas aprendizagens, o desejo de continuar aprendendo e a se sentirem participantes de um 

grupo profissional. Isso é bastante promissor no que se refere à busca da profissionalização 

docente. Apesar de constituírem ações iniciais, indica que a Licenciatura oferecida pelo 

Proeb/UFMA, teve uma ação positiva no sentido de estabelecer novos padrões para os 

docentes no município de Vitória de Mearim.  

 

As ações de formação no desenvolvimento do profissionalismo 

 

Discutindo a importância das ações formativas desenvolvidas no âmbito do currículo 

preconizado pelo Proeb/UFMA, constatamos que o currículo é uma arena política que se 

converte, de forma implícita ou explícita, num capital simbólico institucionalizado com base 

nas experiências vivenciadas pelos professores e pelos conteúdos que são transmitidos. 

Assim, entrevistamos os professores egressos envolvidos na pesquisa, sobre como as ações de 

formação contribuíram para a sua profissionalização docente. 

   

 

Olha! Eu já era um professor dinâmico, depois do Proeb fiquei mais dinâmica não 

ensinava só dentro de sala de aula; fazer feira, gincana cultural isso eu aprendi no 

Proeb, isso foi maravilhoso (Egresso nº 02). 

 

Sim, porque foi durante o curso que agente começou a fazer a reflexão sobre o 

compromisso da educação. O tronco comum foi tão bom. Com ele agente abriu os 

horizontes (Egresso nº 08). 

 

A maior confiança e valorização enquanto profissional da área da matemática 

(Egresso nº 05). 

 

 

Essas falas revelam que a formação possibilitou o surgimento de um (a) professor (a) 

mais envolvido com o processo de construção de conhecimento dos seus alunos, da sua 

comunidade, construindo, assim, novos significados para a prática do professor. Defendemos 

que todo professor deve congregar sobre si um técnico, um profissional e um intelectual. É 
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 Uma pesquisa realizada pela Universidade Católica de Salvador – UCSAL sobre o impacto da formação em 

serviço, revela que “o maior impacto dos cursos de formação em serviço é na autoestima dos participantes dos 

referidos cursos” (FREITAS et all; 2006, p. 07). 
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por isso que afirmamos, mais uma vez, que ele tem uma posição fundamental nas relações 

sociais; a fala do egresso nº 02 aponta uma dimensão ativa da prática educativa, baseada em 

atividades fragmentadas, descolada de uma dimensão política. Porém, não deixamos de 

evidenciar que houve uma mudança na prática pedagógica desse professor, já que ela assumiu 

um caráter mais dinâmico, em que ele (a) procurou compreender a realidade sobre a qual atua, 

criando e produzindo mudanças, oportunizando uma nova realidade de qualidade oposta a que 

se tinha inicialmente. Essa prática está, sobretudo, coerente com as novas exigências das 

reformas educacionais e curriculares, que trouxeram à baila a necessidade de ressignificar o 

trabalho docente e o discurso da profissionalização. Entretanto, pensamos que, enquanto 

estivermos presos à esfera do econômico, da burocracia, da racionalidade técnica, não haverá 

o salto para a esfera ético-político, a única em que é possível pensar a formação para a 

profissionalização sólida; a única que fará com que pensemos o país, a nossa comunidade 

como um todo e capaz de proporcionar a universalização dos direitos. 

A fala do egresso nº 08 já indica um maior posicionamento político, visto que, na sua 

fala, evidenciamos uma preocupação com a educação, com o que significa educar. Essa é uma 

posição ética e política em relação à realidade em que está inserido. Diferente de muitos 

outros profissionais, o professor recebe do Estado e da sociedade civil a função institucional 

clara e direta de trabalhar com os saberes, as maneiras de pensar e de ser, e com as ideologias. 

Por isso, não basta que o professor tenha formação política, ainda que ela seja necessária. 

Paralela a essa qualidade, é preciso que o professor tenha competência técnica, bem como 

desenvolva as aptidões necessárias à organização da escola tendo nítida consciência de que a 

práxis educativa está enredada pela política, pelo econômico e pelo social.  

O egresso nº 05 ao dizer “enquanto profissional da área de matemática” ele, de certa 

forma, está se excluindo de ser professor. Isso se explica pela desvalorização do trabalho 

docente, pela perda do prestígio social do (a) professor (a). Muitos (as) professores (as) se 

identificam mais com os saberes teóricos aprendidos, são elementos essenciais quando se 

apresentam e dizem de si próprio “eu sou matemático”. 

Essa posição do (a) professor (a) nº 05 é reforçada pelo o currículo implementado na 

Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA, que preconiza que o egresso do curso “pode 

atuar também na área de pesquisa de ensino e aprendizagem de Matemática, cujo objetivo é 

conhecer o modo pelo qual se aprende matemática, tendo como campo de atuação as 

Instituições de ensino, de pesquisa, centros de processamento de dados, empresas de 

consultoria técnica e industrial” (PROJETO, PROEB/UFMA, 1998, p. 10). Observamos que o 

currículo do curso dá relevo aos saberes dos conteúdos matemáticos em relação ao 
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conhecimento pedagógico desses professores. Dessa forma, precisamos vencer alguns 

obstáculos: o ensino acadêmico e disciplinar, em que há o privilégio da visão universalista do 

conhecimento; a construção curricular tradicional que privilegia a seleção e a organização dos 

conteúdos de ensino sem levar em conta a formação docente relacionada com a organização 

do sistema de ensino e a escola. 

O profissional do ensino só poderá de fato vir a ter sua identidade quando seu papel e 

suas funções encontrarem-se bem definidas. Quando as reformas advindas do poder público 

deixarem de lhe prescrever funções tão amplas sem estarem acompanhadas de políticas de 

formação que valorizem o trabalhador docente.  

 

6.3 O QUE DIZEM OS EGRESSOS SOBRE OS AVANÇOS E LIMITES DO CURSO DE 

LICENCIATURA DE MATEMÁTICA DO PROEB/UFMA  

 

A avaliação de políticas e programas sociais é um processo complexo. Qualquer 

forma de avaliação é um julgamento, um juízo de valor, na medida em que ela implica uma 

aprovação ou desaprovação. “Nesse sentido, não existe possibilidade de que qualquer 

modalidade de avaliação ou análise de políticas públicas possa ser apenas instrumental, 

técnica ou neutra” (ARRETCHE, 2006, p. 29). É importante avaliarmos as políticas públicas 

(neste estudo, política educacional de formação de professores) dadas as constantes mudanças 

na relação da sociedade com o Estado, no mundo do trabalho, na ciência, na técnica, nos 

modelos de relacionamento, nas escalas de valores. Todas essas transformações trouxeram a 

necessidade de o homem avaliar a sua ação em todas as áreas. As exigências de novas 

competências e o aperfeiçoamento constante exigem que se alcancem padrões de excelência 

em todos os setores da vida.  

Destacamos que o processo de avaliação deve ter o compromisso com os valores 

éticos e com a não neutralidade; no nosso caso, achamos que abre a possibilidade para a 

mudança na política social (educacional e de formação). 

As políticas públicas sob o ponto de vista da avaliação são consideradas decisões 

governamentais que geram impactos perceptíveis e mensuráveis, alterando as condições de 

vida de um determinado grupo focado ou população. A avaliação identifica eventuais falhas 

dos programas no sentido de aprimorá-los; assim, sua função é formativa. A avaliação da 

política atribui uma relação de causalidade entre determinado programa e um resultado. A 

avaliação, enquanto ato político e técnico, instaura processos capazes de clarificar qual o 

projeto de sociedade determinada política e programa avaliado apresenta, de captar as 
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correlações de forças que moldam e expressam as demandas sociais, marcadas nos objetivos, 

finalidades, compromissos e desdobramentos, numa dinâmica que ultrapassa as conclusões e 

se concretiza nas suas aplicações (PRESTES, 1999).  

Nesta parte do presente estudo, procuramos saber os avanços e as lacunas do 

Proeb/UFMA para a formação de professores em Vitória do Mearim/MA. Com isso, 

desejamos ampliar a reflexão e o debate sobre as políticas de formação de professores 

apontando os elementos iniciais que sustentam a defesa e a crítica ao Proeb, bem como as 

implicações dessa formação para a classe trabalhadora. Nossa análise (avaliação) configura-se 

como uma tentativa de reafirmar a pertinência do estudo sobre as políticas educacionais de 

formação de professores no sentido de enriquecer o debate para que sejam recuperadas as 

concepções históricas de formação de docentes e a educação fundada em um projeto social 

emancipador.  

       

6.3.1 O curso do Proeb/UFMA e os avanços para a formação do professor em Vitória do 

Mearim  

 

As questões sobre a formação de professores no Brasil ocorrem em uma realidade de 

contradições marcada pelas mudanças ocasionadas pelas reformas educacionais já 

referenciadas neste trabalho. A expansão dos cursos de graduação para a formação de 

professores caracteriza bem essas contradições, pois, ao mesmo tempo que se exige um 

professor qualificado e com competência política e técnica, são implementadas políticas de 

formação que têm priorizado a formação instrumental desse professor. Nesse contexto, 

devemos entender o curso do Proeb/UFMA enquanto política de formação de professores, que 

tem um valor estratégico por atender às necessidades de formação em nível superior dos 

professores do Maranhão.  

Visando compreender as repercussões do curso de Licenciatura de Matemática do 

Proeb/UFMA, procuramos identificar os avanços proporcionados pelo curso na visão dos 

egressos. 

De maneira geral, os egressos realçaram como ponto importante do curso o 

compromisso dos professores, a melhoria da empregabilidade e o desenvolvimento da 

comunidade de Vitória do Mearim que pode contar com professores(as) qualificados(as) para 

lecionarem no ensino médio da cidade. Algumas falas são representativas dessa tendência: 
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Um curso sério, compromissado e voltado para o crescimento da prática pedagógica 

do professor. Visando assim melhoria e qualidade do ensino público. (Egresso nº 

06). 

 

 Eu avalio muito bom diante dos comentários de outros cursos. E das oportunidades 

de emprego, trabalho, como na parte dos concursos e hoje tenho uma estabilidade 

financeira, isto é, indiscutível. O Estado trabalha com contratos de professores para 

trabalhar com o ensino médio no Maranhão, então o professor tem três portarias de 

concurso municipal e estadual, não tenho mais tempo disponível; coloca o seu 

currículo e depois de aprovado passa a carga horária para um professor formado em 

nível médio. Passei dois anos assim, tive dois contratos ajudando os colegas. O 

professor do Proeb aqui em Vitória nunca fica desempregado, não sobra, são três 

escolas de Ensino Médio. (Egresso nº 08). 

 

Efeitos positivos, desenvolvimento da comunidade, pois se não tivesse esse pessoal 

formado em matemática como seria esse ensino médio em Vitória do Mearim. 

Como o governo faria? Os professores que atuam no ensino médio são todos 

formados nesse programa. O curso chegou em 1998. Quando há concurso que vem 

um formado no curso regular da UFMA e outros, não ficam. Fazem o concurso e 

depois voltam para São Luis, então quem segura somos nós. (Egresso nº 10). 

 

  

 

 

Os fragmentos transcritos confirmam a impressão que tivemos durante as entrevistas 

quando evidenciamos a grande satisfação dos egressos por estarem formados numa 

universidade pública federal. O curso favoreceu a realização de uma formação intelectual e 

profissional, permitindo-lhes a inserção no mercado de trabalho. Para muitos, representou um 

sonho realizado, apesar de ter acontecido por força da Lei (LDB nº 9.394/96), que estabeleceu 

o prazo de dez anos para que todo professor da educação básica, exceto educação infantil, 

tivesse, até 2007, curso superior. Não desconhecemos que, na atualidade, a formação em nível 

superior é uma necessidade, um direito. E a Declaração da Década da Educação é uma forma 

de pagar a dívida social e histórica que o Estado tem com a sociedade, por não ter uma 

política eficiente de formação do magistério. No entanto, sentimos a ausência de uma política 

de formação inicial de professores, por parte do Estado, que rompa com as concepções e 

premissas postas pelas agências internacionais, de condições restritivas, e que enfoquem a 

profissionalização dos docentes da educação básica e da escola pública. 

O Egresso nº 08 evidencia como fator positivo, a melhoria da qualificação que o 

tornou apto para o emprego, quando se refere aos concursos dos quais participou e logrou 

êxito. De certa forma, há uma garantia, no seu entendimento, de que os professores formados 

pelo Proeb não ficam desempregados. Esse é um fato bastante positivo, no entanto é preciso 

considerar que, na realidade brasileira, há um grande déficit de professores nas áreas de física, 

matemática e química, o que abre uma perspectiva bastante promissora para os alunos 



243 

formados nas respectivas licenciaturas. No Estado do Maranhão
60

, não é diferente. Há uma 

demanda muito significativa por professores da área das ciências. Isso é um fato que permite 

que o mercado absorva os indivíduos formados nessa área. Consideramos que um curso 

profissionalizante, como o de licenciatura, forma diretamente para o trabalho docente, 

portanto qualquer professor que frequentar esse curso se converte numa força de trabalho 

habilitada que o Estado, através dos concursos ou contratos de trabalho e outras instituições 

escolares buscarão no mercado de trabalho.  

 

6.3.2 O curso do Proeb/UFMA e as lacunas para a formação do professor em Vitória do 

Mearim  

 

No encaminhamento do nosso estudo, buscamos identificar as lacunas deixadas pelo 

Proeb. Observamos que os dados apontados são objetos de uma reflexão crítica, pois o que 

nos interessa é o desenvolvimento qualitativo desse tipo de programa de formação, 

especificando sua possibilidade de contribuição para a formação de professores. Como todo 

trabalho humano, a operacionalização de um programa como o Proeb pode ser abordada 

tecnicamente (coordenação dos meios com os fins). No entanto, essa abordagem técnica, 

também é determinada pelas contradições que existem em todo ambiente de trabalho, formado 

pelas relações humanas, assim como pelas finalidades de valores que orientam a prática 

educativa. Enfim, vejamos os depoimentos:    

 

As lacunas posso dizer foi da coordenação local mantida pelo Proeb e a turma sem o 

conhecimento básico em matemática o que levou a substituição de algumas 

disciplinas do curso por outras de matemática do Ensino Médio. (Egresso nº 05). 

 

No que se refere ao nível de conteúdo alguns professores relaxaram (Egresso nº 08). 

 

Tendo como lacuna o tempo corrido e cansativo (Egresso nº 06). 

 

 

 

Aferimos, da fala do Egresso nº 05, que as dificuldades objetivas de vida somam-se 

às limitações de quem fez um curso médio sem qualidade, dificultando a aprendizagem e a 

realização satisfatória de algumas disciplinas que tiveram que ser substitutas por outras que 

tivessem conteúdos do ensino médio. Quando lidamos com sujeitos históricos, é preciso 
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 Os municípios que participaram do concurso para professores da Rede Estadual de Ensino no Maranhão em 

2005 para a área de Ciências da Natureza e Matemática 66% não preencheram as vagas. No total 175 municípios 

participaram do concurso; destes, 59 preencheram todas as vagas e 116, correspondentes a 66%, não 

conseguiram preenchê-las. (MARANHÃO (Estado), 2006). 
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compreender a vida desses professores como parte da história, respeitá-los, aprendermos a ver 

cada situação ou problema apresentado numa perspectiva histórica, em um movimento entre 

passado, presente e futuro e em suas relações com outras ações. Assim, achamos que a 

Licenciatura de Matemática do Proeb/UFMA em Vitória do Mearim, ao redimensionar seus 

conteúdos para possibilitar aos professores/alunos acompanharem o curso, foi uma atitude que 

contemplou a realidade social da qual surgiram esses alunos decorrentes das características da 

educação no Maranhão. 

O Egresso nº 08 aponta como “lacuna a nível de conteúdo, pois alguns professores  

relaxaram”, esse motivo, foi considerado um dos pontos fracos do curso por 20% dos 

entrevistados. Vários motivos podem estar associado a esse entendimento dos entrevistados, 

entre eles, a falta do compromisso do professor formador, que não cobrou como deveria, que 

não ministrou a aula, o nível da turma, que não conseguiu acompanhar. Tudo isso exige do 

professor/formador uma reorganização dos conteúdos e a inserção de conteúdos básicos de 

ensino médio.  

O tempo destinado às disciplinas, também, foi apontado como lacuna por ter sido 

considerado insuficiente para um maior aprofundamento dos conteúdos para o 

amadurecimento das concepções teóricas. Assim, igualmente ao Egresso nº 06, os outros (as) 

professores (as) investigados (as) evidenciaram como ponto negativo a falta de tempo para o 

estudo e o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Uma característica dos alunos do 

Proeb e que pode ser apontada é que esses já são professores, concluíram um ensino médio 

muito fraco, mas, mesmo assim, querem aprender, avançar. Isso implicou desenvolver alguns 

aprendizados básicos que não estavam previstos no projeto do curso. Assim, foram 

substituídos alguns conteúdos para suprir a necessidade apresentada por esses 

professores/alunos.  

A organização do horário das aulas não costuma ser apresentada como um fator 

“pedagógico” importante, no entanto a forma como são organizados os horários das aulas tem 

se revelado fator importante para a aprendizagem dos alunos. O curso de Licenciatura de 

Matemática foi ministrado nos finais de semana, fato apontado por 100% dos egressos como 

muito ruim e improdutivo para a aprendizagem dos conteúdos. Essa é uma prática de todos os 

cursos que foram ministrados pelo Proeb/UFMA; normalmente, são dados, nesse período, 

sem maiores reflexões ou preocupações com os alunos que não foram liberados e que, por 

isso, chegam estafados em sala de aula depois de uma jornada de trabalho semanal. Achamos 

que esse é um ponto que precisa ser considerado por parte da direção da UFMA. Também foi 
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colocado pelos entrevistados que a coordenação local praticamente não funcionou e foi 

considerada como um dos limites, às vezes, até atrapalhando. 

Outro ponto de vista da análise da precarização do trabalho docente que leva à 

negação da profissionalização e consequentemente da não formação da identidade 

profissional baseia-se na fala do Egresso nº 08 quando se refere que “coloca o seu currículo e 

depois de aprovado passa a carga horária para um professor formado em nível médio”. Tal 

atitude resulta na desqualificação e consequente desvalorização da força de trabalho e, 

sobretudo, numa questão ética. 

No âmbito das políticas educacionais e das entidades representativas dos 

profissionais da educação, há um consenso em torno da necessidade de profissionalizar o 

magistério. Todavia a profissionalização nas políticas educacionais é concebida como 

resultante de processos da capacitação técnica. Efetivamente, a identidade profissional não 

seria conseguida pela condição de trabalho, ou pelo saber adquirido na experiência, mas sim 

ela é obtida pelo conhecimento comunicado, absorvido, refletido, construído na relação 

dialética entre educação e trabalho certificado pelas instituições (universidades, faculdades, 

institutos superiores etc.). Na lógica da individualização, posta pelas políticas educacionais de 

formação, ser professor profissional passa a ser definido pelo número de certificados ou 

programas de formação que frequentou.  

O caminho para a profissionalização passa pela formação da identidade profissional e 

pela formação ética. Lembrando Lessard e Tardif (2003), queremos pontuar que a 

profissionalização precisa estar ajustada por um código de ética que garanta a finalidade 

social do trabalho docente. “Ceder um lugar que é meu de direito por formação e pela 

validação do meu conhecimento para outro que não está em condições” é negar, dentre outras 

variáveis, o direito desses alunos do ensino médio de Vitória do Mearim, a uma educação de 

potencial emancipador. 

Parece, portanto, que não basta regulamentar, não basta que determinadas 

orientações estejam presentes no discurso para que o projeto de profissionalização seja 

sinônimo de projeto assumido também pelos professores. Assim, para efeito de nossas 

considerações sobre a fala do Egresso nº 08, consideramos que a profissionalização não é 

sinônima de qualificação, de conhecimento, ou de formação. Segundo Enguita, ela é a 

“expressão de uma posição social e ocupacional, da inserção em tipo determinado de relações 

sociais de produção e de processo de trabalho” (ENGUITA, 1989, p. 2). Sendo assim, Enguita 

caracteriza um grupo profissional por meio de categorias fundamentais: competência, licença, 

vocação, independência e autorregulação. Para ele, a competência é produto de uma formação 
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específica, no geral universitária; relaciona-se com a identidade coletiva, social e política 

compartilhada e identificada com seus pares, saberes, conhecimentos, metodologias, normas e 

valores da profissão.  

Em relação à licença para o exercício do magistério, esse é o grande desafio da 

realidade maranhense. No Estado, não há professores qualificados em número suficiente para 

atender às demandas locais. No Maranhão, a falta de oportunidade está relacionada às 

dificuldades de ingresso na universidade pública, que tradicionalmente vem sendo 

frequentada por uma pequena parcela da sociedade brasileira. Ser aluno de uma universidade 

pública, na nossa realidade, ainda é privilégio dos alunos de uma camada mais elevada da 

sociedade, já que poucos alunos provenientes das camadas mais pobres da população 

maranhense têm acesso a essas instituições. O acesso à universidade pública é restrito porque 

os egressos das escolas públicas não têm os mesmos níveis de aprendizagem e isso tem 

dificultado a entrada e permanência desses alunos. O que tem caracterizado a história da 

formação dos professores no Maranhão são as dificuldades advindas de um processo de 

ensino que não assegura as condições cognitivas e intelectuais para que possam desenvolver 

capacidades que os levem a níveis de ensino de maior complexidade.  

Outra categoria apontada por Enguita (1989) é a vocação, o gosto pessoal para o 

exercício de uma profissão, fazendo com que um grupo seja caracterizado como profissional. 

A vocação é um conceito histórico, construído e que é determinado pelas múltiplas 

circunstâncias que envolvem os indivíduos, sendo derivadas das condições objetivas. 

Contudo, esse sentimento (vocação) pode ser despertado pelo conjunto de experiências 

humanas durante o percurso profissional.  

Segundo Enguita (1989), a autorregulação se refere ao exercício autônomo do 

trabalho, aquela a que o profissional não se submete à regulação de outrem. “A profissão se 

reserva o direito de julgar seus próprios membros, subsistindo à intromissão de clientes do 

poder público ou de outros grupos. Organiza-se em colegiados corporativos independente dos 

sindicatos de classe (IBID, p. 4, trad. Nossa). Nesta perspectiva, os trabalhadores da educação 

vêm lutando junto com à Anfope pela criação de órgãos reguladores da atividade do trabalho 

docente independentes do Estado e dos sindicatos. A participação dos profissionais docentes 

na elaboração e decisão das políticas públicas para a educação passa a ser uma condição para 

o processo de profissionalização do magistério. 

Aceitar que um professor sem a qualificação devida possa ministrar aulas no ensino 

médio, como ocorre em Vitória do Mearim, nos leva a inferir que existe um sentimento de 

desprofissionalização associado à ideia de que a docência não exige um conhecimento 
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específico, podendo, portanto, ser exercida por leigos. Essa situação tem sido objeto de estudo 

das associações nacionais de professores, que busca institucionalizar a autorregulação da 

formação. Essa é uma dimensão da profissionalização reivindicada pelos professores que 

junto às suas associações têm buscado reverter o quadro de semiprofissionalismo dos 

docentes. Por outro lado, o MEC
61

 também tem sinalizado para um maior controle da 

profissão com a criação de um órgão específico de regulação da profissão mediante uma 

política de certificação profissional dos professores (avaliação, exame, premiação, bolsa).  

Os egressos, ao reclamarem da coordenação local do curso, mostram a necessidade 

de uma maior interação entre a Universidade e os Municípios (suas escolas, as necessidades 

dos professores) e mais atenção ao conteúdo formativo. A formação de professores deve fazer 

parte da política educacional dos municípios e da universidade. Não havendo interação entre 

as partes, fica difícil ultrapassar os limites e contradições que envolvem um projeto formativo 

como o Proeb/UFMA. Como coordenadora do projeto durante dois anos, observamos os 

esforços empreendidos pelo conjunto de professores, mas constatamos que os resultados 

apresentados na direção de formar o professor profissional numa perspectiva sócio-histórica e 

a docência como base da formação dos profissionais da educação ainda são incipientes.  

Os professores/egressos indicaram dificuldades na apropriação dos conteúdos das 

disciplinas e o pouco tempo para aprofundamento, para estudar e pesquisar. As limitações nos 

indicam que a organização das atividades, de um curso da natureza do Proeb/UFMA, precisa 

diferenciar do simples ministrar aulas. A estratégia de formação deve estar focada em gerar 

aprendizagem e obedecer a alguns princípios: a aula deve ser ministrada numa perspectiva 

dialógica de problematização (favorece as controvérsias coletivas), a repartição de papéis bem 

definidas, ao aluno cabe buscar, pesquisar, problematizar o conhecimento, contextualizar e 

descobrir. Ao professor caberia criar situações problematizadoras, instigantes e vigiar as 

aprendizagens capazes e favorecer a busca de respostas e a ressignificação do saber. 

Entendemos que é preciso aperfeiçoar o modelo de formação que foi pensado pelo 

Proeb/UFMA. O modo como foi pensada e operacionalizada a organização curricular não 

levou em consideração o perfil desse aluno, que precisava se tornar um profissional da 

docência.  

Constatamos que, diante das reformas educacionais que impuseram novas exigências 

para os docentes, a precarização do trabalho é evidenciado, pois essas reformas têm 

                                                 
61

Vinculada a este processo de certificação e formação continuada, institui-se a Rede Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Educação, criada pelo Edital nº 01/2003 da SEIF/MEC, em 11 de novembro de 2003. Essa 

Rede tem como objetivo desenvolver tecnologia educacional e ampliar a oferta de cursos e outros meios de 

formação de professores (FREITAS, 2003, p. 1113).  
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expropriado os professores do seu conhecimento, com o agravante de que as mudanças 

imprimidas pelo novo paradigma do conhecimento originaram uma distância entre o conjunto 

de saberes que o professor detém e o conjunto de competências necessárias para atuar nesse 

novo contexto. 

Defendemos que os saberes relativos ao trabalho docente, nos termos em que 

procuramos desenvolver ao longo deste trabalho, compõem a base formativa da profissão 

docente. Nesse sentido, a formação do professor encerra a fundamentação científica, a leitura 

crítica da realidade, os múltiplos olhares das ciências que compõem a formação inicial do 

professor, o desenvolvimento das habilidades metodológicas e técnicas, pela via da unidade 

dialética entre teoria e prática, para atuar no mundo do trabalho docente.  

A identidade que o professor constrói “para si” e “para os outros” envolve os 

requisitos profissionais necessários para ser professor, entre os quais: conhecimentos, 

disposições permanentes em relação à profissão, valores éticos e cidadania. Nesse sentido, 

podemos considerar que o curso oferecido pelo Proeb/UFMA desenvolveu, embora 

embrionariamente, esse sentimento entre os egressos do curso. Ressaltamos, que, no âmbito 

da formação, cumpriu um objetivo bastante positivo que foi o de habilitar os professores para 

atuarem na educação básica. Dessa forma, acreditamos que o curso possibilitou aos 

professores/egressos do Curso de Licenciatura de Matemática de Vitória do Mearim a 

conquista de um espaço: o do exercício de uma profissão, com certo nível de dignidade, 

competência e respeito da comunidade.                         
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As transformações ocasionadas pelo processo de globalização da economia e pela 

adoção das ideias neoliberais na condução das políticas públicas provocaram mudanças em 

escala global na organização das diferentes nações. Para que essas mudanças ocorressem, foi 

determinante o desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da informação 

possibilitando a reestruturação do processo de trabalho e instituindo um novo modelo de 

produção mais flexível e voltado às necessidades do cliente.  

Nesse contexto, os Estados nacionais que eram organizados na lógica do Estado de 

bem-estar social tiveram que ser reorganizados na perspectiva do Estado mínimo, indo buscar 

as principais referências no modelo empresarial, tendo, como parâmetro o mercado, entendido 

como a única instituição capaz de coordenar racionalmente os problemas sociais e 

econômicos e políticos, assegurando a eficiência e a eficácia dos serviços prestados à 

sociedade. 

No Brasil, a necessidade de reformar o Estado surge no início da década de 1990 

com a adoção das ideias neoliberais. Nesse sentido, o papel e a função do Estado foram 

redefinidos tendo como princípios centrais a privatização, a descentralização e a focalização. 

As operacionalizações desses princípios repercutiram nas políticas sociais e, em especial, nas 

políticas educacionais, consideradas pelos organismos internacionais como estratégicas para o 

desenvolvimento dos países e para a sua inserção no mercado globalizado. No campo 

educacional, evidenciamos a reforma da formação de professores, que passam a desempenhar 

papel primordial na implantação e no sucesso das reformas.  

Tendo como marco a Conferência de Jomtien na Tailândia (1990), as instituições 

internacionais, entre elas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e 

principalmente do Banco Mundial, passaram a disseminar no continente latino-americano, 

novas diretrizes para a formação de professores da educação básica ancoradas em estratégias 

da formação em serviço e continuada, educação a distância e formação baseada em 

competências. Na análise dos documentos desses organismos, é possível evidenciar que existe 

a preocupação em qualificar melhor os professores e, como estratégias de formação, ressaltam 

os programas especiais de capacitação de fácil acesso, associando e adequando-os aos 

esquemas de incentivos e de bonificação. As políticas de formação docente alavancaram um 

movimento de renovação didático-pedagógica na busca de nova identidade do professor, 

pautada na profissionalização docente. Pesquisando a especificidade em que se determinam as 
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políticas de formação, verificamos que elas se articulam à totalidade do real , inclusive ao 

movimento geral do capital. Em função disso, elas envolvem aspectos sociais, políticos, 

econômicos, manifestados nos nexos entre as orientações dos organismos internacionais e as 

diretrizes adotadas pelas reformas curriculares. 

Ao analisarmos os textos legislativos, verificamos a presença de um discurso político 

sobre a educação e a formação de professores bastante progressista, amparado em documentos 

da Unesco e da Cepal, que mostra a educação, como bem público, necessidade de educação 

para todos e de buscar a qualidade social da educação; para a formação de professores, 

privilegia uma sólida educação, relação entre teoria e prática e valorização profissional. 

Porém, ao olharmos, criticamente, os programas operacionalizados na educação em geral e na 

formação de professores em especial vislumbramos um viés economicista articulado com as 

orientações do Banco Mundial. Nesse sentido, observamos que a educação é uma área que 

sofre muitas interferências dos políticos e economistas. Com efeito, as diretrizes das agências 

internacionais principalmente o Banco Mundial, sobre as políticas educacionais ocasionaram 

o refreamento da pesquisa universitária; a educação básica foi reduzida a sua forma mais 

elementar e esvaziada de conteúdos; e a formação de professores transformada em uma 

modalidade instrumental, carregada de valores e conceitos notadamente neoliberais. 

Nas políticas implantadas no Brasil nas últimas décadas, percebemos a estreita 

articulação entre essas orientações e as determinações dos documentos nacionais. Alguns 

documentos constituem os marcos da reforma educacional de 1990, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394/96 e o Plano Nacional de Educação (2001) 

que trazem explícita a preocupação com a formação do professor, realçando a importância da 

formação continuada, em serviço e realizada, preferencialmente, a distância. Isso tem 

constituído a tônica das atuais políticas de formação de professores adotadas nas últimas 

décadas. 

A partir de meados da década de 1990 e tendo como respaldo os preceitos legais, a 

educação brasileira foi sendo reformada em todos os níveis e modalidades. No campo 

específico da formação de professores, estabeleceu-se uma tendência em considerar a 

formação como elemento básico das reformas, pois a capacitação e a formação desses são 

percebidas como condição de mudança qualitativa na educação, em especial, na educação 

básica. Esse entendimento ocasionou um conjunto de novos textos legislativos e normativos 

que institucionalizaram as mudanças ocorridas em relação à formação docente tais como a Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), que flexibiliza e indica 
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um novo “lócus” para a formação, define um nível mais rigoroso de responsabilidade dos 

docentes, enfatizando a participação destes na elaboração do projeto pedagógico da escola, e 

ainda determina que a formação inicial deve ocorrer em nível superior, em cursos de 

licenciaturas para o professor que for atuar na educação básica.  

Outro documento que merece destaque é o Parecer do CNE/CP 009/2001, que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica. Tal 

Parecer normatiza a exigência de formação docente da Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº 

9.394/96, estabelecendo um novo paradigma para essa formação.  As diretrizes nacionais para 

a formação de professores apontam para a interdisciplinaridade e a contextualização 

articulada com os princípios do currículo por competência e com as expectativas do mercado 

de trabalho, constituindo-se no discurso regulativo oficial das políticas de formação, tanto 

para a formação de professores como também para os demais níveis e modalidades da 

educação nacional: ensino médio, ensino fundamental e educação profissionalizante. 

Nessas diretrizes, há uma insistente preocupação no sentido de a instituição de ensino 

garantir uma aproximação entre teoria e prática nos cursos de formação por meio de 

diferentes atividades de cunho acadêmico, revestidas de um discurso e de uma fundamentação 

teórico-metodológica progressista.  

Além dessas orientações legais, destacamos a Lei nº 9.424/96, que cria o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Esse 

Fundo define recursos oriundos de diferentes tipos de impostos do sistema tributário nacional, 

estadual e municipal, direcionados exclusivamente para o desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e a valorização docente desse nível de ensino. Esse ato legal, apesar das 

controvérsias no meio educacional, quanto ao alcance dos objetivos a que se propôs, provocou 

impacto no interior das escolas e nos sistemas de ensino. 

É nesse cenário que programas especiais de formação de professores foram 

elaborados pelas instituições de ensino superior do País, entre elas, as universidades. Tratava-

se de formar em nível superior os professores que já estavam atuando na educação básica, nas 

redes públicas sem a devida qualificação. Esse programa também era uma resposta do 

governo para atingir o que estava estabelecido na LDB nº 9.394/96, no que se refere à Década 

da Educação: formar no período de dez anos todos os professores leigos em exercício e sem a 

devida qualificação. A experiência em estudo, desenvolvida pela Universidade Federal do 

Maranhão através do Proeb inscreve-se no âmbito dessa política de formação de professores.  

O Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica – Proeb/ 

UFMA – é um projeto que pretende ser articulado às novas demandas da formação. Foi criado 
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para oferecer cursos de licenciatura plena e atender às solicitações das prefeituras municipais 

do Estado do Maranhão, que possuíam, em seus quadros, professores ainda sem a formação 

em nível superior. O estudo realizado teve, como referência, a análise do currículo do curso 

de Licenciatura de Matemática, em convênio com a Prefeitura de Vitória do Mearim. No que 

se refere à sua organização, podemos dizer que, apesar de ser criado no contexto da reforma, o 

currículo manteve a lógica tradicional e disciplinar dos currículos que antecederam a reforma, 

evidenciado nas disciplinas integrantes do currículo e na forma como são ministradas pelos 

professores sem a devida articulação.  

No documento norteador do currículo, há uma preocupação com a formação de um 

profissional autônomo, tendo o trabalho como princípio educativo, diretriz principal do 

currículo em implantação. Esse princípio resgata a unicidade no que se refere à relação 

teoria/prática; a sua implementação pressupõe uma formação fundamentada na relação 

trabalho – educação, e aponta para a superação das fronteiras entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, portanto de difícil execução, principalmente em uma sociedade capitalista. No que 

se refere ao Curso de Licenciatura em Matemática, esse princípio não se operacionalizou, as 

análises mostraram que, no currículo implementado, se registrou uma fragmentação entre 

teoria e prática, presente na forma desarticulada como as disciplinas foram ministradas, nas 

disciplinas do tronco comum com carga horária reduzida, na realização dos estágios 

supervisionados, e no escasso conhecimento dos professores formadores sobre o que significa 

o próprio princípio norteador.  

No entanto, ressaltamos que, com base nesse princípio, o Proeb/UFMA definiu as 

diretrizes, como: a valorização da ação docente do professor/aluno; o estágio supervisionado 

no decorrer do curso, acompanhando permanentemente pelo professor supervisor do 

professor/aluno; a valorização do trabalho pessoal e autônomo; a alternância entre formação 

acadêmica e profissional, teoria e prática e oferta de atividades de extensão. Essas são, no 

nosso entendimento, uma matriz curricular coerente com as concepções mais atuais de 

currículo. Caso fossem operacionalizadas, essas diretrizes estariam contribuindo para uma 

maior profissionalização docente, possibilitando uma formação mais progressista para o 

professor, que ultrapassasse a ação meramente tradicional de transmissão de conhecimentos. 

Seria uma formação que se encaminha para uma profissionalização docente contribuindo para 

a formação de um profissional que age acionando os saberes da profissão comprometendo sua 

ação no ensino e na aprendizagem. 

O estudo sobre o currículo do Proeb/UFMA do curso de Licenciatura de Matemática, 

não pode deixar de considerar as mediações que se estabelecem entre as diretrizes nacionais, 
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as necessidades locais e os grupos que elaboram os currículos. Entendemos que ele expressa 

as múltiplas determinações e contradições internas e externas que foram produzidas pelas 

relações econômico-sociais e político-ideológicas que determinam o modelo das políticas 

educacionais e, nesse caso particular, um tipo de currículo para a formação de professores. 

Portanto, quando as políticas curriculares levantam o propósito da formação levar a efeito a 

profissionalização docente, estão referendando uma necessidade sentida e autorizada pela 

cultura acadêmica e pelas entidades representativas da categoria de professores, que defendem 

uma profissionalização que pressupõe uma sólida formação teórica e metodológica; a 

pesquisa como princípio do processo de formação e a relação dialética entre teoria e prática. 

No entanto, diante das atuais exigências da sociedade da comunicação e da informação, esses 

conceitos são ressignificados e utilizados com outro propósito, ou seja, o de adequar a 

formação à lógica do mercado.  

No processo de discussão e elaboração da proposta curricular do Proeb/UFMA, ficou 

evidenciado que o coletivo docente não participou da sua elaboração, ficando restrita a um 

grupo pequeno de professores, dificultando, assim, a compreensão da proposta e a sua 

operacionalização. Inferirmos que a não participação do (a) professor (a) em uma etapa tão 

importante do planejamento do curso, está relacionada diretamente ao não reconhecimento e a 

não valorização de aspectos da profissionalização docente, principalmente no que se refere à 

autonomia que o (a) professores (a) deve ter para intervir, opinar e direcionar. A dimensão 

política e crítica da participação ficaram submetidas aos ditames de uma proposta curricular 

tradicional. O envolvimento e a participação do (a) professor (a) em todas as fases da 

efetivação de um projeto formativo constituem um dos aspectos importantes para o sucesso de 

qualquer ação, pois o engajamento implica o compromisso do professor no desenvolvimento 

de sua identidade profissional. 

Nesse sentido, as instituições formadoras devem preparar os professores para que 

possam identificar os elementos filosóficos, políticos, ideológicos que estão subjacentes às 

suas ações. Dessa forma, os professores estarão mais aptos para trabalhar temas com 

componentes sociais, políticos, econômicos e ideológicos que envolvam problemas locais, 

mas que fazem parte de um contexto mais global.  Analisar a realidade de uma forma ou de 

outra depende do “lugar” teórico que ocupamos ou que partimos. É desse “lugar” que 

olhamos que nos tornamos diferentes e desejamos que a realidade se transforme. Assim, 

buscamos analisar a formação de professores (as) a partir do paradigma emergente que tem, 

como alicerce, a profissionalização do magistério. Nesse sentido, os projetos de formação de 
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professores devem formar um profissional competente, com conhecimentos sólidos, 

comprometidos com a aprendizagem, com o ensino, e com a transformação social.  

Julgamos importante registrar que o currículo do Proeb/UFMA é um projeto único 

para ser operacionalizado em qualquer município que vier a fazer convênio com a 

universidade. O que implica dizer que não foram consideradas, na sua elaboração, as 

especificidades dos municípios que estabeleceram parcerias com a universidade. Tal projeto é 

implantado como modelo singular que se supõe estar de acordo com a realidade do grupo em 

que será trabalhado. Essa padronização curricular é um desafio constantemente porque, 

durante a prática pedagógica, os professores precisam sempre combinar elementos teóricos 

com situações reais que, muitas vezes desconhecem. 

No âmbito da Instituição, alguns fatores contribuíram para que o currículo de 

Licenciatura de Matemática não fosse operacionalizado conforme tinha sido previsto. Entre 

eles, evidenciamos a falta de preparação dos professores que desenvolveram as atividades 

junto aos alunos do Proeb/UFMA. Por se tratar de um Programa Especial de Formação para 

Professores da Educação Básica, era essencial que a proposta curricular fosse conhecida na 

sua totalidade pelos professores formadores, para que os conteúdos e as práticas formativas 

fossem desenvolvidos de forma interdisciplinar conforme o previsto; a organização de aulas 

nos finais de semana equilibrasse a relação tempo/conteúdo; os estágios supervisionados 

fossem adequados à clientela. Os municípios, por outro lado, não cumpriram, na sua 

totalidade, com o compromisso de oferecer uma infraestrutura adequada para a realização do 

curso, como salas de aula e bibliotecas 

No que se refere ao perfil profissiográfico proposto para a Licenciatura de 

Matemática, por ser muito abrangente e prever, entre outras, o desenvolvimento de 

competência intelectual e técnica, criatividade, consciência profissional e política, 

compromisso com a função social da escola e com o papel do educador, não atendeu a esses 

objetivos, visto que o curso se materializou em condições estruturais precárias, em finais de 

semana, e com carga horária reduzida nas disciplinas de fundamentos, contribuindo, 

timidamente, para a constituição do perfil profissiográfico definido pelo curso. A estrutura 

curricular enfatiza a formação do bacharel e só, perifericamente, faz referência à formação do 

licenciado, descaracterizando, assim, a proposta original de formar o professor para a 

educação básica.  

Na atualidade, quando muitos papéis e funções são atribuídos ao professor, é 

importante que sua formação seja mais ampla e que não se restrinja à parte de conhecimentos 

específicos da profissão. A prioridade atribuída à parte específica no Proeb aparece na fala 
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dos egressos, quando elegem as disciplinas que mais contribuíram para o seu processo 

formativo, destacando aquelas de formação específica como Cálculo, Desenho Geométrico, 

Estatísticas em “detrimento” das disciplinas de formação geral como Filosofia da Educação, 

Psicologia da Educação, Didática Geral.  

As falas dos professores/egressos evidenciam que, em relação aos saberes 

profissionais, houve um avanço, no entanto esses conhecimentos apreendidos, apesar de 

apresentarem uma melhoria na prática docente, pouco tem contribuído para a 

profissionalização docente. Nossa análise fundamenta-se na pouca evidencia encontrada entre 

o princípio metodológico do curso (o trabalho como princípio educativo) e as disciplinas 

ministradas no curso do Proeb. Na fala dos professores entrevistados, não foi evidenciada a 

vivência desse princípio metodológico proclamado, o que certamente levaria o (a) professor 

(a) a contextualizar sua prática, partindo do real e buscando a sua superação.  Entendemos que 

o trabalho, como princípio educativo, deve ser compreendido no contexto da lógica da razão 

comunicativa. Segundo Habermas (1990), não é somente no trabalho que a consciência 

humana pode realizar as racionalidades existentes na história. Para que tal aconteça, o 

trabalho e a comunicação devem formar uma unidade; é preciso integrar o mundo objetivo ao 

mundo da vida. 

Reconhecemos as dificuldades, os limites e as lacunas do Proeb. Mas, isso não 

significa desconsiderar a relevância que foi para os professores/alunos receberem uma 

formação em nível superior e que proporcionou alguns redimensionamentos de suas práticas 

pedagógicas. Um dos pontos de principal contribuição foi permitir que os 

professores/egressos tivessem acesso a conhecimentos e obtivessem fundamentação teórica 

dos conteúdos curriculares. Destacamos, nas falas dos egressos, como aspectos relevantes, 

assegurados com o processo formativo: ministrar aulas com mais segurança; a melhoria do 

relacionamento com os alunos; a utilização de metodologias inovadoras. 

Julgamos pertinente afirmar que a formação operacionalizada pelo currículo do 

Proeb/UFMA não é uma proposta pautada na construção de competências, como está 

preconizada nas DCNs. Entretanto, a não observância dessa orientação não significou que o 

Proeb fosse e apresentasse novas alternativas para formar professores, novas formas de 

ensinar, de aprender. O Proeb se caracteriza por ser uma proposta curricular, com elementos 

referenciados na racionalidade técnica/instrumental eivados da lógica do Estado e do mercado 

que reduzem a profissionalidade a um processo técnico. 

Reiteramos que precisamos de propostas de formação que apontem para novas 

racionalidades no contexto de uma lógica comunicativa que assumam o professor como 
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profissional e favoreçam o alcance da profissionalização do magistério permitindo a inserção 

do professor de forma crítica na sociedade do conhecimento. Os projetos formativos devem 

direcionar a preparação do (a) professor (a) para o desempenho de suas atividades docentes, 

nas diferentes séries, níveis e modalidades de ensino de forma que atinjam elevado grau de 

profissionalização. 

Observamos que a palavra profissionalização não aparece no projeto ora em estudo, e 

também não se fez presente nas falas dos professores formadores e dos professores/egressos.  

As reflexões realizadas, ao longo do estudo, nos possibilitaram compreender como 

esses professores/egressos perceberam a formação vivenciada através do Proeb/UFMA. 

Emergiram, nas falas, pensamentos, concepções e reflexões acerca dos saberes docentes, 

práticas formativas e identidade profissional – aspectos considerados básicos para a 

profissionalização do magistério. O curso favoreceu a aquisição de elementos mais teóricos 

do que práticos, tendo em vista que a Prática de Ensino foi uma disciplina diluída no Estágio 

Supervisionado e este não foi o espaço de aprendizagem esperado pelos professores/egressos. 

Entretanto os saberes adquiridos favoreceram a reflexão e o redimensionamento de suas 

práticas pedagógicas. 

Os egressos realçaram a contribuição do curso no aumento da autoestima e na 

conquista da posição de professor (a) formado (a). O status que os professores egressos 

assumiram em Vitória do Mearim é um ponto bastante positivo na formação de uma 

identidade profissional. Ressaltamos que esse reconhecimento ainda é embrionário, mas é o 

primeiro indício de que o curso poderia ter contribuído muito mais para a profissionalização 

docente, uma vez que a identidade do (a) professor (a) constrói-se modelada por múltiplas 

interações. Tornar possível a expressividade, o posicionar-se, o questionar-se, o crescimento e 

o interagir são condições proporcionadas pela elevação da autoestima. Uma autoestima 

positiva cria uma realidade subjetiva (BERGER; LUCKMANN, 1985) que permite a 

construção do desenvolvimento da competência profissional, condição básica para a conquista 

da autonomia, elemento essencial de profissionalização. Nesse sentido as disciplinas do 

tronco comum do Proeb/UFMA contribuíram de forma mais efetiva.  

No entanto, segundo os egressos foram as disciplinas de formação específica que 

deram maior contribuição para a sistematização dos conhecimentos, sendo apontadas como as 

que mais contribuíram para a formação docente. Os professores egressos se sentiram mais 

seguros para atuar em sala de aula e avaliar seus alunos.  

Percebemos que os (as) professores (as), apesar de já terem alguma experiência em 

sala de aula, o que, teoricamente, nos leva a afirmar que já possuíam os saberes da 
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experiência, aceitaram muito bem os saberes disciplinares, adquiridos no curso (saberes 

disciplinares e curriculares) e ressignificaram suas práticas a partir do entendimento de que 

ensinar é possibilitar a produção e construção de saberes que são selecionados e incorporados 

à prática. Os saberes da formação profissional adquiridos durante o curso podem alargar a 

visão dos (as) professores (as) de como ensinar e aprender.  

Para os egressos, a formação recebida possibilitou ampliar a noção de como avaliar o 

que significou modificar atitudes. Em relação aos saberes relativos à organização da escola, 

eles reconhecem que o curso pouco contribuiu para o desenvolvimento das competências em 

referência às exigências situacionais que a escola apresenta na atualidade. A escola cobra 

mais conhecimentos e outorga mais funções aos (as) professores (as) vistos como 

responsáveis pela melhoria da qualidade do ensino. Conhecimentos sobre o funcionamento da 

escola constaram muito superficialmente no currículo do Proeb, apesar da necessidade de os 

professores possuírem outras habilidades, capacidades, posturas e ações para enfrentar o 

cotidiano escolar. 

A docência é um trabalho que produz o social, portanto o ensinar e aprender, bem 

como a solução de problemas, reclama pela aquisição de teorias, métodos e técnicas e pela 

preocupação com a socialização e educação dos alunos. O trabalho docente precisa ser 

prescrito tendo como base a racionalidade interativa (comunicativa) para que a práxis do 

professor seja alimentada pela unidade dialética entre a teoria e a prática. Segundo Habermas 

(1974), a base do conhecimento humano está na práxis social; sua gênese histórica deve 

mostrar sua possível aplicação na ação humana.  

No que se refere à avaliação geral do curso, consideramos importante reconhecer que 

a formação dos professores em nível superior trouxe melhorias para o Município de Vitória 

do Mearim principalmente considerando a precária formação dos professores da rede e a falta 

de habilitação dos professores para trabalharem no ensino médio. Constatamos que a 

qualificação em nível superior trouxe uma melhoria qualitativa para os professores, 

principalmente na questão salarial, pois oportunizou a ascensão dentro da rede municipal e a 

participação em concursos públicos. Assim, concluímos que, apesar das limitações 

apresentadas, a política de formação induzida pelo governo federal e adotada pelos 

municípios em parcerias com a Universidade Federal do Maranhão, fez com que uma parcela 

dos professores tivesse acesso a um curso em nível superior o que não seria possível pelas 

suas condições objetivas de vida. Salientamos, ainda, que o fato de terem ingressado em uma 

universidade pública, que tradicionalmente vem sendo frequentada por uma pequena parcela 
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da sociedade brasileira, é um fator determinante para a autoestima dos professores e para a 

constituição de uma identidade profissional. 

Os (as) professores (as) destacam, como lacunas do curso, o tempo limitado para os 

estudos. A relação tempo/conteúdo tornou-se um obstáculo para a aquisição dos 

conhecimentos. A forma como foi materializada o curso nos finais de semana, os professores 

sem serem liberados da sala de aula e sem tempo para se dedicarem ao estudo, foram fatores 

que entravaram a aprendizagem dos alunos. 

O estudo do tema da formação inicial de professores nos leva a compreensão de que 

as propostas de formação precisam assumir o professor como ser de práxis, comprometido 

social e politicamente com a formação do cidadão, ou seja, uma formação que não tenha, 

apenas, o trabalho mas, acima de tudo, que considere o sujeito como princípio educativo.   

Pensar um programa de formação implica refletir sobre a elaboração de políticas 

educacionais, as políticas de formação e as políticas curriculares. Julgamos oportuno lembrar 

as relações que existem entre elas e afirmamos que as políticas curriculares expressam as 

políticas de formação e se encontram determinadas pelas políticas educacionais. 

Ao longo da história, as políticas educacionais, circunstanciadas pela política do 

Estado, vêm imprimindo à sociedade um modelo formativo de professor marcado pela 

racionalidade técnica. Assim, temos uma formação que se concretiza esvaziada dos aspectos 

filosóficos, socioculturais, sociológicos e didático-pedagógicos. A formação esvazia-se da 

reflexão, da visão histórica, não se exterioriza no concreto para produzir e transformar a 

história. 

As políticas de formação têm impossibilitado objetivar as circunstâncias em que os 

processos formativos de professores ocorrem, tornando as práticas formativas como objeto de 

valor em si, por não pensar a prática formativa como prática social. Assim, temos 

concretizada uma prática alienada e alienante. 

Ao analisar com mais profundidade o currículo da Licenciatura de Matemática 

Proeb/UFMA e a sua contribuição para a profissionalização docente, inferimos que o Curso 

teve repercussão no município, nas práticas formativas, mas não chegou a modificar posturas 

tradicionais e arraigadas dos professores. Alguns indícios de profissionalização podem ser 

percebidos nos depoimentos dos egressos, mas ainda são incipientes; muito precisa ser feito 

para que esta seja sedimentada entre os professores egressos de Vitória do Mearim. Assim, 

entendemos a necessidade de rever o papel da Universidade, dos processos formativos, e do 

professor na sociedade capitalista, se quisermos tornar a educação significativa para as 

camadas populares.  
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Entendemos que é preciso recuperar, no âmbito das políticas educacionais, as 

diferentes dimensões da formação omnilateral dos professores, a concepção sócio-histórica 

nos aspectos cognitivos, éticos, políticos, científicos, culturais, lúdicos e estéticos. É 

necessário, também, colocar, no contexto das políticas de formação de professores, seu papel 

na condução das transformações necessárias à escola, ao ensino, à educação e à sociedade. 

A história de luta das entidades representativas (Anfope, Anped, Anpae, Andes e 

outras) dos professores aponta para a necessidade de uma sólida formação teórica, de 

professores que saibam lidar com processos formativos nos diferentes aspectos (cognitivo, 

afetivo, cultural e valorativo), da relação teoria e prática, da gestão democrática, da 

valorização do profissional, buscando uma formação integral de qualidade socialmente 

reconhecida.  

Assumir essas dimensões exige que as políticas de formação rompam com modelos 

de formação tradicional, baseados na racionalidade técnica, que não respondem aos anseios de 

uma sociedade mais justa e igualitária.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ORIENTANDA: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO FRANCO LAUANDE 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. ALDA MARIA DUARTE A. CASTRO 

 

 

I. Roteiro de Entrevista nº 01 

   Instrumento destinado aos professores formadores da UFMA (ministraram aulas no            

PROEB/UFMA na Licenciatura de Matemática em Vitória do Mearim). 

 

1. Identificação 

2. Configuração da formação inicial de professores do programa Proeb/UFMA 

 

a) Conhecimento sobre a estrutura curricular do curso de Licenciatura em Matemática e a 

participação/implantação no projeto curricular do Proeb; 

 

b) Concepções de currículo presentes no projeto de curso da Licenciatura de Matemática do 

Proeb; 

 

c) Disciplinas de fundamentos teórico-metodológicos e didáticos do projeto formativo que 

priorizam a prática docente e a profissionalização. 

 

II. Roteiro de Entrevista nº 02 

     Instrumento destinado aos professores/egressos do curso de Licenciatura de Matemática do 

Proeb/UFMA. 

 

1.   Identificação 

2.   Profissionalização 

2.1 Saberes profissionais 

 

a) Os conteúdos ministrados no curso do Proeb/UFMA propiciaram a melhoria da sua prática 

pedagógica? 

 

b) Quais as disciplinas que mais contribuíram para o desenvolvimento de sua prática docente? 

 

c) Quais as disciplinas ministradas pelo Proeb que mais marcaram seu processo de formação?  

 

2.2 Práticas formativas 

 

a) Qual o significado do estágio supervisionado propiciado pelo curso? 

 

b) Como o curso do Proeb/UFMA contribuiu para a prática de elaboração do planejamento de 

aula e de curso? 
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2.3 Identidade Profissional 

 

a) Na atualidade, você se percebe mais reconhecido e respeitado profissionalmente? 

 

b) Qual a imagem que você faz sobre o que é ser professor após o curso do Proeb? 

 

c) Além de ser professor você se sente pertencendo a outros grupos dentro do seu município? 

 

d) Quais os efeitos/repercussões das ações de formação no desenvolvimento do 

profissionalismo? 

 

3. Avaliação do projeto formativo, na visão dos professores/egressos.    
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