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RESUMO

Este trabalho é um registro da trajetória da elaboração dos novos projetos 

pedagógicos dos cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Ceará, realizada 

em atendimento às exigências legais e sociais atualmente postas à formação do 

professor. A investigação teve como objetivo analisar o percurso da elaboração dos 

novos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da UFC e identificar os fatores 

que caracterizaram esse processo. O percurso metodológico da investigação tomou por 

base o enfoque qualitativo, configurando-se mais especificamente como um estudo de 

caso, cujos dados foram coletados mediante observação participante e de entrevistas 

semi-estruturadas, tendo como sujeitos professores e coordenadores dos cursos de 

licenciatura e integrantes da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do 

Ceará. O percurso de elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas 

caracterizou-se pelo conflito entre duas concepções de formação docente: uma 

reducionista, centrada nos conteúdos específicos, e outra que pretende superar esse 

reducionismo, conferindo identidade própria à docência. Esse embate compreendeu 

relações de poder descentralizadas, oriundas de várias direções, e constituídas nas 

relações internas dos cursos e permeadas de elementos afetivos, simbólicos, interativos, 

que se misturam com os posicionamentos epistemológicos, filosóficos e científicos. A 

combinação desses fatores adquiriu “alquimia” única em cada curso, originando formas 

híbridas de apropriação das mudanças pretendidas. O estudo revelou também que o 

alcance dessas mudanças demanda condições para sua efetivação. Sem esquecer das 

condições físicas (instalações, material didático, bibliografia), o estudo enfatizou a 

importância da formação continuada para os formadores como condição indispensável 

para a exeqüibilidade das propostas curriculares. 

Palavras-Chave

Currículo; Formação de Professores; Projeto Pedagógico; Identidade; 

Recontextualização e Hibridismo 



ABSTRACT 

This work registers the elaboration of the new pedagogic projects of the license courses 

at the Federal University of Ceará, and was accomplished in agreement with the legal 

and social demands for the teacher's formation. The investigation had as objective to 

analyze the elaboration of the projects and to identify the factors that characterized that 

process. I used a qualitative methodology (case study); the data were collected through 

participant observation and semi-structured interviews. The subjects were teachers and 

coordinators of the license courses and staff of the Graduation Pró-Rectory of the 

Federal University of Ceará. The elaboration of the pedagogic projects was 

characterized by the conflict among two conceptions of educational formation. The first 

one is reducionist and centered in specific contents. The second conception intends to 

overcome the reducionism and to give to the teaching a proper identity. That conflict 

was crossed by decentralized power relationships, built in the internal structure of the 

courses and permeated by affective, symbolic, and interactive elements, mixed with the 

epistemological, philosophical and scientific postures. The combination of those factors 

resulted in an unique “alchemy” in each course, generating hybrid forms of 

appropriation of the intended changes. The study also revealed that the reach of those 

changes depends on many conditions. Besides the physical conditions (facilities, 

didactic material, bibliography), the study emphasized the importance of the continuous 

teachers' formation as indispensable condition for the success of the proposed curricula.  

Key Words: Curricula; Teacher's Formation; Pedagogic Projects; Identity, hybridism;  
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APRESENTAÇÃO 

O mundo contemporâneo traz novos desafios aos cidadãos: globalização, avanço 

científico e tecnológico, originando mudanças na vida cotidiana e profissional, conflitos 

étnicos, éticos, religiosos, novos problemas (degradação ambiental, exclusão social, 

violência, fome, escassez de recursos, doenças psico-emocionais), novas soluções, 

novos dilemas, redimensionamento do tempo e do espaço pelas tecnologias de 

comunicação e informação, afirmação da diversidade e identidades excluídas. Um 

cenário que questiona certezas e significados, produz rupturas políticas, culturais, 

econômicas e pessoais, levando a novas elaborações, arranjos e atitudes. São fatores que 

desestabilizam também a docência e sua formação. Este mundo exige mais do professor 

e da sua formação.  

É nesse contexto sociocultural e econômico mundial que são instituídas pelo MEC 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica – Resolução CNE/CP 1/2002 – que estabelecem as novas exigências legais que 

passaram a orientar a organização curricular dos cursos de licenciatura.

A Universidade Federal do Ceará, por meio de seus cursos de licenciatura, deu sua 

resposta a essas exigências, formulando novos projetos pedagógicos para formação de 

professores. Este trabalho é um registro da trajetória da elaboração dos novos projetos 

pedagógicos dos cursos de licenciatura da Universidade Federal do Ceará. Mais 

especificamente este ensaio registra minha perspectiva sobre essa trajetória 

circunstanciada por meu posicionamento profissional e histórico e pelas lentes do 

referencial teórico empregado.

A investigação teve o objetivo de analisar o percurso da elaboração dos novos 

projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da UFC e identificar os fatores que 

caracterizaram esse processo. Os fatos, eventos, análises e reflexões apresentados, além 

de constituírem registro histórico de uma significativa etapa vivida pelos cursos de 

licenciatura da UFC na busca de melhoria na qualidade da formação de professores, 

oferecem subsídios para compreensão do formato que adquiriram os projetos 

pedagógicos e para auxiliar em sua implantação.  As revelações do estudo, oferecendo 

importantes pistas e indicativos para sua implantação, trazem à tona fatos não 

detectáveis na leitura dos documentos.  

O acompanhamento da criação dos projetos pedagógicos das licenciaturas apoiou-

se numa compreensão de currículo como construção social, cuja elaboração ocorre 
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numa arena em que estão em jogo significados, interesses e valores, disputados, 

atravessados e influenciados pelas relações de poder.

Buscou-se, com a elaboração dos novos projetos, romper com uma concepção 

reducionista de formação docente centrada no domínio dos conteúdos específicos. A 

meta foi dar identidade aos cursos de licenciatura que deveriam deixar de ser um 

complemento aos bacharelados. Identidade foi, portanto, um conceito basilar para as 

discussões, análises e reflexões que desenvolvi neste trabalho. Apoiei-me na 

compreensão de identidade como dinâmica, não fixa, sempre em interação com o 

contexto sócio-histórico e cultural que provoca fraturas e desestabilizações nas 

identidades instituídas.   

Utilizei os conceitos de hibridismo e recontextualização para fundamentar a 

compreensão da forma como os cursos se apropriaram das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores e das orientações internas da UFC para 

elaboração de seus projetos pedagógicos. 

O trabalho com o conceito de hibridismo foi muito fértil para apreender as 

manifestações de poder, oriundas de sentidos e direções diferentes que interferiram no 

decorrer da elaboração das propostas curriculares; uma teia de poderes que não exclui, 

mas que também não se restringe ao poder verticalizado, exercido pelas instâncias 

superiores e/ou externas, e que se revela descentralizado e capilarizado com capacidade 

de interferência e ruptura ante as determinações centralizadas. Correlações de poder 

constituídas nas relações cotidianas marcadas por sentimentos, emoções, empatias e 

simbologias demonstraram que os discursos vindos das instâncias superiores/externas 

não se instalam à revelia dos contextos locais. A veiculação de textos e significados que 

chegam através de leis, da mídia, dos governos, dos proprietários dos meios de 

produção, da propaganda e outras manifestações e linguagens encontram uma realidade 

local que reinterpreta, resiste, obriga a concessões, negociações, reedita, reformula, 

subverte, transgride os textos, discursos e idéias oriundos de instâncias externas. Nesse 

processo, interferem várias dimensões que se rompem e se reconstituem 

constantemente. Os resultados são híbridos. Tanto o discurso externo como o local são 

afetados pelo intercâmbio e cruzamento de significados. Ao final de um processo em 

que os significados se cruzam e se confrontam, não sai um vencedor, nem produto-

síntese entre os opositores. O resultado evidencia um descontrole em que não serão 

mais possíveis classificações rígidas, pois há o que os autores denominam de 
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deslizamento de sentidos (CACLINI, 2000; LOPES, 2005) e ambigüidades em que 

elementos dos dois discursos se mantêm, se superam e se misturam.   

A forma como me apropriei do conceito de hibridismo e recontextualização, com 

base nos autores pesquisados, não pretende ser uma perspectiva de conciliação entre um 

confronto bipolar que resulta num produto híbrido o qual resolve essa bipolaridade. Ao 

contrário, esses conceitos apontam para a ampliação da complexidade da correlação de 

forças intervenientes e dos diferentes resultados. No caso da elaboração dos projetos 

pedagógicos, confrontaram-se: as orientações legais provenientes do MEC e as práticas 

já instaladas do currículo anterior; um entendimento de formação docente com 

identidade própria e uma concepção que denominei de reducionista, aquela centrada no 

conteúdo específico. Esse confronto permeado pelas peculiaridades de cada curso 

originou resultados que não podem ser categorizados como a superação de uma idéia 

por outra, ou como a manutenção dos posicionamentos originais. Os resultados são 

processos intermediários, em movimento, ambivalentes e contraditórios, que 

apresentam diferentes faces e fases em diferentes circunstâncias.  

Com base nessas referências conceituais, o texto que apresento inicia-se com a 

definição da problemática, objetivos e abordagem metodológica da investigação 

(Capítulo 1). No capítulo 2 explicito a compreensão de currículo e projeto pedagógico 

assim como a relação entre os termos. Essa compreensão foi fundamental para todo o 

desenvolvimento da pesquisa.

No capítulo 3 exploro os referenciais conceituais hibridismo e recontextualização 

e seu uso no campo do currículo, permitindo uma análise das complexas redes de 

interação e disputas que originam as diferentes interpretações e apropriações dos textos 

legais e orientações curriculares.

A efetivação das novas propostas curriculares para formação de professores 

insere-se no cenário sócio-cultural contemporâneo que traz demandas e 

questionamentos ao exercício da docência e à formação do profissional que irá exercê-

la. No capítulo 4 apresento as características que elegi como as mais relevantes e suas 

repercussões para a formação dos professores.  

A elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura buscou conferir 

identidade à formação dos professores. A meta foi a superação de cursos fragmentados e 

justapostos ao bacharelado, fundamentada na defesa da docência como profissão com 

identidade própria. Por esse motivo, no capítulo 5 procurei me apropriar de elementos 

que cercam a identidade docente. Inicio situando a abordagem a partir da qual o 
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conceito de identidade é utilizado neste trabalho. Em seguida, destaco as características 

e peculiaridades da docência, incluindo as especificidades do saber que o professor 

utiliza no exercício da profissão. Dou prosseguimento com reflexões sobre a 

“profissionalidade” docente, os elementos que a fragilizam, situando-a numa posição 

hierárquica desprivilegiada em relação a outras profissões e as perspectivas para o seu 

fortalecimento. Encerro o capítulo estabelecendo uma discussão sobre as Diretrizes 

Curriculares para Formação de Professores da Educação Básica como parte de uma 

política educacional e as possibilidades de avanços em relação aos limites dessa política 

com base nas contribuições do movimento docente. 

No capítulo 6 identifico e analiso os fatores que caracterizaram a elaboração dos 

projetos pedagógicos e que foram sistematizados segundo os seguintes aspectos: 

elementos desencadeadores da elaboração dos projetos pedagógicos; dificuldades; o que 

precisa ser superado; mudanças instituídas pela legislação e condições necessárias para 

implantação dos novos projetos.  

Na conclusão – Capítulo 7 – destaco que o percurso de elaboração dos projetos 

pedagógicos das licenciaturas caracterizou-se pelo conflito entre duas concepções de 

formação docente: uma reducionista, centrada nos conteúdos específicos, e outra que 

busca avançar em relação a esse reducionismo concedendo à docência identidade 

própria. Esse embate foi atravessado por relações de poder descentralizadas, oriundas de 

várias direções, e constituídas nas relações internas dos cursos e permeadas de 

elementos afetivos, simbólicos, interativos, que se misturam com os posicionamentos 

epistemológicos, filosóficos e científicos. A combinação desses fatores adquiriu 

“alquimia” única em cada curso, produzindo formas singulares e híbridas de 

apropriação das mudanças pretendidas. O estudo revelou também que essas mudanças 

demandam condições para sua efetivação. Sem esquecer das condições físicas 

(instalações, material didático, bibliografia), enfatizo a importância da formação 

continuada para os formadores como condição indispensável para a exeqüibilidade das 

propostas curriculares.

Nas recomendações, sugiro a continuidade e intensificação dos trabalhos da 

Coordenação da Formação Pedagógica nas Licenciaturas, com o apoio do Grupo de 

Trabalho das Licenciaturas, consolidando-se como um eixo desencadeador de ações 

que: favoreçam a integração entre os cursos; fortaleçam uma política de formação 

docente na UFC; possibilitem a implantação dos novos projetos pedagógicos das 

licenciaturas; dinamizem o debate sobre questões pertinentes à formação de professores 
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e propiciem encaminhamentos que viabilizem a formação continuada dos formadores.  

Considero também relevante a continuidade do projeto Prodocência como um plano de 

ação e orientação do trabalho da Coordenação da Formação Pedagógica nas 

Licenciaturas e do Grupo de Trabalho das Licenciaturas. 



1 INTRODUÇÃO 

1.1 As Origens do Objeto de Estudo 

A formação do professor é um tema constantemente presente nas atividades 

acadêmicas que desenvolvo. Consciente da complexidade e da magnitude das questões 

que envolvem a educação, acredito na formação inicial e contínua do professor como 

um dos passos fundamentais para a melhoria da qualidade da educação oferecida em 

nossas escolas. É evidente que este passo não pode se desvincular de outros 

indispensáveis a uma política educacional comprometida com uma escola de qualidade 

para todos. Medidas como valorização do trabalho docente por meio de salários justos, 

melhoria nas condições de trabalho, participação da comunidade educacional nas 

decisões que envolvem a política educacional, mais verbas para a educação em todos os 

níveis, dentre outras, precisam integrar-se, pois, isoladamente, não respondem 

convenientemente pela multidimensionalidade das questões educacionais.  

No meio de tantas possibilidades na área educacional, a formação do professor me 

desperta especial interesse. Desde que comecei a trabalhar com a disciplina Didática em 

cursos de Pedagogia e demais licenciaturas fui me aproximando e me envolvendo cada 

vez mais com a formação de professores. Já na dissertação de mestrado, ela se fez 

presente, quando investiguei as tendências evidenciadas em planos de Didática de várias 

universidades brasileiras. A investigação dessa problemática tinha como preocupação 

básica a formação do professor, mais especificamente, o papel da Didática nessa 

formação. 

O trabalho com a referida disciplina expõe constantemente o desafio da formação 

de novos professores. As declarações dos alunos revelam as fragilidades dos cursos de 

licenciaturas, das quais se destacam: fragmentação e falta de integração entre disciplinas 

pedagógicas e específicas; distanciamento da realidade das escolas; despreparo dos 

professores de formação específica para fazer a transposição didática dos conteúdos. 

São todos problemas que comprometem a qualidade dos cursos de licenciatura.  

Meu interesse pela formação docente potencializa-se, mais ainda, diante das 

características do mundo atual que trazem novos desafios e fazem novas exigências à 

escola e à universidade. Transformações no mundo trabalho, na realidade social e 

cultural cotidiana trazidas pelo desenvolvimento tecnológico; as questões ambientais; o 

desemprego e a exclusão social decorrentes do modelo econômico neoliberal; a dívida 
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externa e a crise dos países devedores; a violência; o terrorismo e o imperialismo; a 

globalização e a diversidade cultural são algumas das peculiaridades que marcam o 

nosso tempo e das quais professores dos diferentes níveis de ensino não podem se 

omitir. Docentes são educadores, formadores. Não há como formar, educar, sem 

referência às questões antes referidas. A sociedade contemporânea não comporta mais 

um docente enclausurado nos limites disciplinares de sua área de conhecimento; um 

professor que, indiferente aos apelos do contexto social e às especificidades de sua 

turma, repete conteúdos, reproduz modelos e estabelece uma relação autoritária que não 

permite o questionamento e o diálogo. O mundo contemporâneo exige muito mais dessa 

relação pedagógica. Exige que esse profissional repense seu papel na formação de seu 

aluno, questionando-se: como os conhecimentos trabalhados se inserem no mundo 

atual? Como podem deixar de ser meras informações memorizadas e reproduzidas nas 

provas, para se tornarem instrumentos de compreensão crítica da realidade? Como, a 

partir de cada área do conhecimento, é possível desenvolver autonomia, criticidade, 

criatividade, capacidade de resolver problemas, de compreender e posicionar-se diante 

dos complexos desafios da contemporaneidade? O atendimento a esses questionamentos 

passa pela formação adequada dos professores. Diante desse cenário, mudanças são 

necessárias para que os cursos de licenciatura possam se articular melhor com as 

demandas expressas pela realidade social. 

As novas orientações legais também exigem mudanças na formação docente. A 

Resolução 1/2002 do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

tomando as competências como eixo norteador da elaboração das propostas 

curriculares. Este princípio tem sido alvo de inúmeras críticas por parte de vários 

segmentos da comunidade educativa. Os pareceres que sustêm a nova legislação sobre 

formação de professores reforçam a necessidade de uma formação para a docência com 

base num novo paradigma que redefine e altera o processo formativo das legislações 

passadas (CNE/CP 28/2001). 

O Parecer CNE/CP 09/2001 afirma que o formato tradicional de formação de 

professores não contempla muitas das características consideradas na atualidade, 

como inerentes à atividade docente. Neste sentido, o mencionado documento assevera 

que as novas diretrizes possibilitam a revisão crítica dos modelos hoje em vigor. 

(pag.4). Esclarece ainda o Parecer em pauta que 
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(...) a licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, terminalidade e 
integralidade própria em relação ao bacharelado, constituindo-se num projeto 
específico. Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura que 
não se confundam com o bacharelado ou com a antiga formação dos 
professores que ficou caracterizada como modelo 3+1. (p.6).  

Como se pode depreender, as novas diretrizes para a formação de professores 

trazem significativas alterações para os cursos de licenciatura. A elaboração dos 

projetos pedagógicos atendendo às novas prerrogativas legais nos cursos de licenciatura 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi algo desafiante.

Às demandas sociais e às exigências legais acrescentam-se as necessidades 

institucionais, ou seja, aquelas que se faziam sentir em cada curso, em função de 

dificuldades, defasagens, superposição de conteúdos, avanços das áreas, represamento 

de alunos em algumas disciplinas, enfim, problemas que apontavam para uma urgente 

reestruturação dos currículos de formação de professores. 

Em setembro de 2003, assumi a Coordenação das Disciplinas Pedagógicas dos 

Cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Ceará, cuja prioridade inicial foi, 

junto com as coordenações dos cursos e a Pró-Reitoria de Graduação, a elaboração dos 

projetos pedagógicos de acordo com as prescrições das novas diretrizes atendendo às 

demandas sociais e institucionais. Esta atividade situou-me num espaço privilegiado de 

acompanhamento e participação de um trabalho que esteve no centro de meu interesse e 

que constituiu meu objeto de pesquisa.  

Os fatos estavam postos e pareciam articulados: uma temática que sempre me 

instigou: a formação de professores; um cenário que reclamava por mudanças nessa 

formação: exigências legais e demandas sociais; a Coordenação das Disciplinas 

Pedagógicas dos Cursos de Licenciatura que passei a assumir no momento em que era 

urgente a formulação dos projetos pedagógicos. Essas circunstâncias pareciam 

“conspiradoras” para que se configurasse esta investigação.   

Este relatório de pesquisa é o registro da trajetória que acompanhei mediante a 

participação em reuniões e encontros e realização de entrevistas. Acredito tratar-se de 

um momento histórico para as licenciaturas que, com os novos projetos pedagógicos, 

procuraram avançar no que concerne à formação de professores, e que, portanto, merece 

ser registrado. Não tenho dúvidas que muitos outros relatos podem ser feitos por outros 

sujeitos, partindo de outras perspectivas e tomando por base diferentes referenciais. Na 

mirada que apresento, espero que os aspectos identificados possam contribuir para 

alimentar as reflexões e oferecer subsídios para a implantação dos novos projetos 
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pedagógicos das licenciaturas, cujo objetivo maior é oferecer uma formação de 

qualidade para o professor.             

1.2 Delineamento do Problema 

1.2.1 Questões Norteadoras 

A elaboração dos projetos pedagógicos para os cursos de formação de professores 

para a Educação Básica foi impulsionada por novas exigências legais e sociais, bem 

como pela necessidade de avançar em relação às dificuldades e limites constantemente 

diagnosticados por alunos e professores que viveram a realidade da estrutura curricular 

anterior. Foi uma tarefa complexa objeto de interferências diversas que passaram por 

aspectos institucionais, pelas políticas educacionais facilitadoras ou interditivas de 

ações, por questões pessoais dos indivíduos que integraram a equipe que assumiu a 

tarefa, pelas características do grupo constituído. Enfim, elementos sociais, culturais, 

políticos, técnicos, econômicos, afetivos, éticos, estéticos, individuais e coletivos 

tiveram influência direta na forma como o trabalho se desenvolveu, assim como no seu 

resultado. Esta investigação pretendeu captar e refletir sobre os aspectos 

caracterizadores da elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura: 

fatores que interferiram, elementos que impulsionaram, eventos e atividades realizados, 

situações apresentadas, fatos marcantes dessa trajetória, aspectos afetivos e 

institucionais intervenientes, dificuldades enfrentadas, resultados alcançados, avanços 

conquistados, caminhos a serem trilhados. 

A elaboração de novos projetos pedagógicos (PP) pressupunha a revisão dos 

currículos anteriores, a tentativa de superação dos problemas que vinham se 

apresentando e o atendimento às novas exigências sociais, legais e institucionais. Como 

nos lembra Silva (1996, p.78), o currículo deve ser entendido como um processo 

constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e diferentes concepções 

sociais. Esse processo é tão importante quanto o resultado. O autor esclarece que o 

currículo não resulta de acordos sobre o que deve constituí-lo, e destaca a importância 

de estudos que se debrucem sobre o percurso de elaboração de currículos e as relações 

que o produziram.  

É igualmente importante que uma história do currículo não se detenha nas 
deliberações conscientes e formais a respeito daquilo que deve ser ensinado 
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nas escolas tais como leis e regulamentos, instruções, normas e guias 
curriculares, mas que investigue também os processos informais e 
interacionais pelos quais aquilo que é legislado é interpretado de diferentes 
formas, sendo frequentemente subvertido e transformado. Torna-se central 
descrever tanto esses processos quanto os resultados a que levam, em geral 
diferentes daqueles que se poderia prever apenas com base naquilo que é 
formalmente legislado. (SILVA, 1995, p. 9) 

Baseando-me nessa compreensão, nesta investigação tive como foco o processo de 

elaboração dos novos projetos político-pedagógicos dos cursos de licenciatura da 

Universidade Federal do Ceará, no período de 2003 a 2006. Neste sentido, interessaram-

me questões como: quais as dificuldades enfrentadas na elaboração dos PP de 

Licenciatura da UFC? Que conflitos e disputas se manifestaram? Qual a interferência 

das relações de poder e das relações afetivas nesse processo? Como se fizeram presentes 

os interesses, articulações, negociações? Que privilégios foram ameaçados pelas 

mudanças? Considerando-se que se tratava de uma mudança na forma de conceber a 

formação docente, como resistiram, colaboraram, se omitiram ou participaram os 

professores envolvidos? Que espaços, concepções e significados se confrontaram? Que 

avanços puderam ser constatados? Quais os resultados alcançados? Junto com Silva 

(op.cit.), destaco a importância da criação, da “gestação” das novas integralizações 

curriculares consoantes às demandas atuais. Sem dúvida, os elementos que se fizeram 

presentes na trajetória dessa construção influenciaram decisivamente os resultados. 

Diante do exposto depreende-se que falar da elaboração das novas propostas 

curriculares não se pode limitar à descrição da nova organização curricular, das 

mudanças efetuadas, das novas disciplinas que passam a integrar a estrutura curricular e 

sua distribuição pelos períodos letivos, os conteúdos e cargas horárias. Esses elementos 

situam-se num âmbito social determinado pelas políticas educacionais vigentes, e são 

alvo de influências das peculiaridades institucionais da UFC como um todo e, mais 

especificamente, do clima próprio de cada curso, departamento, e grupo, suas 

motivações (ou falta delas), interações pessoais internas e externas, relações de poder, 

sentimentos, emoções e contingências diversas.  

De acordo com Apple, (1995, p. 59), 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos que de 
algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é 
sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da 
visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto 
das tensões, conflitos e concessões culturais e econômicas que organizam e 
desorganizam um povo.  
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Com base nessa concepção de currículo não há como compreender o processo de 

elaboração dos novos projetos pedagógicos das Licenciaturas sem considerar o 

confronto entre os significados que o definem: o que é considerado válido para a 

formação docente; a identidade que se quer dar ao futuro professor e conseqüentemente 

as vozes que falam em nome dessas posições; as relações que autorizam determinados 

grupos e desautorizam outros; o que deve ser incluído e o que deve ser excluído; o que é 

considerado relevante ou não; e em nome de que ou de quem essas escolhas são feitas. 

Para Costa (1999, p. 41), 

O currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado e 
normatizado de saberes, regido por uma determinada ordem, estabelecida em 
uma arena em que estão em luta visões de mundo e onde se produzem, 
elegem e transmitem representações, narrativas, significados sobre as coisas 
e seres do mundo. 

Nesse sentido, compreender uma trajetória de elaboração de currículos pressupõe 

considerar as relações de poder que permearam o processo e os significados que se 

confrontaram, entendendo junto com Costa (op.cit.) o poder numa perspectiva 

foucaultiana, como disseminado, circulante, capilar e, também, produtivo e não apenas 

centralizado e repressivo, dando-lhe uma conotação que a autora chama de não 

inocente. Ela explica: 

O sentido de não inocência é o de reconhecer a existência de um jogo de 
correlação de forças que estabelece critérios de validade e legitimidade 
segundo os quais são produzidas representações, sentidos, e instituídas 
“realidades”. (COSTA, 1999, p. 41) 

Trata-se de uma trama de poderes estabelecida que ultrapassa o poder 

verticalizado exercido pelas hierarquias mais visíveis. São relações de poder 

descentralizadas e multideterminadas que Canclini (2000) chama de poderes oblíquos 

constituídos a partir de uma pluralidade de referências que permeiam as relações vindas 

de várias direções. Envolvem afetos, hábitos, valores, simbolismos, rituais, 

representações, crenças, intercâmbios cotidianos, subterfúgios, solidariedade, 

cumplicidade, prestígios, privilégios, simulacros que exercem pressões, coerções, 

convencimentos, intimidações, enfim poderes não captados se só forem consideradas as 
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relações hierárquicas verticais (vindas do Governo Federal, da administração superior, 

por exemplo).  

Apreender esse poder capilarizado, circulante, oblíquo, foi fundamental para 

compreender a trajetória de formulação dos projetos pedagógicos das licenciaturas. 

Procurei identificar como se manifestaram as relações de poder: as disputas geradas, os 

conflitos em torno da consolidação de significados, imposição de sentidos, definição de 

critérios, inclusões e exclusões realizadas, conhecimentos legitimados e hierarquias; 

elementos que se cruzaram, misturaram-se e interferiram significativamente no 

resultado a que chegou cada curso. 

Em suma, neste trabalho busquei analisar o percurso da elaboração dos novos 

projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da UFC. Com base na concepção de 

currículo assumida, essa compreensão não se limitou às questões relativas a listagem de 

conteúdos, disciplinas, carga horária, distribuição pelos períodos letivos, métodos, 

atividades, processos avaliativos. Sendo a definição desses pontos pautada em 

concepções e valores, envolvendo diferentes significados e interesses sobre o que deve 

ou não constar nos currículos dos referidos cursos, a análise desse processo não se pode 

isentar de considerar a tessitura das relações estabelecidas no decurso desta tarefa.

Com efeito, na elaboração dos PP dos Cursos de Licenciatura da UFC: 

- Que elementos caracterizaram a elaboração dos novos PP? 

- Que limitações e problemas do modelo atual se pretendeu superar com os 

novos PP?  

- Que dificuldades se apresentaram? 

- Que mudanças se pretendeu instituir?  

- Quais os fatores que estimularam ou enfraqueceram o processo? 

- Quais os avanços conquistados? O que ainda precisa ser superado? 

- Que tipos de relações se estabeleceram (disputas de poder, de significados, 

negociações, conflitos, contradições)? 

A partir destas indagações a pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos: 

- analisar a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da 

Universidade Federal do Ceará; 

- identificar fatores que caracterizaram a elaboração dos projetos pedagógicos dos 

cursos de licenciatura da Universidade Federal do Ceará; 

- levantar e analisar problemas encontrados durante formulação dos novos projetos 

pedagógicos;
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- analisar as mudanças instituídas pelas novas diretrizes curriculares e seus impactos 

na elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas; 

- oferecer, a partir dos dados da pesquisa, subsídios que otimizem a efetivação dos 

projetos pedagógicos; 

- disponibilizar referenciais para futuras reformulações curriculares. 

A compreensão dos fatores que interferiram na elaboração dos PP dos cursos de 

licenciatura da UFC oferece subsídios para a implantação desses projetos, para seu 

acompanhamento e avaliação como requisito de constante aperfeiçoamento. Traz 

também contribuições como: 

- indicativos para a formação dos formadores, elemento essencial para que as 

propostas se tornem reais; 

- identificação de mudanças institucionais e organizacionais necessárias à efetivação 

das propostas elaboradas; 

- levantamento das condições necessárias à execução dos projetos pedagógicos; 

- melhor compreensão dos aspectos que interferem numa revisão curricular; 

- ampliação, aprofundamento e revisão da concepção de formação docente inicial e 

continuada; e 

- identificação de obstáculos e dificuldades a serem transpostos. 

1.2.2. Abordagem Metodológica  

O percurso metodológico desta investigação tomou por base o enfoque qualitativo 

conforme as seguintes características apresentadas por Triviños (1995) com base em 

Bogdan: tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento-chave; é descritiva; preocupa-se com o processo e não apenas com o 

resultado e o produto; os dados tendem a ser analisados indutivamente; os significados 

que os sujeitos atribuem aos fenômenos são essenciais para a pesquisa. Alves-Mazzotti 

e Gewnasznajder (2004), com base em Patton, apontam como principal característica da 

pesquisa qualitativa o fato de ser compreensiva ou interpretativa. 

Isto significa que essas pesquisas partem do pressuposto que as pessoas 
agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que 
seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a 
conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado. (p. 131) 
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Uma das implicações dessa característica é a necessidade de um contato 

prolongado com a situação pesquisada, para que seja possível captar os significados dos 

comportamentos observados.  

Mais especificamente esta investigação configura como um estudo de caso que,

segundo Triviños (1995), consiste num tipo de pesquisa qualitativa que toma por objeto 

uma unidade analisada em sua amplitude e complexidade. A unidade de análise deste 

estudo é a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da 

Universidade Federal do Ceará, a compreensão deste processo, da trajetória dessa 

formulação, procurando identificar os fatores que se destacaram e interferiram no 

percurso.

Os dados apresentados foram recolhidos em duas etapas. A primeira constou de 

observação participante e a segunda de entrevistas semi-estruturadas. 

As observações da primeira fase referem-se a diferentes tipos de reuniões 

realizadas com o intuito de dar encaminhamento à revisão curricular dos cursos de 

licenciatura. A principal fonte de dados dessa etapa foi as reuniões do grupo que passou 

a ser denominado Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL), composto por 

coordenadores, e professores dos referidos programas de graduação, membros da Pró-

Reitoria de Graduação e a Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas. 

As reuniões do GTL tiveram entre suas principais metas: 

- realizar discussões sistemáticas visando a compreender as Diretrizes Curriculares 

para Formação de Professores do MEC/CNE e obter subsídios para a elaboração e o 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, a serem 

reformulados; 

- buscar estratégias para envolver os professores dos cursos no processo de 

elaboração dos PP; 

- discutir e buscar soluções para os problemas comuns que se apresentaram durante o 

desenvolvimento desse trabalho; e 

- definir diretrizes, princípios e orientações gerais da UFC acerca das Licenciaturas, 

contribuindo assim para consolidar uma política interna de formação de 

professores;

Como continuidade e conseqüência dos encontros do GTL ocorreram reuniões e 

atividades internas nos cursos (palestras, seminários, reunião de comissões e 

colegiados), departamentos e centros, para algumas das quais também fui convidada a 
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participar, juntamente com outros integrantes da Pró-Reitoria de Graduação. Esses 

espaços configuraram também importante fonte de dados.

A segunda etapa da investigação se constituiu de entrevistas semi-estruturadas, 

assim definidas por Triviños (1995, p. 146): 

(...) aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias 
e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 
que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 
dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa.  

A entrevista semi-estruturada evidencia-se como instrumento coerente com um 

enfoque qualitativo de pesquisa e com os objetivos desta investigação, uma vez que abre 

espaço para que os professores expressem livremente suas compreensões, sentimentos e 

experiências no que se refere à elaboração dos novos currículos de licenciatura.  

As entrevistas foram realizadas com o objetivo de ampliar a interlocução com os 

dados recolhidos nas observações. Sua inclusão como fonte de dados estava aberta à 

busca de elementos que poderiam ratificar, ampliar ou contestar e propor algum 

redirecionamento às informações até então sistematizadas. As declarações dos 

entrevistados, entretanto, reforçaram, aprofundaram, ilustraram e enriqueceram as 

reflexões feitas com base nas observações (1ª fase de coleta de dados).  

Foram entrevistados quatorze (14) professores, entre coordenadores de curso que 

conduziram as reformulações curriculares e professores que participaram do processo. 

As questões norteadoras das entrevistas (apresentadas no apêndice) pretenderam 

estimular o entrevistado a abordar aspectos como: encaminhamento das atividades 

relativas à feitura do PP do curso (como ocorreu, que atividades foram realizadas); 

aspectos que se buscou superar com a nova proposta curricular; dificuldades e 

obstáculos no percurso; participação do corpo docente; pontos polêmicos; mudanças 

pretendidas; pontos de discordâncias; avaliação das vivências; avanços; aprendizagens.  

1.2.3 O Campo de Investigação

Os locus da investigação foram os cursos de Licenciatura da Universidade Federal 

do Ceará (UFC) criada pela Lei N.º 2.373, de 26 de dezembro de 1954, e instalada em 

25 de junho de 1955. Atualmente a UFC possui 12 (doze) cursos de licenciatura 
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compreendendo as áreas de Humanidades (Letras, História, Ciências Sociais e 

Filosofia), Educação (Pedagogia, Educação Física e Educação Musical) e Ciências 

(Física, Química, Ciências Biológicas, Matemática e Geografia). A maioria dos cursos 

foi criada em 1961 (Letras, História, Ciências Sociais, Física, Química, Matemática, 

Geografia e Pedagogia); em 1978 foi instituído o Curso de Ciências Biológicas, em 

1992, o de Educação Física, o de Filosofia em 2000 e, o mais recente, criado em 2006, 

Licenciatura em Educação Musical. Em 1995, foram instalados os cursos de licenciatura 

noturnos em Física, Matemática e Química. 

Este estudo foi voltado para os cursos de licenciatura que formam professores para 

as séries finais do Ensino Fundamental (6ª a 9ª) e Ensino Médio. Neste sentido, o curso 

de Pedagogia que têm entre seus objetivos formar professores para a Educação Infantil e 

séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 5ª) não integrou a investigação. Além disso, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia foram instituídas em 

maio de 2006, quando os demais cursos de licenciatura já estavam em fase de 

implantação de seus projetos pedagógicos. O fórum de debates e atividades para 

elaboração do projeto pedagógico de Pedagogia não foi o Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas que, no caso deste estudo, foi uma das principais fontes de dados. 

O curso de Licenciatura em Música passou a integrar o GTL a partir  do fim de 

2005 e iniciou suas atividades letivas no primeiro semestre de 2006. Desta forma, o 

curso não participou das discussões iniciais sobre projeto pedagógico em 2003.    

Importa ainda destacar que, neste trabalho, relato as características e 

peculiaridades da elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas da UFC do 

ponto de vista que me foi oportuno observar e analisar com base no referencial teórico 

que escolhi. Não tive como objetivo fazer generalizações que pudessem ser aplicáveis a 

outras situações. Também não foi meta deste trabalho identificar apenas grandes 

tendências que pudessem desenhar o perfil que adquiriu o percurso objeto desta análise. 

Meu interesse buscou também proceder reflexões e problematizações sobre aquilo que 

constituiu as singularidades e especificidades dos cursos. Foram, portanto, considerados 

fatos relevantes tanto aqueles que se configuraram como tendências, como também as 

peculiaridades e singularidades que se apresentaram. 



2 PROJETO-POLÍTICO PEDAGÓGICO E CURRÍCULO: CONCEITOS 

Este seguimento da tese procura aprofundar a compreensão de projeto pedagógico 

(PP) e currículo uma vez que são conceitos basilares desta investigação. Inicialmente, 

exploro o significado de PP e posteriormente o de currículo. Em seguida estabeleço o 

confronto dos dois conceitos e defino o sentido em que estão sendo empregados nesta 

investigação. Concluo com a reflexão sobre a importância de um estudo que toma por 

objeto a elaboração do texto curricular. 

2.1 Projeto Pedagógico: Referencial para a Ação 

O projeto político pedagógico das instituições de ensino tem sido entendido como 

um instrumento de melhoria da qualidade do ensino diante das novas emergências e 

desafios à educação. Na tentativa de repensar o papel das instituições de ensino 

(escolas, universidades, cursos) ante os questionamentos, rupturas e crises do mundo 

atual, o projeto pedagógico evidencia-se como espaço de elaboração coletiva dos que 

compõem a comunidade escolar/universitária. Constitui um recurso para subsidiar o 

enfrentamento dos desafios cotidianos das escolas/universidades de forma refletida, 

sistematizada e participativa, possibilitando uma ressignificação da ação de todos os 

envolvidos no trabalho escolar. 

O projeto pedagógico configura-se como referencial, elemento norteador da ação 

educativa da escola, universidade ou curso. Expressa a identidade da instituição, 

envolve uma reflexão acerca desta, sua missão, objetivos institucionais e seus 

compromissos sociais e políticos, definidos de forma coletiva. 

Trata-se de uma ação intencional, compromisso coletivo de intervenção na 

realidade no sentido da superação dos limites e problemas atuais. O projeto pedagógico 

expressa a vontade de mudar e o que deve ser feito para materializar essa mudança. Sua 

elaboração propicia a reflexão conjunta; a revisão de conceitos e ações que se 

encontram defasadas em relação às demandas da contemporaneidade; a proposição de 

soluções para as dificuldades e a instauração de práticas criativas que superem o 

burocratismo, a impessoalidade, a rotinização, a fragmentação e as relações autoritárias. 

O projeto pedagógico é instrumento de transformação da prática e, por isso 

mesmo, nunca está definitivamente concluído, porquanto constitui permanente reflexão 

e discussão conjuntas. As situações de ensino/aprendizagem são dinâmicas, inéditas e 
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imprevisíveis, razão pela qual um projeto que serve de referencial a esta prática social 

será sempre inacabado, flexível e alvo de constante avaliação para se manter articulado 

com seu contexto, garantindo seu aperfeiçoamento e a melhoria do trabalho que 

desenvolve. Para tanto, é fundamental conhecer e compreender a realidade atual, ter um 

diagnóstico das condições da instituição, reconhecer seus aspectos positivos e também 

suas dificuldades, limites, problemas, pois projetar significa lançar-se para diante, com 

base no que se tem, buscando o possível (VEIGA, 1996). Nesta mesma direção reflete 

Gadotti (1997, p. 34) 

Um projeto precisa sempre rever o instituído para, a partir dele, instituir 
outra coisa. Tornar-se instituinte. Um projeto político pedagógico não nega 
o instituído da escola que é a sua história, que é o conjunto de seus 
currículos, dos seus métodos, o conjunto de seus atores internos e externos e 
o seu modo de vida. Um projeto sempre confronta esse instituído com o 
instituinte. (Destaque do autor)  

O caráter dinâmico e inconcluso do projeto pedagógico deve alimentar-se da 

reflexão crítica constante, mediante avaliações permanentes comprometidas com o 

aperfeiçoamento do ensino da instituição. 

Uma questão deve estar sempre presente em todo o esforço de construção do 
projeto político pedagógico: seu caráter eminentemente processual. Da 
consideração crítica da realidade vivenciada, formulam-se as propostas de 
superação. Com base nestas, as ações são traçadas, implementadas e, uma 
vez em curso, a permanente postura crítica deve garantir a realimentação de 
todo o processo: Crítica proposta ação novas críticas  .... Este 
mecanismo poderá garantir a dinâmica constante para o aprimoramento do 
projeto, sempre a partir da crítica do instituído (expresso no momento atual), 
partindo para a proposta que deve ser revisada continuamente a partir do 
resultado prático das ações implementadas. (FORGRAD, 1999, p. 12).      

A elaboração do projeto político pedagógico pressupõe sensibilização e 

mobilização dos diferentes componentes responsáveis por sua execução. Se os sujeitos 

envolvidos não perceberem o sentido e não acreditarem na proposta, os passos seguintes 

serão inviabilizados. Este é um dos motivos que leva muitos projetos, teoricamente 

excelentes, a não se efetivarem na prática. Muitas vezes são elaborados por pequenos 

grupos, sem o aval dos demais segmentos da comunidade. O projeto político-

pedagógico só será referencial para a caminhada se os sujeitos implicados o 

reconhecerem como autores, e se identificarem com ele, o que é difícil, quando não há 

efetiva participação do grupo como um todo na elaboração. 



28

Na elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas da UFC, o nível de 

participação dos professores variou muito de um curso para outro. Alguns já tinham 

uma prática de discussão coletiva sobre as questões curriculares, mais avançada. Nestes, 

o número de professores engajados foi mais significativo, assim como a organização e 

continuidade das atividades fluíram com maior facilidade. O grau de envolvimento dos 

professores com a elaboração dos PP, já começa a se refletir com a implantação das 

propostas, pois se observa que, aqueles que não participaram das discussões, não 

incorporaram e resistem às mudanças previstas nas novas matrizes curriculares.    

Autores como Veiga (1996) e Gadotti (1997) ressaltam o caráter político do 

projeto da escola fazendo questão de manter o termo político na expressão. Assim se 

explica Gadotti (1997) Entendemos que todo projeto pedagógico é necessariamente 

político. Poderíamos denominá-lo, portanto, apenas ‘projeto pedagógico’. Mas a fim de 

dar destaque ao político dentro do pedagógico, resolvemos desdobrar o nome em 

‘político-pedagógico’. (p. 34) O projeto pedagógico é político, pois define uma direção, 

articula-se a um compromisso social, afina-se com determinados interesses, opta pela 

formação de um tipo de profissional para atuar num modelo de sociedade.  

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso 
todo projeto pedagógico da escola é também é, também, um projeto político 
por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os 
interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de 
compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. 
(VEIGA, 1996, p. 13). 

Político e pedagógico têm, segundo Veiga (op. cit.), uma relação recíproca e 

indissociável. É por meio do pedagógico que se realizam as intencionalidades, se 

definem as ações educativas que levam aos propósitos tencionados. O projeto 

pedagógico deve gestar uma nova organização do trabalho escolar capaz de efetivar, 

materializar os princípios e valores políticos defendidos, permitindo inovações e 

avanços, criando tempos e espaços curriculares para a produção de conhecimentos, com 

vistas ao desenvolvimento da criatividade e da capacidade de se postar criticamente no 

contexto contemporâneo.  

Como instrumento de organização do trabalho pedagógico, referencial para a ação 

desenvolvida pela instituição de ensino em seu percurso de constante aperfeiçoamento e 

melhoria na qualidade do ensino que oferece, o projeto político-pedagógico não pode se 
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limitar a um documento a ser encaminhado aos órgãos gestores e depois arquivado, 

como se cumprisse apenas uma função burocrática. É algo para ser vivenciado e, nesse 

sentido, sua elaboração e execução demandam algumas condições como as apresentadas 

a seguir. 

Cumpre definir os elementos que fundamentam a elaboração e execução do 

projeto, oferecendo conceitos e princípios teóricos que dêem sustentação às ações 

empreendidas e ofereçam respaldo teórico para o desenvolvimento de uma compreensão 

crítica da prática e busca de soluções criativas para as situações de 

ensino/aprendizagem. É portanto fundamental a definição de um referencial teórico

A elaboração do projeto de uma escola ou de um curso passa pelo respeito à 

autonomia da instituição. Não se pode pensar num projeto identificado com a 

instituição constituído a partir de um poder centralizador que impõe modelos e dita 

regras. Não se entende, (...), uma escola  sem autonomia, autonomia para estabelecer o 

seu projeto e autonomia para executá-lo e avaliá-lo. (GADOTTI, 1997, p. 35) Para o 

exercício pleno da autonomia, espera-se poder contar com o necessário apoio financeiro 

dos órgãos gestores, no sentido de oferecer as condições necessárias à implantação do 

projeto (material, professores, instalações físicas).     

Estreitamente ligada à autonomia, a gestão democrática é intrínseca à elaboração 

e execução do projeto político pedagógico, que devem se pautar em processos 

eminentemente participativos. Pelas características já apresentadas, depreende-se que o 

projeto político-pedagógico não pode ser algo imposto, mas é nascido do diálogo, da 

participação; envolve conflitos, negociações, entendimentos, amadurecimentos das 

questões que definirão os conceitos e os valores que guiarão as ações do projeto em 

elaboração.  Como reforça Gadotti (1997, p. 35) 

A gestão democrática da escola implica que a comunidade, os usuários da 
escola, sejam seus dirigentes e gestores e não apenas os seus fiscalizadores. 
Na gestão democrática pais, mães, alunas, alunos, professores e funcionários 
assumem sua parte de responsabilidades pelo projeto da escola. 

A participação na gestão permite maior entendimento da realidade escolar em sua 

totalidade. Pais e comunidade passam a conhecer melhor o trabalho desenvolvido no 

interior da instituição e dos problemas que enfrenta para desempenhar sua função; 

professores, gestores e funcionários adquirem maior entendimento da realidade social 

na qual vivem seus alunos, suas necessidades e interesses. O resultado desta interação 
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reflete a melhoria na qualidade do ensino oferecido produzida pelo conhecimento mútuo 

e pela co-responsabilidade na gestão escolar. Gadotti ainda acrescenta: 

A gestão democrática deve estar impregnada por uma certa atmosfera que 
se respira na escola, na circulação de informações, na divisão do trabalho, no 
estabelecimento do calendário escolar, na distribuição das aulas, no processo 
de elaboração ou de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na 
formação de grupos de trabalho, na capacitação de recursos humanos etc. A 
gestão democrática é, portanto, atitude e método. A atitude democrática é 
necessária, mas não é suficiente. Precisamos de métodos democráticos de 
efetivo exercício da democracia. Ela é também um aprendizado, demanda 
tempo, atenção e trabalho. (GADOTTI, 1997, p. 36)  

É um aprendizado que exigirá empenho e mudanças em várias instâncias no 

sentido de romper com antigas práticas autoritárias tanto no nível da administração 

central (ministério, secretaria,) como no nível local (direção da escola, reitoria, 

coordenação, demais tipos de inter-relações internas às instituições). Não se trata de um 

processo simples e fácil, uma vez que a escolarização ocorre com base em relações 

predominantemente autoritárias. 

A gestão democrática implica principalmente o repensar da estrutura de 
poder da escola, tendo em vista sua socialização. A socialização do poder 
propicia a prática da participação coletiva, que atenua o individualismo; da 
reciprocidade, que elimina a exploração; da solidariedade, que supera a 
opressão; da autonomia, que anula a dependência de órgãos intermediários 
que elaboram políticas educacionais das quais a escola é mera executora. 
(VEIGA, 1996, p. 18).          

Tenho reforçado até aqui elementos importantes na consecução de um projeto 

político-pedagógico: mudanças, rupturas, participação, gestão democrática, 

amadurecimento, superação, aperfeiçoamento, transformação, melhoria da qualidade de 

ensino. São aspectos que não poderão se confirmar num projeto sem um fator 

fundamental: tempo. É preciso tempo para amadurecer novos conceitos, idéias, 

referenciais; para aprofundar compreensões; buscar entendimentos, superar conflitos, 

estabelecer negociações. Tempo também entendido como componente da organização 

do trabalho pedagógico: calendário escolar, dias letivos, atividades diversas, horário 

escolar, distribuição do tempo pelas disciplinas. Como ocorre a organização do tempo 

no projeto pedagógico? De forma fragmentada, hierarquizada; ou buscando maior 

integração. Sobre o elemento tempo, Veiga tece as importantes reflexões a seguir: 



31

Para alterar a qualidade do trabalho pedagógico torna-se necessário que a 
escola reformule o seu tempo, estabelecendo períodos de estudo e reflexão 
de equipes de educadores, fortalecendo a escola com instância de educação 
continuada.

É preciso tempo para que os educadores aprofundem seu conhecimento 
sobre os alunos e sobre o que estão aprendendo. É preciso tempo para 
acompanhar e avaliar o projeto político pedagógico e ação. É preciso tempo 
para os estudantes se organizarem e criarem seus espaços para além da sala 
de aula. (VEIGA, 1996, p. 30)

A elaboração e efetivação de um projeto político pedagógico, em consonância 

com os princípios explicitados, não pode prescindir de uma política de valorização do 

magistério (VEIGA, 1996) que inclui formação docente inicial e continuada que 

favoreça o aperfeiçoamento e qualificação profissional permanentes, de modo a oferecer 

condições para a concretização das transformações previstas no projeto pedagógico; que 

garanta condições de trabalho (recursos didáticos, instalações, redução do número de 

alunos em sala, tempo para planejamento e avaliação) e remuneração condigna; e que 

permita a formação contínua para os demais profissionais que trabalham na instituição. 

A responsabilidade de as instituições de ensino elaborarem seus projetos 

pedagógicos foi estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9394/96, que dispõe em seu Artigo 12, inciso I 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
I. elaborar e executar sua proposta pedagógica 

Além disso, a LDB, no seu artigo 13 institui dentre as atividades dos professores a 

participação na elaboração do projeto pedagógico da instituição. Nos termos da Lei: 

Art. 13 Os docentes incumbir-se-ão de: 
I. participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino;
II. elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino 

Ainda sobre o projeto pedagógico, o Artigo 14 da LDB, em seu inciso I, destaca a 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola, como um dos princípios da gestão democrática. 

No caso das instituições de Ensino Superior a necessidade de elaboração de novos 

projetos pedagógicos para os diferentes cursos é impulsionada pela aprovação das 



32

Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação pelo Conselho Nacional de 

Educação.

Segundo Braga (2002, p. 7) as discussões sobre os projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação apóiam- se nos pressupostos da LDB e nas novas diretrizes 

curriculares que reafirmam os princípios da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-

extensão, fundada numa flexibilização curricular, na formação integral do cidadão, na 

interdisciplinaridade e na articulação teoria e prática. Isso implica mudanças 

significativas na forma como vinham sendo organizadas as estruturas curriculares dos 

cursos nas universidades, baseadas em modelos rígidos, fechados, disciplinares, 

fragmentados. Um modelo cuja inflexibilidade é coerente com a expressão grade 

curricular. No sentido da superação dos problemas trazidos pela estrutura curricular 

anterior, os novos PP devem apontar para a flexibilidade, para novos desenhos 

curriculares que possibilitem maior integração entre as disciplinas, a teoria e a prática e 

no âmbito dos conhecimentos trabalhados no curso e a realidade social e profissional. 

Conforme reflexões anteriormente apresentadas, a elaboração dos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação deve constituir um conjunto de reflexões coletivas 

sobre: o papel do curso perante as demandas do mundo contemporâneo; o perfil do 

profissional a ser formado; os princípios e valores que nortearão as ações do curso; as 

condições necessárias para a efetivação da proposta. Portanto, não se trata apenas da 

simples reorganização das disciplinas (retirada, inclusão, aumento ou diminuição de 

carga horária), mas de uma mudança na concepção do curso como um todo, que muitas 

vezes implicará ruptura com padrões curriculares conservadores, em substituição de 

práticas cristalizadas, em questionamentos de antigos referenciais. 

De acordo com documento do ForGRAD (2000), a elaboração de projetos 

pedagógicos articulados com as necessidades da sociedade contemporânea aponta para 

desenhos curriculares flexíveis que rompam com as dicotomias, favoreçam experiências 

criativas e a produção de conhecimentos. Nesta perspectiva, os elementos curriculares 

adquirem outro enfoque: 

(...) os conteúdos não serão memorizados, mas apreendidos 
compreensivamente; a relação professor-aluno será a de parceiros; as 
metodologias serão variadas e ativas; a avaliação não será a cobrança da falta 
ou o reforço ao comportamento obediente, mas a análise do processo, dos 
alcances e da reorganização das ações. (ForGRAD, 2000, p. 13) 
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Para que tais mudanças possam de fato ocorrer, o referido documento ressalta que 

torna-se necessário rever a linearidade e a hierarquização na proposição das 

estruturas curriculares (ForGRAD, 2000, p. 15). 

Braga (2003, p.23) sugere os seguintes itens para compor o projeto pedagógico: 

Apresentação: síntese das finalidades, estrutura e dinâmica operacional 
do projeto; 
Justificativa: explicitação sintética das condições do curso que o projeto 
pretende transformar, argumentação política e técnica da importância da 
proposta;
Princípios norteadores: fundamentação teórica (“filosófica”) de cada 
curso, concepções educacionais voltadas para a formação do aluno; 
Perfil profissiográfico: qualificações do profissional a ser formado pelo 
curso;
Áreas de atuação: campos de atuação profissional do formando do curso; 
Papel docente: perfil orientador da prática docente; 
Estratégias pedagógicas: proposição de parcerias, publicações, 
seminários, convênios, conferências, etc; 
Integralização curricular: considerando objetivos do currículo, diretrizes 
curriculares, áreas curriculares, estrutura curricular, elenco de disciplinas 
e atividades curriculares, incluindo o estágio supervisionado; 
Recursos humanos e materiais: coordenação, docentes, técnicos-
administrativos e infraestrutura; 
Avaliação: explicitando o acompanhamento avaliativo, sua periodicidade 
e a revisão do projeto de curso.    

Em síntese, o projeto pedagógico é, então, entendido como a organização do 

trabalho pedagógico da instituição ou curso em sua globalidade, que traça coletivamente 

as diretrizes e as referências que fundamentam as ações empreendidas, no sentido de 

reduzir a fragmentação, o imediatismo, a rotinização e o controle hierárquico, tomando 

por base o presente para superá-lo.

2.2 Currículo: Ampliação do Entendimento 

Como expressa Moreira (1997) não há consenso sobre a compreensão de currículo 

que assume diferentes ênfases e abordagens. Para o autor, 

Currículo constitui um significativo instrumento utilizado por diferentes 
sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, 
transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados 
como para socializar as crianças e os jovens segundo valores tidos como 
desejáveis. (p. 11) 
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O autor destaca três definições diferentes na ênfase que atribuem a distintos 

elementos do currículo. Na primeira, o currículo é visto como o conhecimento escolar 

que deve ser aprendido e aplicado pelo aluno. Na segunda definição preocupada com as 

diferenças individuais e a atividade do aluno, o currículo significa, então, o conjunto de 

experiências a serem vividas pelo estudante sob a orientação da escola (MOREIRA, 

1997, p. 12). A psicologia comportamentalista influencia a terceira perspectiva de 

currículo, cujo foco se dirige para o plano, seus elementos, organização e inter-relações.

Neste caso, as definições restringem currículo à idéia de plano para oferecer conjuntos 

de oportunidades de aprendizagem para a população atendida por uma unidade 

escolar. (p. 13). O autor observa que a ênfase se alterna entre as prescrições de 

conteúdos ou atividades contidas nos documentos escritos e as ações ou as práticas 

escolares efetivas. Esclarece ainda que, somente a partir da década de 1970, estudos no 

campo do currículo avançaram na direção de uma abordagem crítica, procurando 

evidenciar as conexões entre currículo e relações de poder na realidade social. Na 

década de 1990, essa discussão foi ampliada e reestruturada diante das novas 

configurações econômicas, sociais, culturais e geográficas, mundialmente em curso. 

Segundo Moreira (1997), esses avanços permitiram uma visão de currículo que inclui 

distintas formas: 

Planos e propostas (o currículo formal), o que de fato acontece nas escolas e 
nas salas de aula (o currículo em ação), bem como as regras e as normas não 
explicitadas que governam as relações que se estabelecem nas salas de aula (o 
currículo oculto). Aponta, assim, para o fato de que no currículo 
desenvolvem-se representações, codificadas de forma complexa nos 
documentos, a partir de interesses, disputas e alianças, e decodificadas nas 
escolas, também de modo complexo, pelos indivíduos nelas presentes. Sugere 
ainda a visão de currículo como um campo de lutas e conflitos em torno de 
símbolos e significados. (p. 15) 

Assim, a concepção de currículo apresentada pelo autor abrange diferentes 

dimensões (formal ou escrito; real ou em ação; oculto); alerta ele para o caráter de 

construção social do currículo em que a seleção dos conhecimentos, experiências e 

material a ser utilizado, acontece a partir de relações de poder, interesses, contradições, 

alianças, conflitos; e destaca o fato de tal seleção eleger determinadas versões da 

realidade enquanto outras ficam excluídas. 

O conhecimento corporificado no currículo não é apenas um conjunto de 

informações tecnicamente organizadas, um conteúdo estático, imanente e neutro. Muito 

mais que isso, esse conhecimento expressa valores, constitui significados, veicula 
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concepções, formas de pensar e agir que, se por um lado privilegia a perspectiva cultural 

dominante, de outra parte é um território de contestação e disputas, tanto na sua 

elaboração (currículo formal) quanto na sua execução (currículo real). O currículo é 

uma área contestada, é uma arena política. (MOREIRA e SILVA, 1995, p. 21). 

Para a compreensão de currículo aqui assumida, portanto, os conhecimentos e as 

atividades selecionadas, a forma com são organizados esses conhecimentos, a 

distribuição dos tempos e espaços, o material utilizado, as instalações onde o currículo 

se realiza, as interações pessoais que se estabelecem criam possibilidades e limites, 

incentivam e inibem, desenvolvem determinados comportamentos, hábitos e atitudes, 

ou seja, veiculam uma narrativa, estabelecem significados e identidades, posicionam os 

sujeitos, regulam, modelam a realidade e as condutas, segundo uma dada perspectiva, 

instituem critérios de validade e legitimidade. Isso tudo sucede, entretanto, em meio a 

conflitos, disputas, resistências e relações de poder em que os diferentes grupos tentam 

fazer valer suas representações e significados.  

É importante considerar também as condições institucionais e materiais em que se 

desenvolve o currículo. Sacristán (1996) destaca a estreita relação entre o currículo e as 

condições oferecidas pela instituição de ensino. No melhor dos casos aquilo que se 

desenha como programa de intenções ou conteúdos culturais será sempre 

reinterpretado pelas condições institucionais da escolarização. (p. 37). Não se pode 

conceber o currículo fora de suas condições concretas de efetivação. A transição do 

currículo formal (escrito) para o currículo real não ocorre de maneira linear, como se a 

realidade fosse capaz de espelhar fielmente o que está no documento escrito. A 

concretização do currículo não ocorre à margem da realidade, de tal forma que possíveis 

mudanças previstas nas intenções escritas só acontecem se a elas corresponderem 

mudanças institucionais porque sem a transformação dessas condições não há 

possibilidades de mudanças curriculares ou culturais, já que é inerente ao conceito de 

currículo o fato de que ele está ligado a uma forma de estruturação das instituições 

educacionais. (SACRISTÀN, 1996, p. 37) Assim, a estrutura da instituição, suas 

instalações, equipamentos, material didático, livros, os professores, a organização 

curricular e as relações interpessoais são elementos mediadores na efetivação do 

currículo. Não se pode compreender este sem a intermediação daqueles. 

A qualidade do conteúdo tornado realidade é o resultado da interação 
adaptativa entre a qualidade cultural e pedagógica do professorado, a dos 
textos e demais materiais curriculares, o contexto escolar institucional, com 
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suas formas ritualizadas de organização espacial e temporal das atividades, 
as possibilidades das tarefas acadêmicas e os processos osmóticos com o 
ambiente externo, que mantêm os alunos como indivíduos e a escola como 
instituição. (SACRISTÀN 1996, p. 43). 

A concepção de currículo aqui assumida não restringe currículo à organização do 

conhecimento escolar pelos motivos já apresentados. Assumo o entendimento de 

currículo como elaboração social, fundamentado em princípios e pressupostos socio-

políticos cuja seleção e organização ocorrem em meio a relações de poder, conflitos e 

disputas. Em suas diferentes dimensões (escrito, real, oculto) o currículo veicula visões 

de mundo, formas de se posicionar, valores e significados não passivamente 

transmitidos e assimilados, mas em permanente contestação. Neste sentido, a 

compreensão do currículo se estende pelos documentos escritos (projetos, propostas, 

regimentos, planos, diretrizes), revela-se nas atividades, experiências, relações inter-

pessoais e se expressa nos valores, comportamentos e atitudes, praticados e incentivados 

nas vivências concretas, mas não revelados nos textos escritos (currículo oculto).

2.3 Relação entre os Conceitos 

Conforme já me reportei, o conceito de currículo não se limita a uma relação de 

conteúdos e atividades, uma vez que a definição desses elementos se fundamenta em 

concepções, valores e interesses não expressos apenas nos conteúdos e atividades, mas  

que estão presentes em todos os elementos, por exemplo, do projeto pedagógico. Se o 

currículo é entendido a partir dessa amplitude e complexidade, a ele se refere o PP 

quando: apresenta uma justificativa para o que pretende mudar, com base na realidade 

atual; define o perfil do profissional a ser formado e sua área de atuação e expõe os 

princípios e pressupostos norteadores da proposta. São aspectos informativos dos 

referenciais teóricos que fundamentam o trabalho pedagógico da instituição e os 

significados e identidades que se pretende construir na efetivação do PP; aspectos que 

dizem respeito ao currículo. 

A integralização curricular refere-se mais especificamente à organização das 

disciplinas (ou outro tipo de estrutura curricular) e conteúdos selecionados, sua 

distribuição pelos períodos letivos, atividades curriculares. É o item mais comumente 

identificado como currículo.  



37

De acordo com o que venho ressaltando, não se pode desligar as condições 

institucionais da compreensão de currículo. Assim, quando o PP especifica recursos 

humanos, materiais e instalações físicas necessárias para sua concretização criando o 

terreno que deve favorecer o desenvolvimento dos saberes, significados, atitudes e 

comportamentos pretendidos, está se referindo também ao currículo e não a um item à 

parte. Mudar o currículo pressupõe mudar também as condições em que ele acontece. 

O PP, como documento que orienta e organiza o trabalho pedagógico da 

instituição ou curso, formulado coletivamente com base em concepções, escolhas, a 

partir de uma correlação de forças, enfrentando conflitos e negociações, configura-se 

como currículo escrito, ainda que este se expresse também em outros documentos 

(planos de curso, diretrizes curriculares, documentos complementares). Conforme 

explicitei, os itens que normalmente compõem o PP mantêm estreita relação com a 

concepção de currículo assumida nesse trabalho, pois integram a totalidade das 

concepções e significados veiculados pela proposta. 

Sabendo que o projeto pedagógico é uma das expressões do currículo, pois 

informa não apenas a organização dos conhecimentos selecionados como também suas 

bases político-pedagógicas, humanas e materiais; que o pedagógico é político e que o 

político envolve uma dimensão pedagógica; que o currículo escrito não se reduz à 

listagem de conteúdos e atividades e que elementos como organização institucional, 

relações interpessoais, material didático, também envolvem um conteúdo, formam 

atitudes, transmitem valores, possibilitam aprendizagens; usarei as expressões projeto 

pedagógico, projeto político pedagógico, proposta curricular ou currículo, para me 

referir às propostas elaboradas pelos Cursos de Licenciatura no sentido de atender às 

prescrições legais das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da 

Educação Básica como também às demandas institucionais e sociais por uma formação 

de qualidade para o professor.

2.4 O Significado de um Estudo sobre a Elaboração do Texto Curricular 

Conforme já exprimi, este estudo fundamenta-se na compreensão de currículo 

como uma construção social, portanto histórica, e dinâmica com base em escolhas, em 

interesses e relações de poder. O entendimento da elaboração de um currículo ajuda a 

elucidar elementos que a leitura do documento escrito resultante desse processo não 

revela, por exemplo: conflitos, dificuldades, contradições, negociações, interações 



38

pessoais, interesses, valores, intenções, interpretações, subversões e significados que 

estiveram envolvidos e interferiram na definição do texto curricular. O currículo como 

artefato social e cultural 

(...) não é o resultado de um processo social necessário de transmissão de 

valores, conhecimentos e habilidades em torno dos quais haja um acordo 

geral, mas como um processo constituído de conflitos e lutas entre diferentes 

tradições e diferentes concepções sociais. O processo é tão importante quanto 

o resultado (SILVA, 1995, p. 8). 

Neste estudo, portanto, foi importante compreender o processo e não apenas o 

produto, o percurso que deu azo ao texto escrito. No decorrer das atividades realizadas, 

as reuniões, as sessões de estudo, debates, comissões e colegiados testemunharam o 

confronto entre concepções e significados sobre: o que é formar professores; o que é 

currículo; quais os conhecimentos e as disciplinas relevantes para a formação docente. 

Essas atividades foram espaços onde se apresentaram interesses, dificuldades, acordos, 

negociações, arranjos, soluções e decisões que foram sendo costurados para a 

elaboração do texto final e para a estruturação da matriz curricular, corroborando o 

pensamento de Silva (1995), quando assinala que a seleção e a organização do 

conhecimento escolar não se apresentam como 

Um inocente processo epistemológico em que acadêmicos, cientistas e 
educadores, desinteressados e imparciais determinam por dedução lógica e 
filosófica aquilo que melhor convém ensinar às crianças, jovens e adultos. O 
processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um 
processo social no qual convivem lado a lado com fatores lógicos, 
epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos nobres e menos 
formais, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, 
necessidades de legitimação e de controle (...) (p. 8)        

 Foi possível constatar em diversos momentos das atividades acompanhadas ou 

nas falas dos entrevistados a interferência desses fatores não formais, não 

epistemológicos ou menos nobres a que Silva se refere, como: defesas acirradas de 

carga horária; resistência à extinção de disciplinas; manutenção de interesses como não 

querer ministrar aulas no curso noturno ou aos sábados, resistência em aumentar a carga 

horária na graduação por privilegiar a pós-graduação; desinteresse em participar das 

atividades da licenciatura, vista como um curso de valor hierárquico menor; dificuldade 
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de interação pessoal, aspectos diversos que interferiram no trabalho de formulação dos 

novos currículos, influindo decisivamente nos resultados.     

Este estudo conta a história da elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura, pelo menos um viés desta história, abordando aspectos cuja relevância é 

destacada por Silva (1995): 

É igualmente importante que uma história do currículo não se detenha nas 
deliberações conscientes e formais a respeito daquilo que deve ser ensinado 
nas escolas tais como leis e regulamentos, instruções, normas e guias 
curriculares, mas que investigue também os processos informais e 
interacionais pelos quais aquilo que é legislado é interpretado de diferentes 
formas, sendo frequentemente subvertido e transformado. Torna-se central 
descrever tanto esses processos quanto os resultados a que levam, em geral 
diferentes daqueles que se poderia prever apenas com base naquilo que é 
formalmente legislado. (p. 9). 

O documento chamado Projeto Político Pedagógico, que traz os princípios 

norteadores do curso, o perfil do profissional que pretende formar e a matriz curricular, 

certamente, não expressa no seu texto os processos interacionais que o produziram, mas 

estes foram decisivos na definição das características que ele adquiriu. Esta investigação 

expõe, traz à tona esses meandros, ratificando com dados reais a compreensão teórica de 

que o currículo é um artefato social, cultural e historicamente situado, marcado por 

inconsistências, fragmentações, descontinuidades, e não como algo linear, que flui na 

direção de um constante aperfeiçoamento.  

A elaboração do projeto pedagógico previa mudanças, superação, não obstante, 

mesmo havendo concordância sobre a necessidade de mudanças, não havia acordo sobre 

qual direção essa mudança deveria seguir. As escolhas sobre o que incluir, o que é 

relevante, que direção seguir, não foram decisões fáceis, pois envolveram disputas, 

confronto, conflitos de interesses, de concepções, de visões epistemológicas e também 

aqueles outros aspectos menos nobres de que nos fala Silva (1995).

O desenvolvimento da investigação respaldou-se/norteou-se na compreensão da 

importância da interferência desses mecanismos intermediários, informais e relacionais 

no texto final de um currículo, de um projeto pedagógico; na rejeição de uma 

compreensão segundo a qual este texto seja o resultado de um processo linear de 

aplicação de prescrições legais e decisões lógicas pautadas em conhecimentos 

científicos e filosóficos.   
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Goodson (1995, p. 21) defende a importância de compreender as lutas 

precedentes em torno da definição pré-ativa de currículo, (o que chamo de currículo 

escrito), pois, mesmo quando a prática contradiz ou transcende a definição pré-ativa, 

não o faz de forma desconectada das definições prévias. Em síntese, o currículo escrito 

nos proporciona um testemunho, uma fonte documental um mapa do terreno sujeito a 

modificações; constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura 

institucionalizada da escolarização. No caso do novo currículo dos cursos de 

licenciatura da UFC, consolidado nos projetos pedagógicos dos cursos, a compreensão 

do processo que o originou oferece importantes subsídios para sua implementação e 

funcionamento, elementos indicadores das dificuldades e possibilidades de sua 

execução. As concepções em conflito, as resistências, os interesses, conhecimentos e 

demais aspectos não contemplados no texto final não se extinguiram com a finalização 

do documento e influenciarão a efetivação dos projetos. Seja para superar, retroagir ou 

contestar, o currículo pré-ativo é o referencial que baliza a ação. Nesse sentido, é 

fundamental a compreender o processo que o produziu.  

Certamente, é importante não atribuir auto-suficiência ao currículo escrito que  

constitui um registro, um testemunho visível, público e sujeito a mudanças, como se 

refere Goodson (1995, p. 21). Os currículos dos cursos de licenciatura recentemente 

reformulados apresentam novos parâmetros para a formação de professores. Na visão 

daqueles que formaram o GTL, e de acordo com os textos legais, esses novos 

parâmetros avançam em relação ao modelo de formação docente anterior. Fazer a 

transposição dessas mudanças para o texto dos projetos pedagógicos foi um percurso 

complexo, cujas características foram objeto desta investigação. As visões contrárias, 

entretanto, os embates, posicionamentos divergentes, discordâncias e empatias 

continuam presentes polarizando, interferindo, subvertendo, transmutando a 

operacionalização do texto escrito. Este continua, porém, sendo o referencial, o 

parâmetro, o lócus onde estão registradas as intenções, e, com base nestas, a 

organização da matriz curricular para formação de professores em cada curso da UFC. 

A forma como cada curso, em particular, encaminhou as tensões, dificuldades, relações 

conflituosas, resistências e pontos de discordâncias trará repercussões para a 

implementação do projeto. Se esses foram bem discutidos, amadurecidos, superados, se 

o grupo se envolveu como um todo, como sucedeu a correlação de forças na hora das 

decisões, procedimentos mais ou menos participativos resultarão em diferentes formas 
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de interagir com o texto escrito. Goodson (1995) postula a relevância do estudo da

confecção do currículo no plano pré-ativo, pautando-se em duas afirmações:

(...) em primeiro lugar, que o estudo do conflito em torno da definição pré-
ativa de currículo escrito irá aumentar o nosso entendimento dos interesses e 
influências atuantes neste nível. Em segundo lugar, que este entendimento 
nos fará conhecer melhor tanto os valores e objetivos patenteados na 
escolarização quanto a forma como a definição pré-ativa pode estabelecer 
parâmetros para a ação e negociação interativa no ambiente da sala de aula e 
da própria escola. (p. 21)

As palavras do autor reforçam a importância deste estudo no sentido de oferecer, 

além dos registros de um momento histórico como foi a confecção dos PP dos cursos de 

licenciatura da UFC, elementos para compreender os fatores intervenientes nesse 

processo e que interferirão também no espaço concreto da sala de aula.  



3 HIBRIDISMO E RECONTEXTUALIZAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DE 

TEXTOS CURRICULARES 

Os conceitos de hibridismo e recontextualização foram muito úteis para 

compreender a criação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da UFC. 

Vários fatores contribuíram para desencadeá-la. Internamente, os cursos sentiam a 

necessidade de mudanças na estrutura curricular até então vigente, em função de 

limitações dessa estrutura curricular e de novas demandas e avanços nas diferentes áreas 

do conhecimento. Em termos legais, tinha-se a promulgação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2002), instituindo 

normas para a organização e funcionamento dos cursos de formação de professores. A 

esses fatores acrescentam-se aspectos como: condições institucionais gerais, da UFC 

como um todo, e de cada curso em particular, relações inter-pessoais, interesses, 

hierarquias, questões específicas de cada área do conhecimento, peculiaridades, 

contingências. Todos esses elementos, e outros que serão apontados ao longo desta 

pesquisa, foram interferindo, impulsionando, dificultando e moldando a elaboração dos 

novos currículos, resultando não em único modelo com a marca UFC, acatando e 

implantando direta e assepticamente as diretrizes emanadas do MEC, mas ensejando 

projetos híbridos e recontextualizados. 

Na implantação de políticas curriculares, as novas propostas não são simplesmente 

impostas pelos órgãos gestores e acatadas pelas diferentes realidades locais. Há um 

movimento de apropriação das novas políticas, em que ocorrem combinações, 

articulações, resistências, deslocamentos, rupturas e reinterpretações. Neste percurso, 

alguns elementos se perdem, outros são recapturados, misturam-se, novos sentidos e 

práticas são criados, numa dinâmica que constitui um discurso híbrido, que não é nem 

aquele que se intenta transplantar com a nova política curricular, nem o discurso 

original local, que permanece intocado. Os dois se interferem, permutam-se, mesclam-

se, incorporam outros elementos, instituem outras lógicas, numa nova “alquimia” 

própria de cada contexto particular. No caso da criação dos projetos pedagógicos dos 

cursos de licenciatura, o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica passa a interagir com a realidade da UFC, e, mais 

especificamente, com as peculiaridades de cada curso, produzindo diferentes reações, 

aceitação ou rejeição, enfrentando diferentes situações afetivas e grupais, distintas 

correlações de poder. Aspectos como formação dos professores, envolvimento ou não 



43

com a licenciatura, concepções do que é currículo e do que é formar professores se 

combinaram em diferentes graus e intensidades resultando em formas diversificadas de 

apropriação das políticas curriculares e em textos e arranjos também distintos para os 

projetos pedagógicos.

Ball (2000, p. 122) utiliza os conceitos de hibridização e recontextualização para 

explicar a relação entre as políticas educacionais e globais e as realidades locais. Para 

ele, há uma tensão entre a política educacional contemporânea global, seus elementos 

gerais e comuns e os processos de tradução e recontextualização dessas políticas nas 

realidades nacionais e locais, de acordo com suas particularidades.  

O autor garante que a apropriação das políticas públicas nunca ocorre de forma 

direta ou pura.

Trata-se de tomar emprestado e de copiar pedaços e segmentos de idéias de 
outros locais aproveitando-se abordagens localmente testadas e 
experimentadas, remendando-as, canibalizando teorias, pesquisas, tendências 
e modas e, não raramente, saindo em busca de qualquer coisa que pareça, 
minimamente, funcionar. A maior parte das políticas são constituídas de 
montagens apressadas de tentativa e erro, que são trabalhadas, remexidas, 
temperadas e modificadas através de complexos processos de influência, de 
produção de textos de disseminação e, em última análise, de recriação do 
texto na prática. (BALL, 2000, p. 132). 

Portando, na transmissão de uma política curricular geral (global ou nacional), não 

há uma imposição sem reação dos contextos locais, não há a anulação das experiências, 

referenciais e conhecimentos construídos. A globalização invade o contexto local, mas 

não o destrói. (GIDDENS apud BALL, 2000, p. 132). Nesse processo de mútua 

influência ambos, o global e o local saem transmutados. 

Os aspectos genéricos da política educacional são traduzidos de forma complexa, 

interagem, interrompem ou entram em conflito com outras políticas em jogo, bem como 

com antigas tradições nativas de política. Elas não mudam simplesmente relações de 

poder e práticas culturais existentes: elas interagem com essas relações e práticas. 

(BALL, 2000, p. 133). Foi o que se observou nesta pesquisa em relação às orientações 

legais estabelecidas pelas Resoluções 1 e 2 do CNE que passaram por filtragens, 

traduções reinterpretações e influências, de acordo com as peculiaridades dos cursos. A 

forma como se apresentam e se combinam os aspectos citados a seguir produz 

apropriações e resultados singulares em cada curso; a formação dos professores – como 

se configura a relação entre o número de bacharéis e licenciados; a forma como se 

origina o curso, primeiro bacharelado depois a licenciatura, ou vice-versa; a composição 
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do curso – A coordenação praticamente se confunde com o Departamento; o curso tem 

vários departamentos; a existência ou não de um conselho nacional que normatiza e 

fiscaliza a profissão especificando o que podem e o que não podem realizar o bacharel e 

o licenciado. Fatores como hierarquia entre pós-graduação/pesquisa e graduação; 

tensões entre o curso e a administração superior e entre curso e departamento; relação 

entre o corpo docente e a Coordenação do curso; valores, concepções e práticas 

disseminados no imaginário de cada curso. Esses elementos se combinam, interferem, 

distorcem, mediatizam e reelaboram as políticas curriculares centralizadas.    

Na perspectiva de Lopes (2005, p. 53) o conceito de recontextualização formulado 

por Bernstein tem sido útil para o entendimento das reinterpretações que sofrem os 

diferentes textos na sua circulação pelo meio educacional. Por exemplo, as orientações 

das agências multilaterais, que têm adquirido similaridade, embora destinadas a 

realidades muito distintas, se adaptam, se modificam quando de sua inserção nos 

Estados-nação; orientações e diretrizes curriculares nacionais são alvo de alterações em 

função das mediações das diferentes esferas governamentais, das instituições de ensino 

e dos contextos disciplinares. Para Bernstein (apud LOPES, 2005) no processo de 

recontextualização, os textos oficiais ou não são fragmentados ao circularem no corpo 

social da educação, alguns fragmentos são mais valorizados em detrimento de outros e 

são associados a outros fragmentos de textos capazes de ressignificá-los e refocalizá-

los. (LOPES, 2005, p. 54). 

Os limites da abordagem de Bernstein são também apresentados por Lopes (2005), 

quando destaca o caráter marcadamente estruturalista que Bernstein imprime à 

recontextualização, o que pode ser percebido nos seguintes aspectos: a mudança e a 

resistência são pensadas a partir de determinadas regras; a definição da 

recontextualização acontece com base em pares binários interconectados, entendidos 

como expressões das relações de poder classificatórias; a estrutura é a sintaxe das 

transformações possíveis (LOPES, 2005, p. 54/55). Para essa análise, a 

recontextualização tende a ter um sentido negativo, na medida em que as mudanças e 

alterações nos significados dos discursos são interpretadas como deturpação. 

Mesmo considerando esses limites, Lopes (2005) defende a utilização do conceito 

de recontextualização para pesquisas sobre políticas de currículo, pois por meio dele é

possível marcar as reinterpretações como inerentes aos processos de circulação de 

textos, articular a ação de múltiplos contextos nessa reinterpretação, identificando as 
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relações entre processos de reprodução, reinterpretação e mudança, nos mais 

diferentes níveis. (p. 55)

   Segundo Lopes (op. cit.), Ball acrescenta o conceito de hibridismo à análise da 

recontextualização, argumentando que os processos de recontextualização são, 

sobretudo, produtores de discursos híbridos. (LOPES, 2005, p. 56) Dessa forma o autor 

aproxima-se das reflexões pós-estruturalistas e pós-colonialistas.

3.1. Exploração do Entendimento de Hibridismo  

O acompanhamento das atividades de criação dos PP das licenciaturas foi 

evidenciando uma grande diversidade na forma de interpretar e interagir com as 

diretrizes curriculares. Apesar de alguns elementos se apresentarem como tendência 

geral (dificuldades de: assimilação do que vem a ser a identidade própria das 

licenciaturas, envolver os professores nas atividades de elaboração dos PP, interação 

pessoal, inserção das 400 horas de prática como componente curricular, e outros 

aspectos), a intensidade, a forma como se combinaram com outras características e 

contingências de cada curso foram sempre inéditas. O conceito de hibridismo contribuiu 

bastante para ampliar a compreensão do processo mediante o qual os cursos se 

apropriaram das diretrizes curriculares para formação de professores, como as 

integraram às suas peculiaridades e como tudo isso produziu um novo PP em cada 

curso. Cabe, então, explorar mais esse conceito e situar em que bases foi utilizado nesta 

investigação. 

Canclini (2000) empregou a idéia de hibridismo para compreender as articulações 

entre Modernidade e Pós-Modernidade, entre cultura e poder na América Latina. Para o 

autor, as inter-relações culturais contemporâneas adquirem um grau de complexidade 

que não podem mais ser entendidas apenas a partir da oposição entre pares binários – 

centro-periferia, nacional-estrangeiro, culto-popular, hegemônico-subalterno – em que 

um dos pólos tenta impor seus padrões e o outro procura resistir. Não se trata de 

imaginar o fim deste tipo de relação de poder, mas de reconhecer que se capta muito 

pouco quando se considera apenas as relações de poder verticalizadas. Os cenários 

culturais contemporâneos expressam o desmoronamento das fronteiras rigidamente 

delimitadas, das classificações bem definidas e aproximam-se mais do intercâmbio, da 

fragmentação, da mescla entre categorias, da coexistência e da ambivalência. O mundo 
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contemporâneo convive, ao mesmo tempo, com a organização e a desorganização de 

categorias. 

O desenvolvimento moderno tentou distribuir os objetos e os signos em 
lugares específicos: as mercadorias de uso atual nas lojas, os objetos do 
passado em museus de história, os que pretendem valer por seu sentido 
estético em museus de arte. Ao mesmo tempo as mensagens emitidas pelas 
mercadorias, pelas obras históricas e artísticas, e que indicam como usá-las 
circulam pelas escolas e pelos meios de comunicação. Uma classificação 
rigorosa das coisas e das linguagens que falam delas sustém a organização 
sistemática dos espaços sociais em que devem ser consumidos. (...) 
Contudo a vida urbana transgride a cada momento essa ordem. No 
movimento da cidade os interesses mercantis cruzam-se com os históricos, 
estéticos e comunicacionais. As lutas semânticas para neutralizar, perturbar a 
mensagem dos outros ou mudar seu significado, e subordinar os demais à 
própria lógica, são encenações dos conflitos entre as forças sociais: entre o 
mercado, a história, o Estado, a publicidade, e a luta popular para sobreviver. 
(CACLINI, 2000, p. 300/301).                 

O autor desenvolve a idéia de hibridismo, analisando as manifestações culturais 

que, atualmente, não se enquadram nas classificações tradicionais que separam culto, 

popular e massivo. Hoje é difícil fazer essa delimitação, pois as produções culturais 

misturam-se, fragmentam-se, dialogam, hibridizam-se: monumentos históricos e 

artísticos misturam-se a grafismos e propagandas e são palco de manifestações 

populares; museus expõem ao mesmo tempo esculturas, telas, artesanato e desenho 

industrial. Filmes, vídeoclips, comerciais, coletâneas e multimídias diversas 

decompõem, mesclam, transgridem as formas de distinguir e hierarquizar clássico e 

popular na música, na literatura, no teatro e nas artes em geral.  Para explicar o 

hibridismo, Canclini utiliza-se de três processos: a descoleção, a desterritorialização e a 

expansão dos gêneros impuros. 

3.2. Descoleção

De acordo com Canclini (2000) a formação de coleções especializadas de arte 

culta e folclore foi, inicialmente na Europa moderna e depois na América Latina, um 

recurso para classificar os bens simbólicos em grupos separados e hierarquizados. 

Museus, bibliotecas, salas de concerto constituíram espaços para guardar, exibir e 

consultar as coleções. Hoje, os museus misturam salas que expõem obras de artistas 

consagrados com salas que apresentam objetos populares, desenho industrial, 

performances, artes corporais e outras manifestações que não se permitem encaixar em 
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categorias de objetos colecionáveis. As coleções se misturam, fragmentam-se, 

desorganizam-se. As manifestações culturais não podem mais ser lidas segundo 

classificações rígidas, uma vez que os estilos se confundem, elementos contraditórios 

interagem, os limites se tornam tênues.   

A agonia das coleções é o sintoma mais claro de como se desvanecem as 
classificações que distinguiam o culto do popular e ambos do massivo. As 
culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis e portanto desaparece a 
possibilidade de ser culto conhecendo o repertório das “grandes obras” , ou 
ser popular porque se domina o sentido dos objetos e mensagens produzidos 
por uma comunidade mais ou menos fechada (uma etnia, um bairro, uma 
classe). Agora essas coleções renovam sua composição e sua hierarquia com 
as modas, entrecruzam-se o tempo todo, e, ainda por cima, cada usuário pode 
fazer sua própria coleção. As tecnologias de reprodução permitem a cada um 
montar em sua casa um repertório de discos e fitas que combinam o culto 
com o popular, incluindo aqueles que já fazem isso na estrutura de suas obras 
(...) (CANCLINI, 2000, p. 304). 

As coleções se desorganizam, rompem critérios e referenciais estabelecidos, 

passam a se pautar em outras lógicas, dessacralizando obras, fragmentando-as, 

reagrupando-as. 

Como entender o encontro do artesanato indígena com catálogos de arte de 
vanguarda sobre a mesa da televisão? O que buscam os pintores quando citam 
no mesmo quadro imagens pré-colombianas; coloniais e da indústria cultural; 
quando as reelaboram usando computadores e laser? Os meios de 
comunicação eletrônica que pareciam destinados a substituir a arte culta, 
agora os difunde maciçamente. O rock e a música ‘erudita’ se renovam, 
mesmo nas metrópoles, com melodias populares asiáticas e afro-americanas. 
(CANCLINI, 2000, p. 18).      

As possibilidades tecnológicas do mundo atual (fotocopiadoras, dvd’s, vídeoclips, 

computadores, internet, vídeogames) trazem novas perspectivas, ensejam novas 

necessidades, desencadeiam outras formas de (des)organização, criam outros sentidos, 

induzem a vínculos mais fluidos entre os textos: gravar, regravar, justapor elementos 

numa ordem diversa, recortar, colar, reorganizar itens ou tópicos diferentes, opostos, 

mesclar gêneros diversos (música, texto, imagem), redimensionar tempo e espaço. 

Enfim, são recursos que implicam mudanças culturais, subvertem antigas formas de 

classificar, distinguir e hierarquizar as produções culturais, ocasionando o que Canclini 

chama de decomposição das coleções rígidas (p. 307) que separavam culto, popular e 

massivo, absolutizando certos patrimônios e discriminando outros.    
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Canclini (2000, p. 308) lembra que os recursos tecnológicos não são neutros, pois 

existe uma assimetria em sua produção e seu uso, entre países centrais e dependentes, 

entre consumidores de diferentes classes dentro de uma mesma sociedade. O 

significado das mudanças culturais conseqüentes das inovações tecnológicas depende 

do uso que se fizer delas. Elas contribuem para desestabilizar, romper e relativizar 

classificações rígidas (coleções categorizadas em culto, popular, massivo) produzindo 

recomposições e novos sentidos. Estes se formam também a partir de correlações de 

poder, não necessariamente aquele poder verticalizado (centro-periferia, nacional-

estrangeiro, burgueses-proletariado). Sem excluir este, novas configurações e novos 

sentidos se formam do entrecruzamento, da circulação e da articulação de vários focos 

de poder, de um poder descentralizado.      

3.3 Desterritorialização 

Com esse termo, o autor refere-se à perda da relação ‘natural’ da cultura com os 

territórios geográficos e sociais e, ao mesmo tempo, certas relocalizações relativas, 

parciais, das velhas e novas produções simbólicas. (CANCLINI, 2000, p. 309). 

Para ilustrar a desterritorialização, Canclini (2000) analisa a transnacionalização 

dos mercados simbólicos argumentando que não se pode explicar esse fenômeno apenas 

com base no confronto entre culturas nacionais e imperialismo; centros desenvolvidos e 

em desenvolvimento, Primeiro e Terceiro Mundos. O modelo de confronto entre dois 

pólos é insuficiente para entender as atuais relações de poder. Não se trata de ignorar a 

importância dessa tensão, mas de considerar outros elementos e outras interferências 

que se fazem presentes e interagem numa trama de muitos fios e não numa via de 

direção dupla. 

A desigualdade persistente entre o que os dependentistas chamavam de 
primeiro e terceiro mundo mantém com relativa vigência alguns de seus 
postulados. Mas ainda que as decisões e benefícios dos intercâmbios se 
concentrem na burguesia das metrópoles, novos processos tornam mais 
complexa a assimetria: a descentralização das empresas, a simultaneidade 
planetária da informação e a adequação de certos saberes e imagens 
internacionais aos conhecimentos e hábitos de cada povo. A disseminação 
dos produtos simbólicos pela eletrônica e pela telemática, o uso de satélites e 
computadores na difusão cultural também impedem de continuar vendo os 
confrontos dos países periféricos como combates frontais com nações 
geograficamente definidas. (CANCLINI, 2000, p. 310).  
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Para o autor, as migrações multidirecionais constituem também um fator de 

desterritorialização, já que envolvem vários tipos de população e originam grande fluxo 

de circulação cultural. O autor exemplifica como a migração de latino-americanos para 

os Estados Unidos influencia a produção cultural daquele País. O aumento de estações 

de rádio e televisão, e de publicações em espanhol, a produção de filmes, peças de 

teatro, o trabalho de artistas plásticos e a música despertam o interesse pela cultura 

latino-americana e provocam uma interação com a cultura local. A migração produz a 

circulação de pessoas, dinheiro, mercadorias, informações e significados. Esses 

processos põem em questão a idéia de comunidade com limites bem definidos, com 

uma localização territorial específica. As idas e vindas dos migrantes, ligações 

telefônicas e via internet, propiciam um contato freqüente entre os que foram e os que 

ficaram, permitindo a conservação das relações com o local de origem de tal forma que 

já não se podem conceber os dois conjuntos como comunidades separadas

(CANCLINI, 2000, p. 313). Os contatos constantes com a comunidade mantêm os 

laços, mesmo que a distância, como se a comunidade estivesse dispersa em vários 

lugares, ou seja, os elementos que a definem não se limitam ao espaço territorial de 

origem.  

As cidades que recebem grande número de migrantes adquirem caráter 

multicultural: misturam-se as línguas, os costumes, os gostos e interesses. Como diz 

Eduardo Rosado (apud CANCLINI, 2000, p. 314) a noção de uma cultura autêntica 

como um universo autônomo internamente coerente não é mais sustentável.

A interferência cultural produzida por essa dinâmica migratória não é exercida 

num sentido unilateral em que o lugar ou país mais desenvolvido impõe sua influência a 

outro menos desenvolvido. O autor em pauta alerta que o mundo funciona cada menos 

segundo essa lógica binária. Ocorre uma interação complexa de mútua interferência em 

que ambos os lados são afetados. O resultado não é nem uma síntese entre culturas nem 

a dissolução de uma cultura diante do poderio da outra. Para compreender esse 

fenômeno é necessária uma cartografia alternativa do espaço social, baseada mais nas 

noções ‘circuito’ e ‘fronteira’ (ROUSE apud CANCLINI, 2000, p. 314).  Nessa troca e 

nesse diálogo ocorre muita coisa simultânea e tumultuadamente: preservação, permuta, 

ganhos, perdas, reelaboração, acumulação, ambivalência, coexistência, pluralidade. Se 

há, por um lado, um movimento forte de intercâmbio e interferência mútua, há também 

grande esforço de preservação de laços, costumes, afetos e elementos diversos. Nesse 

sentido, não se pode pensar que algum dos lados envolvidos tenha se mantido imune, 
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inalterado enquanto o outro perdeu totalmente suas características culturais originais; 

ocorre um movimento, uma troca, um diálogo. Numa tensão entre a preservação das 

características originais e as influências recebidas de outros lugares, a cultura se 

desterritorializa e espraia-se, transcende seus limites territoriais, numa mobilidade 

incessante. 

Todas as artes se desenvolvem em relação com outras artes: o artesanato 
migra do campo para a cidade; os filmes, os vídeos e canções que narram 
acontecimentos de um povo são intercambiados com outros. Assim as 
culturas perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham em 
comunicação e conhecimento. (CANCLINI, 2000, p. 348).  

É importante destacar, como faz Canclini, que a desterritorialização e a 

reterritorialização ocorrem em meio a conflitos, confrontos, discriminações e relações 

de poder próprios do contexto social e econômico em que estão inseridos. 

Os cruzamentos intensos e a instabilidade das tradições, bases da abertura 
valorativa, podem ser também – em condições de competição profissional – 
fontes de preconceitos e confrontos. Por isso a análise das vantagens ou 
inconvenientes da desterritorialização não deve ser reduzida aos movimentos 
de idéias ou códigos culturais, como é freqüente na bibliografia da pós-
modernidade. Seu sentido se constrói também em conexão com as práticas 
sociais e econômicas, nas disputas pelo poder local, na competição para 
aproveitar as alianças com poderes externos. (CANCLINI, 2000, p. 326).

Por várias vezes o autor refere-se ao processo de reorganização cultural do poder 

em que as relações não se esgotam nas influências bipolar e verticalizada porque 

adquirem um caráter descentralizado e multideterminado. 

As representações maniqueístas e conspirativas do poder encontram parcial 
justificativa em alguns processos contemporâneos. Os países centrais usam as 
inovações tecnológicas para acentuar a assimetria e a desigualdade em 
relação aos dependentes. As classes hegemônicas aproveitam a transformação 
industrial para reduzir o trabalho dos operários, restringir o poder dos 
sindicatos, mercantilizar bens – entre eles, os educativos e culturais – (...). 
Aparentemente os grandes grupos concentradores de poder são os que 
subordinam a arte e a cultura ao mercado que disciplinam o trabalho e a vida 
cotidiana. (CANCLINI, 2000, p. 345/346). 

Mas as operações interculturais contemporâneas, o cruzamento das fronteiras entre 

culto, popular e massivo, as transformações originadas pelos meios de comunicação de 

massa e pelas novas tecnologias revelam que esse tipo de explicação é insuficiente para 

abranger sua amplitude e complexidade. 
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Uma visão mais ampla permite ver outras transformações econômicas e 
políticas apoiadas em transformações culturais de longa duração, que estão 
dando uma estrutura diferente aos conflitos.Os cruzamentos entre culto e 
popular tornam obsoleta a representação polar entre ambas as modalidades de 
desenvolvimento simbólico e relativizam, portanto, a oposição política entre 
hegemônicos e subalternos, concebida como se se tratasse de conjuntos 
totalmente diferentes sempre confrontados. O que sabemos hoje sobre as 
operações interculturais dos meios massivos e as novas tecnologias, sobre a 
reapropriação que diversos receptores fazem deles, afasta-nos das teses sobre 
a manipulação onipotente dos grandes conglomerados metropolitanos. Os 
paradigmas clássicos segundo os quais foi explicada a dominação são 
incapazes de dar conta da disseminação dos centros, da multipolaridade das 
iniciativas sociais, da pluralidade de referências – tomadas de diversos 
territórios – com que os artistas, os artesãos e os meios massivos montam 
suas obras. (CANCLINI, 2000, p. 346). 

Diferentes tipos de relação (étnicas, familiares, entre mídia e receptores, entre 

trabalhadores, entre moradores de um bairro, entre membros de uma organização) se 

entrelaçam, misturam-se, comunicam-se e influenciam-se. Nesse processo, se imbricam 

movimentos do afeto a participação em atividades solidárias ou cúmplices em que 

hegemônicos e subalternos precisam um do outro. (CANCLINI, 2000, p. 347) Ritos, 

relações cotidianas, lideranças, redes de comunicações, cruzamentos de fronteiras, 

misturas de categorias, ressignificação de sentidos e rupturas compõem uma complexa 

trama de interferências, conflitos, convencimentos, negociações, resistências, pactos e 

adesões em que não se pode falar do poder, cortando verticalmente as relações, mas 

como propõe Canclini (2000), trata-se de uma obliqüidade de poderes, de poderes 

descentralizados. Os confrontos, reações, adesões, resistências, afetividades, 

obediências, transgressões e transações secretas, não podem ser entendidos a partir 

apenas do poder verticalizado, senão a partir das diferentes conexões que se 

estabelecem e se rompem constantemente numa trama em que diferentes campos de 

poder se cruzam e se relacionam. 

3.4 Gêneros Impuros 

Além da descoleção e da desterritorialização o autor aponta a formação dos 

gêneros impuros como mais um dos fenômenos que ajudam a compreender a 

hibridização. De acordo com Canclini (2000), há manifestações culturais que se abrem à 

migração, ao cruzamento de outros gêneros e de outras linguagens, mas há gêneros 

constitucionalmente híbridos, por exemplo, grafite e os quadrinhos. (...) Lugares de 
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intersecção entre o visual e literário, o culto e o popular, aproximam o artesanal da 

produção industrial e da circulação massiva. (CANCLINI. 2000, p. 336). 

O grafite representa uma fusão de gêneros expresso mediante estilos descontínuos, 

que podem significar lutas pelo controle do espaço. Seu traço manual, espontâneo, 

opõe-se estruturalmente às legendas políticas ou publicitárias “bem” pintadas ou 

impressas e desafia essas linguagens institucionalizadas, quando as altera. O grafite

afirma o território mas desestrutura as coleções de bens materiais e simbólicos. 

(CANCLINI, 2000, p. 337) Podem aparecer como formas de propagação do 

pensamento de um grupo que não dispõe da mídia para se expressar, manifestação de 

protestos, palavras de ordem, utopias, deboche, indignação e ceticismo com a política. 

Os quadrinhos, segundo Canclini, outra manifestação de um gênero impuro, fazem 

parte da cultura contemporânea e estabelecem, segundo o autor, uma aliança inovadora 

entre a cultura icônica e a literária. Envolvem arte e jornalismo e é o ramo da indústria 

editorial que mais produz lucro.  

As histórias em quadrinhos originam outras ordens e técnicas narrativas, ao 

combinar linguagem escrita e imagens e atraindo públicos de classes e idades variadas. 

Os quadrinhos criam personagens; reelaboram e satirizam situações e personagens 

históricos, folclóricos, literários e de filmes; misturam tempos e espaços; apresentam 

críticas, ironias e humor sobre política e questões contemporâneas. 

3.5 Hibridismo e Currículo 

As reflexões teóricas de Canclini (2000) sobre hibridismo, envolvendo descoleção, 

desterritorialização, formação de gêneros impuros e poderes oblíquos, foram bastante 

oportunas para a compreensão do processo de elaboração dos projetos pedagógicos das 

Licenciaturas da UFC. O conceito de hibridismo fundamentou a análise e a reflexão 

sobre um percurso caracterizado pela diversidade, pela interferência de vários fluxos de 

poder, pelos rompimentos, fragmentações, recomposições, adesões e resistências, 

descontinuidades, avanços e recuos, coexistência de novas e antigas concepções e 

também de concepções em mutação e ambivalências. Esses elementos, misturados e 

combinados em diferentes níveis e intensidades, com “tons, cores e sabores” próprios de 

cada curso produziram as novas propostas curriculares para os cursos de licenciatura.

Lopes (2005), apoiada em Ball, incorpora a categoria hibridismo para 

compreender 
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(...) as políticas de currículo não apenas como políticas de seleção, produção, 
distribuição e reprodução do conhecimento, mas como políticas culturais, que 
visam orientar determinados desenvolvimentos simbólicos, obter consenso 
para uma determinada ordem e/ou alcançar uma transformação social 
almejada. (p. 56). 

No caso da formação de professores, as políticas curriculares nacionais, que se 

traduziram em políticas institucionais, internas e locais, envolveram disputas e 

interesses em torno do valor simbólico e do significado do que é ser professor e, 

consequentemente, de como formar esse profissional. Nesse sentido, são políticas 

culturais. Na criação dos currículos das Licenciaturas, antigos e novos significados e 

concepções de formação docente estiveram em confronto. O que resulta, porém, como 

proposta curricular não nasce apenas da oposição entre esses dois pólos. Outros 

elementos e relações complexas interferiram na elaboração dessa proposta. É um 

resultado híbrido em que vários aspectos interagiram. 

A hibridização, como explicitado, não obedece a classificações rigidamente 

definidas, adquire um caráter difuso, em que identidades e diferenças se misturam. Os 

resultados desse hibridismo são gêneros impuros que não podem ser classificados 

segundo as categorias tradicionalmente estabelecidas, nem entendidos pelo princípio da 

contradição, ou explicados apenas por distinções e oposições binárias. Para Lopes 

(2005),

(...) são discursos ambíguos em que as marcas supostamente originais 
permanecem, mas são simultaneamente apagadas pelas interconexões 
estabelecidas em uma bricolagem, visando sua legitimação. Dessa forma, os 
múltiplos discursos das políticas assumem a marca da ambivalência, pela qual 
há possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria. (p. 
58).

A autora destaca a idéia de que as produções culturais híbridas, geradas a partir da 

circulação de textos, discursos e significados continuamente apropriados, 

reinterpretados e recontextualizados nas diferentes realidades, não significam a 

democratização de sentidos, ou a ausência de hierarquias entre diferentes possibilidades 

de significados. As produções culturais híbridas resultam, também, de relações de poder 

que valorizam determinados sentidos em detrimento de outros, silenciam e omitem 

discursos enquanto ressaltam outros, impõem limites, estabelecem negociações, 

produzem conflitos e favorecem interesses. O resultado dessas relações não equivale à 
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imposição do que prescrevem as instâncias superiores; nem a resistência local se 

mantém intocada pelas políticas centralizadas, pois é o produto de negociações em 

diferentes instâncias e contextos em que os significados e os discursos se interferem, se 

imbricam, se metamorfoseiam e se pluralizam. A compreensão do conceito de 

hibridismo não pressupõe a superação das hierarquias e das relações de poder na 

constituição das políticas curriculares, mas um alargamento na compreensão destas, 

procurando captar a multiplicidade de influências e as diferentes redes de poder que 

interferem na apropriação/implantação dos textos curriculares.

Na reflexão de Lopes (2005) e dos autores que a esteiam, o híbrido se constitui na 

dinâmica de imposição/legitimação de sentidos e significados. O discurso colonizador, 

no caso das culturas, ou as políticas curriculares centralizadas pretendem se impor de 

forma absoluta, mas precisam de reconhecimento, sendo, para tanto necessário negociar 

sentidos e significados. Isto produz efeitos inesperados que escapam ao controle, 

produzem ambivalências e elaborações imprevisíveis. A autora acrescenta que essa 

negociação é um jogo desigual, marcado por relações assimétricas de poder pois as 

instâncias que constroem esse jogo têm distintas posições de legitimidade. (LOPES, 

2005, p. 59) Segundo a compreensão de recontextualização por processos híbridos 

defendida por ela, há relações de poder oblíquas que favorecem determinados sentidos 

e significados em detrimento de outros nos processos de negociação, nos quais os 

deslizamentos de sentidos são formas de escape da opressão; ou seja, a incorporação de 

políticas curriculares não ocorre segundo uma hierarquia rígida, pois as relações de 

poder são assimétricas. O poder circula em diferentes perspectivas e não apenas 

verticalmente, há descentramentos, zonas de escape e fugas ao controle. 

Em cada curso de licenciatura, as políticas nacionais, assim como as orientações 

advindas da Pró-Reitoria de Graduação encontraram experiências acumuladas, 

concepções e significados instituídos, um clima relacional e vivências grupais próprias. 

As experiências profissionais (na escola básica, na pesquisa), a formação (bacharéis, 

licenciados), as relações entre Coordenação e Departamento, hierarquias internas, dentre 

outros aspectos, determinaram formas diferentes de incorporar exigências e orientações 

legais e institucionais. As distintas posições de legitimidade se conectam e se cruzam, 

formando um tecido de inter-relações complexo e diverso dando azo em cada realidade 

a uma proposta curricular com características híbridas em que se combinam, se 

articulam e se confrontam aspectos legais, institucionais, inter-relacionais e 

contingências diversas. 



4  O CENÁRIO CONTEMPORÂNEO: NOVOS DESAFIOS À DOCÊNCIA 

O mundo contemporâneo com suas características, tensões, demandas e pressões, 

aponta novos desafios, rompe com modelos e expõe fragilidades levando a profissão 

docente a rever e ressignificar sua identidade. O que é ser professor, hoje? Qual sua 

função na realidade atual? Que novas exigências são feitas a esse profissional? Que 

aspectos devem ser considerados na sua formação?   

Sem pretender exaurir o tema, apontarei alguns elementos que caracterizam a 

contemporaneidade e trazem conseqüências para a profissão docente e, 

consequentemente para sua formação. São eles: globalização e neoliberalismo, novas 

tecnologias de informação e comunicação, reestruturação produtiva, diversidade cultural 

e limitações da Ciência clássica. 

4.1 Globalização e Neoliberalismo 

As idéias neoliberais ganharam visibilidade e se difundiram por vários países nos 

anos 1980, por intermédio de seus porta-vozes que apontavam o Estado como “culpado” 

pelos males vivenciados pela sociedade. Inchado, pesado, incompetente para atender às 

demandas da “Modernidade”, ele devia ser enxugado e seus gastos sociais haveriam de 

ser minimizados. Nesse contexto, o capital entra numa crise que é, na verdade, a crise 

de suas taxas de lucro, segundo Frigotto (1998). 

 Neste contexto, a globalização deveria ser uma estratégia para recuperar as taxas 

de lucro, neutralizando os controles nacionais, atingindo o fundo público. Frigotto 

(1998, p. 13), assim caracteriza a globalização: 

No plano sócio-econômico o capital, centrado no monopólio crescente das 
novas tecnologias microeletrônicas associadas à informática, rompe com as 
fronteiras nacionais e globaliza-se de forma violenta e excludente sem 
precedentes. Globaliza-se sobretudo, o capital financeiro especulativo que 
dilapida os fundos públicos nacionais, particularmente das economias do 
hemisfério Sul. Os juros mensais pagos equivalem aos anuais dos países 
centrais. Estruturam-se, de outra parte, blocos econômicos com poder 
assimétrico, redesenhando a geografia humana planetária numa nova 
(des)ordem mundial com países integrados ao capital e países ou regiões 
situados à margem. 
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A globalização apresenta-se, então, como ruptura das fronteiras dos mercados 

nacionais, na disputa pela realização das mercadorias, ou seja, pela sua venda. Isso 

ocorre,

(...) sob a égide da força desigual do Acordo Geral de Tarifas e Comércio 
(GTT) e pela hegemonia do capital financeiro (capital-dinheiro), que circula, 
como uma nuvem de um pólo a outro do planeta, facilitado pelas redes de 
informação, sob a tecnologia micro-eletrônica, em busca de valorização. 
(FRIGOTTO, 1998, p. 42). 

O conjunto de reformas para garantir o programa de reajuste econômico, assim 

como o seu discurso legitimador foram deliberados pelo grupo de países mais 

desenvolvidos e ganharam a forma de aparente acordo global, conhecido como 

Consenso de Washington. O programa de estabilização e a reforma econômica 

incluíram, segundo Gentili (1998, p. 14) dez tipos específicos de reforma: disciplina

fiscal; redefinição das prioridades do gasto público; reforma tributária; liberalização 

do setor financeiro; manutenção das taxas de câmbio competitivas; liberalização 

comercial; atração das aplicações do capital estrangeiro; privatização de empresas 

estatais; desregulação da economia; proteção de direitos autorais.

As idéias neoliberais e as políticas de reajuste econômico foram penetrando as 

administrações governamentais latino-americanas, convencidas de ser esta a única 

alternativa para solução de seus problemas sociais e econômicos. 

 Gentili (1998, p. 29) argumenta que a hegemonia do ideário neoliberal não se 

reduz apenas à construção de uma política de consentimento, mas também a uma 

poderosa estratégia de coerção. Organismos financeiros internacionais como Banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco Interamericano de Desenvolvimento 

têm tido papel fundamental nos ajustes e reestruturações neoliberais nos países de 

capitalismo periférico, incluindo a América Latina. Os citados organismos passam a 

exercer intervenção direta na política econômica desses países, mediante a imposição de 

condições e recomendações para a negociação da dívida externa e para captação de 

novos empréstimos. 

Soares (1996, p. 21) destaca a relevância que o Banco Mundial passou a desfrutar 

no cenário internacional. Juntamente com o FMI, o Banco Mundial foi transformado 

pelo grande capital internacional num órgão responsável pela administração da crise de 

endividamento e pela reestruturação neoliberal dos países devedores. 
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 As intervenções dos organismos financeiros internacionais têm como alvo: a 

redução dos gastos públicos, limitando ao máximo a intervenção dos governos nas 

políticas sociais, e a implementação de amplo programa de privatização. 

Gentili (1998) assevera que a análise dos resultados das políticas de ajuste 

econômico ditadas pelo Acordo de Washington, nos países da América Latina, não é 

positiva. No caso da educação, a diminuição dos gastos públicos produz a degradação 

das condições de infra-estrutura dos sistemas educacionais e a redução dos salários dos 

docentes e demais trabalhadores da educação. Isso faz com que aumente a 

responsabilidade da família com os gastos da educação, como conseqüência da 

privatização do ensino público. 

No campo das políticas educacionais, o papel financiador do Estado diminui à 

medida que aumenta seu papel controlador, consolidado mediante parâmetros e 

diretrizes curriculares e processos avaliativos centralizados; uma perspectiva coerente 

com os ditames do Banco Mundial. 

Neste cenário, a formação do professor é uma área estratégica para o alcance das 

mudanças pretendidas. São introduzidas medidas como criação de novas instâncias 

para a formação (como o Instituto Superior de Educação e o Normal Superior) e o 

desenvolvimento de competências como conteúdo. (SHEIBE, 2003a, p. 3). Segundo a 

autora, o modelo dos institutos superiores de educação significa uma 

desresponsabilização das instituições universitárias pela formação do professor. A 

autora lembra que a atual legislação diferenciou e hierarquizou o Ensino Superior e que 

a formação do professor foi preferencialmente destinada aos institutos superiores de 

educação

Cursos com menores exigências, para sua criação e manutenção, do que 
aquelas inerentes às instituições universitárias. Os critérios que orientam a 
proposta dos Institutos Superiores de Educação diferenciam-se dos 
parâmetros que orientam uma formação universitária, esta necessariamente 
vinculada à pesquisa e à produção de conhecimento. Considerando que a 
formação inicial é momento chave da construção de uma socialização e de 
uma identidade profissional, esta determinação é desqualificadora para a 
profissionalização docente. (SHEIBE, 2003a, p. 4) 

A autora reforça que não é casual a escolha do Instituto Superior como local 

preferencial para a formação docente, o nível mais baixo na hierarquia das instituições 

de Ensino Superior, e também a mais barata.    
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4.2 A Reestruturação Produtiva 

A crise do capitalismo iniciada na década de 1970 reflete o esgotamento do 

modelo de desenvolvimento capitalista adotado no pós-guerra. Marca também o 

desgaste do padrão de organização produtiva fordista-taylorista. A busca pela 

recomposição dos lucros, a redução de custos e a competitividade imposta com 

globalização da economia contribuem para o processo de substituição da eletromecânica 

pela microeletrônica e pela informática, gerando uma nova base para o setor produtivo, 

para sua organização e gestão. Hoje, a acumulação de capital está diretamente ligada à 

capacidade de acumular tecnologia inovadora. 

 A organização produtiva, baseada no antigo modelo fordista-taylorista, 

caracterizava-se pela separação entre ações intelectuais e instrumentais, exercidas por 

dirigentes e trabalhadores, respectivamente. Para o modelo fordista-taylorista, a 

educação não exercia papel central, por não se exigir maior preparação do trabalhador. 

Este era preparado dentro da empresa para realizar tarefas repetitivas. Depois de certo 

tempo, era demitido e substituído por outro com menor salário. Esse modelo, entretanto, 

entrou em decadência, por não mais atender às demandas de lucro e competitividade. 

Em seu lugar, foi inserido modelo modelo baseado na microeletrônica que tem como 

característica principal a flexibilidade e para o qual são exigidas novas habilidades do 

trabalhador: capacidade de abstração, comunicação, flexibilidade, integração, 

capacidade de resolver problemas práticos, utilizando conhecimentos científicos, 

autonomia, dentre outras. 

Kuenzer (2001) esclarece que as mudanças provocadas pela reestruturação 

produtiva causaram grandes impactos sobre os processos pedagógicos, passando a 

exigir do cidadão o desenvolvimento de novos conhecimentos, habilidades e atitudes 

para sua inserção no mundo produtivo 

(...) a crescente complexidade dos instrumentos de produção, informação e 
controle, nos quais a base eletromecânica é substituída pela base 
microeletrônica, passa a exigir o desenvolvimento de competências 
cognitivas superiores e de relacionamento tais como análise, síntese, 
estabelecimento de relações, criação de soluções inovadoras, rapidez de 
resposta, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes 
formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar 
processos para atingir metas, trabalhar com prioridades, avaliar, lidar com as 
diferenças, enfrentar os desafios das mudanças permanentes, resistir a 
pressões, desenvolver o raciocínio lógico formal aliado à intuição criadora, 
buscar aprender permanentemente, e assim por diante. (p. 17/18). 
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A autora argumenta que a Pedagogia baseada no princípio fordista-taylorista e 

numa ciência fragmentada é incompatível com a complexidade do mundo atual. Os 

conteúdos atuais são questionados, devem ser trabalhados no sentido de desenvolver a 

capacidade de localizar, produzir e trabalhar com informações novas. Os métodos 

devem propiciar a articulação escola e trabalho, teoria e prática, reflexão e ação, além 

do desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender. Os procedimentos de 

avaliação devem verificar as habilidades de resolver problemas, identificar e organizar 

informações, e não apenas a capacidade de memorizar conteúdos relacionados à cultura. 

A efetivação dessa concepção exigirá professores qualificados, capazes de 

organizar situações de aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento das 

capacidades exigidas pelo momento presente. As escolas também deverão ser um 

ambiente fomentador de diferentes aprendizagens com salas-ambientes, laboratórios, 

bibliotecas e material didático condizentes com o desenvolvimento daquelas 

habilidades. As relações rígidas e autoritárias deverão ser substituídas pelas relações 

democráticas e participativas em todos os níveis. 

A reestruturação produtiva exige um novo trabalhador, mas é preciso que se esteja 

vigilante para a contradição que essa exigência traz em si. A formação de um novo tipo 

de trabalhador não pode se transformar numa determinação do mundo da produção à 

escola. Deve ser percebida também do ponto de vista do interesse do cidadão que se 

instrumentaliza para participar criticamente da nova configuração social e para 

consolidar uma sociedade mais justa. 

Freitas (1995, p. 127) contrasta os interesses do setor produtivo para com a 

educação do trabalhador e aqueles propostos por educadores críticos e pelas forças 

progressistas. “Enquanto o capital está interessado em preparar um novo trabalhador, 

nós estamos interessados em formar um novo homem”. O autor alerta para a 

necessidade de distinguir entre dois projetos que muitas vezes confundem os discursos: 

um que visa à preparação da mão de obra que está sendo demandada pela reestruturação 

do mundo do trabalho e outro que intenta formar o cidadão para enfrentar os desafios do 

mundo contemporâneo e contribuir para um mundo mais saudável e democrático.

O enfrentamento dessas complexas questões exigirá uma revisão no perfil dos 

professores. Práticas centradas num conteúdo estático e auto-suficiente, numa 

metodologia meramente expositiva, em relações autoritárias estão em descompasso 

relativamente ao desenvolvimento das capacidades exigidas pelo momento presente.  
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Neste sentido, é fundamental que a formação do professor contribua para a 

conscientização deste no que se refere às novas exigências que o setor produtivo impõe 

à educação e, conseqüentemente, ao controle que passa a exercer sobre a escola. A 

formação docente deve oferecer condições para que o futuro professor possa conhecer e 

analisar criticamente a nova organização produtiva e suas exigências à educação; 

distinguir os diferentes projetos para a educação; desmistificar discursos supostamente 

interessados na qualidade da escola; e identificar políticas educacionais governamentais 

alinhadas com as demandas do capital. Além disso, o professor deve estar capacitado a 

planejar, executar e avaliar uma ação pedagógica que articule as características do 

momento atual e os interesses da maioria dos cidadãos. 

Evidentemente, a consecução dessas metas pressupõe uma política educacional 

condizente de formação e valorização do docente e dos demais profissionais da 

educação, assim como de transformação das condições de trabalho nas escolas e 

universidades. Não é demais lembrar que a resolução dos problemas que as instituições 

de ensino enfrentam não se resume a questões técnicas e materiais. Sem prescindir 

destas, é preciso considerar as dimensões político-econômicas e culturais que interferem 

no processo educativo e, sobretudo, as condições efetivas para o alcance das propostas. 

4.3 Novas de Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) 

Uma das características mais marcantes do mundo atual é a presença das novas 

tecnologias de informação e comunicação encurtando distâncias, diminuindo espaços, 

expondo-nos diariamente a informações em grande quantidade e complexidade. Este é 

um fato de grande impacto para a profissão docente. Muitos são os que acreditam na sua 

substituição pelas novas tecnologias, supostamente mais competentes, no papel de 

transmissoras de informações. Há, entretanto, os que acreditam que a função das 

instituições de ensino e dos professores ultrapasse a transmissão de informações, 

abrangendo a formação integral de seus educandos.  

A formação integral do ser humano não sucede pelo acúmulo de informações 

desconectadas. A interação professor-aluno e aluno-aluno desencadeiam aprendizagens 

riquíssimas, insubstituíveis por qualquer tecnologia como o desenvolvimento da 

afetividade e da sensibilidade, da capacidade de usar os conhecimentos adquiridos em 

diferentes situações, a reelaboração da informação, sua significação, a relação com a 

realidade, a análise crítica, o questionamento, a busca de outras possibilidades de 
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enfoque para aquela informação, o desenvolvimento das capacidades cognitivas e de 

atitudes, hábitos, valores e formas de ser e estar no mundo, necessários para o exercício 

da cidadania. 

 Enfim, a riqueza de possibilidades de aprendizagem que envolve a interação 

pessoal pelo debate, troca de experiências, oportunidade de ouvir e ser ouvido, 

convivência coletiva, relações afetivas que se estabelecem é insubstituível na formação 

de alunos e professores. Os conhecimentos, hábitos, valores e o desenvolvimento social 

e psico-afetivo e cognitivo que essa relação proporciona não cabem em nenhum 

equipamento tecnológico. 

Isso não significa considerar desnecessária a sua utilização. É indispensável o 

emprego das novas tecnologias, mas sem negar a escola e a universidade como espaços 

democráticos de formação dos cidadãos. É preciso, entretanto, utilizá-las evitando uma 

compreensão reducionista e descontextualizada, que entende as NTIC considerando 

apenas sua dimensão técnica, como se fossem isentas de conflitos, como se ocorressem 

em todos os setores da sociedade brasileira de forma homogênea e, como se 

possibilitassem, por si, desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. 

Cysneiros (1998) considera que treinar professores em cursos intensivos e equipar 

tecnologicamente escolas e universidades não garante que as novas tecnologias serão 

utilizadas para melhoria da qualidade de ensino. Ocorre neste caso, segundo o autor, é 

uma inovação conservadora. A ênfase é posta nos meios e não no conteúdo. O impacto 

e o efeito sedutor do recurso tecnológico desviam a atenção para a aparência da aula. O 

conteúdo é visto como algo dado e não é alvo de reflexão. É necessária a preparação do 

professor para que o uso das NTIC não se reduza a mais um instrumento de mera 

transmissão de informação, mas constitua recurso para o desenvolvimento do 

pensamento autônomo, crítico e criativo, habilitando o aluno para selecionar 

informações, interpretá-las, refletir sobre elas e atribuir-lhes significado. Neste sentido, 

a formação do professor deve instrumentalizá-lo para a utilização das NTIC, tanto em 

seu aspecto técnico-operacional quanto em seu aspecto pedagógico; ou seja, o professor 

deve ser preparado para operar a máquina e para integrá-la apropriadamente à sua 

prática pedagógica. 

É preciso cuidar para que a formação do professor propicie a contextualização 

histórica e a leitura crítica das novas tecnologias, a fim de que elas possam ser utilizadas 

conscientemente para o alcance dos objetivos almejados. Nessa direção, argumenta 

Libâneo (1998, p. 28), 
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O novo professor precisaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura geral, 
capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de 
aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos 
meios de informação, habilidade de articular as aulas com as mídias e 
multimídias. 

Uma prática docente consentânea com tais aspectos implica a oferta de condições 

apropriadas ao desenvolvimento dessas capacidades. Ademais, se novas demandas são 

feitas à escola, o preparo docente terá de incluir, necessariamente, o desenvolvimento 

dessas habilidades tecnológicas no seu processo formativo. Certamente, o professor será 

incapaz de desenvolver no aluno habilidades por ele não dominadas. 

4.4 Diversidade Cultural 

A diversidade cultural afirma-se como mais uma característica do mundo 

contemporâneo. Diversos acontecimentos e organizações contribuem para uma 

conscientização dessa pluralidade que caminha na direção oposta da imposição de uma 

suposta superioridade da cultura branca, masculina, ocidental, identificada por alguns 

autores como eurocentrismo.   

Para Santos (1996) alguns fatos concorreram para desestabilizar o imperialismo 

cultural eurocêntrico, dentre os quais: (a) a descolonização e a emergência de novos 

estados com culturas não eurocêntricas; (b) o movimento negro nos EUA na década de 

1960; (c) o movimento estudantil de maio de 68, quando pela primeira vez o modelo 

europeu foi exposto à crítica; (d) o início da crise do modelo socioeconômico, nos 

países desenvolvidos do pós-guerra, nos anos 1970; (e) a subida dos preços do petróleo; 

e (f) a derrota dos americanos no Vietnã. 

A partir da década de 1980, ganham destaque: (a) a globalização da economia e a 

propagação do ideário e de práticas neoliberais; (b) o desenvolvimento econômico dos 

países asiáticos, com ênfase na sua cultura ; (c) as transições democráticas na América 

Latina, juntamente com a perda de rendimento global e o agravamento das 

desigualdades socioeconômicas e culturais, (d) o fim do apartheid na África do Sul; (e) 

a queda do muro de Berlim; e (f) a produção e o desenvolvimento de novas tecnologias 

de informação e telecomunicações. 

Este é o cenário no qual ganha visibilidade a denúncia contra discriminações, 

repressões e violências sofridas por grupos sociais tidos como marginais por diferirem 

dos padrões culturais dominantes. 
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Essas diferenças – de raça, classe social, gênero, linguagem, cultura, 
preferência sexual, e/ou deficiência física ou mental – têm, com muita 
freqüência justificado as discriminações e as perseguições sofridas por 
indivíduos ou grupos. Exemplifique-se com as violências cometidas, em 
diferentes partes do mundo, contra comunidades negras, latinas e asiáticas, 
cujos sistemas de valores são rotulados como inferiores, primitivos e 
carentes do refinamento e da moralidade que caracterizariam a cultura 
ocidental, a cultura branca, cujo poder lhe tem dado o direito de definir o que 
se deve entender por normal e desejável em áreas cruciais da vida e da 
experiência humana. (MOREIRA, 1998, p. 25).   

O mundo atual, além das características já mencionadas (globalização, 

neoliberalismo, reestruturação produtiva, desenvolvimento tecnológico) está marcado 

também pela consciência da pluralidade cultural. Como expressa Moreira (1998, p. 25) 

vivemos num mundo inescapavelmente multicultural. Isso é um fato concreto  e não 

algo em que se acredite ou concorde, não é uma questão de opinião. 

O multiculturalismo de fato existe, está entre nós e representa, neste fim de 
século, uma condição de vida nas sociedades ocidentais contemporâneas. 
Podemos ignorar ou abordar essa realidade de diferentes modos, mas não 
podemos apagá-la: ela permanece independentemente de nossas respostas e 
de nossas reações. Desse modo, mesmo que as reflexões sobre currículo e 
sobre formação de professores desconsiderem o multiculturalismo, ele estará 
presente nos sistemas escolares, nas salas de aula, nas experiências da 
comunidade escolar, afetando inevitavelmente as ações e as interações de 
seus deferentes sujeitos. (Moreira, 1998, p. 26). 

Esta é mais uma demanda na direção da formação docente. Consciente da 

pluralidade inerente ao seu mundo, o professor, no exercício de sua prática pedagógica, 

deve evitar atitudes preconceituosas, deve estar preparado para conviver com as 

diferenças desenvolvendo atitudes de inclusão e respeito, coerentes com uma realidade 

social mais justa e democrática. 

4.5. Limitações da Ciência Clássica 

A Ciência Clássica, cujos pressupostos estão ainda bem presentes entre nós, tem 

seu desenvolvimento relacionado à desintegração do feudalismo, à ascensão da 

burguesia ao poder, ao declínio do teocentrismo medieval e valorização do homem 

como ser racional capaz de entender o mundo por intermédio da razão e de um 

conhecimento objetivo fundamentado em fatos observáveis, comprováveis 
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empiricamente e mensuráveis. O desenvolvimento da ciência propicia a compreensão de 

fatos e fenômenos e um avanço sem precedentes, que muda substancialmente a vida 

cotidiana, soluciona problemas, traz conforto, facilidades e proporciona experiências, há 

algum tempo, impensáveis. Por outro lado, o progresso científico também cria 

problemas e envolve questões de cunho ético. Morin (1994, p. 13) nos alerta que

(...) esta ciência elucidativa, enriquecedora, conquistadora, triunfante põe-nos 
cada vez mais problemas graves que se referem ao conhecimento que produz 
à acção que determina, à sociedade que transforma. Esta ciência libertadora 
traz ao mesmo tempo possibilidades terríveis de subjugação. Este 
conhecimento vivo é aquele que produz a ameaça do aniquilamento da 
humanidade.  

Morin (op. cit.) chama a atenção para o caráter ambivalente da ciência, que 

apresenta ao mesmo tempo uma dimensão de avanço e recuo, de solução e geração de 

novos problemas, como parte intrínseca de sua complexidade e para a necessidade de 

um conhecimento que dê conta de compreender essa ambivalência.

O autor citado ressalta que a divisão disciplinar, a excessiva especialização que 

leva ao enclausuramento e à fragmentação do saber, a disjunção ciências da 

natureza/ciências do homem e a separação sujeito/objeto, própria do método científico, 

não favorecem uma percepção das inter-relações da ciência com a sociedade, a técnica e 

a política. Estas dicotomias impedem de perceber que os conhecimentos e as 

tecnologias gerados no seio da ciência interferem e transformam a realidade social e 

portanto não são neutros. 

As disjunções, fragmentações e reducionismos característicos da ciência a 

impedem de apreender seus nexos sociais, históricos e culturais e de refletir sobre seu 

caráter intrinsecamente ambivalente. 

Outra limitação diz respeito à cegueira da ciência que deixa de perceber as teorias 

científicas como produtos do espírito humano e das condições socioculturais em que o 

conhecimento é produzido. 
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Efectivamente, o espírito humano não reflecte o mundo: tradu-lo através de 
todo um sistema neurocerebral no qual os sentidos captam um certo número 
de estímulos, que são transformados em mensagens e códigos através das 
redes nervosas, e é o espírito-cérebro que produz aquilo a que se chama 
representações, noções e idéias pelas quais ele percebe e concebe o mundo 
exterior. As nossas idéias não são reflexos do real, mas traduções do real. 
Estas traduções tomaram a forma de mitologias, de religiões, de ideologias, 
de teorias. (MORIN, 1994, p. 112). 

A incapacidade de perceber seus condicionamentos socioculturais e históricos 

obsta a ciência de reconhecer sua inserção contextual, enxergar suas relações e de 

estabelecer comunicações. 

Não é possível conceber um sujeito que não seja determinado, influenciado pelas 

condições sócio-culturais que o produziram, portanto o cientista é falível, tem 

interesses, gostos, preferências, recebe influências ideológicas, religiosas, políticas, 

históricas, culturais, pauta suas ações em determinados valores e enfrenta conflitos. 

Portanto não existe a suposta neutralidade científica.

Outro aspecto da Ciência Clássica que vem sendo abalado desde o início do 

século XX refere-se ao seu princípio explicativo fundamentado na simplificação.

Segundo este princípio, seria possível conhecer fenômenos e seres complexos e diversos 

mediante a disjunção e da redução. A disjunção separa os objetos uns dos outros, de seu 

meio ambiente e do sujeito observador. Isso ocasiona o isolamento das disciplinas entre 

si, a separação do objeto de investigação de seu contexto e a ruptura sujeito/objeto. A 

redução limita a realidade ao mensurável, ao quantificável, e rejeita como objeto de 

estudo tudo o que não se encaixe nesses critérios. Sem deixar de reconhecer os 

progressos alcançados por essa simplificação (redução e disjunção), Morin (1994) 

afirma que ela chegou ao seu limite uma vez que se revela incapaz de abordar questões 

como a micro-física e a cosmologia; as complexas inter-relações entre seres vivos e seu 

meio ambiente; a interação das dimensões físico-biológica, emocional, cultural, 

espiritual do ser humano; as problemáticas contemporâneas, cuja compreensão e 

solução passa necessariamente pela complementaridade, comunicação entre as áreas e 

superação do isolamento disciplinar. 

Mais uma ilusão do pensamento científico clássico, ainda presente entre nós, diz 

respeito à crença de que a ciência leva à certeza, à verdade. 

A ciência parecia finalmente o único lugar de certeza, de verdade certa, em 
relação ao mundo dos mitos, das idéias filosóficas, das crenças religiosas, das 
opiniões. A verdade da ciência parecia indubitável visto que se baseava em 
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verificações, em confirmações, numa multiplicação de observações que 
confirmavam sempre os mesmos dados. Nesta base, constituindo uma teoria 
científica uma construção lógica, e parecendo a coerência lógica reflectir a 
própria coerência do universo, a ciência não podia deixar de ser verdade. 
(MORIN, 1994, p. 114). 

O avanço da ciência, entretanto, apresenta a cada dia novas questões, novos 

desafios. O aperfeiçoamento dos instrumentos de observação e experimentação torna 

possível o acesso a dados e informações antes não disponíveis. Além disso, novas 

concepções de mundo, formas diferentes de pensar e abordar o real desestabilizam 

antigas certezas, contradizem teorias. O progresso da ciência não leva a certezas 

inabaláveis. Quanto mais se descobre, quanto mais se sabe, mais incertezas, mais 

dúvidas se tem a respeito, por exemplo, da origem e do futuro do Universo. Nossa 

lógica agita-se ou desnorteia-se diante do infinitamente pequeno e do infinitamente 

grande, do vazio físico e das energias muito altas. (MORIN, 1994, p. 20)

Outra ilusão que, segundo o autor em pauta, se deve buscar superar é a pretensão 

de uma ciência pura. Não existe uma demarcação clara entre ciência e não-ciência. 

Justificando sua afirmação, Morin esclarece que uma teoria científica é uma elaboração 

do espírito. O cientista organiza dados e observações objetivas de acordo com seus 

instrumentos mentais, seus conceitos, pontos de vista teóricos, hipóteses, pressupostos, 

concepções. Intervêm aí, de uma forma que escapa a uma explicação lógica, interesses, 

motivações, emoções, sentimentos, criatividade, imaginação.  

Existem, portanto, crenças não experimentais e não testáveis por trás das 
teorias, isto é, no espírito dos sábios e dos investigadores. Existem impurezas 
não somente metafísicas, mas também, sem dúvida, sociológicas e culturais. 
(MORIN, 1994, p. 36). 

Para Morin (op. cit.), as teorias são formulações que envolvem não apenas 

operações lógicas, a organização de dados verificados e testados, mas também outras 

atividades, dentre as quais, a atividade criadora individual, a imaginação. A forma 

criativa de abordar a realidade, uma nova perspectiva, uma atitude de coragem, de 

confronto e desvio diante de formas já estabelecidas estão na origem das descobertas e 

avanços científicos.

A complexidade apresenta-se como desafio à superação das limitações e entraves 

referidos anteriormente no que se refere à abordagem clássica do conhecimento 

científico. Morin (1994) esclarece que complexidade não significa esgotar o 
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conhecimento. Implica, isto sim, ter consciência de sua condição de incompletude. 

Complexidade não é sinônimo de exaurir o conhecimento, mas de busca de superação 

de uma abordagem mutilante. Por exemplo: 

(...) se tentarmos pensar o fato de que somos seres simultaneamente físicos, 
biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais é evidente que a 
complexidade reside no fato de se tentar conceber a articulação, a identidade 
e a diferença entre todos estes aspectos, enquanto o pensamento simplificador 
ou separa estes diferentes aspectos ou os unifica através de uma redução 
mutiladora. Portanto, nesse sentido, é evidente que a ambição da 
complexidade é relatar articulações que são destruídas pelos cortes entre 
disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. De 
facto, a aspiração à complexidade tende para o conhecimento 
multidimensional. Não se trata de dar todas as informações sobre um 
fenômeno estudado, mas de respeitar as suas diversas dimensões (...) 
(MORIN, 1994, p. 138).

O pensamento complexo considera essas contradições e conflitos como 

integrantes da ciência que produz ao mesmo tempo certezas e incertezas, soluções e 

novos problemas, liberta e aprisiona. Ao passo que para o modo de pensar clássico esses 

elementos indicavam erro, barreiras, para o pensamento complexo esses elementos 

fazem parte do próprio fazer da ciência.  

O princípio da complexidade é multidimensional, dialógico, isto é, considera as 

diferentes dimensões que se fazem presentes na elaboração do conhecimento científico 

e estabelece um diálogo entre elas.  Assim restabelece a interação sujeito e objeto, 

ordem e desordem, certeza e incerteza; procura não reduzir o todo às suas partes nem 

vice-versa; busca inserir a ciência em seus aspectos sociais, históricos, culturais e 

econômicos; busca a superação do enclausuramento e da fragmentação disciplinar por 

intermédio do diálogo e da comunicação entre elas; compreende a interação da ciência 

com a não-ciência (aspectos subjetivos, artísticos, filosóficos, espirituais, sentimentais, 

concepções e valores). 

A renovação do pensamento científico passa por uma reflexão sobre si mesma. 

Uma ciência cujas descobertas influenciam o dia-a-dia e o destino da humanidade, 

interferem na vida e na morte, podem provocar danos ambientais irreparáveis e 

constroem e destroem, não pode isentar-se da reflexão sobre as questões éticas que 

envolvem sua ação. 

A complexidade propõe a reflexão, a ciência com consciência de si própria, sua 

contextualização, o questionamento permanente sobre como agem e interagem esses 

diferentes elementos na constituição do conhecimento científico: que fatores tornam 
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possível o acesso a determinadas informações, como esses dados se organizam e 

originam novas formas de compreender, interpretar e interferir na realidade. 

Uma ciência que procura ir além dos princípios explicativos simplificadores exige 

uma mudança na atitude dos professores diante do conhecimento que trabalham. 

Implica reavaliar sua prática pedagógica em relação a elementos como objetivos, 

conteúdo, encaminhamentos metodológicos, avaliação e outras questões curriculares. 

O conhecimento científico trabalhado pelo professor, segundo a perspectiva da 

complexidade, não pode ser um conteúdo fechado em si mesmo. Deve, ao contrário, 

estabelecer conexões com outros conhecimentos de outras áreas, no sentido da 

complementaridade. Uma única área do conhecimento não será capaz de oferecer uma 

visão de totalidade sobre um determinado objeto ou problemática. Nessa tentativa de 

transpor uma óptica explicativa reducionista, a abordagem do conteúdo deve ser 

contextualizada, considerando não só a dimensão técnica, como também as dimensões 

social, cultural, econômica, ideológica presentes na produção e emprego de determinado 

conhecimento. 

Essa não será uma tarefa simples. Todos nós fomos formados com base num 

modo de pensar característico da Ciência Clássica. É difícil mudar; não se trata de negar 

essa ciência, mas de ir além. Professores e professoras são chamados ao desafio da 

mudança nas formas de pensar, de abordar o conteúdo, nos métodos de trabalho em que 

o conhecimento supere as limitações características da abordagem clássica. A efetivação 

dessas transformações na prática docente pressupõe condições favoráveis, além de 

tempo, pois são alterações que não ocorrem num curto espaço de tempo. Várias 

instâncias estão implicadas nesse processo, mas quero destacar a importância da 

formação docente, tanto a inicial como a continuada, que deve ensejar ao docente a 

reflexão sobre o desenvolvimento de seu trabalho, acerca dos avanços de sua área, a 

respeito de novas possibilidades pedagógicas, no tocante à problemática do mundo 

contemporâneo e a inserção nesse âmbito do conhecimento científico de maneira a 

superar as limitações explicitadas.  

Os desafios contemporâneos apresentados desestabilizam as bases nas quais se 

tem apoiado o exercício da profissão docente, cuja função era ensinar um corpo de 

saberes legitimados pela ciência e pela cultura, pelo valor intrínseco que esses 

conhecimentos representavam. Hoje, como vimos, a ciência vive uma crise que expõe a 

falácia da neutralidade científica; sua incapacidade de dar conta de verdades definitivas 

sobre os fenômenos, assumindo-se como aproximações da realidade, que envolvem 
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certo grau de imprevisibilidade e caráter provisório. Por outro lado, em função de uma 

crescente interferência da dimensão econômica na escolarização, esse conhecimento 

passa a ter valor na medida em que se relacione com as necessidades do mercado. 

Na realidade, se nos “discursos educativos” dominantes após a segunda 
guerra mundial, a “escolarização” da ciência era justificada pelo fato de se 
acreditar em sua “eficiência social”, isto é em sua capacidade de promover 
a “democratização social” (paradigma democratizante e humanista), nas 
décadas de 1980 e 1990, o aumento da importância da ciência e da 
tecnologia nos currículos escolares legitima-se por sua eficácia social na 
criação de oportunidades de emprego e na retomada do crescimento 
econômico (paradigma tecnocrático). (CORREIA e MATOS, 1999, p. 10/ 
11).

Há ainda o fato de que o conhecimento científico deixa de ser monopólio da 

escola e de seus professores para ser veiculado pelas mais diferentes tecnologias de 

comunicação e informação de forma rápida, atraente e veloz.  O professor, fiel

depositário conhecimento científico (CORREIA e MATOS, 1999, p. 16) sente-se 

confuso diante de seu papel nesse novo contexto. 

Como se vê, o mundo atual apresenta novos desafios e faz novas exigências à 

escola e à formação de professores. Transformações na organização familiar, no mundo 

trabalho, na realidade social e cultural cotidiana trazidas pelo desenvolvimento 

tecnológico; as questões ambientais; o desemprego e a exclusão social ocasionados pelo 

modelo econômico neoliberal; a dívida externa e a crise dos países devedores; a 

violência; o terrorismo e o imperialismo; a globalização; e o multiculturalismo são 

algumas das peculiaridades que marcam o nosso tempo e das quais professores dos 

diferentes níveis de ensino não podem se omitir. Docentes são educadores, formadores, 

não há como formar, educar, sem referência às problemáticas contemporâneas. O 

atendimento dessa exigência passa pela formação adequada dos professores.



5 IDENTIDADE DOCENTE: CARACTERÍSTICAS, “PROFISSIONALIDADE” 

E POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 

Identidade foi um conceito presente em toda a jornada de elaboração dos novos 

projetos pedagógicos: identidade docente e identidade própria para os cursos de 

formação de professores foram expressões que acompanharam as reuniões, debates e 

atividades em geral. Neste capítulo, apresento elementos para subsidiar a apreensão 

dessa identidade: as características e peculiaridades da profissão e dos saberes 

monopolizados para seu desempenho, problemas, debates e contradições que envolvem 

a “profissionalidade” docente e as políticas estabelecidas para sua formação. Inicio 

situando a abordagem que darei ao termo ao longo da investigação.  

5.1 Compreensão do Conceito de Identidade 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (Resolução CNE/CP 2/2002) em seu artigo 7º, inciso I, estabelece que 

a formação docente deverá ser realizada em processo autônomo, em cursos de 

licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria. O inciso III do mesmo 

artigo prescreve ainda, que os cursos constituam direção e colegiado próprios, que 

formulem seus próprios projetos pedagógicos. O Parecer CNE/CP 09/2001, que 

apresenta os princípios norteadores das Diretrizes, assinala que o formato tradicional de 

formação docente não contempla muitas das características demandadas atualmente à 

atividade docente, sendo, portanto, necessário superar o modelo formativo conhecido 

como “3+1”, em que a licenciatura tem caráter complementar e residual em relação ao 

bacharelado. Isso significava que a licenciatura deveria deixar de ser um complemento 

do bacharelado, adquirindo sua identidade, como um curso de formação de professores 

desde o seu início. Esse foi um princípio – identidade própria para as licenciaturas – 

que norteou toda a elaboração dos novos projetos pedagógicos das licenciaturas. Por 

esse motivo, neste capítulo, situo o referencial a partir do qual utilizarei a categoria 

identidade neste estudo. 

A compreensão de identidade será abordada a partir da perspectiva teórica 

desenvolvida pelos estudos culturais, entendendo que essa é uma possibilidade dentre 

outras formas possíveis igualmente válidas. 
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Segundo os autores que trabalham a identidade a partir da teorização cultural, 

identidade é um processo, uma produção, algo em movimento, em transformação, 

sempre inacabado e construído socialmente. Silva (2000, p. 96/97) assim se refere: 

Primeiramente, a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – 
seja da natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, 
unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, 
acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a 
identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma 
relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, 
fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a sistemas de 
representação. A identidade tem estreitas conexões com relações de poder.  

Portanto o conceito de identidade aqui utilizado opõe-se a uma compreensão 

rígida, unificada, para a qual existe um conjunto fixo de características autênticas que 

definem determinados grupos, etnias ou indivíduos. Ao contrário, a formação da 

identidade é cambiante, fragmentada, complexa, e contraditória. A identidade docente 

sofre alterações ao longo tempo. Ser professor no século XXI não é a mesma coisa que 

representou no início do século XIX. As atividades, expectativas, rituais, simbologias, 

desafios, compromissos, atitudes e significados atribuídos à profissão apresentam-se 

diferentes em cada uma dessas épocas. Cada período traz suas características e 

problemas que interpelam a docência de forma diversa. Se a identidade docente adquire 

diferentes contornos em variadas épocas, conseqüentemente, a formação necessária a 

esse profissional é alvo também de interferências do contexto de cada época.   

O cenário socioeconômico, político e cultural contemporâneo, em que as 

mudanças são rápidas e constantes, põe em xeque o mito de uma identidade estável e 

única, abre caminho para a constituição de novas identidades e a produção de novos 

sujeitos através rupturas e recomposições. 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 
tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se 
uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação 
às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 
culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). É definida historicamente, e não 
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas em torno de um eu coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. (HALL, 2001, p. 12/13). 
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Hall (2001), com base em autores como David Harvey e Ernest Laclau, procura 

explicar a descentração que desarticula e fragmenta as identidades contemporâneas. Ele 

argumenta que as sociedades, por ele denominadas de modernidade tardia, são 

caracterizadas pela ruptura, fragmentação e inexistência de um princípio ou centro 

organizador único. A realidade das sociedades contemporâneas não se desenvolve de 

acordo com causa ou princípio único. Ao contrário, ocorre um “deslocamento” em que 

não há a substituição de um centro por outro, mas por uma “pluralidade de centros”. As 

sociedades da modernidade tardia são atravessadas por diferentes divisões e 

antagonismos sociais que produzem diferentes ‘posições de sujeito’ – isto é, identidades – para os 

indivíduos. (HALL, 2001, p. 17) Neste cenário, uma só categoria, como por exemplo, a classe 

social, não pode ser mais utilizada como única dimensão de identificação do sujeito. 

Outras instâncias, como questões de gênero, opção sexual, etnias, movimentos 

ecológicos e outros movimentos sociais, mobilizam a sociedade e provocam rupturas 

nas identidades que passam a se constituir não mais a partir de apenas um referencial, 

mas de vários. Como parte deste contexto, a identidade docente encontra-se questionada 

e desestabilizada tanto pelas demandas do mundo atual, como também pelas diferentes 

identidades que assume, pois, além de ser professor, é também homem/mulher, pai/mãe, 

marido/esposa, membro de uma comunidade, cidadão de um país, pertence a um grupo 

social, cultural, étnico, religioso, esportivo, artístico. Identidades que atravessam, 

pressionam e desacomodam sua identidade profissional numa dinâmica de 

decomposição e recomposição dessa(s) identidade(s). 

Para Hall (2001) o que provoca de forma tão poderosa o deslocamento das 

identidades é um complexo de processos e forças a que chama de globalização e que, 

com base em Anthony McGrew (apud HALL, 2001), é assim definida 

(...)a “globalização” se refere aqueles processos, atuantes numa escala 
global, que atravessam as fronteiras nacionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, 
tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado. A 
globalização implica um movimento de distanciamento da idéia clássica da 
“sociedade” como um sistema bem delimitado e sua substituição por uma 
perspectiva que se concentre na forma como a vida social está ordenada ao 
longo do tempo e do espaço. (Giddens, 1990, p.64) Essas novas 
características temporais e espaciais, que resultam na compressão de 
distâncias e de escalas temporais, estão entre os aspectos mais importantes 
da globalização a ter efeito sobre as identidades culturais. (HALL, 2001, p. 
68)
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A compressão espaço-tempo, característica da globalização, permite que eventos 

ocorridos em lugares distantes tenham repercussão imediata em todo o Globo. Como as 

identidades são constituídas com base em representações localizadas em determinados 

espaço e tempo simbólicos o encolhimento espaço-tempo produz alterações na forma 

como as identidades passam a ser situadas. 

As identidades se constituem a partir de tradições, mitos, eventos históricos, 

narrativas, códigos e imagens próprios de um tempo e lugar que são impactados pelo 

processo de globalização 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 
pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 
identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, 
histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. (HALL, 
201, p. 75). 

Esses processos tornam a identidade uma questão problemática; a idéia de uma 

identidade única, imutável entra em colapso. O confronto com os apelos da globalização 

tem um efeito desestabilizador sobre as identidades locais, provocando ampliação na 

possibilidade de conquista de novas posições de sujeito, de identidades plurais e 

contestadas.

(...) a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as identidades 
centradas e “fechadas” de uma cultura nacional. Ela tem um efeito 
pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de 
possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades 
mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas e 
unificadas ou trans-históricas. (HALL, 2001, p. 87). 

Neste cenário, elementos, práticas, símbolos, significados e códigos que 

interagem na composição da identidade docente são hoje questionados, substituídos, 

superados, reelaborados. Novas realidades, novas emergências e necessidades vão 

apontando para o surgimento de outros elementos, significados E práticas que se 

confrontam, rompem ou se juntam aos anteriores numa desestruturação e reestruturação. 

Circunstâncias legais, históricas, econômicas, sociais, éticas, afetivas, institucionais, 

individuais e coletivas interagem no plano macro e micro, modificando, fragmentando, 

deslocando, desarticulando o estabelecido, criando outras perspectivas e gestando novas 

possibilidades para as identidades individuais e profissionais dos professores. 
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Existe, em suma, na vida moderna, uma diversidade de posições que nos 
estão disponíveis – posições que podemos ocupar ou não. Parece difícil 
separar algumas dessas identidades e estabelecer fronteiras entre elas. 
Algumas dessas identidades podem, na verdade, ter mudado ao longo do 
tempo. As formas como representamos a nós mesmos – como mulheres, 
como homens, como pais, como pessoas trabalhadoras – têm mudado 
radicalmente nos últimos anos. Como indivíduos, podemos passar por 
experiências de fragmentação nas nossas relações pessoais e no trabalho. 
Essas experiências são vividas no contexto de mudanças sociais e históricas, 
tais como mudanças no mercado de trabalho e nos padrões de emprego. 
(WOODWARD, 2000, p. 31). 

A compreensão da identidade pressupõe a compreensão da diferença, já que a 

identidade se afirma também por aquilo que ela não é. A identidade é produzida a partir 

da diferença. Esta é o que separa uma identidade da outra, portanto a identidade é 

relacional, identidade e diferença estão em relação de interdependência 

(WOODWARD, 2000). Dizer o que se é também dizer o que não se é, de acordo com 

Silva (2000, p. 82): A identidade e a diferença, se traduzem, assim, em declarações 

sobre quem pertence e quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está 

excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções 

entre o que fica dentro e o que fica fora. 

Identidade e diferença são produzidas cultural e socialmente, não são naturais, não 

constituem essências. É pela linguagem que se cria a identidade e a diferença, e se lhes 

atribui sentido. A identidade e a diferença só podem ser entendidas dentro de um 

sistema de significação (representação) que lhes confere sentido por meio da linguagem. 

Diferentes objetos, fatos, atitudes, gestos e símbolos adquirem variados significados a 

partir das representações que deles são feitas. 

A identidade e a diferença não são entidades preexistentes que estão aí desde 
sempre ou que passaram a estar aí a partir de algum momento fundador, elas 
não são elementos passivos da cultura, mas que têm que ser constantemente 
criadas e recriadas. A identidade e a diferença têm a ver com a atribuição de 
sentido ao mundo social e com disputa e luta em torno dessa atribuição. 
(SILVA, 2000, p. 96) 

O referencial teórico que fundamenta esta investigação aponta para a docência 

como uma profissão com identidade própria e que por isso necessita, para o seu 

exercício, de uma formação que se diferencia da formação dada ao bacharel. De acordo 

com as reflexões anteriores, ao se definir a identidade docente, diferencia-se o professor 

dos demais profissionais, define-se quem está incluído e quem está de fora do exercício 
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desta profissão; quem está credenciado de acordo com as exigências legais para esse 

exercício; o bacharel não está capacitado para o exercício da docência.  De certa forma,

a afirmação da diferença entre licenciados e bacharéis é contraditória, não coerente, não 

unificada, não absoluta. Licenciados e bacharéis são profissionais de uma mesma área e, 

nesse sentido, precisam de conhecimentos comuns. Existem pontos em que essas 

fronteiras não são claras, discursos e linguagens deslocam essas fronteiras, questionam 

as distinções. Esse foi um dos aspectos mais problemáticos na definição da identidade 

do curso de licenciatura em relação ao bacharelado: até onde os conhecimentos são 

comuns? Diferenciá-los pode significar enfraquecer a licenciatura? Como os órgãos que 

regulam as profissões fazem essa distinção? Como o grupo de professores de cada curso 

se posiciona no estabelecimento dessa diferença?  Até onde vai a interseção? A partir de 

onde é preciso delimitar a diferença? Posicionamentos divergentes sobre o que é ser 

professor, acerca do que é formar o professor, respondem distintamente a essas 

perguntas e ensejam conflitos e disputas em torno de como deve ser o projeto 

pedagógico para as licenciaturas.

A identidade docente é produzida ao longo do tempo, segundo diferentes 

significados e representações. No cenário atual, caracterizado por uma crise de valores, 

mudanças aceleradas, envolvendo os mais diversos campos (ético, institucional, 

científico, econômico, político, tecnológico, produtivo e cultural), o que é ser professor? 

O que se espera desse profissional num mundo marcado pelo avanço tecnológico da 

informação e das comunicações? Como deve ser a formação docente no mundo 

contemporâneo? 

Considerando que a identidade não é imutável, mas um processo de construção do 

sujeito historicamente situado, Pimenta (1999, p. 18) argumenta que a profissão de 

professor responde a determinadas necessidades da realidade social, que vão se 

modificando ao longo do tempo, exigindo também transformações da profissão. 

Partindo dessa compreensão, a autora aponta alguns referenciais para a elaboração 

da identidade docente, quais sejam: a significação social da profissão; a revisão 

constante desse significado; a reafirmação de práticas consagradas culturalmente; o 

confronto entre as teorias e as práticas, na análise sistemática das práticas à luz das 

teorias existentes, na efetivação de novas teorias; o significado que cada professor 

atribui ao seu trabalho a partir de seus valores, saberes, vivências; a rede de interações 

com outros professores, instituições de ensino, sindicatos. Como se pode perceber, são 

elementos dinâmicos, flexíveis, que, de acordo com o contexto e as experiências 
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vivenciadas, recebem impactos, moldam-se, reformulam-se, fragmentam-se, 

reconstituem-se, num contínuo movimento.   

Com base em sua experiência, Pimenta (1999) propõe três passos na mediação da 

constituição da identidade do futuro professor, a seguir apresentados. 

O primeiro é a mobilização dos saberes da experiência. No caso da formação 

inicial em que os alunos não possuem experiência profissional, esses saberes referem-se 

à sua vivência como alunos, ou experiência socialmente acumulada sobre o que é ser 

professor. No caso da formação contínua, os saberes da experiência são aqueles 

produzidos pelo professor no dia-a-dia do desempenho de sua ação docente. 

 O segundo passo refere-se à inserção do conhecimento específico no contexto da 

contemporaneidade. Para a autora, faz parte da constituição da identidade do professor a 

compreensão do significado, do sentido do conhecimento com o qual trabalha, para si e 

para a formação de seu aluno. O professor deve ter uma atitude de questionamento 

diante do conhecimento que trabalhará, no sentido de superar uma prática de mero 

repassador de informações. 

O terceiro passo no sentido da consolidação da identidade do professor é conhecer 

a realidade escolar, o local onde o ensino ocorre, e confrontá-lo com os saberes 

pedagógicos produzidos. Na perspectiva da autora, os saberes pedagógicos são 

ressignificados a partir da interação com as situações problemáticas, complexas e 

singulares do ensino, em interação constante com a realidade. 

Os referenciais e os passos propostos por Pimenta (1999) estão em sintonia com 

uma compreensão de identidade dinâmica, interferida pelas peculiaridades de seu 

contexto mais próximo (a instituição) ou mais abrangente (a realidade social regional, 

nacional ou global) e pelas experiências pessoais e oferecem instrumentos reflexivos 

que permitem a revisão e ressignificação dessa identidade ante os desafios e apelos do 

mundo atual.

Neste trabalho defendo que a profissão docente tem identidade própria,

conseqüentemente, o curso que forma esse profissional é também um curso que tem sua 

identidade. Refiro-me à identidade como algo dinâmico, sujeito a rupturas, exposto às 

determinações históricas e culturais de seu tempo e de seu contexto social, permeado e 

contestado pelos conflitos, contradições e exigências da contemporaneidade e também 

pelas experiências pessoais. São exatamente as características da contemporaneidade 

um dos fortes elementos que leva ao questionamento de uma formação docente restrita 
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ao domínio de conteúdos, que se confunde com o bacharelado ou se limita a ser um 

apêndice deste.  

5.2 Profissão Docente: Características e Especificidades 

A atividade dos professores diz respeito ao ensino-aprendizagem que ocorre nas 

instituições de ensino. A profissão docente, suas características, a forma de 

desempenhá-la, a importância a ela atribuída e as exigências feitas em relação a ela 

variam de acordo com as diferentes concepções e valores atribuídos à educação e ao 

processo de ensino-aprendizagem nos variados tempos e espaços.  

Compreender a profissão docente pressupõe entender a complexidade do processo 

de ensino-aprendizagem, que constitui o seu eixo.

O ensino é uma prática social concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, 

sempre inédita e imprevisível. É uma prática que recebe influências de aspectos 

econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, institucionais, afetivos e 

estéticos. O desenvolvimento do trabalho docente, pelo grau de complexidade que 

envolve, não se encaixa em saberes estáveis, sistemáticos e instrumentais, 

automaticamente aplicados às situações de ensino-aprendizagem. 

Uma das características mais marcantes do trabalho docente é o fato de ser 

interativo. O ensino dirige-se a seres humanos, ao mesmo tempo seres individuais e 

sociais. Tardif (2002) entende que o objeto do trabalho docente são os seres humanos 

que possuem características peculiares. O professor trabalha com sujeitos individuais e 

heterogêneos, com diferentes histórias, ritmos, interesses necessidades e afetividades. 

Isso torna as situações de ensino complexas, únicas, imprevisíveis e incabíveis em 

generalizações ou esquemas predefinidos de ação.  

Além de individual, o objeto do trabalho docente é também social. Sua origem de 

classe, etnia e gênero o expõe a diferentes influências e experiências que repercutem em 

sala da aula, provocando diferentes reações e expectativas no professor e alunos. Neste 

sentido, Tardif (2002, p. 130) alerta para a noção de que o objeto do trabalho docente 

escapa constantemente ao controle do trabalhador, ou seja, do professor, ou seja, o 

aluno oferece resistências, apresenta variações de humor, de motivação, dificuldades, 

não tem um comportamento linear, previsível. Pode estar aparentemente atento, mas seu 

pensamento estar longe, pode não participar com intervenções orais, mas estar 

acompanhando o desenvolvimento da aula e fazendo suas relações. Além disso, todas as 
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experiências pessoais e sociais estão mediando o acontece em sala de aula.  Não é, 

portanto, uma situação de fácil controle, como seria se o objeto fosse inanimado, 

material, que permanece amanhã, do mesmo jeito que se deixou hoje (se não houver 

interferência de outro sujeito no objeto). 

 Outra característica que se destaca é a dimensão afetiva, presente no ensino, que 

pode funcionar como elemento facilitador ou bloqueador do de ensino-aprendizagem. 

Uma boa parte do trabalho docente é de cunho afetivo, emocional. Baseia-se 
em emoções, em afetos, na capacidade não somente de pensar nos alunos, 
mas igualmente de perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas 
alegrias, seus próprios bloqueios afetivos. (TARDIF, 2002, p. 130). 

O clima afetivo desencadeado em sala de aula tem interferência direta no que nela 

ocorre. Em função, disso é que se gosta ou não de assistir a determinada aula, sente-se à 

vontade ou constrangido para expor dúvidas e participar da aula e das atividades, tem-se 

ou não prazer em estudar determinado assunto ou matéria, aprende-se a gostar ou não 

gostar de uma disciplina, sente-se motivação, interesse, aborrecimento, ou tédio para as 

atividades escolares ou acadêmicas.  

Consoante o autor em pauta, pelas peculiaridades do objeto de trabalho docente, a 

prática pedagógica dos professores consiste em gerenciar relações sociais, envolve 

tensões, dilemas, negociações e estratégias de interação. 

Por exemplo, o professor tem que trabalhar com grupos, mas também tem de 
se dedicar aos indivíduos; deve dar sua matéria, mas de acordo com os 
alunos, que vão assimilá-la de maneira muito diferente; deve agradar aos 
alunos mas sem que isso se transforme em favoritismo; deve motivá-los, sem 
paparicá-los; deve avaliá-los, sem excluí-los, etc. Ensinar é, portanto, fazer 
escolhas constantemente em plena interação com os alunos. Ora, essas 
escolhas dependem da experiência dos professores, de seus conhecimentos, 
convicções e crenças, de seu compromisso com o que fazem, de suas 
representações a respeito dos alunos e, evidentemente, dos próprios alunos. 
(TARDIF, 2002, p. 132). 

Por ser um trabalho interativo, o ensino exige investimento pessoal do professor 

para garantir o envolvimento do aluno, para despertar seu interesse e participação, e 

para evitar desvios que possam prejudicar o trabalho. Por esse motivo Tardif (2002) 

acentua que a personalidade do professor é um componente de seu trabalho, o que ele 

denomina de trabalho investido, ou seja, no desempenho de seu trabalho o professor, 

empenha e investe o que ele é como pessoa. 
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Aquilo que nos parece ser a característica do trabalho investido ou vivido é a 
integração ou absorção da personalidade do trabalhador no processo de 
trabalho quotidiano enquanto elemento central que contribui para a 
realização desse processo. 
(...)
Nesse tipo de atividade, a personalidade do trabalhador, suas emoções, sua 
afetividade fazem parte integrante do processo de trabalho: a própria pessoa, 
com suas qualidades, seus defeitos, sua sensibilidade, em suma, tudo o que 
ela é, torna-se de uma certa maneira, um instrumento de trabalho. Nesse 
sentido ela é um componente tecnológico das profissões de interação. Essa 
tecnologia emocional é representada por posturas físicas, por maneiras de 
estar com os alunos. (TARDIF, 2002, p. 142).  

Assim é que rapidamente os alunos diferenciam seus professores pelas 

características pessoais: o introvertido, sério, o mais extrovertido, brincalhão, o 

carismático, amigo, frio, distante, organizado, competente. São peculiaridades pessoais 

que integram o exercício e afetam o trabalho que o professor desenvolve. 

O autor aponta ainda a dimensão ética do trabalho pedagógico que envolve 

questões como relações de poder, juízos de valor, escolhas, interesses, direitos e 

privilégios. 

O primeiro ponto ético que o autor suscita diz respeito a um aspecto já referido, o 

fato, de que trabalhando com grupos, o professor não pode deixar de atingir os 

indivíduos. Segundo Tardif, esse problema nunca é resolvido de maneira satisfatória do 

ponto de vista ético, pois os professores nunca podem atender às necessidades 

singulares de todos os alunos assumindo padrões gerais de uma organização de massa. 

(2002, p. 146). Alguns professores procuram adotar no seu dia-a-dia, estratégias 

próprias de atendimento, distribuição da atenção e acompanhamento de seus alunos, 

estando sempre atentos a essa tensão entre o individual e o coletivo. Outros ignoram 

essa particularidade da docência e seguem seu trabalho de modo homogêneo, sem se 

preocupar com as individualidades. 

Outra questão ética apresentada pelo autor, refere-se à forma como o professor 

torna acessível ao aluno, o conhecimento a ser trabalhado. O professor tem um domínio 

de conhecimentos diferente dos alunos e a forma como interage com eles ao trabalhar 

esse conhecimento envolve um problema ético para o qual nem sempre dispensa a 

devida atenção. A abordagem que dá ao conhecimento a ser aprendido demonstra 

preocupação com a base cognitiva que o aluno traz, ou não leva em consideração esse 

aspecto? Apresenta o conteúdo de forma a despertar o interesse do aluno? Relaciona 

com a realidade? Dá um enfoque auto-suficiente ou interdisciplinar? Considera fatores 
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como os abordados no capítulo anterior sobre as questões levantadas à Ciência 

Clássica? O trabalho com o conteúdo expressa valores, concepções, opções; 

compromete-se com um determinado tipo de visão de ensino; contribui para a formação 

de determinadas aprendizagens. Por tudo isso, o trabalho que o professor desenvolve 

com o conteúdo abrange a dimensão ética. Neste sentido, o professor, no desempenho 

de seu trabalho, jamais estará apenas apresentando um conhecimento neutro, 

impermeável. Sua posição, decisões, escolhas, comportamento, atitudes e a forma como 

gerencia a sala de aula, os conteúdos e as interações interpessoais influenciam o 

desenvolvimento e a formação de seus alunos.  

As características apresentadas permitem perceber o grau de complexidade do 

trabalho docente, e compreender por que este não se encaixa em saberes estáveis, 

sistemáticos e instrumentais, automaticamente aplicados às situações de ensino-

aprendizagem. O exercício da profissão docente, entretanto exige o domínio de 

determinados saberes. É sobre estes que trataremos a seguir. 

5.3 Os Saberes Docentes 

No desempenho de seu trabalho, professores e professoras lidam com relações 

interpessoais que são sempre singulares eivadas de aspectos afetivos, valorativos, 

psicológicos. Interferem nessas relações elementos que perpassam a existência de cada 

um dos indivíduos que participam do grupo: elementos culturais, familiares, religiosos, 

situação econômica, experiências, diferentes formas de ser e estar no mundo e interesses 

diversos formando assim, uma intricada teia de interações.  

Não podendo contar com um conjunto de saberes estáveis, instrumentais 

automaticamente aplicáveis ao desenvolvimento de sua prática, que envolve questões de 

imensa complexidade, incerteza e singularidade, os professores constituem seus saberes 

apoiando-se em suas experiências pessoais e profissionais, nas suas crenças e valores, 

criam, improvisam e mobilizam conhecimentos no enfrentamento de situações 

singulares que exigem decisões e encaminhamentos próprios.     

Segundo Sacristan (1991, p. 74)

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 
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e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos 
pré-existentes. 

Essa compreensão ratifica a afirmação já feita de que, o exercício da docência é, 

em boa parte, determinado por aquilo que o professor é como pessoa, pela forma como 

pensa e age, e também por seus valores, sua vivência, sua personalidade (TARDIF, 

2002).

Buscando caracterizar os saberes docentes, Tardif (2002) argumenta que este é um 

saber experiencial que o professor vai construindo, mobilizando, elaborando ao longo 

de sua vivência profissional no enfrentamento das situações e problemas cotidianos. É 

um saber interativo, porque elaborado no âmbito de interações com os outros sujeitos 

envolvidos no ensino-aprendizagem. É também um saber plural, já que não se 

fundamenta num repertório de conhecimentos unificado e coerente, mas sobre vários 

conhecimentos e sobre um saber fazer, que são mobilizados e utilizados em função dos 

contextos variáveis e contingentes da prática profissional. (TARDIF, op.cit, p. 109) 

Neste sentido, o saber docente utiliza diversas fontes, de espaços e tempos diferentes, 

sempre aberto e inacabado, continuamente reconstruído a partir de novos 

conhecimentos, novas experiências e necessidades. É um saber, segundo o autor citado, 

existencial, ligado não apenas às experiências profissionais, mas também à história de 

vida do professor seu jeito de ser e de agir, sua identidade. Nas palavras do autor: 

Os saberes experienciais estão enraizados no seguinte fato mais amplo: o 
ensino se desenvolve num contexto de múltiplas interações que representam 
condicionantes diversos para a atuação do professor. Esses condicionantes 
não são problemas abstratos como aqueles encontrados pelo cientista, nem 
problemas técnicos, como aqueles com os quais se deparam os técnicos e os 
tecnólogos. O cientista e o técnico trabalham a partir de modelos e seus 
condicionantes resultam da aplicação ou da elaboração desses modelos. Com 
o docente é diferente. No exercício cotidiano de sua função, os 
condicionantes aparecem relacionados a situações concretas que não são 
passíveis de definições acabadas e que exigem improvisação e habilidade 
pessoal, bem como a capacidade de enfrentar situações mais ou menos 
transitórias e variáveis. Ora, lidar com condicionantes e situações é 
formador: somente isso permite aos docentes desenvolver os habitus (isto é, 
certas disposições adquiridas na e pela prática real), que lhe permitirão 
justamente enfrentar os condicionantes e imponderáveis da profissão. Os 
habitus podem transformar-se num estilo de ensino, em “macetes” da 
profissão e até mesmo em traços da “personalidade profissional”: eles se 
manifestam, então, através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e 
profissionais validados pelo trabalho cotidiano. (TARDIF, 2002, p. 49).    
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Compreender o ensino como prática social, vivenciada a partir de interações 

pessoais, significa reconhecer que sua abordagem não se limita a um conhecimento 

preciso, objetivo e instrumental. Isso não quer dizer que a profissão docente não possa 

contar com um referencial teórico para fundamentar sua prática pedagógica. Sacristán 

(1991, p. 87) lembra que A capacidade operativa do conhecimento e da investigação 

pedagógica na prática depende da possibilidade de o conhecimento ampliar a 

consciência dos problemas educativos e dos modelos alternativos. A fundamentação 

teórica, se em estreita interação com a prática a partir de uma reflexão sistemática sobre 

ela, oferecerá subsídios para ampliar as possibilidades de ação refletida. A relação teoria 

e prática fertiliza, enriquece e oferece elementos de superação à ação docente. 

O conhecimento do professor não é meramente acadêmico, racional, feito de 
factos, noções e teorias, como também não é um conhecimento feito só de 
experiência. É um saber que consiste em gerir a informação disponível e 
adequá-la estrategicamente ao contexto da situação formativa, em que, em 
cada instante, se situa sem perder de vista os objetivos traçados. É um saber 
agir em situação. Mas não se fique com uma idéia pragmático-funcionalista 
do papel do professor na sociedade, porque o professor tem que ser um 
homem ou uma mulher, ser pensante e crítico, com responsabilidades sociais 
no nível da construção e do desenvolvimento da sociedade. (ALARCÃO, 
1998, p. 104).  

No desenvolvimento de sua atividade profissional, mergulhado num mar de 

contingências, tendo que decidir na ação, resolver problemas e enfrentar situações 

múltiplas e inesperadas de forma imediata, o professor age segundo um tipo de 

racionalidade diferente, uma racionalidade limitada, situada (SACRISTÀN, 1999; 

TARDIF, 2002), diversa da racionalidade técnica, mas uma racionalidade. 

Tardif (2002) entende que a racionalidade do saber docente reside na capacidade 

do professor de fundamentar, argumentar, justificar suas ações e seu discurso. Essa 

racionalidade, entretanto, não se enquadra nas exigências lógico-científicas e distancia-

se também de uma racionalidade técnica dotada de saídas, estratégias e conhecimentos 

capazes de oferecer ao professor as soluções para as dificuldades que enfrenta no dia-a-

dia de seu trabalho. Não existem conhecimentos ou respostas definitivas para as 

questões com as quais o professor lida cotidianamente. Trata-se de uma racionalidade 

instável, fluida, aberta, confrontada com os condicionantes contingentes. No 

desenvolvimento de seu trabalho, o professor busca alcançar objetivos, toma decisões, 

organiza meios e situações para atingir esses objetivos, age em situação sempre em 

interação com o outro. 
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Ao agir, tomar decisões, fazer escolhas e resolver questões o professor se 

fundamenta em saberes que não se restringem a conhecimentos empíricos, ao contrário, 

a ação docente baseia-se em vários tipos de juízo: 

Valores, normas, tradições, experiência vivida são elementos e critérios a 
partir dos quais o professor faz julgamentos profissionais. Ora, como se pode 
constatar, esses diferentes tipos de juízo não se reduzem ao conhecimento 
empírico ou a uma teoria informacional do ensino, e nem por isso são 
irracionais. De fato, seguir uma norma, respeitar uma tradição, adotar um 
valor, agir em função da experiência vivida não são comportamentos 
irracionais ou arracionais, na medida em que o ator é capaz de dizer por que 
adota tais comportamentos. (TARDIF, 2002, p. 211).  

Ao caracterizar os saberes docentes, diferenciar a razão que os justifica, da 

racionalidade científica, ao identificá-los como dinâmicos, temporais, contingentes, a 

intenção do autor é, também, reforçar a idéia de que o trabalho docente exige um 

repertório de saberes próprios dessa profissão, os quais não são do domínio de todos, 

saberes específicos que atendem às seguintes exigências: 

1ª) eles são adquiridos principalmente no âmbito de uma formação 
específica e relativamente longa na universidade; 2ª) sua aquisição é 
acompanhada de uma certa socialização profissional e de uma experiência 
no ramo; 3ª) são usados numa instituição -  a escola – que possui um certo 
número de traços originais; 4ª) são mobilizados no âmbito de um trabalho – 
o ensino – que também possui certas características específicas. (TARDIF, 
2002, p. 219).   

Pelas peculiaridades aqui apresentadas, percebe-se que o trabalho docente se 

caracteriza pela pluralidade de saberes e experiências para seu desempenho. Ao se 

referir à cultura profissional docente como um tecido de muitos fios, uma cultura plural, 

Arroyo (2000, p. 199) garante que ser professor se mistura com o que se pensa, sente, 

com auto-imagens, com possibilidades e limites, com horizontes humanos possíveis 

como gente e como grupo social e cultural. Levando em consideração o fato de que o 

exercício da profissão docente não se descola da subjetividade do professor, Nóvoa 

(1997) reforça a necessidade de sua formação encontrar espaços de interação das 

dimensões pessoal e profissional. Ao ignorar essa interação, os cursos de formação de 

professores não conseguem que os professores se tornem sujeitos de sua formação. O 

desenvolvimento pessoal é indissociável do desenvolvimento profissional, as instâncias 

formativas têm que abrir espaços para essa compreensão. 
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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 a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.
(NÓVOA, 1997, p. 25). 

Alguns autores alertam para a idéia de que conceitos como professor reflexivo, 

reflexividade, saberes experienciais são apropriados com propósitos conservadores e 

contribuem para enfraquecer teoricamente a formação dos professores, imprimindo-lhe 

um caráter meramente técnico e deixando de enfocar as relações escola e sociedade. 

Cabe, então, esclarecer que as reflexões de Nóvoa e Tardif sobre as peculiaridades dos 

saberes docentes e a forma como o professor, no exercício de sua ação docente, faz 

interagir várias fontes de conhecimentos (teóricos e práticos) não devem ser 

compreendidas como isoladas das relações de determinação entre escola e sociedade. 

Não se perdeu de vista, nas considerações feitas, o fato de que o espaço micro da sala de 

aula, onde o professor faz uso de seus saberes plurais e heterogêneos, é um locus

inserido num modelo social do qual recebe influências culturais, políticas e econômicas. 

Não se trata de, ao destacar as características dos saberes docentes e a importância de, 

mediante a reflexão, estreitar a interação da teoria com os conhecimentos práticos, 

esvaziar teoricamente a formação do professor que não pode prescindir de uma 

compreensão crítica das relações que caracterizam o contexto social em que a escola se 

encontra. Ao lado disso, essa formação deve considerar as peculiaridades dos saberes 

docentes aqui discutidas. Compreendê-las significa contribuir para oferecer ao professor 

uma formação em que os conhecimentos teóricos, acadêmicos, possam melhor subsidiar 

o exercício da docência, sem que isso signifique dar à formação docente um caráter 

pragmatista,.     

O saber que o professor utiliza no desempenho de sua profissão tem uma 

especificidade que exige uma formação inicial e continuada, não é uma profissão que 

possa se improvisar. Mesmo baseando-se em experiências e em conhecimentos práticos, 

outros conhecimentos interagem na forma como o professor desenvolve sua ação e 

enfrenta as questões cotidianas de sua profissão.  

A compreensão da complexidade do trabalho docente e do tipo de saber que 

fundamenta seu exercício elimina qualquer pretensão de abordar o ensino a partir de um 

conhecimento acadêmico estável ou de modelos técnicos preestabelecidos e traz 

conseqüências para a formação inicial e continuada de professores.  
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No caso da formação inicial, destaca-se a necessidade dos currículos dos cursos 

interagirem mais estreitamente com os conhecimentos e crenças que os futuros 

professores trazem de suas vivências e experiências pessoais, sociais e escolares. No 

caso da formação continuada, evidencia-se a urgência de que as estratégias formativas 

levem em conta os saberes elaborados pelos professores ao longo de suas carreiras e não 

se limitem apenas à apresentação de conhecimentos estáticos, sem interlocução com a 

prática dos professores. Nos dois casos há um grande desafio para as agências e 

professores formadores: o de proporcionarem uma formação em que o conhecimento 

teórico e as pesquisas na área da educação tenham um maior impacto no desempenho 

desses profissionais no sentido de lhes fornecerem alternativas para melhor 

compreensão das problemáticas da área e possibilidades de inserção e intervenção 

práticas.

O ensino-aprendizagem, sua inerência interativa, a imprevisibilidade e 

singularidade das situações, o tipo de saber necessário ao enfrentamento dessas 

situações e as interferências do contexto sócio histórico são alguns elementos que 

ratificam a afirmação da docência como profissão e a necessidade de uma formação 

adequada para o seu exercício. Nessa direção encontram-se as reflexões dos autores 

referenciados.

5.4 Necessidade de uma Formação Profissional para o Professor 

O acompanhamento da elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura da UFC demonstrou que há, ainda, forte compreensão de que, para ser 

professor, é suficiente o domínio do conteúdo específico com o qual trabalhará. Sem 

uma formação adequada e sem preparação para o enfrentamento das questões 

pedagógicas inerentes ao exercício da profissão, no entanto, o professor passa a exercê-

la tomando por base sua experiência como estudante. O resultado, não raro, é a 

reprodução de uma prática pedagógica centrada na exposição do professor, incentivando 

no aluno uma atitude de mero espectador, ouvinte e reprodutor das informações 

apresentadas.    

Nesse caso, a função do professor fica reduzida à apresentação de conteúdos, sem 

a preocupação com a aprendizagem do aluno, sem contextualização, uma prática 

estática e não criativa que produz algumas dificuldades como as que serão destacadas a 

seguir.
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O ensino-aprendizagem é visto como restrito à apresentação de determinado 

conteúdo. A prática docente torna-se engessada, repetitiva, desmotivante, monótona. O 

conteúdo tende a assumir uma abordagem descontextualizada, fechada, sem interação 

com outras áreas e sem conexão com a realidade. A metodologia utilizada baseia-se na 

exposição-assimilação de conteúdo, sem espaço para uma participação mais ativa do 

aluno e para o desenvolvimento de capacidades mentais, habilidades, competências, 

valores, reflexões e outras aprendizagens importantes na formação de um cidadão 

crítico e participativo. A relação professor-aluno tende a ser difícil, hierarquizada, 

marcada pela ausência de diálogo, elemento fundamental numa formação 

essencialmente interativa. A avaliação limita-se à atribuição de notas.  

Reduzindo o processo de ensino-aprendizagem a mera transmissão de conteúdos, 

o professor deixa de perceber seu papel e o do conhecimento trabalhado na totalidade da 

formação do educando, assim como sua relação com o contexto social, assumindo um 

caráter fragmentado. Ser professor exige aprofundamento dos conhecimentos que serão 

trabalhados com os alunos, mas superando uma apropriação passiva de mera reprodução 

de informações. O professor deve ser um mediador entre o aluno e os conhecimentos, 

questionando seu significado no contexto da contemporaneidade e abordando-os na 

perspectiva da produção e da criatividade. 

Outra dificuldade que pode ocorrer pela falta de formação profissional adequada 

para o exercício da docência é a desconsideração dos aspectos afetivo e ético como 

partes integrantes do processo. O professor não toma consciência de que, ao 

desenvolver sua ação, ela não se limita apenas à apresentação dos conteúdos da 

disciplina. Sua posição, sua forma de se relacionar com a docência e com os estudantes, 

seus valores, interesses e gostos são também elementos formadores.  

O trabalho docente abordado dessa forma estática, não é visto em sua dinâmica, 

em permanente transformação, em interação com as diversas instâncias, sempre inédito 

e imprevisível, demandando, portanto, reflexão para uma tomada de consciência de sua 

complexidade, de suas peculiaridades e para a busca de superação de seus possíveis 

entraves.  

A realidade do exercício da profissão exige muito mais do que o conhecimento de 

um conteúdo específico. As atividades inerentes à docência envolvem relação professor-

aluno, questões metodológicas, planejamento (de aulas, de curso, curricular), utilização 

de novas tecnologias no ensino, elaboração de instrumentos de avaliação, participação 

em discussões sobre projeto político-pedagógico da escola, atualização curricular, 
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articulação da disciplina com a totalidade da formação do educando e com a realidade 

social, processos avaliativos internos e externos, para citar apenas algumas em que a 

dimensão pedagógica está diretamente presente. Estas exigências já tornam 

problemático o desempenho docente sem a devida fundamentação pedagógica. 

5.5 A “Profissionalidade” Docente

Conforme argumentei, ser professor diante das exigências do mundo atual e das 

peculiaridades do trabalho a ser desenvolvido demanda uma formação profissional 

adequada, sem a qual acontecem as dificuldades pedagógicas anteriormente apontadas. 

Apesar de não haver discordância sobre sua importância, a “profissionalidade” docente 

é uma questão de abordagem difícil. É um processo complexo, cheio de avanços e 

recuos, confrontos e questionamentos. Passa por momentos de intensificação do 

controle, ou de incentivo à autonomia, maior ou menor prestígio e reconhecimento 

social da profissão. Segundo Sacristán (1991, p. 64) O conceito de profissionalidade 

docente está em permanente elaboração, devendo ser analisado em função do momento 

histórico concreto e da realidade social que o conhecimento escolar pretende legitimar; 

em suma tem que ser contextualizado.

A seguir serão apontados alguns elementos que caracterizaram a 

afirmação/fragilização da “profissionalidade” docente e algumas pistas na direção de 

seu fortalecimento.  

O trabalho docente tem raízes ligadas à Igreja que alfabetizava visando à 

catequese. As escolas funcionavam nas igrejas e conventos e os professores faziam 

parte do clero.

A gênese da profissão de professor tem lugar no seio de algumas 
congregações religiosas, que se transformaram em verdadeiras congregações
docentes. Ao longo dos séculos XVI e XVII, os jesuítas e os oratorianos, por 
exemplo, foram progressivamente configurando um corpo de saberes e de 
técnicas e um conjunto de normas e de valores específicos da profissão 
docente. (NÓVOA, 1991, p. 12 /13).  

Posteriormente, nas sociedades capitalistas, a urbanização e industrialização 

produziu um sistema público de educação no qual a carreira docente se organizou 

segundo o que Hypólito (1999, p. 84) denominou de funcionalização do professorado,

que inclui, de um lado, a assimilação, pelo Estado, de parte das reivindicações por 
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profissionalização e, de outro, o controle estatal sobre o exercício da docência; isto é, o 

Estado passa a regular o exercício, organização e reconhecimento da carreira e dos 

cursos de formação de professores. A partir disso 

(...) o profissionalismo passou a ser assumido como discurso oficial, como 
promessa, como algo a ser atingido. Embora possa se considerar que pouco 
foi atingido, a profissionalização passou a estar cada vez mais presente no 
discurso predominante – ninguém contesta o profissionalismo, ninguém 
duvida de que ele seja uma boa solução, sempre uma meta a ser atingida. 
Dessa forma, o profissionalismo docente, como discurso oficial, passa a 
exercer uma função disciplinadora, controladora e ideológica, na medida em 
que subordina as discussões da realidade concreta de trabalho dos professores 
e das professoras a algo que deve se buscar em outro tempo e em outro lugar. 
(HYPÓLITO, 1999, p. 85). 

 A origem da docência ligada ao sacerdócio e à vocação e, posteriormente, ao 

controle do Estado, dificulta seu entendimento como profissão, uma vez que esta 

pressupõe autonomia e controle sobre o trabalho a ser desenvolvido. 

Há ainda outros fatores, alguns já discutidos aqui, que fragilizam a afirmação da 

“profissionalidade” docente: o exercício da docência é objeto de influências do espaço e 

do tempo em que acontece; fundamenta-se em princípios éticos; os saberes que lhe 

servem de base não são diretamente aplicáveis às situações de ensino, pois estas são 

inéditas, imprevisíveis, interferidas por aspectos valorativos, afetivos, culturais; seus 

resultados não são quantificáveis e dependem das condições do ambiente onde ocorrem. 

Estes elementos enfraquecem o entendimento da profissionalização do magistério numa 

realidade social que privilegia a racionalidade técnica, a mensuração, a objetividade, a 

certeza e a previsibilidade.   

Com o objetivo aprofundar a reflexão dos efeitos dos processos políticos, 

econômicos e sociais sobre a profissão docente, Cunha (1999), com base em Marcelo 

Garcia, aponta alguns fenômenos que incidem sobre a docência e contribuem para sua 

desprofissionalização, quais sejam: burocratização do trabalho, intensificação/ 

proletarização, colonização e controle, feminização, isolamento/individualismo, 

carreira plana riscos psicológicos, a seguir brevemente apresentados.   

Com a burocratização, as decisões mais importantes são centralizadas, restando 

aos professores a aplicação de políticas previamente definidas. Dentre outras 

características da burocratização, destacam-se: as questões pedagógicas são reduzidas à 

dimensão técnica; os resultados da ação definem-se numericamente; qualidade é 

sinônimo de quantidade; as singularidades contextuais e as subjetividades são 
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desconsideradas.  Para Cunha (1999, p. 137), essa perversa divisão entre quem decide e 

quem executa, acaba por ser o principal efeito corrosivo da burocratização e por ter 

importantes efeitos na desprofissionalização dos professores.

A intensificação refere-se ao crescimento da carga de trabalho dos professores 

resultando num tempo cada vez mais compartimentado e controlado, sem 

disponibilidade para atividade de livre escolha do professor. Se produtividade é 

sinônimo de quantidade (burocratização), o professor sente-se pressionado a intensificar 

seu trabalho. Citando Aple, a autora denuncia que

Esta é uma das formas mais tangíveis de corrosão do processo de 
profissionalização entendido como uma forma de autonomia, pois o professor 
não tem mais tempo para qualquer atividade que provenha de sua livre 
iniciativa, ocupado que está com as que lhe são impostas. (CUNHA, 1999, p. 
137).

Esses fatores levam à proletarização que segundo Enguita (apud CUNHA, 1999) 

significa a perda do controle dos meios, dos objetivos e do processo de trabalho. O 

professor limita-se à realização de tarefas determinadas por instâncias superiores. Sem 

tempo para pensar e produzir seus próprios instrumentos didáticos, o professor passa a 

utilizar material já pronto. É o que Cunha (1999) denomina colonização. A 

intensificação, a proletarização e a colonização conjugadas produzem uma perda na 

autonomia do professor e, conseqüentemente, fragilizam a noção de profissionalização 

do professor: com suas tarefas e responsabilidades aumentadas, não há tempo para seu 

planejamento próprio, para criação de ações, instrumentos, recursos; isso o limita à 

execução de decisões impostas e à utilização de produção de terceiros.   

A intensificação é afetada por outra instância cuja transformação traz 

conseqüências para o trabalho docente: a família. Como lembra Cunha (1999), a 

emancipação da mulher e sua incorporação ao mercado de trabalho deixaram descoberto 

um espaço por ela ocupado na educação dos filhos no que diz respeito aos aspectos 

ético, afetivo, acompanhamento das tarefas escolares. Hoje essa responsabilidade é 

solicitada à escola e ao professor.  

Outro aspecto que contribui para a desprofissionalização docente, na 

contemporaneidade é a crescente feminização do magistério. Este, segundo a autora em 

pauta, é um fenômeno mundial e se revela elemento de enfraquecimento da 

profissionalização docente em virtude da relação que se estabelece com maternidade, 

catequese, sacerdócio, obediência. Essas características são mais compatíveis com 
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amor, altruísmo, dedicação, renúncia e sacrifício, do que com profissão, reivindicações, 

salários justos. Como professoras podem reivindicar salários? Como seu trabalho de 

amor pelas crianças pode ser associado à luta por melhores salários? O ideário da 

vocação e do sacerdócio articulado com a feminização do magistério é utilizado para 

intimidar a luta da categoria por melhores salários e condições de trabalho. 

O isolamento/individualismo é mais um fator que contribui para debilitar a 

profissionalidade docente, embora o professor preserve sua condição de estar só com 

seus alunos na sala de aula como possibilidade de exercer sua autonomia (CUNHA, 

1999, p. 140). O professor tem mais tarefas individuais do que coletivas, há pouco 

tempo para o convívio, para a interação, inexistem projetos comuns e atividades 

coletivas. O isolamento/individualismo não contribui para o fortalecimento da carreira, 

pois não há trocas, divulgação das experiências exitosas e dos trabalhos realizados. Isso 

impede a geração de conhecimentos na área, o que é um fator de fortalecimento da 

“profissionalidade” e origina o que Marcelo Garcia (apud CUNHA, 1999) denomina de 

carreira plana, ou seja, premiações individuais (cursos feitos, etapas de escolarização 

vencidas, trabalhos publicados), que incentivam mais a competitividade e o trabalho 

individual do que a solidariedade, a ajuda mútua, a troca, a parceria.  

Na busca de situar o contexto da atuação docente, o autor citado por Cunha (1999) 

aborda os riscos psicológicos, que produzem o mal estar docente. Trata-se de

Uma sensação de frustração psicológica ou física decorrente das condições de 
trabalho precárias, da falta de valorização social e da crise de identidade 
profissional. Essas condições podem ser entendidas como extrínsecas e se 
somam às de natureza intrínseca, como a ansiedade, a insegurança e a 
instabilidade vividas pelo próprio professor num contexto que, cada vez mais, 
lhe faz exigências e lhe impõe uma sobrecarga de trabalho. (CUNHA, 1999, 
p. 141). 

A intensificação do trabalho, a falta de tempo para organizá-lo e os baixos salários 

originam sentimentos de insatisfação, culpabilidade e baixa estima. A esses fatores a 

autora acrescenta outro, com base em Garcia e Leon (apud CUNHA, 1999), a agressão 

física a que estão expostos professores de escolas localizadas em áreas de risco.  

Sem pretensão de esgotar o tema, esses são fatores que devem ser considerados 

quando se busca o entendimento da profissão docente, que não pode ser fortalecida sem 

sua devida contextualização.
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Diante do exposto, os desafios da contemporaneidade, que desestabilizam, 

questionam e trazem novas exigências; as peculiaridades do trabalho docente, que não 

permitem seu enquadramento aos ditames da racionalidade científica; as origens do 

magistério, ligadas ao sacerdócio inicialmente e ao controle estatal posteriormente, 

ameaçando sua autonomia; os fatores já analisados como burocratização, intensificação/ 

proletarização, colonização e controle, feminização, isolamento/individualismo, carreira 

plana e riscos psicológicos, contribuem para pôr em xeque a “profissionalidade” 

docente. Cabe questionar: o que significa essa “profissionalidade”? Como redefinir a 

profissão docente diante dos aspectos levantados? Como a formação pode contribuir?    

Parece não haver dúvidas sobre a pertinência e a importância da afirmação da 

“profissionalidade” docente, mas há diferentes entendimentos e formas de abordá-la. 

Hypólito (1999) apresenta duas perspectivas: a visão dos professores e do movimento 

docente, para quem profissionalização significa formação de qualidade, condições 

adequadas de trabalho, autonomia, democratização da organização escolar; e a óptica 

conservadora e neoliberal em que a autonomia se dissimula em participação em 

pequenas tarefas escolares cujas políticas são definidas sem o envolvimento dos 

professores e em mecanismos de controle. 

Para essa segunda ótica a escola pública deixa de ser um direito para se tornar um 

bem de consumo à escolha de quem melhor puder pagar por ela, passando a ser 

controlada pelos mecanismos de mercado. Essa política não nega a profissionalização 

docente, mas ela permanece apenas no discurso oficial. Na prática o resultado dessa 

política manifesta-se através do rebaixamento salarial, diminuição do Estado enquanto 

financiador e aumento do Estado enquanto controlador principalmente através da 

legislação e da avaliação externa, da degradação das condições de ensino, 

enfraquecimento da qualidade dos cursos de formação docente. Estes últimos, sob a 

égide das políticas neoliberais, tendem a se tornar aligeirados com ênfase nas dimensões 

técnicas em detrimento das dimensões filosóficas, históricas e político-sociais, 

assumindo assim um caráter de treinamento. Outra tendência é o distanciamento das 

universidades.  Ainda sob a perspectiva conservadora e neoliberal   

A profissionalização pode, assim, significar docentes “bem preparados”, que 
aplicam pacotes pedagógicos, controlam tecnologias e seguem 
adequadamente o currículo e o livro didático, tudo “cientificamente” definido 
por técnicos e supervisores altamente qualificados (comumente homens 
brancos e de classe média) (HYPÓLITO, 1999, p. 98).
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Nóvoa (1991), ao analisar a história da profissionalização da docência, elaborou 

referenciais de análise que utilizou em seguida para compreender os atuais problemas 

enfrentados pela profissão. Esses referenciais serão apresentados a seguir como 

elementos balizadores para o fortalecimento da “profissionalidade” docente. 

Exercício da profissão em tempo integral ou como atividade principal: segundo 

Nóvoa, (1991) aspectos como horários fragmentados, distintas formas de mobilidade

(destacamentos, mudança de escola), organização interna da escola e outros já referidos, 

como intensificação, proletarização, isolamento/individualismo, desvalorização social e 

econômica do trabalho docente, que contribuem para o pouco envolvimento do 

professor com a escola e para um trabalho fragmentado, precisam ser revistos e 

superados. A consolidação da profissão docente amplia-se quando há compromisso e 

identificação do professor com seu local de trabalho e na medida em que a docência 

deixa de ser um bico, uma ocupação desempenhada enquanto não se encontra “algo 

melhor”, ou uma ação voluntária que alguém exerce em seu tempo vago.  

Estabelecimento de um suporte legal: o amparo e controle legal para o exercício 

da docência é uma conquista importante para afirmação da “profissionalidade” docente, 

mas é preciso cuidar para que isso não signifique perda da autonomia e incremento da 

burocratização da profissão. O papel do Estado, no Brasil, tem sido, nos últimos anos, o 

de redução de sua presença no financiamento e de aumento do controle mediante 

intervenções nos currículos e da implantação de sistemas centralizados de avaliação. O 

movimento docente deve se mobilizar no sentido de que o Estado encaminhe esforços 

para da valorização da docência por intermédio de melhorias significativas nas 

condições de trabalho e nos salários e tenha um papel mais financiador do que 

controlador.

 Instituições específicas para a formação de professores: o reconhecimento da 

necessidade de uma formação específica para a docência é um passo importante para 

configuração da profissão. Essa formação passa por diferentes tendências e ênfases 

ocasionando dicotomias (teoria e prática; conteúdo específico e pedagógico) e 

reducionismos (conteudistas, tecnicistas, psicologizantes, sociopolíticos). Uma política 

ampla de formação docente deve abranger a formação inicial e continuada, estreitar a 

parceria entre instituição formadora e escola básica e contribuir para desenvolver 

atitudes reflexivas e investigativas por meio de uma compreensão de práxis como o

lugar de produção da consciência crítica e da ação qualificada. (NÓVOA, 1991, p. 24) 
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Constituição de associações profissionais: a organização dos professores em 

associações e sindicatos foi uma etapa relevante na conquista de sua 

“profissionalidade”. O desafio continua posto diante de novas necessidades e das crises 

que a docência enfrenta contemporaneamente. O fortalecimento da organização docente 

é fundamental para valorização social e econômica da categoria, para a busca de 

soluções e criação de formas de enfrentamentos das situações que desprofissionalizam a 

docência.

Construção de um corpo de conhecimentos e técnicas: o reconhecimento de que 

ser professor exige um saber específico constitui mais um capítulo na história da 

profissão docente. A forma de compreender esse saber aponta para diferentes 

concepções de docência: ênfase no saber de caráter técnico, específico, pedagógico, da 

experiência. 

A compreensão da especificidade do saber docente que assumi, entende esse saber 

como plural e situado. Plural porque se constitui de várias fontes; e situado porque 

contingenciado pelas singularidades do contexto e do momento em que é mobilizado. 

Nestas circunstâncias, a reflexão é a mediação através da qual o conhecimento teórico 

pode fertilizar a prática, no sentido de oferecer elementos para uma compreensão crítica 

da realidade e para uma atuação capaz de superar os limites e obstáculos enfrentados.   

Elaboração de um conjunto de normas e valores: muitas normas e valores que 

norteiam a profissão docente estão atualmente em crise. O movimento docente precisa 

se organizar para erigir princípios no sentido da democratização, da justiça, da 

igualdade social diante dos inéditos problemas da realidade contemporânea, cuidando 

para que não se confundam com enquadramento, controle e perda da autonomia 

profissional.

Estatuto Social e Econômico: refere-se ao prestígio social e econômico da 

profissão. Para isso, há ainda um longo caminho a ser percorrido. A valorização da 

docência aparece muito nos discursos, ressaltando a relevância da profissão diante do 

aumento das responsabilidades que lhe são atribuídas, mas essa valorização não têm se 

convertido em ações concretas de melhoria das condições de trabalho do professor e 

numa remuneração capaz de dar conta de necessidades. 

Os referenciais propostos por Nóvoa (1991), ao mesmo tempo em que 

representam conquistas no caminho do fortalecimento da docência como profissão, 

apontam também elementos que precisam ser questionados, revistos e ressignificados 

diante dos reclamos do mundo atual.
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Os aspectos apontados que significam dificuldades e possibilidades para conceber 

a docência como profissão, as características e peculiaridades do trabalho dos 

professores e os intervenientes históricos e contextuais que influenciam o exercício do 

magistério não devem ser entendidos como impedimentos para a profissionalização 

docente. Devem, antes, servir de balizadores para sua compreensão. Ignorar as 

características explicitadas pode levar ao risco de ceder às pressões de uma sociedade 

que valoriza a racionalidade instrumental e os resultados quantitativos, e limitar a 

profissão docente aos aspectos técnicos, a um rol de competências, numa concepção 

reducionista, que não considera as interferências do contexto e os aspectos interativos e 

subjetivos do processo. Os elementos aqui discutidos contribuem para problematizar a 

profissionalização docente e compreender suas contradições, possibilidades e 

peculiaridades.  É nessa perspectiva que deve caminhar a busca de afirmação da 

profissionalização docente, mediante ações como: resistência às políticas educacionais 

impostas, realização de experiências educacionais comprometidas com a 

democratização de uma escola pública de qualidade, organização da categoria em 

associações e sindicatos para a reivindicação de salários justos, condições de trabalho, 

formação inicial e continuada que contribua para melhoria da prática pedagógica. 

Assim, a profissionalização deve ser entendida a partir de uma ótica que respeite a 

autonomia, resguarde a participação da comunidade e consolide práticas educativas 

emancipatórias. Profissionalismo tem que significar a melhoria do trabalho 

profissional, mas também a melhoria da qualidade social do ensino. (HYPÓLITO, 

1999, p. 98).

5.6 Perspectivas para uma Ressignificação da Identidade/ “Profissionalidade” 

Docente

Reconhecendo a “profissionalidade” docente sem deixar de considerar os

elementos que levam ao seu questionamento e sua fragilização, cabe desenhar 

possibilidades para o fortalecimento da identidade da profissão docente. 

Para Pimenta e Anastasiou (2002), a construção da identidade profissional inicia-

se no processo formativo, quando o aluno passa a ser inserido nas questões pertinentes à 

área, e a compreender elementos como objetivos, conceitos, conteúdo específico, 

regulamentação profissional e código de ética. A formação deve, pois, enfrentar o 

desafio de colaborar no processo de passagem dos alunos do seu ver o professor como 
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aluno, ao seu ver-se como professor. Isto é, o desafio de construir a sua identidade de 

professor. (PIMENTA, 1999, p. 18). 

De acordo com Pimenta (1999), a identidade docente deve ser entendida como 

simultaneamente epistemológica e profissional. Epistemológica, pois reconhece a 

docência como campo de conhecimentos específicos formado por quatro grandes 

conjuntos: os conteúdos das diversas áreas do saber (das ciências humanas, naturais, da 

cultura e das artes) e do ensino; os conteúdos didático-pedagógicos, diretamente 

relacionados ao campo da atividade profissional; os conteúdos relacionados aos saberes 

mais amplos do âmbito teórico da prática educacional. E profissional, uma vez que a 

docência constitui campo específico de intervenção profissional na prática social; ou 

seja, a identidade docente é um processo que envolve os conhecimentos próprios da 

profissão e seu exercício. A formação deve considerar essas duas dimensões, mas nunca 

é demais reforçar a noção de que os saberes que o professor utiliza para enfrentar as 

situações de ensino e aprendizagem são aqueles que não se limitam a uma lógica 

técnico-instrumental, pois são circunstanciados pelo contexto histórico, social e cultural, 

pelas relações inter-pessoais marcadas pela imprevisibilidade e a incerteza, que 

envolvem aspectos éticos e afetivos.

Pimenta (1999) aponta alguns elementos como referenciais para a constituição da 

identidade: a significação social da profissão; a revisão constante desse significado; a 

reafirmação de práticas consagradas culturalmente; o confronto entre as teorias e as 

práticas, na análise sistemática das práticas à luz das teorias, na formulação de novas 

teorias; o significado que cada professor atribui ao seu trabalho a partir de seus valores, 

saberes, vivências; a rede de interações com outros professores, instituições de ensino, 

sindicatos. Como já discutido, não são referenciais estabelecidos de uma forma 

definitiva, vão passando pelo crivo de constantes revisões e redimensionamentos em 

função de novas experiências, novos conhecimentos, realidades contextuais, inter-

relações, questionamentos e novas necessidades. Por isso a formação e a identidade 

docente são processos em constante devir. 

Na mesma direção de Pimenta estão as reflexões de Nóvoa (1997, 2002), que 

aposta no papel da formação contínua para a reconstituição da identidade e 

“profissionalidade” docente. Nesse processo de formação contínua e reconstrução da 

identidade o autor define três eixos estratégicos: investir a pessoa e a sua experiência; 

investir a profissão e os seus saberes; investir a escola e os seus projetos. Essa visão 
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busca superar duas grandes ausências na formação do professor: a pessoa do professor e 

a organização-escola. O autor justifica assim seu posicionamento: 

A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o 
desenvolvimento pessoal, confundindo ‹‹formar›› e ‹‹formar-se››, não 
compreendendo que a lógica da actividade educativa nem sempre coincide 
com as dinâmicas próprias da formação. Mas também não tem valorizado 
uma articulação entre a formação a os projetos das escolas, consideradas 
como organizações dotadas de margens de autonomia e de decisão de dia para 
dia mais importantes. Estes dois ‹‹esquecimentos›› inviabilizam que a 
formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional dos 
professores, na dupla perspectiva do professor individual e do colectivo 
docente. (Nóvoa, 1997, p. 24). 

No primeiro eixo, investir a pessoa do professor e a sua experiência, já que o

professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor (NIAS apud

NÓVOA, 2002, p. 57), trata-se de considerar o desenvolvimento pessoal nos processos 

formativos ensejando a interação das dimensões pessoal e profissional, o que permitirá 

aos professores assumir sua formação, atribuindo-lhe um sentido. Segundo Nóvoa 

(2002, p. 57), 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 reconstrução permanente de uma identidade pessoal. 

Um trabalho que leve em conta a pessoa do professor e sua experiência propicia 

resultados mais satisfatórios, pois a aquisição do saber está ligada à sua experiência e à 

sua identidade. Devolver a 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 activamente ao longo do seu percurso 

de vida. (DOMINICÉ apud NÓVOA, 2002, p. 57). 

O segundo eixo, investir a profissão e os seus saberes, considera que o 

desenvolvimento profissional do professor passa por uma formação contínua que 

valorize seus saberes experienciais e sua prática. O autor argumenta que os problemas 

que os professores enfrentam no dia-a-dia não são meramente instrumentais, mas 

situações problemáticas que obrigam a decisões num terreno de grande complexidade, 

incerteza, singularidade e de conflito de valores. (NÓVOA, 2002, p. 59). Portanto, o 

exercício da profissão docente não se encaixa numa racionalidade instrumental pautada 

em modelos de ação que têm nos professores meros executores, conforme já 

argumentei. As práticas de formação contínua que contribuem para o desenvolvimento 
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da autonomia docente investem positivamente nos saberes que o professor produz no 

exercício de sua profissão, tomam como referência as dimensões coletivas e 

compreendem os professores como profissionais reflexivos que assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como 

protagonistas no desenvolvimento das políticas educativas. (ID, IBID).

O terceiro eixo refere-se ao desenvolvimento organizacional: investir a escola e 

seus projetos. Falar em formação contínua significa investir nos projetos das escolas 

e/ou das universidades. Nenhuma inovação pode ser levada a efeito sem mudanças ao 

nível das organizações institucionais e seu funcionamento. A formação contínua não 

pode ser pensada longe do espaço escolar, o que significa conceber a escola como 

ambiente formativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas. A 

formação contínua deve ser encarada como um processo permanente, integrado ao dia 

a dia dos professores e das escolas e não como uma função que intervém à margem dos 

projectos profissionais e organizacionais. (NÓVOA, 2002, p. 61) A formação contínua 

deve estar articulada com a gestão da instituição de ensino, as práticas curriculares e as 

necessidades dos professores. Os professores identificam os elementos constituintes da 

formação de maneira articulada com o desenvolvimento curricular e a organização da 

escola/universidade. Este fato favorece a participação dos diferentes sujeitos nas 

atividades da instituição e o desenvolvimento de práticas democráticas.  

De acordo com as idéias do autor, pode-se tomar a trilogia Desenvolvimento

Pessoal, Profissional e Organizacional como uma concepção inovadora de formação 

contínua que supera paradigmas dominantes e oferece importantes referenciais para a 

ressignificação da identidade docente. 

Nóvoa (2002) defende o argumento de que o enfrentamento da crise de identidade 

por que passa a profissão docente pressupõe a recuperação de sua autonomia. O 

professor não deve ser mero consumidor de material didático e instrumentos 

pedagógicos produzidos por outros. A ressignificação da identidade docente ante as 

emergências do mundo atual demanda um profissional criativo, que produz e que faz de 

sua atitude crítico-reflexiva elemento de crescimento pessoal e profissional. Nesta 

direção, Nóvoa (2002) propõe a organização da escola como espaço público, capaz de 

responder às emergências de seu tempo A escola terá de se definir como um ‘espaço 

público’, democrático e participado, que funciona em redes de comunicação e de 

cultura, de arte e de ciência. (p.20). É nesse contexto que o autor advoga a necessidade 

da formação docente e, consequentemente a busca da identidade, sendo preciso, para 



98

isso, desenvolver três famílias de competências como elemento essencial para o 

posicione do professor no novo espaço público da educação: 

- saber relacionar e saber relacionar-se; 

- saber organizar e saber organizar-se; e 

- saber analisar e saber analisar-se. 

O autor esclarece que utiliza as formas transitivas e pronominais dos verbos, para 

sublinhar que os professores são, ao mesmo tempo, objetos e sujeitos da formação.

(NÓVOA, 2002, p. 22). 

Saber relacionar e saber relacionar-se diz respeito à necessidade de redefinir o 

sentido social do trabalho docente. A escola entendida como espaço aberto, numa 

interligação com instituições culturais e científicas e com as comunidades locais, exige 

que o professor redefina o sentido social de seu trabalho (NÓVOA, 2002, p. 23), sua

identidade profissional, numa perspectiva de mediação cultural que estabelece redes de 

aprendizagem, que organiza situações educativas. Esta mudança expõe o professor à 

opinião pública, mas, para o autor, essa é uma condição para a afirmação profissional. 

Saber organizar e saber organizar-se considera a importância de repensar a 

organização do trabalho escolar (definição de espaços e tempos letivos, agrupamento de 

alunos e disciplinas, relação com a realidade, gestão dos ciclos de aprendizagem), 

romper com a organização convencional, criar modalidades de organização 

institucional, tendo como referência o conceito de autonomia. Urge desenvolver novas 

formas de organização do trabalho docente pautadas nos princípios da colegialidade, da 

coletividade, da organização de espaços, troca e partilha. 

Para o autor, as mudanças exigidas pela escola, como um novo espaço público da 

educação, pressupõem novas atitudes. Novas modalidades de organização das 

instituições de ensino e do trabalho profissional implicam mecanismos de avaliação 

como instrumento de diálogo com a sociedade e como mecanismo de regulação interna. 

Saber analisar e saber analisar-se implica reconstruir o conhecimento profissional 

com base na reflexão. O conhecimento profissional do professor tem, segundo o autor, 

dimensões teórica, prática e experiencial. É um conjunto de saberes, competências e 

atitudes, mobilizados na ação educativa, que se reconstitui continuamente por meio de 

uma reflexão prática e deliberativa, um espaço de discussão onde as práticas e as 

opiniões singulares adquiram visibilidade e sejam submetidas à opinião dos outros.

(NÓVOA, 2002, p. 27).  
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As reflexões até aqui desenvolvidas buscaram apresentar as características da 

profissão docente e de seus saberes, os limites e possibilidades de consolidação da 

docência como profissão, alternativas para afirmação e fortalecimento da identidade 

dessa profissão mediante processos de formação inicial e continuada que avancem em 

relação a modelos centrados na apresentação de conhecimentos teóricos 

descontextualizados.

O docente precisa conscientizar-se da complexidade e das especificidades do 

ensino, de sua condição de prática social complexa, multidimensional, imprevisível, 

compreendendo as repercussões que isso traz para a prática. Por intermédio de uma 

formação adequada, será possível a construção (sempre inacabada) de sua identidade; o 

desenvolvimento de saberes, competências, valores e atitudes; a compreensão da 

dimensão ética e afetiva e dos determinantes sociais, políticos, econômicos e culturais 

presentes na relação pedagógica; enfim, elementos que tornam o saber, necessário ao 

desempenho da profissão, incompatível com a racionalidade técnico-instrumental, já 

que agrega dimensões impensáveis para sua inclusão nesta perspectiva. 

As demandas do mundo contemporâneo apresentam indicativos que obrigam a 

repensar a profissão docente, ressignificar sua identidade diante de novas emergências. 

A sociedade da globalização, da informação, do avanço científico e tecnológico, da 

degradação ambiental, da exclusão, da desigualdade e da ruptura com antigos 

paradigmas não comporta mais um professor que não amplia os limites disciplinares de 

sua área de conhecimento, fazendo-a dialogar com outros campos; um professor que 

não articula seus conhecimentos com as problemáticas contemporâneas, que padroniza 

ações e reações independentemente das diferenças e especificidades que sua turma 

apresenta, reproduz modelos e estabelece uma relação autoritária que não permite o 

questionamento e o diálogo. O mundo contemporâneo solicita muito mais do que a 

transmissão e reprodução de conhecimentos. Exige que o professor repense seu papel na 

formação de seu aluno, procurando desenvolver: conhecimentos de sua área, 

relacionando-os com aspectos históricos, culturais; a autonomia; a capacidade de 

solucionar problemas criativamente; de trabalhar em grupo; de buscar, organizar e 

produzir conhecimentos. Enfim, o trabalho do professor deve contribuir para uma 

inserção crítica e criativa do aluno em seu âmbito social e profissional. 

Por meio de processos de formação inicial e contínua que atentem para os 

aspectos aqui apresentados, é possível reconstituir uma identidade docente adequada aos 

anseios da realidade atual que aponte para: a superação de uma prática reduzida à 
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exposição de informação; estabelecimento de redes de aprendizagem, de mediação com 

diferentes espaços sociais, culturais, artísticos e científicos; um trabalho colegiado, 

coletivo que enseje a parceria e o diálogo; a reorganização de tempos e espaços 

curriculares que rompam com modelos convencionais; utilização crítica e criativa das 

novas tecnologias; e incentivo à criação, à produção, à pesquisa, ao debate e à 

problematização. 

Os autores pesquisados apontam a formação inicial e contínua como 

impulsionadora de uma permanente, revisão e reestruturação da “profissionalidade” e da 

identidade docente. Neste sentido, a pesquisa e a reflexão sobre a prática são entendidas 

como elementos dessa formação, como busca de maior interação da teoria com a 

prática, como valorização do saber da experiência como referencial na constituição do 

saber docente, como busca de solução para problemas enfrentados, enfim como 

elemento de aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Não é demais ressaltar o fato que a formação contínua só resultará em melhoria da 

qualidade de ensino, se estiver no contexto de uma política educacional mais abrangente 

que inclua a valorização do professor e melhores condições de trabalho nas instituições 

de ensino.

5.7 Política de Formação de Professores 

O cenário contemporâneo analisado anteriormente com suas transformações 

geopolíticas, econômicas e culturais propiciadas pela globalização; mudanças na forma 

de lidar com a informação e com o conhecimento; presença da tecnologia nas atividades 

do dia-a-dia, no mundo do trabalho e nas transações financeiras das mais elementares às 

mais complexas; um mundo cheio de contradições, privilégios e exclusões, que 

apresenta novos e inéditos riscos, dilemas e problemas, exige cada vez mais 

conhecimentos, habilidades, posicionamentos, comportamentos, atitudes, competências 

e valores que permitam ao cidadão inserir-se e participar nesta realidade. Para formar 

esse cidadão, professores mais qualificados e atualizados são demandados pela 

sociedade. Essa necessidade elabora uma retórica de valorização do magistério e, ao 

mesmo tempo, lhe atribui a responsabilidade pela superação dos atuais problemas do 

ensino público. Num movimento contraditório, propaga-se maior profissionalização 

para o professor, mas não se supera uma visão de professor como herói capaz de dar 

conta de toda a problemática educacional (SHEIBE, 2003b), nem a dimensão de 
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sacerdócio e voluntariado que acompanha historicamente a docência, permanecendo 

também as precárias condições de trabalho e salários. Dessa forma, a valorização da 

docência não vai muito além do discurso. 

As atuais políticas de formação de professores devem ser entendidas como 

integrantes do sistema educacional que, por sua vez, fazem parte de uma política social 

mais ampla incluindo a redefinição do papel do Estado neste setor e que referenda uma 

agenda global para a educação, envolvendo características como: redução dos gastos 

públicos, incentivo à privatização, aumento do controle pela implantação de parâmetros 

e diretrizes curriculares e avaliações centralizados. 

Inseridas nesse cenário, as atuais políticas de formação de professores recebem 

críticas de pesquisadores e órgãos representativos da categoria, que incidem 

principalmente sobre três aspectos: tentativas de deslocar a formação docente da 

universidade, a instituição das competências como eixo nuclear da formação e o tempo 

de duração estipulado para o curso. 

As tentativas de afastar a formação do professor da universidade se consolidam no 

Decreto nº 3276 de 06/12/1999, que dispõe sobre a formação em nível superior de 

professores para atuar na Educação Básica e que em seu Artigo 3º, § 2o prescrevia que 

 A formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, 

destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 

far-se-á exclusivamente em cursos normais superiores (destaque meu). Em função das 

pressões recebidas do movimento docente organizado (ANPED, ANFOPE, ANPAE, 

CNTE), o referido artigo foi alterado pelo Decreto nº 3.554, de 2000, que substituiu o 

termo exclusivamente por preferencialmente, não fechando assim, a possibilidade 

dessa formação continuar tendo lugar nas universidades, mas deixando clara a opção 

dos legisladores. A Resolução CP Nº1 de 30/09/1999 que estabelece as diretrizes para a 

criação dos institutos superiores de educação é outra manifestação da intenção de 

desvincular a formação docente das universidades. Segundo Sheibe (2003b), os 

institutos são unidades de Ensino Superior criados no âmbito de uma política que 

diferenciou e hierarquizou o ensino superior, pensados como local privilegiado para a 

formação dos professores em cursos técnico-profissionalizantes, com menores 

exigências para sua criação e manutenção do que aquelas pressupostas para as 

instituições universitárias (SHEIBE, 2003b, p. 54). 

Na mesma direção das críticas de Sheibe está o posicionamento de Freitas (2002, 

p. 6) 
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Caracterizados como instituição de caráter técnico-profissionalizante, os ISES 
têm como objetivo principal a formação de professores com ênfase no caráter 
técnico-instrumental, com competências determinadas para solucionar 
problemas da prática cotidiana, em síntese, um prático.       

Outro aspecto duramente criticado nas atuais políticas de formação de professores,

como já se pode perceber na citação anterior, são as competências como eixo central da 

formação. Sheibe (2003b) destaca que, embora os conhecimentos indicados nas 

diretrizes envolvam saberes importantes para a formação docente, esses conhecimentos, 

é o que está ressaltado em todos os documentos apresentados no curso da reforma, 

trazem, de forma acentuadamente pragmática, a competência profissional para o lugar 

central da formação. (SHEIBE, 2003b, p. 53) 

Para a autora, e muitos outros pesquisadores da área, a noção de competência está 

associada A uma concepção produtivista e pragmatista na qual a educação é 

confundida com informação e instrução, com a preparação para o trabalho, 

distanciando-se do seu significado mais amplo, de formação para a cidadania.

(SHEIBE, 2003b, p. 53)

Ainda que contenham ingredientes das dimensões culturais, de cidadania, ética e 

estética, tais princípios estão subordinados a uma concepção de racionalidade 

econômica, reflete a autora com base em Frigotto (apud SHEIBE, 2003b, p. 53). 

Fundamentar a formação docente em competências em lugar de saberes docentes é 

perder em qualidade, é reduzi-la a aspectos técnicos e instrumentais, é oferecer aos 

professores uma formação de qualidade inferior incapaz de dar conta da complexidade 

do fenômeno educativo. A ANFOPE também apresenta sua critica às competências 

como eixo norteador da formação docente   

O significado da noção de competência para orientar a formação dos 
profissionais da educação representa, no entendimento do movimento, uma 
concepção fragmentada e instrumental de formação, como também, uma 
concepção individualista em sua essência e imediatista em relação ao 
mercado de trabalho. (ANFOPE, 2002, p. 21).  

A duração dos cursos de licenciatura e sua carga horária, instituídos pela 

Resolução CNE/CP 2 de 2002, é outro item sobre o qual incidem muitas críticas. A 

citada Resolução estabelece que a carga horária dos cursos deve ser de, no mínimo 2800 

(duas mil e oitocentas horas), integralizadas em um tempo não inferior a três anos. Esse 
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tempo é considerado pelos críticos como insuficiente para dar conta de uma formação 

profissional consistente, e evidencia, mais uma vez, o aligeiramento e o 

comprometimento da qualidade dos cursos de licenciatura. A formação do professor 

exige uma compreensão aprofundada da educação e do ensino em sua complexidade e 

multidimensionalidade mediante de uma integralização curricular que oportunize uma 

estreita relação com a prática. A ANFOPE assume o seguinte posicionamento sobre o 

assunto:

Assim a preocupação do movimento com a duração do Curso e a respectiva 
carga-horária dos componentes curriculares relaciona-se ao 
comprometimento do tempo necessário para uma sólida formação 
profissional acompanhada de possibilidades de aprofundamentos e opções 
realizadas pelos alunos, propiciando tempo e condições para pesquisas, 
leituras e participação em eventos, entre outras atividades, além da elaboração 
de trabalho final de curso que sintetize suas experiências. Buscando ser 
coerente com uma proposta que assegure a realização dessas atividades, e 
depois de aprofundado debate no interior do movimento, a ANFOPE defende 
que a duração de um curso de licenciatura plena seja de quatro anos, com um 
mínimo de 3200 horas.   (ANFOPE, 2002, p. 23).       

Desde a instituição da LDB em 1996 a formação de professores é um tema 

polêmico, em função, principalmente, das tentativas de desvinculá-la da universidade. A 

instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores contou 

com audiências públicas promovidas pelo CNE, que, de acordo com Sheibe (2003b, p. 

57), constaram muito mais de sessão de “escuta” do que discussões e debates que 

pudessem vir a influir na definição das diretrizes.  

Apesar de terem sido realizadas várias audiências públicas e outras reuniões 
nacionais e regionais com as mais diversas entidades educacionais, essas 
situações, criadas por pressão do movimento dos educadores e pela vontade 
de alguns poucos conselheiros, não conseguiram instaurar um autêntico 
diálogo, que desse oportunidade à discussão da proposta apresentada pelo 
MEC, e muito menos garantir sua reproposição com base na ampla consulta 
realizada. (SHEIBE, 2003, p. 57). 

As diretrizes para formação de professores, mesmo imersas num contexto de uma 

política de formação docente com tendência a simplificá-la e aligeirá-la (em função dos 

três aspectos criticados), apresenta avanço, ao atribuir identidade, integralidade e 

terminalidade à licenciatura, uma das bandeiras do movimento dos educadores na luta 

por mais qualidade para a formação do professor, conforme se observa no artigo sétimo: 
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Art. 7º A organização institucional da formação dos professores, a serviço do 
desenvolvimento de competências, levará em conta que: 
I. a formação deverá ser realizada em processo autônomo, em cursos de 

licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria; 
II. (...)
III. as instituições constituirão direção e colegiados próprios, que 

formulem seus próprios projetos pedagógicos, articulem as unidades 
acadêmicas envolvidas e, a partir do projeto tomem as decisões sobre 
a organização institucional e sobre as questões administrativas no 
âmbito de suas competências. (RESOLUÇÃO CNE/CP nº1/2002). 

A ANFOPE destaca a incorporação desta histórica reivindicação da categoria, que 

contribui para valorização da

(...) formação do professor, como profissional do ensino, o que é um avanço 
na sua qualificação técnico-científica, se comparada com uma formação 
apenas complementar ao bacharelado. O que continua sendo alvo de críticas 
da ANFOPE, no entanto, é a possibilidade de ampliar o fosso entre a 
formação do bacharel e a do licenciado, principalmente se esta última for 
destinada aos Institutos Superiores de Educação e, consequentemente, 
divorciada da pesquisa e produção do conhecimento específico da área. 
(ANFOPE, 2002, p. 21/22). 

Como as Diretrizes sucedem textos legais que priorizam a formação docente nos 

institutos superiores, a conclusão pode ser a de que a identidade própria se consolida 

nos institutos, mas a redação do dispositivo não limita a formação de professores aos 

institutos superiores de educação.  

Há outro aspecto que o documento da ANFOPE destaca como avanço nas 

Diretrizes Curriculares para Formação de Professores: a compreensão de que a prática 

não deve ser restrita ao estágio curricular realizado ao final do curso, sem interação com 

os demais componentes curriculares, como se pode constatar no artigo 12  

§ 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 início do curso e permear toda a 
formação do professor. (RESOLUÇÃO, CNE/CP 1/2002). 

A dicotomia entre teoria e prática, denunciada por professores, alunos, 

pesquisadores e entidades representativas que buscam a melhoria dos cursos de 

formação de professores, representava uma limitação a ser transposta pelas novas 

propostas curriculares. Evidentemente, essa superação não ocorrerá pelo fato de estar 

anunciada nos documentos legais e nos projetos pedagógicos dos cursos. É ainda 
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preciso avançar em relação a compreensões e práticas simplificadas e dicotomizadas 

dessa articulação.

As contribuições teórico-metodológicas elaboradas pela ANFOPE constituem 

valioso referencial na defesa de políticas educacionais comprometidas com a formação 

docente. Sua fundamentação teórica e questionamentos alimentam um posicionamento 

crítico diante dos documentos oficiais e oferece opções para avançar diante dos limites 

desses documentos e ocupar os espaços deixados pelas contradições e lacunas presentes 

no seu texto.

Dentre essas contribuições, destacam-se, no caso mais específico da formação de 

professores para as séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, os 

seguintes posicionamentos: oposição às dicotomias ainda presentes nos cursos de 

licenciatura; criação de experiências curriculares que permitam o contato dos alunos 

com a realidade da escola básica desde o início do curso (ANFOPE, 2004, p. 12); 

rejeição do atual paradigma de formação docente em que a Licenciatura é um anexo do 

Bacharelado e superação da compreensão de que o licenciado é alguém (de preferência 

um bacharel ou graduado em outras áreas) com licença para ensinar (ANFOPE, 2004, 

p. 22); conseqüentemente, a defesa da necessidade de que os cursos de formação de 

professores contem com um projeto pedagógico específico, com identidade própria. 

Esses são aspectos que se fizeram presentes nas resoluções e pareceres relativos à 

formação de professores, em conseqüência das lutas, pressões e participações do 

movimento docente no sentido de interferir nos textos da legislação.

Oposta a uma abordagem de formação docente que tem as competências como 

eixo central da formação, a ANFOPE assume uma concepção sócio-histórica de 

educador com as seguintes características: a docência como base da identidade 

profissional; uma visão ampla do fenômeno educativo; compreensão crítica dos 

determinantes do contexto social em que se encontram a educação e o ensino; 

desenvolvimento da capacidade de atuar para transformar essa realidade e de criar 

situações de ensino-aprendizagem. A concepção sócio-histórica pretende formar um 

educador que 

Domina o conhecimento específico de sua área, articulado ao conhecimento 
pedagógico, em uma perspectiva de totalidade do conhecimento socialmente 
produzido que lhe permita perceber as relações existentes entre as atividades 
educacionais e a totalidade das relações sociais, econômicas, políticas e 
culturais em que o processo educacional ocorre, sendo capaz de atuar como 
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agente de transformação da realidade em que se insere. (CONARCFE apud 
ANFOPE, 2004). 

Com base nessa concepção, a ANFOPE vem elaborando e aprofundando 

coletivamente a idéia de base comum nacional que não se confunde com a definição de 

um currículo mínimo, um rol de disciplinas que devem constar em todos os cursos de 

formação de professores. A base comum nacional, respeitando as especificidades das 

diferentes instâncias formadoras, é entendida como instrumento de luta pela valorização 

da formação docente e pauta-se nos seguintes princípios norteadores:  

a) sólida formação teórica e interdisciplinar que permita a apreensão do fenômeno 

educacional e suas dimensões histórica, política e social, o domínio dos 

conteúdos a serem ensinados e compreensão do trabalho pedagógico. Nesse 

processo são importantes novas formas de organização curricular que ensejem a 

produção coletiva do conhecimento e contribuam para avançar em relação às 

atuais fragmentações e dicotomias;  

b) unidade entre teoria e prática que não deve se reduzir à justaposição de teoria e 

prática e que pode ser constituída por procedimentos como: utilização do 

trabalho docente como fonte da articulação teoria e prática, desenvolvimento de 

metodologias de ensino dos conteúdos das áreas específicas; ênfase no trabalho 

como princípio educativo, estreitamento das relações com a rede pública; e 

utilização da pesquisa como forma de produzir conhecimentos e intervir na 

realidade.

c) gestão democrática entendida como instrumento de superação das relações 

autoritárias na escola e de uma compreensão de administração restrita à técnica. 

A formação deve propiciar a apreensão das relações de poder que envolvem os 

diferentes segmentos da comunidade escolar; 

d) compromisso social do profissional da educação, fundamentado na concepção 

sócio-histórica de educador, estimulando a análise política da educação e das 

lutas históricas desses profissionais articulados com os movimentos sociais; 

e) trabalho coletivo e interdisciplinar propiciando a vivência de uma nova forma de 

organização do trabalho pedagógico que permite uma apreensão da totalidade 

desse trabalho e da importância do trabalho coletivo;   

f) incorporação da concepção de formação continuada; e 
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g) avaliação permanente dos processos de formação, entendida como integrante do 

projeto pedagógico e como responsabilidade coletiva (ANFOPE, 2000). 

As idéias forjadas e defendidas coletivamente pela ANFOPE em prol de uma 

política orgânica e consistente de formação de educadores (ANFOPE, 2004, p. 19) 

fundamentam a crítica e a resistência às políticas educacionais oficiais, e subsidiam a 

criação de espaços institucionais e curriculares que materializem uma formação de 

qualidade para o professor.

A posição assumida pelos cursos de licenciatura na UFC foi a de que a estrutura 

curricular anterior expressava uma visão de formação docente complementar e 

acessória (SHEIBE, 2003b) que precisava ser superada por uma proposta pedagógica 

que conferisse identidade à formação docente, sem que isso viesse a significar uma 

dicotomia com o bacharelado e o isolamento das licenciaturas do seu lócus de produção 

de conhecimentos. 

Sabe-se, entretanto, que, em algumas universidades, esse isolamento se efetivou 

num movimento contrário, ou seja, os cursos não se desvincularam de seus institutos, 

faculdades ou departamentos específicos para se instalar num instituto de educação. O 

que ocorreu foi uma separação entre cursos específicos e faculdades, centros ou 

departamentos de educação, que não foram chamados a participar da elaboração das 

novas propostas curriculares, nem para trabalharem com as disciplinas pedagógicas. 

Essa estratégia produz um afastamento da formação docente do lócus onde as questões 

da educação são estudadas, aprofundadas, analisadas e pesquisadas. Não que esse tema 

seja propriedade das faculdades, centros ou departamentos de educação, mas é lá seu 

espaço privilegiado de reflexão e produção de conhecimento, ali é que a educação e o 

ensino são tomados como objetos de pesquisa.  Deixar as faculdades, centros ou 

departamentos de educação alijados dos cursos de formação de professores para as 

séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, significa empobrecer e 

prejudicar essa formação.  

O entendimento da necessidade de articulação entre as áreas específicas e a 

Faculdade de Educação esteve na base das ações empreendidas pela Pró-Reitoria de 

Graduação da UFC, em conjunto com a Coordenação da Formação Pedagógica das 

licenciaturas, com vistas à criação dos projetos pedagógicos das licenciaturas da UFC, 

de modo a promover uma integração maior entre essas duas instâncias. Dentre as ações 

realizadas com esse fim, destacou-se a criação de um fórum para discussões que 

contribuiu para dar sustentação às atividades de elaboração dos projetos, o Grupo de 
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Trabalho das Licenciaturas (GTL) formado por coordenadores das Licenciaturas, 

professores de Prática de Ensino, representantes das disciplinas pedagógicas e da Pró-

Reitoria de Graduação (seu funcionamento será detalhado mais adiante). O principal 

objetivo desse grupo, quando da elaboração dos projetos pedagógicos, foi traçar 

princípios que integrassem os cursos de licenciatura da UFC, constituindo uma unidade 

que não se confundisse com homogeneidade, que se configurasse como elemento 

norteador das propostas curriculares dos cursos. A idéia era que não se tivesse cada área 

atuando segundo linhas de ação diferentes, mas que, respeitando as peculiaridades de 

cada uma, se pudesse ter referenciais comuns. Como se verá mais à frente, os cursos 

fizeram opções diferenciadas no que diz respeito à entrada no vestibular, à organização 

da Prática como Componente Curricular, e à relação bacharelado e licenciatura. Isso não 

significou, porém, comprometer a unidade que se queria alcançar. Esta continuou sendo 

buscada por meio de encaminhamentos, como: reuniões sistemáticas do GTL para 

compreensão e apropriação das diretrizes curriculares e dos problemas e dificuldades 

que se espera superar com o novo currículo; discussões acerca das disciplinas 

pedagógicas e seu papel nas licenciaturas; aprofundamento da compreensão das Práticas 

como Componente Curricular e da questão da identidade própria. Os encontros, debates, 

leituras e reflexões foram se constituindo em apoio e aproximação entre os cursos, que 

passam a se conscientizar dos aspectos comuns e específicos entre si; um espaço que se 

revelou como fonte de integração e formação. De integração, porque enseja a interação 

dos cursos, a troca de experiências e busca conjunta de alternativas para as dificuldades 

enfrentadas; e de formação, porque contribui para aprofundar temas, repensar 

concepções, atitudes e questionar posicionamentos.  

As discussões do GTL originaram os Referenciais para os Projetos Pedagógicos 

das Licenciaturas que posteriormente deram origem à Resolução Nº03/CEPE, de 04 de 

março de 2005 (Anexo), que dispõe sobre os Princípios Orientadores dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura da UFC. A elaboração dos referenciais tomou 

por base os princípios defendidos pela ANFOPE, o documento da Comissão de 

Especialistas de Formação de Professores e de Especialistas de Ensino de Pedagogia 

(2001) e as contribuições dos participantes, além, é claro, dos pareceres e resoluções 

que normatizam a formação de professores (mais especificamente, as Resoluções 

CNE/CP 1 e 2 de 2002, e os Pareceres CNE/CP 9 e 28/2001). A intenção foi trazer para 

nortear a elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas da UFC, uma 

abordagem de formação docente que não se limitasse à dimensão técnico-instrumental, 
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que vinha sendo alvo de críticas nas diretrizes, por terem como eixo central as 

competências; uma formação que propicie a compreensão crítica da realidade social 

onde está inserida a docência, do papel social desta profissão e dos conhecimentos 

necessários para uma atuação consciente, transformadora e criativa. Certamente, esse é 

um horizonte, cujo alcance deve ser perseguido cotidianamente por intermédio de 

muitas iniciativas, compromissos e ações que fortaleçam uma política interna de 

melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura. 

A partir das atividades realizadas pelo GTL e pelas coordenações, e orientados 

pelos princípios construídos coletivamente, todos os cursos elaboraram projetos 

pedagógicos específicos. 

A identidade própria das licenciaturas está bem explicitada nos PP e tem-se 

procurado efetiva-la mediante encaminhamentos, atividades e procedimentos que 

discutem questões relativas à docência e procuram dar visibilidade à formação de 

professores na comunidade universitária e das atividades do GTL, como já comentado. 

Entretanto é uma tarefa complexa, pois grande parte dos professores não acha 

necessário, nem relevante, discutir e aprofundar as questões que envolvem a formação 

de professores, que para eles se esgota com o domínio dos conhecimentos específicos. 

Não é fácil sensibilizá-los, conquistá-los como aliados na busca de melhor qualidade 

para a formação docente, mas essa é uma condição para materializar as mudanças 

previstas nos projetos pedagógicos. Sem transformação na maneira de compreender a 

formação de professores, não é possível mudar o modo de realizá-la. Por esse motivo, 

todos os projetos prevêem, dentre as condições de sua efetivação, a formação 

continuada dos professores formadores. Para se projetar e realizar, pensar e fazer um 

curso de licenciatura em outras bases, com identidade própria, que articule teoria e 

prática, que contribua para inserir o futuro professor na problemática educacional 

brasileira, que desenvolva uma compreensão crítica do ensino e da aprendizagem e de 

seus determinantes sociais e políticos, que dialogue com a realidade da escola básica, 

que supere abordagens fragmentadas do conhecimento e dê oportunidade à vivência da 

interdisciplinaridade, dentre outras mudanças almejadas, não é possível prescindir de 

professores preparados para enfrentar esses desafios, que significam transformações 

consideráveis nas práticas até então desenvolvidas. 

Neste capítulo, argumentei que a docência é uma profissão com identidade, aqui 

entendida como dinâmica e interferida pelo contexto sócio-histórico, político-

econômico e cultural em que está situado. As características da docência, os saberes que 
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envolvem seu exercício e a história de sua constituição como profissão apontam para 

algumas fragilidades para se afirmar esta “profissionalidade”. Com base nos autores em 

cujo pensamento me fundamentei, defendi a formação inicial e contínua como espaço 

de fortalecimento da identidade docente. Apresentei os referenciais propostos por 

Nóvoa (2002), para que essa formação avance em relação a modelos formativos 

descontextualizados. São referenciais que tomam como eixo a pessoa e sua experiência, 

a profissão e seus saberes e a instituição e seus projetos, oferecendo uma perspectiva 

contextualizada e dinâmica de formação porquanto  propicia a interação da teoria com a 

prática. Outros aspectos importantes são propostos pelos autores consultados: trabalho 

coletivo, estabelecimento de rede de interações e reorganização dos tempos e espaços 

escolares.

Apresentei também, neste capítulo, as políticas de formação de professores, seus 

avanços e pontos críticos, seguidas das propostas da ANFOPE como alternativa de 

superação das limitações das políticas atuais. 

Sendo a formação de professores e a constituição de sua identidade um processo 

sempre dinâmico, os referenciais propostos por Nóvoa, assim como os princípios 

defendidos pela ANFOPE, devem constituir um horizonte na busca constante pela 

qualidade na formação do professor.  



6 REVELAÇÕES DO PERCURSO 

Os dados a seguir apresentados são oriundos de duas fontes: a participação em 

atividades referentes à elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos de 

Licenciatura e entrevistas realizadas com professores e coordenadores que participaram 

desse processo. Inicialmente são descritos os diferentes tipos de atividades que se 

constituíram em fontes de dados: reuniões do Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

(GTL); reuniões de Centro, Curso e Departamentos; Comissão de Formação 

Docente/FACED e as entrevistas. Em seguida são apresentados e discutidos os dados 

coletados nas atividades supra-citadas que foram sistematizados segundo os seguintes 

aspectos: elementos desencadeadores da elaboração dos projetos pedagógicos; 

dificuldades; o que precisa ser superado; mudanças instituídas pela legislação; 

condições necessárias para implantação dos novos projetos. 

6.1 Atividades que Constituíram Fontes de Dados

6.1.1 Atividades Referentes à Elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos 

de Licenciatura 

Depois da promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena, em 2002, os cursos de licenciatura da UFC começaram a se articular a fim de 

conhecer o seu conteúdo. A Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das 

Licenciaturas, na gestão anterior, promoveu reuniões e seminários para esclarecimentos 

sobre o teor daquele documento legal. A maioria dos cursos de licenciatura já tinha 

iniciado de alguma forma debates sobre a revisão em suas estruturas curriculares, 

movida por diagnósticos que apontavam seus problemas e limitações. Os fatos a seguir 

apresentados, no entanto, se referem às atividades realizadas a partir de setembro de 

2003, quando assumi a Coordenação Didática das Disciplinas Pedagógicas das 

Licenciaturas e passei a acompanhar de perto esse processo. 

O prazo para elaboração dos PP das licenciaturas, atendendo às prescrições das 

novas diretrizes, era de dois anos, ou seja, as mudanças deveriam entrar em vigor em 

2005. Esse prazo foi prorrogado pelo Parecer CNE/CP Nº4, de 06/07/2004 para 

15/10/2005, o que significaria que as novas propostas curriculares deveriam vigorar a 
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partir do início de 2006. Nesse sentido, as atividades tiveram que ser intensificadas em 

2003.

De maneira geral, essas atividades se dividiram em dois momentos: atividades 

gerais envolvendo os coordenadores, professores de Prática de Ensino, representantes da 

Pró-Reitoria de Graduação e demais professores interessados, formando um grupo que 

passou a ser chamado de GTL (Grupo de Trabalho das Licenciaturas); e atividades 

específicas no interior dos centros, cursos ou departamentos. Constituíram fontes de 

dados desta pesquisa as atividades do GTL, atividades promovidas pelos centros 

(Humanidades e Ciências), cursos e/ou departamentos para as quais fui convidada (para 

apresentação das Diretrizes Curriculares ou, para prestar esclarecimentos) e reuniões da 

Comissão de Formação Docente da Faculdade de Educação. 

6.1.1.1 Reuniões do Grupo de Trabalho das Licenciaturas

Em função dos prazos citados, a reformulação dos projetos político-pedagógicos 

dos cursos se impôs como urgência. O grupo de trabalho formado, pela Coordenação 

Didática das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas, representantes da Pró-Reitoria 

de Graduação, coordenadores, professores de Prática de Ensino e demais docentes 

interessados, passou a se reunir com freqüência para discutir a elaboração dos PP, 

formando, então, como já referido, o Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL).  

As reuniões do GTL, que constituíram uma das principais fontes de coleta de 

dados desta investigação, passaram a ocorrer quinzenalmente, às quintas e sextas feiras,  

alternadamente, e tinham como objetivos: 

- realizar discussões sistemáticas, visando a compreender as Diretrizes Curriculares 

para Formação de Professores do MEC/CNE e obter subsídios para a elaboração e o 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, a serem 

reformulados; 

- buscar estratégias para envolver os professores dos cursos na elaboração dos 

projetos pedagógicos; 

- discutir e buscar soluções para os problemas evidenciados durante o 

desenvolvimento desse processo; 

- definir diretrizes, princípios e orientações gerais da UFC acerca das licenciaturas, 

contribuindo assim para consolidar uma política interna de formação de 

professores;
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- acompanhar, por meio do relato de coordenadores de curso e professores 

participantes do GTL, a elaboração dos PP no interior dos cursos. 

6. 1.1.2 Participação em Reuniões de Centro, Curso e Departamento 

Internamente, respaldados pelas reuniões do GTL, os cursos realizavam suas 

atividades com o colegiado, comissões, departamento e algumas envolvendo reuniões 

do Centro (Humanidades e Ciências). Esses eventos ocorreram de acordo com a 

dinâmica interna de cada curso. Em determinados momentos, junto com outros 

membros da Pró-Reitoria de Graduação, fui convidada, como coordenadora, a participar 

de alguns desses eventos para prestar esclarecimentos, apresentar as principais 

orientações legais e o resultado das discussões do GTL como forma de subsidiar a 

elaboração do PP. Essas atividades constituíram outra fonte de dados. Participei de 

reuniões dos cursos de Biologia, Ciências Sociais, Geografia, História, Educação Física, 

Letras e Química; duas do colegiado do Centro de Ciências e nos Departamentos de 

Teoria e Prática do Ensino e Fundamentos da Educação. 

6.1.1.3 Comissão para Formação Docente/ FACED 

Um dos pontos mais reincidentes dos encontros do GTL referia-se à necessidade 

de uma integração da Faculdade de Educação (FACED) às discussões realizadas pelo 

referido grupo. Como forma de viabilizar essa integração, realizou-se, em 25/08/2004, 

uma reunião entre coordenadores dos cursos de licenciatura e professores da FACED. 

Na ocasião, foram apresentados os projetos pedagógicos dos cursos de Matemática e 

Geografia, e, a partir daí, se desencadeou uma discussão sobre a inserção das disciplinas 

pedagógicas nesses projetos e nos das demais licenciaturas. Ao final da reunião, ficou 

decidido que as licenciaturas deveriam documentar suas necessidades (Anexo) com 

relação às disciplinas pedagógicas e enviar à FACED; deliberou-se também a 

constituição de uma comissão composta de representantes dos departamentos 

acadêmicos, da Pró-Reitoria de Graduação e da Coordenação Didática das Disciplinas 

Pedagógicas das Licenciaturas para discutir e elaborar uma proposta para as disciplinas 

pedagógicas.

 Em suas reuniões sistemáticas, a Comissão de Formação Docente (como passou a 

ser denominada) ponderou que a definição das disciplinas é posterior, antes era 
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necessário discutir uma fundamentação e uma concepção para dar sustentação à 

formação pedagógica nas licenciaturas. Neste sentido, a comissão produziu um 

documento intitulado A Dimensão Pedagógica dos Cursos de Licenciatura da UFC,

(Anexo) que foi encaminhado e discutido nos departamentos da FACED. 

6.1.2 Entrevistas com Professores e Coordenadores dos Cursos de Licenciatura 

As entrevistas foram realizadas no primeiro e segundo semestres de 2006, com os 

coordenadores dos cursos de licenciatura à época da elaboração do PP e com 

professores componentes do grupo. Foram entrevistados 14 professores dos cursos de 

licenciatura que formam professores para atuar nas séries finais do Ensino Fundamental 

(6ª, 7ª, 8ª e 9ª) e no Ensino Médio: Ciências Biologias, Ciências Sociais, Educação 

Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Química. A referência 

a estes cursos será feita daqui em diante por meio das seguintes letras do alfabeto grego:

Alfa, Beta, Gama, Delta, Épsilon, Zeta, Teta, Kapa, Sigma e Ômega, a fim de preservar 

a identidade dos informantes. Os professores serão identificados pelo pseudônimo do 

curso, seguido de um número,

O Curso de Licenciatura em Educação Musical iniciou suas atividades no primeiro 

semestre de 2006. É, portanto, um curso novo, cujas circunstâncias de elaboração de seu 

projeto são especiais, pois o curso já nasce dentro de uma nova abordagem de formação 

de professores. Este curso passou a fazer parte das atividades do Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas no fim de 2005. 

O Curso de Pedagogia não integrou a investigação, pois esta se direcionou aos 

cursos de formação de professores para as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Além disso, as diretrizes de Pedagogia foram instituídas em 2006, quando esta 

pesquisa já estava em andamento e apresentaram características próprias e diversas das 

estabelecidas pelas Resoluções 1 e 2, de 2002.

6.2 Aspectos Identificados

6.2.1 Elementos que Desencadearam a Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

de Licenciatura 
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A necessidade de atualização dos currículos defasados, tanto em relação aos 

avanços das diferentes áreas do conhecimento, como em relação às demandas sociais 

postas ao profissional docente é um dos principais elementos apontados como 

motivadores da elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas, seja pelos 

participantes das reuniões do GTL, seja pelos entrevistados.

O fato de os cursos não terem um projeto pedagógico sistematizado, contar apenas 

com uma grade curricular e programas de disciplinas foi também apontado como um 

fator impulsionador. Era urgente consolidar uma proposta pedagógica para os cursos em 

que se estabelecessem os princípios norteadores da formação do profissional e os eixos 

de sustentação da organização curricular. Muitos cursos já haviam iniciado uma 

discussão, entretanto, os trabalhos não tiveram continuidade, não chegaram ao término. 

Outro aspecto importante que indicava a necessidade de uma revisão nas propostas 

curriculares dos Cursos de Licenciatura foi o que chamei de indicadores institucionais

para designar dificuldades, limites, questões ligadas à realidade de cada curso, que 

precisavam ser revistas, resolvidas, superadas, transformadas, como, por exemplo, 

disciplinas com superposição de conteúdos, altos índices de retenção, redistribuição das 

disciplinas pelos semestres, falta de integração entre as áreas. 

Apesar da existência de fatores tão prementes, as discussões iniciavam, mas não 

chegavam à formulação de um documento que registrasse uma nova proposta de 

formação para os cursos. Mesmo naqueles em que as discussões sobre reformulação 

curricular já vinham acontecendo, não havia a consolidação de um projeto pedagógico 

que representasse os avanços buscados. 

Nós tínhamos um diagnóstico de que o curso precisava ser repensado e precisava 

de modo particular ter um projeto pedagógico, porque na verdade não existia o PP 

o existia eram as ementas, as disciplinas, os programas, muitos deles antigos e 

muitos programas que o trabalho desenvolvido na sala de aula não tinha 

correlação com o programa. Nesse sentido, já tinha acontecido várias tentativas de 

novas propostas curriculares. As comissões eram formadas, trabalhava-se, mas na 

hora de fechar as propostas não tinha acordo em função das divisões internas e em 

função das defesas que parte dos professores faziam de determinadas propostas, e 

aí isso não acontecia. Quando eu assumi a coordenação, que eu imaginava que 

precisava avançar, até porque havia um diagnóstico de que o Curso Gamma era 

um curso que precisava ser melhorado, nós tomamos isso como tarefa e é lógico 
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que isso foi ajudado pelo contexto da Universidade que havia uma pressão para 

que os PP fossem elaborados. Profª Gamma 1.

Quando cheguei aqui em 92 os coordenadores anteriores já haviam sentido a 

necessidade da mudança da integralização curricular porque a nossa 

integralização é de 68. Então até 93, muita coisa mudou e precisava fazer essa 

alteração. Já existiam, ao longo desse período, vários “bonecos” de 

integralização, pensando no curso, objetivos do curso, toda aquela parte, pensando 

que tipo de aluno se deveria formar. Prof. Gamma 2. 

As falas dos professores confirmam a existência de uma discussão, entretanto, a 

promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (Resolução CNE/CP 1/2002) foi um fator decisivo para formulação 

dos projetos pedagógicos, já que impôs exigências, estabeleceu prazos e obrigou à 

intensificação das atividades com vistas a sua conclusão no prazo estabelecido. 

Perguntados sobre os motivos que desencadearam a elaboração dos novos PP, os 

professores assim se pronunciaram:    

 Na verdade as diretrizes foi o catalisador, foi o que empurrou a coisa para 

acontecer, senão eu acho que a gente ainda estaria empurrando com a barriga até 

o ano de 2025. A verdade é isso. Porque o curso não tinha um projeto pedagógico, 

tinha somente o que a gente chama a grade curricular. Profª Beta 1. 

Inicialmente a obrigatoriedade do MEC, o documento que foi encaminhado e nesse 

sentido nós tivemos que nos reunir a partir desse documento e não a partir das 

necessidades que nós, na época coordenadores, ou envolvidos na prática de ensino, 

detectávamos. Foi mais em função dessa necessidade que o MEC impunha que os 

professores tiveram que se envolver dessa forma. Prof. Alpha 2. 

 Aqui no Curso Sigma desde que sou aluna, participo de comissões para discutir o 

novo currículo. Então penso que não há motivos, assim num determinado momento 

se gera motivos para fazer um novo projeto. Pela experiência e pela convivência 

aqui, a convivência acadêmica no Departamento Sigma isso é uma constante. É 

mesmo! Semestralmente, as áreas, as diferentes unidades curriculares se reuniam e 

pensavam como é que naquele semestre, o que poderia mudar. O que ocorre é que 

agora nós tínhamos prazos para elaborar um documento. Esse é um grande 
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diferencial pelo que eu percebo. Então nós tínhamos que colocar as discussões em 

um documento que chama Projeto Político Pedagógico do curso. A urgência foi 

mais isso. Profª. Sigma 1.

 A questão legal que sempre motiva bastante e também a necessidade de 

atualização do currículo em virtude das novas atuações do profissional Alpha. O 

campo Alpha aumentou muito, ampliou muito e não existiam disciplinas que 

formassem os alunos para esses novos campos de atuação. Profª. Alpha 1. 

As declarações mostram que embora houvesse fatores que demandavam mudanças 

nos currículos dos Cursos de Licenciaturas, a promulgação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica foi decisiva para as 

iniciativas já existentes ganhassem impulso, se intensificassem e chegassem à 

finalização na forma de uma proposta pedagógica para o curso.

6.2.2 Dificuldades

A elaboração dos projetos pedagógicos das Licenciaturas enfrentou dificuldades 

de ordens diversas, evidenciadas tanto nas atividades como nas entrevistas. A seguir 

serão apresentadas as mais significativas.  

6.2.2.1 Participação dos Professores nas Atividades de Elaboração dos Projetos 

Político-Pedagógicos

As atividades aconteceram em dois espaços: o GTL e as coordenações. O GTL 

contou com a participação efetiva de um grupo de professores, em sua maioria, 

coordenadores dos Cursos de Licenciatura, responsáveis por desencadear o processo em 

seus cursos. Mesmo esse grupo teve algumas dificuldades de se manter estável e se 

fazer presente em todas as reuniões. Dentre os principais motivos da flutuação do grupo, 

estão: incompatibilidade de horários, sobrecarga de trabalho (envolvimento com 

diferentes atividades na coordenação, sala de aula, pesquisa), rotatividade das funções, 

ou seja, mandatos que se concluem, novos coordenadores que assumem sem ter 

participado das reflexões anteriores, dificultando a continuidade e o amadurecimento de 

pontos já abordados.
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O desencadeamento do processo no interior dos cursos também enfrentou 

limitações quanto ao envolvimento dos professores nas atividades referentes à 

elaboração dos PP. Os motivos alegados para essa pouca participação dos professores 

são: desinteresse em participar das atividades, falta de tempo, maior envolvimento com 

a pós-graduação, pesquisa e/ou o bacharelado, incompatibilidade de horários, 

centralização por parte da Coordenação, como se pode constatar nas falas seguintes:

Depois nós trouxemos para os departamentos principalmente os dois 

departamentos de Épsilon I e Épsilon II, e com isso alguns professores se 

envolveram, outros realmente não tiveram muito interesse. Alguns porque 

trabalham praticamente na pesquisa e davam pouquíssimas aulas na graduação e 

preferiram logo passar para o bacharelado, desvincular-se um pouco da 

Licenciatura. Outros, pelo contrário, entraram realmente querendo participar mais 

do projeto da Licenciatura do que do Bacharelado. Então houve um envolvimento, 

digamos assim em torno de cinqüenta por cento dos professores dos dois 

departamentos responsáveis pelo curso. Prof. Épsilon 2.

O que eu percebo é que ninguém quer se envolver muito porque isso implica em 

tempo, você tem que estar envolvida mesmo, sentado olhando senão vai passando 

batido. Ninguém quer isso, porque as atividades nossas são múltiplas, cada um está 

envolvido em mil coisas, seja relativamente da Universidade, seja coisas 

paralelamente que você adquire e que você bota no bolo. Profª Gamma 2. 

Um pequeno grupo se envolveu bastante, vestiu a camisa mesmo. Nessas reuniões a 

gente contava com a participação de dez professores. Desses dez professores, mais 

ou menos uns cinco pegaram no pesado, vamos dizer assim. Prof. Alpha 1. 

Desta forma, um grupo restrito, normalmente circunscrito aos representantes das 

unidades curriculares, se responsabilizou pelas tarefas que precisavam ser 

desenvolvidas. Ficando à parte, os demais professores não se familiarizaram com a 

complexidade das inovações a serem incorporadas pelos PP, pois desconheciam os 

prazos reais para efetivação das mudanças e não participaram dos debates e das 

reflexões que ajudaram o grupo a rever seus posicionamentos e ações, a buscar soluções 

conjuntas para os impasses e a amadurecer diante dos novos desafios postos à formação 

do professor. Nesse sentido, o grupo que não se envolveu não se apropriou das 
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mudanças a serem implantadas, ou não aprofundou sua compreensão a respeito dessas 

mudanças.

Segundo afirmações dos entrevistados o maior envolvimento dos professores 

ocorreu quando da discussão das ementas e das cargas horárias das disciplinas. 

O processo só avança mais quando você chega no programa de disciplinas e 

no ementário, por que é individual, aí as pessoas vão colocar porque é a sua 

parte, que ele acredita que está envolvida e ele vai redimensionar. Profª.

Gamma 2 

Isso acontece em conseqüência das concepções de currículo e de revisão 

curricular. A maioria dos professores considera falta de tempo discutir sobre as questões 

basilares do currículo, o importante é a distribuição da carga horária, o quanto se ganha, 

o quanto se perde de carga horária. Não houve muita disposição em se discutir os 

princípios norteadores do curso e o perfil do profissional docente e, só a partir daí, 

estabelecer uma relação com as disciplinas. 

O envolvimento dos professores com as atividades de revisão curricular 

relacionou-se a vários fatores dentre os quais se destacam: formação (licenciado, 

bacharel), experiência profissional (vivência com a Escola Básica, experiência mais 

ligada à pesquisa e pós-graduação, mais ligada à licenciatura), relações interpessoais, 

interesses pessoais. Esses aspectos serão explicitados mais adiante. 

Alguns cursos já apresentavam uma prática de debate das questões didáticas e 

curriculares mais desenvolvida. É o caso do Curso Sigma que, segundo seu 

coordenador, tem como prática reunir-se sistematicamente para avaliar e discutir 

questões diversas referentes ao curso. A exigência e os prazos para elaborar um novo 

projeto para o curso tornaram mais freqüentes esses encontros. Como reunir-se para 

tratar de temas referentes ao curso já era um hábito para esses professores, o grupo já 

tinha consolidado e amadurecido várias problemáticas, dificuldades e pontos polêmicos. 

A coordenadora faz o seguinte relato: 

No lugar da gente se reunir semestralmente para discutir, fazer reunião didática, 

ver como as unidades curriculares se articulam, como é que a gente pensa o 

programa, (...) qual é o historiador que a gente quer formar, qual o profissional 

que a gente quer formar. Então isso aconteceu semanalmente, e aí a gente 

conseguiu dar conta de um projeto... É isso que estou dizendo, como havia uma 
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discussão amadurecida, porque é constante, o grande trabalho era quase que um 

trabalho mais pra ação mesmo, como é que a gente coloca isso na estrutura 

curricular, finalizar o texto, foi mais um trabalho de edição. 

Nessas reuniões de terça, às vezes era reunião de todos os professores, e às vezes 

era por área. Então nós reservamos na terça a tarde para vir. Às vezes quando a 

gente ainda estava elaborando ementa, quando as ementas vinham para o grupão, 

quer dizer todos os professores de todas as áreas, e havia discordâncias e 

sugestões, as ementas voltavam para as unidades curriculares. Então às vezes 

essas reuniões aconteciam com o coletivo, o todo, e às vezes nas mesmas terças era 

por área. (...) Não teve uma comissão para elaborar o projeto, foi o coletivo, por 

isso muito conflituoso, muitas vezes tensa, coisa de prática coletiva. Isso é legal.  

Profª. Sigma 1. 

Ao se referir à participação dos professores na elaboração dos projetos 

pedagógicos, o coordenador do Curso Delta diz que sua coordenação teve a seguinte 

característica:

 Como somos muito poucos normalmente as pessoas delegam para os outros... 

Quando você elege um chefe, pode ter certeza que o chefe não vai contar com o 

vice-chefe. Quando você é coordenador pode ter certeza... o número muito pequeno 

faz com que aquelas atividades fiquem muito concentradas  em pessoas. É um 

pouco ruim porque você tem a parte personalística envolvida na história, às vezes 

dá certo, às vezes não dá certo. Prof. Delta 1.

Dessa forma naquele curso a tarefa de elaborar o PP ficou centralizada na figura 

do coordenador

 Do ponto de vista da coordenação foi algo mais ou menos pessoal. Na hora que 

assumi a coordenação soube que estavam sendo implementadas novas Diretrizes 

Curriculares para as Licenciaturas. Com esse fato e o fato da licenciatura estar 

sendo um curso altamente não eficiente, digamos assim, quer dizer poucos 

formandos, muita evasão, muita entrada sem nenhum retorno em termos de 

formação de pessoal, eu resolvi então iniciar o processo de mudança curricular 

baseado nas diretrizes curriculares para ver se a Licenciatura entrava mais ou 

menos nos eixos, um curso regular, com formação de professores de forma regular, 

todo semestre tem uma turma razoavelmente grande em termos numéricos, saindo, 
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sem ter evasão... Esse foi mais ou menos o espírito que ... pessoal, do coordenador 

que resolveu fazer, tomar a frente para fazer essa reforma. Prof. Delta1

Perguntei se houve algum problema ou resistência para aprovação do projeto e a 

resposta foi negativa; houve aceitação sem resistências. Esse é um fato que se destaca, 

pois na maioria dos cursos esse processo foi cercado de muitos confrontos, polêmicas e 

questionamentos.  

De maneira geral, a elaboração dos PP não contou com uma participação maciça 

dos professores, pequenos grupos se envolveram. Como destaquei no capítulo 2, o

caráter participativo é inerente à elaboração de um projeto pedagógico. Na medida em 

que o projeto não reflete a coletividade, diminuem as possibilidades de compromisso 

com a execução do que está proposto, e isso pode produzir um distanciamento entre o 

texto escrito e o currículo vivido.

6.2.2.2 Confronto de Concepções 

A participação nas atividades e as entrevistas revelaram dentre as dificuldades 

enfrentadas um confronto de concepções em relação a dois conceitos: a formação do 

professor e o currículo

O confronto entre duas formas de compreender a formação do professor foi um 

desafio constante a ser enfrentado na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura. De um lado tinha-se a percepção, já estabelecida historicamente, de que a 

formação docente se justapõe ao bacharelado através das chamadas disciplinas 

pedagógicas e das práticas de ensino, sem integração com o restante do curso e sem 

compor com este uma totalidade. A ênfase é ao conteúdo da área, a prioridade é a 

formação do bacharel, ao qual é dada a possibilidade de se tornar professor com a 

referida complementação. Essa cultura bacharelesca sustenta-se no entendimento de 

que o domínio do conteúdo é suficiente para a formação do professor e ignora a 

complexidade e as especificidades da profissão docente. 

Acho que a dificuldade maior é a concepção que grande parte dos professores do 

meu departamento tem do que seja formar o profissional Gamma, seja ele o 

bacharel seja ele o licenciado. (...) Tem também uma questão da própria formação 

dos professores. Grande parte dos nossos professores não são licenciados, e como 
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não são licenciados, não fizeram o debate sobre a formação docente. (Profª 

Gamma 1). 

Por que eu acho que os professores querem, aí eu não sei se é a própria formação 

de você elaborar um experimento e chegar a um resultado, e a questão de formar o 

professor era que se dissesse: vamos colocar uma disciplina e o professor, pronto.

Prof. Alpha 2. 

Isso se vê até depois já no processo de decisões de algumas disciplinas, deverão 

incluir essa disciplina ou aquela disciplina. Então as visões diferentes que existem 

dentro do departamento elas se chocaram em alguns momentos como este. Prof. 

Beta 2. 

Como havia um predomínio da concepção que pode ser denominada de 

reducionista da formação docente, segundo a qual, para ser professor, é suficiente 

dominar o conteúdo, a maioria dos professores não sentia a necessidade de fazer 

mudanças no modelo curricular então vigente. 

E aí eles diziam: já não tem as quatro disciplinas pedagógicas, para que colocar 

mais? Então vamos discutir dentro da disciplina a formação? Não, mas não pode, 

porque é muito conteúdo e o aluno precisa saber do conteúdo. Prof. Alpha 2. 

Em função disso houve muita resistência nas coordenações no sentido de acatar as 

mudanças trazidas pelas Diretrizes.

Esse entendimento de formação docente como complemento do bacharelado 

expressa-se também numa visão inferiorizada da licenciatura. Não é difícil constatar 

pelos relatos dos professores, seja nas atividades de elaboração dos projetos ou nas 

respostas dadas às questões das entrevistas, que, hierarquicamente, a licenciatura ocupa 

posição abaixo do bacharelado.

Pelo que eu sei da minha experiência, a Licenciatura é simplesmente um 

bacharelado mais fraco. Muita gente dizia não vou cobrar muito, mas não se 

preocupava em formar o estudante ao repassar aquele conhecimento. Prof. Beta 2. 

Em relação à Licenciatura principalmente. Convencer os professores da 

necessidade de se ter licenciados, porque tinha sempre aquela idéia de que o 



123

bacharelado é melhor que a Licenciatura. Na realidade a Licenciatura é mais do 

que o Bacharelado em Alpha porque o Licenciado pode fazer todas as atividades 

do bacharel e, além disso, ensinar no Ensino Fundamental e Médio. Convencer os 

professores disso acho que foi o mais difícil. Profª. Alpha 1. 

No grupo predomina mais uma perspectiva do pesquisador. Isso reflete nos alunos 

que querem se dedicar mais ao ensino começam a se sentir diferente. Aí vem o PET 

com a aquela coisa toda, bolsista do CNPQ, isso é o que é mais valorizado. Profª

Sigma 2. 

Essa desvalorização da licenciatura em relação ao bacharelado manifestou-se, 

ainda, no desinteresse em participar das atividades relacionadas às licenciaturas; no 

desestímulo, de acordo com depoimentos dos alunos, à opção pela licenciatura; na 

grande resistência às mudanças trazidas pela nova legislação, já que esta, muitas vezes, 

obrigou a uma revisão nas disciplinas específicas e sua carga horária. Por exemplo: as 

reuniões do GTL dispensaram longas discussões em busca da compreensão das 400 

horas de prática como componente curricular. Os coordenadores e professores que 

participaram das atividades levaram o debate para o interior dos cursos. Lá o confronto 

entre as duas concepções de formação docente acirrava-se. Havia uma tentativa de 

manter a primazia do conteúdo específico de duas formas. A primeira, defendendo que 

as 400 horas de prática como componente curricular poderiam ser convertidas em 

práticas ou oficinas das disciplinas específicas. Dessa forma, a prática como 

componente curricular (PCC) não cumpriria o objetivo de propiciar ao futuro professor 

o contato com situações de ensino, ao contrário, seria mais um momento de acesso ao 

conteúdo específico, sem a devida articulação com a realidade profissional do 

licenciando.  A segunda tentativa era a inclusão das disciplinas pedagógicas nessas 400 

horas, deixando as 1800 horas restantes só para a parte específica, mantendo, assim, a 

dicotomia entre disciplinas pedagógicas e específicas, que se buscava superar no novo 

projeto. Nos dois casos, os arranjos propostos expressam a predominância de um 

entendimento de formação docente centrado no conteúdo específico. As 400 horas de 

prática como componente curricular  demandaram muito tempo, debates, argumentação 

e conflitos para que se chegasse à sistematização que adquiriram em cada projeto 

pedagógico.
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Em confronto com a concepção de formação docente centrada no conteúdo 

específico, apresentava-se a concepção de docência como profissão que demanda uma 

formação realizada num curso com identidade própria desde seu início. Neste caso, 

rejeita-se a formação do professor como complementação ao bacharelado, pois esta não 

contribui para formar um docente capaz de: compreender seu papel na realidade social; 

superar o ensino pautado na reprodução do conhecimento; refletir/pesquisar sobre sua 

prática; contribuir para desenvolver aprendizagens (conhecimentos, valores, atitudes, 

sentimentos, hábitos) comprometidas com a formação de cidadãos críticos, criativos e 

participativos; participar da elaboração dos projetos político-pedagógicos da escola 

onde atua; e estabelecer vínculos entre o saber escolar e a realidade social dos alunos. 

Diante desta complexidade, a formação do professor exige outro projeto formativo que 

supere a justaposição de etapas fragmentadas por meio de um desenho curricular 

integrado.

Os professores que participaram das discussões do GTL debateram e refletiram 

sobre as exigências atualmente postas ao exercício da docência, que pressionam por 

mudanças na formação desse profissional. Esse grupo tinha consciência das limitações 

da integralização curricular então em vigor e sentia a necessidade de uma revisão dessa 

proposta. Além disso, a maioria dos componentes do GTL era formada por 

coordenadores dos cursos, como já referido, e tinha, naquele momento, a 

responsabilidade de coordenar e concluir a elaboração dos projetos pedagógicos de seus 

cursos, de acordo com as orientações e os prazos estabelecidos pelo MEC. Esses dois 

fatores contribuíram para que os coordenadores sentissem de modo mais potencializado 

a necessidade de mudanças nos cursos de licenciatura e envidassem maior empenho 

para elaboração dos PP dentro do prazo previsto pelo CNE, já que esta era uma de suas 

responsabilidades como coordenadores.     

A necessidade de superação de um antigo modelo de formação docente, 

entretanto, pautado na aquisição de conteúdos específicos, dissociado da dimensão 

pedagógica, não foi sentida por boa parte dos professores. O acompanhamento das 

atividades e as entrevistas evidenciaram que a maioria dos professores não compactuava 

com o princípio da identidade própria para a licenciatura. Para estes, alterações restritas 

a acréscimo e/ou redução de disciplinas e carga horária eram suficientes para dar conta 

das mudanças curriculares entendidas como necessárias. 

A constatação da presença dessas duas concepções de formação docente é um 

dado fundamental para a implantação do novo currículo, já que o confronto entre elas 
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não se resolveu ou se extinguiu com a finalização do projeto. A participação nas 

atividades de criação do PP ocasionou questionamentos, revisão de conceitos; ampliou e 

aprofundou idéias, sensibilizando, aqueles que se envolveram com o processo, para a 

formação de professores. A intensidade de envolvimento, porém, variou muito de 

professor para professor, assim como o número de professores que se comprometeu 

diferenciou-se muito de curso para curso. Pode-se dizer então que os professores foram 

“atingidos” de modo muito diverso pelas mudanças propostas nos novos PP. 

Conseqüentemente, o conflito entre as concepções permanece. É um processo contínuo 

e dinâmico que aponta para a continuidade das discussões, para um acompanhamento 

crítico da implantação do novo projeto e para a formação continuada dos professores.      

A superação da antiga concepção e a instauração de mudanças não ocorrem de 

forma rápida, nem simples, pois demandam compreensão e amadurecimento das novas 

idéias, desapego de modelos e práticas estabelecidas, consciência da necessidade de 

mudar e disposição para a mudança. O confronto entre essas duas concepções de 

formação docente e a disputa em torno do significado do que é formar o professor 

acompanharam toda a elaboração das propostas curriculares dos cursos de licenciatura. 

Silva (2001) nos lembra que o currículo é um espaço de produção de sentidos, 

significados e posições de sujeito. Nas palavras do autor 

Desde sua gênese como macrotexto de política curricular até sua 
transformação em microtexto de sala de aula, passando por seus diversos 
avatares intermediários (guias curriculares, diretrizes, livros didáticos), vão 
ficando registrados no currículo os traços das disputas por predomínio 
cultural, das negociações em torno das representações dos diferentes grupos 
e das diferentes tradições culturais, das lutas entre, de um lado, saberes 
oficiais, dominantes e, de outro, saberes subordinados, relegados, 
desprezados. Essas marcas não deixam esquecer que o currículo é uma 
relação social. (p. 22)  

Todo o processo – as atividades, debates, reuniões, comissões, apresentações, 

leitura dos textos legais – foi marcado pelo embate dessas duas concepções. O que de 

fato resultou? Nem certamente a vitória triunfal da concepção instituída pelo MEC/CNE 

que se impõe independentemente do contexto e das pessoas; nem a permanência de um 

antigo modelo renitente, inabalável. O que resulta são elaborações intermediárias a 

essas duas visões, e não simplesmente a imposição de uma sobre a outra, ou a síntese 

das duas, mas manifestações híbridas, dinâmicas e cambiantes que ora apresentam 

traços de uma, ora de outra, ora nem de uma nem de outra. Nesse sentido, não se há nem 
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uma realidade que aceita passivamente a imposição de um novo modelo, tampouco uma 

resistência que se mantém. As mudanças, os avanços, os questionamentos são também 

aspirações dos cursos e não apenas prescrições da nova legislação.      

Outro tipo de dificuldade que refletiu disputas de significados e concepções diz 

respeito à compreensão de currículo e, consequentemente, de revisão curricular. No 

GTL, foi possível perceber transformações nessas concepções: avanços em relação a 

uma compreensão de currículo mais restrita a mudanças fragmentadas e isoladas, para 

uma compreensão mais abrangente de revisão curricular. Nos demais grupos 

(departamentos, comissões, colegiados) esse avanço não foi tão visível. Predominou 

uma visão de currículo limitada às grades e listagem de conteúdos, disciplinas e 

respectivas cargas horárias. Mudanças curriculares, nesta perspectiva, restringem-se a 

retiradas ou inclusões de disciplinas; aumento ou diminuição de carga horária. O relato 

dos entrevistados evidencia a presença dessa forma de compreender a revisão curricular 

expressa pela falta de uma visão de totalidade, da defesa isolada da disciplina, 

imediatismo, resolução de problemas contingenciais e da resistência a debater questões 

mais amplas e basilares do projeto como: concepção de formação docente, perfil do 

professor a ser formado, para, a partir daí, se discutir a estrutura curricular capaz de dar 

conta desse profissional.

Já vinha sendo desenvolvida mais ou menos uma discussão desde 1995 quando eu 

entrei aqui no departamento, por várias coordenações. Sempre chamando para se 

reunir, mas com a preocupação somente de mudar nomes de disciplina ou alterar 

cargas horárias. Somente isso, e não discutir aprofundadamente a filosofia do 

curso. (...) 

Uma questão muito séria é que os professores percebem a disciplina simplesmente 

como carga horária, como conteúdo a ser desenvolvido e que precisa de uma carga 

horária elevada. Não percebem que aquele conteúdo pode ser redirecionado com 

uma nova interpretação. Além disso, as disciplinas de cada um se tornam isoladas 

de um contexto. Prof.Alpha 2. 

Essa visão simplista não percebe a revisão curricular como uma reavaliação do 

processo formativo como um todo diante de novas necessidades, sejam elas sociais, 

legais ou institucionais; ou diante das limitações e problemas que a estrutura curricular 

anterior apresentava; como um momento para ressignificar a formação até então 

oferecida ao professor, traçar novos princípios, ampliar os horizontes do profissional a 
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ser formado, atualizar o conhecimento que fundamenta o exercício da profissão, para, 

então, com base nesses pressupostos, eleger disciplinas, especificar carga horária ou 

pensar em outros componentes curriculares, se for o caso.  Ao contrário, a atenção 

localiza-se na disciplina, na defesa de seu espaço curricular, e perde-se a compreensão 

de seu papel na formação do professor. É como se o currículo pudesse ser constituído 

pelo somatório das disciplinas. É a disciplina pela disciplina, a luta pelo território 

disciplinar. 

Isso foi uma dificuldade. Primeiro porque entra ego também, vaidade das pessoas, 

porque ‘a minha disciplina está perfeita, então eu não posso mudar, eu não posso 

baixara carga horária, porque ela é mais importante do que as outras’. Então 

infelizmente tem essa visão dos professores. Isso foi uma luta séria. Profª Alpha 1.

Acho que às vezes há uma dificuldade ou outra de uma unidade reconhecer a 

importância daquela. Às vezes dá-se a impressão que a área de teoria é mais 

importante do que a área de prática, por exemplo. Às vezes o contrário. Ocorre que 

na argumentação uma unidade, para barganhar algum tipo de espaço dentro do 

documento se coloca como mais importante. Acho que a tônica dos conflitos 

passava por isso. Mas eu acho que a gente deu conta, não que não tenha sido tenso, 

é muito tensa a elaboração de um projeto pedagógico, mas acho que na medida do 

possível a gente conseguiu argumentar. Profª Sigma 1.

Chegava num nível de discussão tão sem produtividade, a meu ver, que desgastou 

muito. As pessoas chegavam simplesmente para atacar aquilo que estava sendo 

colocado e sendo discutido, como se a área de conhecimento de cada professor 

fosse própria dele e que ninguém pudesse de fora, pensando no coletivo, pudesse 

modificar, ou até discutir: professor porque sua disciplina não pode ser reduzida? 

Prof. Alpha 2. 

O trabalho de elaboração dos PP não prescindiu do confronto com essa forma de 

abordar o currículo. Conformar-se a ela não resultaria em avanços significativos nos 

cursos de formação docente. A questão a ser enfrentada era a de repensar essa formação 

na sua totalidade, questionar o tipo de profissional docente demandado pela realidade 

social, refletir sobre sua responsabilidade e compromisso no mundo contemporâneo 

para, a partir daí, levando em consideração as exigências legais, pensar numa estrutura 
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curricular capaz de contribuir para tal formação.  Neste sentido a compreensão de 

currículo não pode se ater a grades ou listagens, pois é algo muito mais complexo, 

pulsante, que constrói e confronta identidades e significados. O currículo não pode ser 

visto simplesmente como um espaço de transmissão de conhecimentos. O currículo está 

centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos. O currículo 

produz, o currículo nos produz. (SILVA, 2001, p. 27).

Assim, os projetos elaborados veiculam uma concepção de professor e 

significados sobre seu papel e acerca dos diferentes aspectos que envolvem a função 

docente, mais que isso, ajudarão a produzir no futuro professor um significado de si 

mesmo como profissional. Certamente, os sentidos e significados construídos nos novos 

projetos resultam do confronto entre as concepções que se enfrentaram e das 

negociações que se estabeleceram.  

6.2.2.3 Interações Interpessoais, Interesses, Disputas, Relações de Poder 

Como prática social, a elaboração dos novos projetos pedagógicos envolveu 

disputa de interesses, luta pela preservação de espaços e privilégios, além dos 

confrontos de concepções apresentados anteriormente. Enfim, envolve relações de 

poder como manifesta a professora Sigma 2 

A gente sabe que a elaboração de todo currículo mexe, é um momento que vai 

mexer com estruturas que são muito poderosas em todos os lugares. Quando você 

mexe com currículo você mexe com estruturas de poder muito arraigadas, muito 

fortes.

Por trás das resistências às mudanças, estava, muitas vezes, a defesa de territórios 

e vantagens: uma carga horária mínima (ou nenhuma) na graduação ou na licenciatura 

para privilegiar a pós-graduação ou o bacharelado; mudanças que impliquem dar aula à 

noite, sexta à tarde, aos sábados, ou algum aumento na carga horária não são acatadas; 

extinção de disciplinas tidas como “propriedade” de algum professor enfrenta 

resistência. Vejamos o que diz um coordenador em relação à tentativa de destacar 

professores para aulas aos sábados 
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Ter tem, mas tem um problema de choque de interesses. As aulas de 

orientação são dia de sábado. Eu já tentei colocar dia de semana. Os 

professores dizem: eu só dou aula dia de semana dia de sábado não dou 

aula. Eu abri disciplina na semana e no sábado. Todo mundo matriculou-se 

no sábado, exceto uma pessoa. Aquele horário (durante a semana) ele usa 

para fazer uma disciplina que está atrasado. Então ficou aquele dilema, tem 

professores, inclusive, mestres em educação aptos para dar, mas não quer 

dar dia de sábado. Prof.Delta 1.

O desenvolvimento do processo corroborou o fato de que a elaboração do 

currículo não envolve apenas a defesa desinteressada de posicionamentos teórico-

epistemológicos, como alerta Silva (1996, p. 79) 

O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um 
processo social, no qual convivem, lado a lado com fatores lógicos, 
epistemológicos, intelectuais, determinantes menos “nobres” e menos 
“formais” tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais 
necessidades de legitimação e de controle, propósitos de dominação 
dirigidos por fatores à classe, à raça, ao gênero. 

Uma mistura de concepções, interesses, disputas, manutenção de privilégios se 

fizeram presentes nas discussões, negociações e decisões. Quem tem poder para 

decidir? Quem consegue apresentar argumentos mais convincentes? Quem tem maior 

aceitação pelo grupo? Disputas em torno de significados pressupõem relações de poder. 

Estas permearam todo o processo, começando com a imposição das Diretrizes 

Curriculares pelo MEC/CNE, definindo eixos, carga horária, prazos e seu controle por 

meio de avaliações externas; chegando até as micro-relações internas à instituição nos 

departamentos, coordenações e comissões. Por exemplo: professores ou grupos de 

professores que exercem algum tipo de controle sobre o coletivo são mais ouvidos, 

respeitados ou temidos; muitas vezes, a fala do coordenador do curso esbarra na do 

chefe de departamento; há maior credibilidade quando a exposição, afirmação, 

esclarecimento ou exigência, vem de membros da Pró-Reitoria de Graduação, do que 

quando o coordenador o faz. Segundo declarações de alguns coordenadores, muitas 

vezes os representantes da Pró-Reitoria dizem as mesmas coisas já ditas, mas a 

repercussão é bem diferente, pois o grupo acata melhor.  

Vejamos como esses aspectos aparecem na fala dos entrevistados 

Questões de relacionamento 
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Então, determinados momentos em que acontece o acirramento ele está 

muito posto quando você quer colocar sua vontade acima do colegiado, que 

foi o que aconteceu no final. Não aceitava a opinião do colegiado, aceitava a 

minha opinião, e sua opinião no colegiado não vale nada. Então foi isso o 

grande problema nosso. Porque você não pode, mesmo que eu tenha uma 

opinião, eu tenho que defender minha opinião dentro do colegiado. Se o 

colegiado disser tudo bem, aprovamos sua opinião ela passa a ser 

verdadeira, mas se o colegiado diz que não, eu tenho que aceitar o que o 

colegiado disse.(...) Então a partir do momento que eu quero que minha 

opinião domine, gera conflito, então aqui a questão foi essa. Profª. Gamma 2. 

Eu acho que é mais a questão de brigas internas, ou seja, ah, é aquela 

comissão é com aquele pessoal então eu não vou participar. Falta um 

espírito de corpo no departamento para ver que é algo que todos deveriam 

participar. Prof. Beta 2. 

De fora vocês vão chegando, depara com aquele choque, e fica uma situação 

chata, e de repente determinado professor tomou um posicionamento muito 

agressivo naquele momento, porque havia necessidade de tomar. (...) Aqui a 

coisa, você acompanhou, foi muito calorosa em termos do que entra e o que 

não entra. Profª. Gamma 2. 

Segundo algumas declarações, foi algo muito desgastante para o coordenador, que 

devia cobrar do professor e cumprir os prazos exigidos.  

Era mais como uma cobrança de prazos que deveriam ser cumpridos sem o 

apoio pedagógico institucional. Isso foi um desgaste inclusive aconteceram 

muitos problemas dentro do departamento com a coordenação, o colegiado 

da coordenação, questões muito sérias que têm reflexos até hoje, de 

relacionamento entre professores, isso foi muito desgastante. Prof.Alpha 2. 

As solicitações, argumentos, explicações têm impacto diferente para os 

professores, quando vêm da Coordenação e quando vêm da Administração Superior. 
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Mas é justamente isso, com o suporte que a gente tinha lá do fórum, do apoio da 

Pró-Reitoria e lógico a gente chamou a Pró-Reitoria aqui várias vezes. Não fosse 

aquele suporte acho que a gente não tinha conseguido não: de vir falar com os 

professores, de vir ao Centro de Ciências, foi fundamental, por que a gente da 

casa, sozinho não consegue convencer. Profª Alpha 1. 

Como atestam as declarações citadas, o desenvolvimento das atividades foi muito 

interferido pelas relações interpessoais, simpatias, antipatias, desgaste nas relações. 

Esses elementos determinaram, muitas vezes, bloqueios, aceitação ou rejeição de 

posicionamentos ou propostas, adesão ou não às atividades. Um cruzamento de fluxos 

de poder diferentes que vêm tanto das direções mais verticalizadas, por meio de 

diretrizes e prazos impostos pelo MEC ou pela Administração Superior da 

Universidade; como pressões e interferências vindas também de outras direções, 

poderes que se impõem por vias, algumas vezes, menos visíveis, mas com forte 

capacidade de intervenção: empatias, emoções, sentimentos, experiências anteriores, 

afinidades teóricas, pertenças a grupos que produzem e rompem vínculos, e se 

manifestam de formas difíceis de constatar e compreendidas: olhares, sorrisos, cenhos, 

acenos, silêncios, posturas; que falam, comunicam, aprovam, reprovam, acolhem 

rejeitam; pressionam, liberam.          

O amálgama de todos esses elementos – disputas, interesses, concepções, valores, 

afetividades, disponibilidade, compromisso, hierarquias, relações de poder – gestou o 

ritmo dos trabalhos, as negociações, prioridades, as atividades desenvolvidas, as 

deliberações tomadas e o resultado a que chegou cada um dos cursos; um resultado 

singular para cada realidade, que não representa a imposição de uma concepção sobre a 

outra, tampouco de possível síntese entre as duas, mas um resultado híbrido, com tons e 

cores próprios de cada situação em particular.  

6.2.3 O que Precisa ser Superado 

Nas reuniões iniciais do GTL debateu-se muito sobre a necessidade de se superar 

alguns obstáculos e limitações da estrutura curricular então em vigor. A definição de 

uma identidade para os cursos de licenciatura era a grande meta. Era, portanto, 

fundamental avançar em relação a uma estrutura curricular em que a formação do 

professor vinha a reboque do bacharelado. 
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Então o que a gente tinha era a Licenciatura diurna do tempo da criação do curso 

em 1962, que na verdade de Licenciatura só tinha o nome que era aquele apêndice 

do Bacharelado, que o aluno fazia quase tudo do bacharelado e as disciplinas 

pedagógicas. E a Licenciatura noturna criada em 95, e aí tinha o nome mesmo, o 

aluno que fazia vestibular fazia para ela, mas ainda estava, parece incrível, dez 

anos depois, a integralização curricular ainda era a mesma, aquela experiência 

que foi feita na época da criação, então era cheio de distorções. Então na verdade 

a gente não tinha mesmo uma coisa que fosse voltada para formar o professor. 

Então essa era a necessidade. Profª. Beta 1. 

Era um curso que não era voltado, apesar de ser Licenciatura e Bacharelado 

juntos, as preocupações com a formação do professor não era o que norteava o 

trabalho. É tanto assim, que as mudanças do ponto de vista da formação docente 

tinham sido a medida que a legislação mudava e aumentava a carga horária das 

práticas de ensino ia mudando, incorporando, cumprindo a exigência da 

legislação. Mas na verdade isso não se traduzia numa outra concepção de 

formação docente. E esse era o desafio. Profª. Gamma 1.

A gente tinha um bacharelado mascarado, isso era o que a gente tinha. Por 

exemplo, tirando as disciplinas pedagógicas, a gente não tinha nada voltado para a 

formação do professor, a não ser teoricamente a prática de ensino, que era a mais 

avacalhada das disciplinas, ainda é. Profª. Beta 1. 

A falta de uma identidade para os cursos de licenciatura trazia desdobramentos em 

relação aos quais era igualmente necessário um avanço. Os principais são apresentados 

a seguir. 

6.2.3.1 Isolamento Cursos/Faculdade de Educação 

Muitas foram as ocasiões em que a necessidade de superação do isolamento entre 

cursos e FACED foi levantada nos encontros do GTL. Há um grande distanciamento, as 

duas instâncias funcionam de forma auto-suficiente, sem diálogo, sem troca, sem 

cooperação mútua. Certamente, a estrutura curricular anterior favorecia esse isolamento, 
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já que não existia uma proposta integradora de formação do professor, esta, então, se 

configurava como um adendo ao bacharelado.  

Na visão dos envolvidos nas discussões, era necessário avançar em relação a essa 

circunstância. Segundo as orientações da nova legislação, a proposta curricular deve 

pressupor um projeto-pedagógico para a formação docente em que a dimensão 

pedagógica, por exemplo, não esteja limitada às disciplinas pedagógicas, mas presente 

em toda a extensão do curso. É, certamente, um convite à superação da mencionada 

fragmentação, mas demandará empenho e disponibilidade dos envolvidos com as 

licenciaturas, para um avanço na direção de maior integração entre conteúdos 

específicos e a formação pedagógica. 

O grupo apresentou, como sugestão para favorecer maior entrosamento entre as 

partes envolvidas, que os professores que assumissem as disciplinas pedagógicas nas 

licenciaturas passassem algum tempo ministrando aulas nos mesmos cursos. Assim 

seria possível maior familiarização com a área, suas especificidades, a participação em 

atividades e reuniões do curso, tornando possível uma cooperação e uma parceria entre 

disciplinas pedagógicas e específicas. A idéia é interessante, entretanto, há que se 

considerar que, atualmente, é bastante significativo o número de professores substitutos 

atuando nas licenciaturas. O contrato desses professores com a Universidade é de 

máximo dois anos, após esse prazo, outro deverá ser selecionado para assumir suas 

turmas. Assim, a rotatividade tende a permanecer. A contratação de professores efetivos 

para a licenciatura parece ser a alternativa para viabilizar a idéia, entretanto, a tentativa 

de maior entrosamento dos professores das disciplinas pedagógicas e específicas é um 

trabalho que pode ser logo iniciado.

6.2.3.2 Afastamento da Realidade da Escola Básica e a Dicotomia entre Teoria e 

Prática

Os coordenadores de curso informam que seus alunos se queixam do 

distanciamento entre os conteúdos trabalhados nas disciplinas e a realidade de seu 

campo de atuação profissional. Em relação às disciplinas específicas, os alunos não 

recebem uma preparação adequada para trabalhar os conhecimentos estudados na 

Escola Básica. Já as disciplinas pedagógicas apresentam-se muito teóricas, os conteúdos 

se distanciam da realidade escolar e das características da faixa etária com a qual os 

licenciados irão lidar, a adolescência. 
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É difícil esse diálogo com o ensino. O Curso é de Licenciatura, então nós 

formamos professores para atuar no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Eu 

vejo essa falta de diálogo. (...) É um curso de Licenciatura. Eu estou preparando 

o professor. É essa pergunta que eu acho que às vezes o professor não faz.  Profª. 

Ômega.  

Na integralização curricular anterior havia trezentas horas de Prática de Ensino 

alocadas no final do curso sem integração com a matriz curricular em sua totalidade; 

reforçava-se, então, a dicotomia entre teoria e prática e criava-se a falsa expectativa de 

que, por meio dessa disciplina, seria possível dar conta de uma interação não realizada 

ao longo do curso. 

No currículo antigo, no de 93, que vigorava até então, os alunos sentiam essa 

dificuldade, muitas disciplinas teóricas e quando chegavam no último semestre, 

no estágio, bom agora nós vamos fazer outra coisa, tivemos a teoria e vamos 

para a prática, como se fosse algo totalmente diferenciado, o que não é. Acho 

que aqui (mostra o currículo novo) eles já vão tendo noção de prática e o que eu 

acho mais significativo é que na disciplina X eles vão ver com é que aquilo pode 

ser aproveitado na prática. Esse é um ponto positivo. Profª. Ômega 1.  

O que o aluno do antigo falava? Professora, nós passamos tantos semestres sem 

a gente ter noção do que é ser professor, quando chegamos no 6º, 7º e 8º a 

senhora quer que eu me transforme em professor. A senhora não acha difícil, 

não?E por que desde que eu entrei aqui não vão trabalhando comigo na 

perspectiva que eu tenho que ser um professor. Profª. Sigma 2.  

As Diretrizes Curriculares de 2002 instituem as 400 horas de prática como 

componente curricular que podem ensejar a aproximação com a Escola Básica e, 

conseqüentemente, a redução desse afastamento, dependendo da forma como venham a 

ser efetivadas. O princípio que fundamenta a inserção dessas 400 horas de prática para 

além das 400 horas de Estágio Curricular é propiciar ao licenciando o contato com a 

realidade de seu campo profissional mediante diferentes aproximações: seja pelo 

contato com órgãos dirigentes, com profissionais da área, com diferentes espaços 

educacionais, familiarizando-se com a abordagem pedagógica dos conteúdos com os 
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quais vão trabalhar na escola básica e outras experiências que visem, desde o início do 

curso, à inserção do futuro professor na realidade profissional docente e ao 

desenvolvimento da capacidade de tomar essa realidade como objeto de investigação e 

reflexão.

Para que isso se efetive, todavia, os professores que trabalharem com a prática 

como componente curricular têm que ser bem preparados para compreender o sentido 

desta na integralização curricular. Em função desse e de outros elementos que envolvem 

mudanças, a formação continuada dos formadores foi um aspecto constantemente 

presente nas reuniões, entendida como condição para que os currículos efetivamente 

levem a efeito as mudanças pretendidas. 

6.2.3.3 Falta de Integração entre as Disciplinas 

O isolamento das disciplinas foi apontado pelos professores como um aspecto a 

ser superado com a elaboração dos novos PP. Esse isolamento muitas vezes é causado 

pela falta de um projeto que integre as diferentes disciplinas numa proposta de formação 

profissional. Cada professor enxerga sua disciplina de maneira muito fragmentada, 

como se pode perceber na declaração a seguir 

Quando nós estávamos fazendo a avaliação de cada disciplina e pegamos todas as 

ementas e os programas, notamos que existia uma sobreposição muito grande de 

conteúdo de uma disciplina em relação à outra. Dentro da coordenação, as 

unidades curriculares, quando nós fizemos essa comparação, percebemos essa 

sobreposição, mas cada professor na sua explicação defendia que precisava dar 

aquele enfoque. Uma visão fragmentada, muito isolada. Muitos deles não sabem 

em que semestre ministram aquela disciplina, quais as disciplinas que os alunos 

vêem... Prof. Alpha 2. 

Na medida em que o curso conseguiu realizar um projeto pedagógico 

participativo, problemas como esse podem ter sido resolvidos. O professor passa a 

perceber sua disciplina imersa numa proposta abrangente de formação docente, e na 

qual estabelece uma articulação com as demais disciplinas. Como na maioria dos cursos 

a participação dos professores ocorreu de forma muito irregular, esse trabalho do 

diálogo e articulação entre as disciplinas precisa continuar. Não é o fato de estar 
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registrado no texto do projeto, nas ementas aprovadas, que garante a superação dessa 

dificuldade. A implantação das idéias sistematizadas nos PP é um desafio ainda maior 

que sua elaboração.

6.2.3.4 Falta de Formação Pedagógica dos Professores das Disciplinas Específicas 

Relatos de coordenadores e declarações dos licenciandos expõem as fragilidades 

da ação pedagógica de professores que não receberam formação para a docência. Tais 

fragilidades vão desde a apresentação de um conteúdo que não prepara a transposição 

didática desses conhecimentos para situações de sala de aula, até relações autoritárias; 

metodologia eminentemente expositiva, aulas repetitivas, monótonas; inibição da 

participação do aluno; práticas avaliativas pautadas numa concepção classificatória; 

descontextualização dos conteúdos; falta de planejamento; aprendizagens centradas na 

memorização. Os próprios docentes confessam o desconforto causado pela falta de 

formação pedagógica, como atesta a fala de um professor, em reunião para a 

apresentação das novas diretrizes curriculares: como posso estar formando bem se eu 

mesmo não fui formado para ser professor? E a declaração da professora Ômega 1 

Porque no mestrado e no doutorado, o professor vai para a área da pesquisa, então 

a parte pedagógica fica um pouco de lado. Muitos professores não atuaram ainda, 

e vão formar professores. 

A questão é preocupante, já que a forma como o professor atua no cotidiano da 

sala de aula toma por base suas vivências como aluno, as práticas de seus antigos 

professores. Em suas reflexões sobre os saberes docentes, Tardif (2002) ensina que 

muito do que os professores sabem sobre o ensino é originado de sua história escolar. 

Nas palavras do autor.

Os professores são trabalhadores que foram mergulhados em seu espaço de 
trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 15.000 horas), antes 
mesmo de começarem a trabalhar (Lortie, 1975). Essa imersão se manifesta 
através de toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de 
representações e de certezas sobre a prática docente. (...) Os alunos passam 
pelos cursos de formação de professores sem modificar suas crenças anteriores 
sobre o ensino. E quando começam a trabalhar como professores, são 
principalmente essas crenças que eles reativam para solucionar seus problemas 
profissionais. (p. 261). 
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Os professores ensinam muito mais do que pensam estar ensinando. No caso da 

formação docente, além de seus conteúdos, os professores formam em seus alunos 

atitudes e maneiras de enfrentar as questões cotidianas da docência. O aluno, por sua 

vez, aprende muito mais pelo que vivencia do que por postulados teóricos. Dessa forma, 

professores que não receberam uma formação para a docência contribuem para formar 

novos professores, reproduzindo práticas pedagógicas defasadas e descontextualizadas 

que deveriam ser alvo de questionamento e reavaliação. Fica mais uma vez reforçada a 

importância da formação continuada dos professores formadores, uma condição 

essencial para a efetivação dos novos projetos e para a superação de algumas das 

dificuldades atuais.

6.2.3.5 Currículo muito Engessado 

A rigidez do currículo foi apontada reiteradas vezes como mais um aspecto que se 

procurou superar com a elaboração de um novo desenho curricular. O engessamento da 

estrutura curricular anterior se expressava por meio de disciplinas isoladas entre si e 

auto-suficientes; da falta de espaço para diversificação das escolhas dos alunos (outras 

disciplinas que tivessem interesse em cursar, atividades de que pudessem participar); 

dificuldade para a realização de projetos interdisciplinares, de contatos com a realidade 

escolar (que ficava restrita à prática no final do curso); da desarticulação com assuntos e 

problemáticas contemporâneas e próprias da adolescência, faixa etária com a qual os 

licenciandos trabalharão e que não são suficientemente contempladas (drogas, 

sexualidade, violência). 

Esse currículo que nós temos foi de 1988. Aconteceram vários concursos, vários 

professores novos no departamento tentando modificar, mas é uma estrutura muito 

rígida que impede modificações. Pequenas modificações ocorreram. Esses 

problemas que nós sentíamos eram pela estrutura do próprio currículo do elenco 

de disciplinas impedia qualquer alteração. Prof. Alpha 2. 

As novas integralizações curriculares apresentam possibilidades de superação 

dessas questões mediante soluções como: um desenho curricular flexível com espaço 

para disciplinas optativas e de livre escolha do aluno; extinção de alguns pré-requisitos 

que engessavam o fluxo curricular, atrasavam e retinham o aluno; as práticas como 
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componente curricular que podem se configurar como espaços para discussões, projetos 

e atividades interdisciplinares; as atividades acadêmico-científico-culturais, que podem 

propiciar diferentes formas de acesso ao conhecimento e discussões de problemáticas 

atuais; só para citar algumas possibilidades. 

 Acho que o projeto ficou mais elástico, menos engessado com a quebra de alguns 

pré-requisitos, a possibilidade de fazer disciplinas em outros cursos... Nós vamos 

ter certamente menos problemas no curso. Profª. Ômega 1. 

A efetivação do que está proposto nos projetos pedagógicos, porém, no que diz 

respeito ao oferecimento de opções por meio das disciplinas optativas e da própria 

operacionalização das PCC depende de um aumento do quadro docente que atende às 

licenciaturas. Mesmo no currículo antigo, no qual a possibilidade de cursar disciplinas 

optativas é bem menor e disponibilizada por poucos cursos, é quase inexistente o 

oferecimento destas disciplinas às licenciaturas pela Faculdade de Educação. Isso 

porque os professores têm sua carga horária preenchida com as disciplinas obrigatórias, 

ficando, então, uma defasagem. Essa situação tende a piorar nos novos currículos, pois, 

sendo a flexibilidade para atendimento dos diferentes interesses do aluno, um dos 

princípios presentes nas Diretrizes Nacionais para Formação de Professores, o espaço 

curricular para disciplinas optativas aumentou em todos os cursos de licenciatura. Neste 

sentido, a Universidade precisa se estruturar para atender a essa exigência legal.

6.2.4 As Mudanças Estabelecidas pela Nova Legislação

Algumas inovações trazidas pelas Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002 foram alvo de 

constantes discussões, pauta de inúmeras reuniões, refletindo a necessidade de o grupo 

se apropriar desses elementos e compreendê-los para viabilizar sua inserção nos PP. 

Dentre os que renderam maiores discussões e debates, estão os que se seguem. 

6.2.4.1 Identidade Própria

A Resolução CNE/CP 1, com base no Parecer CNE/CP 009/2001 fundamenta-se 

na compreensão de que a formação para a docência deve ter terminalidade e 

integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um projeto 
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específico. Isso exige a definição de currículos próprios que não se confundam com o 

Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou caracterizada como 

modelo “3+1” (BRASIL, MEC, 2001, p. 06). A compreensão da identidade própria da 

licenciatura era um princípio fundamental para a reestruturação dos PP. A apropriação 

dessa categoria era o principal eixo para o desencadeamento do restante do trabalho. 

Esse, entretanto, foi o elemento mais polêmico, alvo de mais resistências, reaparecendo 

várias vezes nas pautas das reuniões e provocando novas discussões. A partir desse eixo 

– identidade própria para os Cursos de Licenciatura – é que decorrem todas as 

transformações buscadas. Se não há compreensão e acolhimento desse princípio, as 

mudanças que dele se originam não têm significado.  

Os cursos de licenciatura tinham sua estrutura curricular justaposta aos 

Bacharelados: o aluno cursava as disciplinas específicas às quais eram acrescentadas 

quatro disciplinas pedagógicas e mais 300 horas de estágio. Conforme tenho enfatizado, 

as características do trabalho docente, aliadas à complexidade do mundo contemporâneo 

e aos desafios trazidos à escola atualmente exigem para o professor uma formação 

profissional que contemple esses aspectos, o que certamente não será possível, se 

permanecer como mero apêndice dos bacharelados. Isso significa, porém, uma mudança 

na concepção da formação do professor e constituiu-se num dos pontos mais 

questionados da elaboração dos PP. As dúvidas mais freqüentes foram: as licenciaturas 

vão se separar dos bacharelados? A forma de ingresso deve ser dupla (bacharelado ou 

licenciatura)? Pode ser única? A forma de ingresso será uniformizada em todos os 

cursos de licenciatura da UFC? A separação não vai ocasionar uma dicotomia, com o 

conseqüente enfraquecimento das licenciaturas? Manter as duas modalidades, 

licenciatura e bacharelado, concomitantemente, é possível com a nova legislação? Isso 

levaria à permanência do modelo “3+1”? Questões como estas foram reincidentes em 

muitos encontros acompanhadas, de expressivo sentimento de rejeição em relação à 

nova legislação, principalmente no interior dos cursos (departamentos e coordenações). 

O desenvolvimento dos trabalhos mostrou muita diversidade, o cenário 

apresentou-se muito diferente de acordo com a área e dependendo da forma como os 

conselhos ou organizações profissionais de cada curso normatizam as funções do 

bacharel e do licenciado. Algumas áreas diferenciam o bacharel e o licenciado; as 

atividades do bacharel não podem ser desempenhadas pelo licenciado. Para outras, não 

há diferenciação: o que o bacharel faz o licenciado também está apto para desempenhar, 

mas só o licenciado pode atuar na docência do Ensino Fundamental e Médio. Como se 



140

vê, o campo profissional de cada área tem uma realidade própria, o que ocasiona 

posicionamentos também diferentes sobre a forma de organização curricular, sobre a 

entrada via vestibular e sobre os conhecimentos a serem incluídos para as diferentes 

modalidades profissionais (bacharelado e licenciatura). Para alguns era muito claro que 

a entrada deveria ser diferenciada, para outros, a entrada deveria ser única. Essa 

compreensão está diretamente relacionada às especificidades de cada área profissional e 

à concepção do que é ser professor e conseqüentemente que tipo de formação docente 

deve ser oferecido pelo curso. A combinação desses e outros elementos já comentados 

(relações interpessoais, interesses, envolvimento do grupo) produziram formas 

diferenciadas de apropriação das mudanças estabelecidas pela nova legislação. 

Tem-se, por um lado, os que contestam a separação entre licenciatura e 

bacharelado, argumentando que essa perspectiva pode operar novas fragmentações, 

isolando e enfraquecendo a formação do professor. Sustentam ainda que em cada área 

existem conhecimentos básicos que a compõem que devem estar presentes na formação 

seja do bacharel seja do licenciado. 

A contra-argumentação defende a posição de que, para ser professor, não serão 

suficientes os conhecimentos específicos, além destes, são necessários determinados 

saberes pedagógicos que instrumentalizem o professor a trabalhar esses conhecimentos 

em sala de aula, tornando-os objeto de aprendizagem do aluno; saberes pedagógicos que 

contribuam para a compreensão dos fundamentos sócio-históricos da educação e 

contribuam para o exercício crítico e criativo da profissão. 

Respeitando a especificidade dos cursos, chegou-se ao entendimento de que a 

decisão da forma de entrada no curso via vestibular, se única ou separada (bacharelado 

ou licenciatura), ficaria sob a responsabilidade das respectivas coordenações. É preciso 

cuidar, todavia, para que aqueles cursos que optarem pela entrada única não continuem 

a diluir a formação docente nos conteúdos específicos do bacharelado; e os que 

decidirem pela entrada diferenciada não operem a dicotomização entre as duas 

modalidades, configurando-se a tendência já evidenciada de desvalorização da 

licenciatura ante o bacharelado. Por sua vez, a preocupação em dar uma identidade 

própria aos cursos de licenciatura não deve significar uma dicotomia com os 

bacharelados, já que uma sólida formação nos conteúdos específicos integra uma 

formação de qualidade – é o que ratifica o Programa de Formação de Professores da 

Universidade de São Paulo (2004, p. 19)
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Não é ocioso reiterar que um licenciado no exercício de sua profissão será 
sempre um professor de uma disciplina específica. Isso significa que ele se 
forma simultaneamente numa área de conhecimento e como um profissional 
que atuará numa instituição educacional. Essas dimensões não se separam na 
concretude de seu exercício. É pois, desejável que assim também o seja ao 
longo de sua formação.  

A meta deve ser a superação das dicotomias, a efetivação de uma proposta 

curricular capaz de oferecer ao licenciando uma formação compatível com a 

complexidade do desafio profissional que enfrentará. Dar à licenciatura identidade 

própria significa recusar-se a continuar fazendo desta um apêndice do bacharelado, mas 

não significa necessariamente desvinculá-la do bacharelado, ameaçando a 

indissociabilidade ensino e pesquisa. A natureza dos conhecimentos específicos exige a 

interface com os bacharelados. Deve-se evitar que a compreensão de fortalecer a 

dimensão pedagógica dos Cursos de Licenciatura implique um esvaziamento teórico do 

conteúdo específico. Em muitos encontros, ouvia-se, reiteradas vezes, de um dos 

coordenadores: formar bem o professor é dar-lhe segurança e aprofundamento no 

conteúdo que vai trabalhar. Outras vezes repetia: não se pode ser bom professor se não 

se tem embasamento teórico de seu conteúdo. Profª Theta 1.

Este ponto polêmico retornou às discussões um sem-número de vezes. O GTL o 

amadureceu e debateu ao longo de muitos encontros, mas nas reuniões de departamento, 

curso, colegiados, comissões ou centro em que o grupo de professores era composto por 

membros diferentes, a polêmica retornava de forma ainda incipiente. Esse fato revela 

que, no interior das coordenações de curso e dos departamentos, há ainda um caminho a 

ser percorrido para uma possível mudança na forma de compreender a formação 

docente; e reforça a importância da formação dos formadores. Sem esse investimento, 

não se conseguirá rever práticas e concepções e os PP não sairão do papel. 

6.2.4.2 Oitocentas Horas de Prática 

Outro aspecto, que demandou muito esforço, leitura, debates e reflexões para sua 

compreensão, refere-se às 800 horas de prática estabelecidas pela Resolução CNE/CP 

2/2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura. 

Anteriormente, eram 300 horas de prática de ensino, previstas no artigo 65 da LDB (Lei 

9394/96). As novas Diretrizes Curriculares, além de instituírem um aumento 

considerável na carga horária de prática (de 300 para 800 horas), fazem uma distinção: 
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400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo 

do curso; e 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado, a partir do 

início da segunda metade do curso (incisos I e II do artigo 1º, Resolução CNE/CP 

2/2002). Os documentos legais alertam para o fato de que a prática não pode ser 

concebida de forma isolada do restante do curso, ao contrário, deve estar integrada ao 

projeto pedagógico como um todo.  

As declarações inicialmente apresentadas pelo grupo atestavam que as 300 horas 

de prática não eram bem compreendidas como parte da formação do professor, mas 

como uma exigência legal a ser cumprida, sem uma consciência de seu papel na 

formação docente. Revelava-se uma visão estreita de prática entendida como aplicação 

da teoria. Em alguns cursos, conforme informações de seus professores, o trabalho até 

então desenvolvido com a Prática de Ensino apresentava-se pouco significativo, sem 

importância. Era uma disciplina pouco valorizada que se limitava ao cumprimento de 

alguns créditos obrigatórios para a conclusão da licenciatura.

As experiências que nós tínhamos no departamento não eram boas. Os alunos não 

optavam em fazer Licenciatura, em função de: a disciplina não é interessante, não 

acrescenta nada, estou falando da Prática de Ensino. Eu passei por uma 

experiência como estudante de graduação, terminei o bacharelado e continuei 

fazendo a Licenciatura porque eu estava já em sala de aula. E vim cursar a 

disciplina com a idéia muito positiva, de que seria muito bom para mim para minha 

formação e não foi o que aconteceu. Eu não precisei nem assistir aula porque o 

professor disse que quem já estava em sala de aula não precisava assistir as aulas 

de Prática de Ensino. Eu questionei por que? Se não seria uma experiência muito 

interessante e enriquecedora para a gente. Era só entregar o relatório no final e, 

portanto essa era a formação do professor. (...) Como essa era uma disciplina no 

final do curso o aluno já vinha com uma trajetória e que ele ia fazer só um 

complemento com a prática de ensino para obter o título de licenciado. Prof. 

Alpha 2.

A disciplina Prática de Ensino, que está sendo uma luta para mudar esse 

paradigma aqui com os alunos, porque a gente ainda está usando o currículo 

antigo, é achar que: ‘isso aqui tanto faz, me matriculei, oba é sopa, ganhei passei 

com dez’. Não tem o compromisso de fazer a coisa de ir. Então o projeto antigo da 

Licenciatura não tinha a preocupação de formar o professor. Profª Beta 1. 
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A elaboração dos novos PP obrigou à revisão dessa atitude. As 800 horas 

divididas conforme já especificado, causaram grande impacto inicial, que exigiu um 

reposicionamento sobre o que vinha sendo feito em nome das 300 horas: como ficam 

essas 300 horas diante das 800 agora exigidas?

O desmembramento de prática como componente curricular e prática como 

estágio supervisionado ensejou estranhamentos: que atividades podem ser consideradas 

prática como componente curricular? Alguns cursos imaginaram transferir todas as 

disciplinas pedagógicas para as 400 horas de prática. Assim, ficariam com 1800 horas 

(inciso III do artigo 1º, Resolução CNE/CP 2/2002) só para os conteúdos específicos; 

um posicionamento que, como já referido, reflete uma concepção de formação docente 

centrada no conteúdo específico, sem considerar a importância da dimensão pedagógica 

nessa formação. 

A instituição das 800 horas traz ainda um limite: dificulta a concomitância do 

bacharelado e licenciatura, pois, desde o início, a licenciatura tem que trazer as 800 

horas, há pouco referidas, integradas ao seu PP. Essa exigência inviabiliza que a 

Licenciatura seja um alinhavo ao bacharelado, isto é, algumas disciplinas que se 

acrescentam ao bacharelado, uma vez que, conforme prevê a legislação, A prática 

deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação docente.

(RESOLUÇÃO CNE/CP 1/2002, artigo 12, §2º). 

Os esforços de ampliar a compreensão sobre o papel da prática e do estágio na 

elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos contaram com a valiosa colaboração 

dos professores da área de Ciências Humanas nas reuniões do GTL, refletindo sobre a 

necessidade de uma apreensão não dicotomizada da relação teoria e prática, que 

considera uma mútua interdependência, em que ambas se influenciam e se alimentam, 

garantindo, assim, tanto o avanço do conhecimento como uma ação pedagógica 

consistente e bem fundamentada. 

Muitos são os problemas presentes na formação do educador, conseqüentes de 

uma concepção fragmentada da relação teoria e prática, na qual estas são concebidas 

separadamente, em oposição, como se fossem independentes uma da outra. Teoria e 

prática se exigem e se impulsionam mutuamente. Absolutizar uma das duas é cair numa 

falsa compreensão da relação entre elas e esvaziá-las de plenitude epistemológica. A 

teoria depende da prática para a sua efetivação. E a prática oferece à teoria as novas 

exigências que levam ao questionamento, enriquecimento e ao desenvolvimento teórico. 
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Por sua vez, a prática que pretende aumentar seu nível de consciência e criticidade deve 

interagir com a teoria, numa constante busca de superação. 

Durante as atividades do GTL, os cursos socializaram suas experiências com a 

prática de ensino, ou seja, cada curso apresentou a forma como vinha trabalhando. 

Houve casos surpreendentes, em que a prática se limitava à simulação de aulas dadas 

nas próprias dependências da Universidade, sem nenhum contato com a realidade da 

Escola Básica. O GTL buscou avançar na compreensão de prática, superando uma visão 

aplicacionista, tendo como objetivo oferecer ao futuro professor oportunidades de 

reflexão e inserção na realidade social e educacional, contribuindo para a formação de 

sua identidade docente.  

As entrevistas confirmaram a dificuldade inicial de compreender o significado das 

800 horas de prática e sua incorporação ao projeto. 

Nós demoramos todos nós a entender o que eram essas 400 de prática 

durante todo o curso. Eram 400 horas com mais 400 horas de prática de 

ensino, então seriam 800 horas num curso de 2800 horas. Então ia sobrar 

pouca coisa como se fosse para os conteúdos específicos. Depois que a gente 

amadureceu com muitas discussões aqui na Pró-Reitoria, o que eram essas 

400 horas de prática, (...) Isso durou um certo tempo de resistência até por 

falta de interpretação correta o que seriam essas 400 horas. Seriam 

adicionar 2800 mais 400? Demorou um pouco, mas depois que a gente 

digeriu bastante a parte de legislação nós conseguimos entender e praticar.

Prof. Epsilon 2. 

A leitura dos documentos legais, as discussões e reflexões levaram à compreensão 

de que a prática como componente curricular tem um caráter mais abrangente, podendo 

se efetivar em espaços diversos, como: contato com órgãos gestores dos diferentes 

sistemas educacionais, entidades representativas e instituições de educação não formal. 

Significa propiciar atividades que contribuam para a iniciação do licenciando à 

docência, tais como: observações, entrevistas, resolução de problemas, uso de 

tecnologias de informação, narrativas orais e escritas, situações simuladas, estudo de 

casos, atividades que ofereçam ao aluno subsídios para um tratamento pedagógico para 

o conteúdo (tornar os conteúdos assimiláveis por meio de exemplos, situações, 

contextualizações, problematizações) análise dos Parâmetros e Diretrizes Curriculares e 



145

livros didáticos de 5ª a 8ª do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; e produção de 

material didático. 

Nas reuniões do GTL, amadureceu-se também a compreensão das práticas como 

possíveis espaços interdisciplinares. A partir de contatos com problemáticas oriundas da 

realidade educacional, pode-se pensar em atividades, estudos, pesquisas e debates com a 

participação de professores de várias disciplinas. Algumas falas dos entrevistados 

apontam para essa potencialidade das 400 horas de PCC realizarem experiências 

interdisciplinares que propiciem a relação entre as disciplinas e destas com a docência. 

Aproximar mais o aluno do espaço do trabalho que ele vai exercer. Se ele vai 

ser um professor, eu tento fazer isso na sala de aula, mas com dificuldade 

porque os alunos não têm isso muito claro. Mas a partir do momento que nós 

colocamos, no nosso PP temos uma disciplina que vai congregar, que vai 

tentar fazer isso em cada semestre, porque nós avaliamos que colocando essa 

experiência dentro de cada disciplina seria difícil pelo que eu já falei. A 

gente colocando um que coordene, que chame esses professores, pra essa 

disciplina em comum, talvez a gente possa ter algum resultado diferente do 

que se fosse em cada disciplina específica, justamente porque não houve 

ainda essa mudança de concepção dos professores em relação a essa nova 

perspectiva. Prof.Alpha 2. 

Com esse novo currículo, além de aumentar a carga de estágio, também tem 

a instrumentalização que vai fazer com os alunos transponham o conteúdo, 

por exemplo, Botânica, como ensinar Botânica no Ensino Fundamental e 

Médio. E uma interação entre todas as disciplinas, acho que isso vai ser uma 

coisa muito valiosa. Profª. Alpha 1.  

Depois de estudos, consultas a outras universidades, reuniões e esforços na busca 

de entender o sentido das 400 horas de PCC nos cursos de licenciatura e as 

possibilidades de sua articulação na matriz curricular, os cursos organizaram sua 

inserção de duas formas:

- por meio do desmembramento da carga horária total de disciplinas com caráter 

teórico-prático em carga-horária teórica e prática e;  

- como espaço específico na estrutura curricular, por exemplo: 

Instrumentalização para o Ensino de ...; Oficinas; Prática de Ensino I, II, III, etc.  
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Os tipos de arranjos curriculares propostos pelos cursos estão em consonância 

com o que prescreve a Resolução CNE/CP 1/2002, em seus artigos 12, parágrafo 3º, e 

13 parágrafo 4º, que fazem referência tanto à dimensão prática no interior das áreas ou 

das disciplinas (§ 3º) como em tempo e espaço curricular específico (§ 4º). 

O Estágio Curricular Supervisionado, de acordo com o que estabelecem as 

Resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002, deve ser realizado na Escola Básica, 

tem caráter obrigatório, deve perfazer um total de 400 horas a partir da segunda metade 

do curso e visa a familiarizar o futuro professor com a organização, o clima, a rotina, as 

atividades curriculares, as inter-relações pessoais, o projeto pedagógico, o 

planejamento, a avaliação e o ensino em contexto escolar. O estágio curricular 

supervisionado, segundo se discutiu no GTL, se configuraria como uma residência

docente, à semelhança da residência médica, em que o futuro professor terá a 

oportunidade de viver as diferentes manifestações da vida escolar, em momentos e 

situações diversas. A idéia é superar o estágio como algumas horas-aula isoladas em que 

o licenciando vai para a sala de aula onde desenvolve atividades de observação, 

participação e regência, passando a vivenciar o estágio a partir de maior integração com 

a realidade escolar, seus diferentes tempos, espaços e relações.  

Os componentes do GTL apresentaram algumas dificuldades que vinham 

enfrentando no desenvolvimento da disciplina Prática de Ensino, dentre as quais se 

destaca a falta de uma relação institucional entre a Universidade e as escolas-campo de 

estágio. Os contatos ficavam num nível muito pessoal: cada professor teria que bater à 

porta das escolas, que muitas vezes não tinham interesse em receber os estagiários; as 

escolas, por sua vez, reclamavam, segundo declarações dos professores, de que a 

Universidade vem à instituição para realizar o estágio e não se integra ao trabalho 

escolar, não contribui, ficando à margem; da parte dos professores que recebem o 

estagiário, muitos imaginam que este vai substituí-lo, e simplesmente ausentam-se da 

sala de aula durante os dias em que o estagiário está presente.

Cabe observar o que dizem as orientações legais em relação ao estágio curricular 

supervisionado. A Resolução CNE/CP 1/2002 estabelece que deve ser respeitado o 

regime de colaboração entre os sistemas de ensino (parágrafo 3º, art.13). 

Complementando a Resolução, o Parecer CNE/CP 28/2002 propõe que a abertura das 

escolas de Educação Básica para o estágio curricular deve considerar que o regime de 

colaboração prescrito no Art. 211 da Constituição Federal pode se dar por meio de um 
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acordo entre instituição formadora, órgão executivo do sistema e unidade escolar 

acolhedora da presença dos estagiários. (p.11).

Diante das disposições legais e das necessidades expressas pelos coordenadores de 

curso e professores de Prática de Ensino, a Universidade Federal do Ceará estabeleceu 

contatos com as Secretarias de Educação do Estado do Ceará e do Município de 

Fortaleza para a elaboração de um convênio a fim de institucionalizar as relações 

Universidade e Escola Básica, visando à realização dos estágios curriculares. Esses 

procedimentos pretendem formalizar a relação escola-universidade de tal maneira que 

quando o professor chegar à escola, a direção já tem conhecimento de que existe esse 

convênio. Não é o professor pedindo um favor, mas haverá um contato institucional que 

lhe antecede. Outro objetivo do convênio é promover melhor integração do estagiário 

com o currículo escolar. Dentro deste espírito, cabe também um trabalho de 

esclarecimento da função do estagiário e do professor que o recebe, assim como da 

responsabilidade/compromisso da Universidade em oferecer, em contrapartida, alguma 

contribuição no sentido da formação continuada aos docentes da escola-campo de 

estágio (Parecer CNE/CP 28/2002, pag. 11).  

No caso do Município as negociações culminaram com a assinatura do convênio 

entre Universidade Federal do Ceará e Prefeitura de Fortaleza no dia 1º de dezembro de 

2006 (Anexo). Durante todo o ano de 2006, foram feitos contatos e reuniões com 

representantes da SEDAS (Secretaria de Educação e Ação Social do Município) no 

sentido de debater o convênio como uma parceria entre as duas instâncias e de se 

avançar em relação às visões parcializadas de estágio. A intenção foi a de superar uma 

prática em que o estagiário e a Universidade apenas “utilizam” a escola para cumprir 

uma exigência legal, sem interação com a comunidade escolar; ou que o professor da 

escola vê o estagiário como uma oportunidade de se ausentar escola, sendo 

“substituído” pelo estagiário; e empreender esforços para instaurar uma prática em que 

as duas instâncias são parceiras na busca de qualidade para o ensino que oferecem. 

Assim a Universidade mediante o Estágio Curricular Supervisionado, interage com a 

escola, tendo a oportunidade de interagir teoria e prática na formação do futuro 

professor; e a escola pode receber, via estagiários e professores-orientadores, 

contribuições para melhoria de seu trabalho educativo. Escola básica e Universidade 

tornam-se, pois, espaços de reflexão e investigação, elementos fundamentais para seu 

aperfeiçoamento. 
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As negociações com o Estado progrediram, mas a partir de certo ponto, 

estagnaram, de maneira que o convênio não pôde ser assinado antes da finalização do 

mandato do governo do Estado que não foi reeleito. Agora, depois que assumiu uma 

nova gestão as negociações serão retomadas.   

O desenvolvimento da disciplina Prática de Ensino enfrenta ainda outras 

dificuldades: os professores da Universidade que assumem a disciplina ficam 

sobrecarregados, pois acumulam mais essa responsabilidade, somada às outras 

atividades que já desempenham; não há outros professores interessados em ministrar a 

disciplina, uma vez que se trata de uma área considerada menos nobre na hierarquia 

curricular e a prioridade é a pós-graduação e a pesquisa. Por esses motivos, são sempre 

os mesmos professores que, semestres seguidos, estão à frente da Prática de Ensino. Há 

que se considerar também o fato de que a maioria dos professores, não sendo 

licenciados, não tem preparação para assumi-la; ou mesmo sendo licenciados, não têm 

experiência com o Ensino Fundamental e Médio. Esses fatores reduzem 

significativamente o número de docentes habilitados e interessados em trabalhar com a 

Prática de Ensino.   

Nós temos um quadro de professores, a maioria são bacharéis, não são 

licenciados. E mesmo alguns que são licenciados, eles não tiveram a experiência 

que é fundamental que é de ensino de 1º e 2º graus, ou seja, Ensino Fundamental e 

Médio. As pessoas não têm experiência de sala de aula a não ser na academia.

Profª. Gamma 2. 

Então nós temos muitos professores que aceitam dar aula de qualquer coisa menos 

estágio, menos de prática. O meu caso: fiz concurso para Lingüística, só que como 

eu já tinha trabalhado nessa parte pedagógica, em função da necessidade eu tive 

que entrar na unidade teoria e prática, a minha unidade é Lingüística, mas eu 

tenho sempre mais disciplinas na unidade teoria e prática porque outras pessoas 

não querem. Isso é complicado, porque a pessoa não se sente habilitada para 

trabalhar com estágio, porque não tem a vivência, porque tem que trabalhar com 

as escolas, alunos. Profª. Ômega 1. 

O aumento no número de horas de Prática de Ensino (de 300 para 800) tende a 

agravar o problema da falta de professor para assumir a disciplina. Tentando antecipar-

se ao problema, o grupo agendou um encontro com o Reitor da UFC para sensibilizá-lo 
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em relação a essa e outras questões específicas dos cursos de licenciatura (anexo). O 

Reitor mostrou-se solidário, mas ainda não foram direcionadas vagas para atender 

especificamente a essa necessidade. Seria importante que os departamentos se 

conscientizassem dessa carência e fizessem a opção por destinar vagas de concurso para 

a área de Prática de Ensino, especialmente em alguns cursos cujo número de licenciados 

é muito reduzido. Essa não tem sido, porém a prioridade dos departamentos. Contratar 

professores que sejam licenciados para assumir a Prática de Ensino é considerado 

equivalente a perder a vaga. No Curso Alpha, a Coordenação e outros professores 

sensibilizados pelas necessidades dos novos projetos pedagógicos, enfrentaram as 

resistências e conseguiram que a vaga fosse direcionada para a Prática de Ensino. De 

acordo com informações da Coordenadora do Curso e outros professores que atuam na 

licenciatura, foi uma difícil disputa, pois a intenção era que a vaga fosse, mais uma vez, 

para área específica, sem considerar as necessidades e carências da licenciatura; mas os 

argumentos do grupo conseguiram remeter a vaga para a licenciatura, dando um passo 

para viabilização das mudanças curriculares. Vejamos o que relata a coordenadora: 

Na realidade essa vaga a gente está pleiteando há pelo menos uns cinco anos. 

Houve um concurso, se mostrou a necessidade. (...) Quando foi agora com essa 

nova reestruturação, nós mostramos a carga horária e a necessidade e como 

também a maior parte dos professores do Departamento já estava mais 

conscientizada, do que era, mas mesmo assim houve a questão: vai se perder uma 

vaga, porque professor para Prática de Ensino? Isso é uma bobagem. Tem que ser 

um professor que vá contribuir na pós-graduação, na pesquisa. E nós conseguimos 

depois de uma batalha grande. Mas no Centro de Ciências um professor chegou 

pra mim e disse: “você é louca, como é que você vai pedir uma vaga para Prática 

de Ensino? Isso é uma loucura! Vai desperdiçar uma vaga.” Aí a gente explica a 

necessidade e acho que eles talvez engulam. Depois a gente comentou, foi uma 

coisa que a gente ficou falando muito: o Centro de Ciências é o centro que mais 

forma professores, e é o centro que parece que tem mais preconceito com a 

Licenciatura. Então não foi fácil, eu acho que é uma vitória muito, muito grande, e 

que os projetos têm que batalhar por isso. Porque não adianta, você dizer eu tenho 

a Licenciatura, eu tenho as horas todinhas que as Diretrizes exigem, mas eu não 

tenho pessoal capacitado para levar essa Licenciatura a cabo. Então não é só 

acompanhar os alunos na escola, é fazer pesquisa em ensino. Profª. Alpha 1. 
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A experiência vivida pelo Curso Alpha provocou reflexões no GTL em relação à 

necessidade de maior investimento da Universidade na formação de professores e 

valorização dos cursos de licenciatura. A sociedade está demandando profissionais 

docentes em quantidade e qualidade superiores e a UFC tem uma responsabilidade em 

responder a essa demanda.  

As declarações dos coordenadores, de modo geral, avaliam as 800 horas de prática 

como um salto positivo na formação do professor, uma vez que amplia o contato com a 

realidade do exercício da docência de formas diferentes e desde o início da formação 

como se pode perceber pela fala da Profª Sigma 2 

Agora ele vai ter tempo de conhecer melhor a escola, a vida na escola. O tempo 

antes era muito escasso. Agora no currículo novo ele vai passar mais tempo e vai 

conhecer a dinâmica da cultura escolar. Porque eu só acredito em prática se 

significa você entender o que significa essa cultura escolar. Isso demanda tempo. O 

estágio não é só a sala de aula. O estagiário tem que se integrar na vida escola.     

Em termos de organização curricular o incremento da carga horária de prática 

evidenciou-se como o espaço curricular com maior potencialidade para dar ao currículo 

das licenciaturas a identidade própria, argüida como princípio nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais.

6.2.4.3 Duzentas Horas para Outras Formas de Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais

A nova legislação que rege a formação docente traz mudanças significativas. No 

âmbito destas mudanças, está uma ampliação na forma de conceber o trabalho 

acadêmico e a organização curricular. As Diretrizes Curriculares para os cursos de 

licenciatura instituem as competências como eixo norteador dos projetos pedagógicos, 

definem o que devem contemplar os conhecimentos necessários para a constituição das 

competências e os eixos em torno dos quais se deve organizar a matriz curricular. Desta 

forma, abrem espaço para a flexibilidade e a diversificação das atividades, uma vez que 

não estabelecem um currículo mínimo estruturado com base em disciplinas obrigatórias. 

As discussões no GTL e nas coordenações, entretanto não avançaram na direção 

da criação de projetos organizados de forma interdisciplinar, por meio de núcleos 
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temáticos, problemas, temas geradores ou projetos. Ainda que essas opções tenham 

vindo à tona, não ganharam corpo na elaboração dos projetos. 

Havia uma dificuldade de assumir uma proposta curricular realmente nova, 

integradora, que pudesse ser transdisciplinar. Eu era destoante do grupo porque a 

minha cabeça já começa a pensar esse currículo de forma mais interativa entre as 

disciplinas. Já os professores não, diziam que nessa realidade era impossível 

porque a cabeça dos professores as coisas eram mesmo separadas, tinha essa 

dicotomia. Na verdade era eu que estava com uma visão romântica, porque 

realmente para que isso aconteça é preciso que haja uma transformação muito 

grande. Profª. Zeta 1. 

A intenção de superar uma visão mais conservadora de atividade acadêmica 

restrita à sala de aula, todavia, pode ser contemplada por intermédio das 200 (duzentas) 

horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais (RESOLUÇÃO, 

CNE/CP 2/2002). Conforme explica o Parecer CNE/CP 28/2001 

...a diversificação dos espaços educacionais, a ampliação do universo 
cultural, o trabalho integrado entre diferentes profissionais de áreas e 
disciplinas, a produção coletiva de projetos de estudos, elaboração de 
pesquisas, as oficinas, os seminários, monitorias, tutorias, eventos, 
atividades de extensão, estudo das novas diretrizes(...) são exigências de um 
curso que almeja formar os profissionais os profissionais do ensino. (p. 12). 

Muitas discussões foram necessárias para que fosse possível apreender a 

potencialidade desse espaço curricular para imprimir flexibilidade à matriz curricular, 

permitindo incorporar temas e atividades com possibilidade de atender a interesses 

diversos dos alunos, contemplar problemáticas emergentes e oferecer diferentes 

experiências de aprendizagem capazes de contribuir para a formação do professor.   A 

idéia é que as 200 horas sejam integralizadas por meio de vivências de aprendizagem 

além das quatro paredes da sala de aula e que se reconheça, valorize e incentive o 

estudante a se envolver em experiências formativas diversificadas. Não foi uma 

compreensão ocorrente de forma imediata. Houve alguma dificuldade para assimilá-la e 

articulá-la à matriz curricular. A organização curricular do Ensino Fundamental, Médio 

e Superior é eminentemente disciplinar, todos fomos formados nela e estamos 

mergulhados nesse modelo de tal forma que é difícil conceber outras possibilidades 

organizativas para o currículo que não sejam as disciplinas. 
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A compreensão de atividade curricular trazida pela instituição das 200 horas é um 

conceito novo, como integrante da estrutura curricular. Não é que essas atividades não 

existissem. De forma assistemática, elas se realizavam, os alunos participavam de 

encontros, atividades e eventos que não eram entendidos como parte integrante da 

formação.  

Na tentativa de compreender as 200 horas de atividades acadêmico-científico-

culturais, o GTL elaborou uma proposta com orientações para a realização dessas 

atividades. A proposta iniciada no GTL ampliou-se, foi discutida no Fórum dos 

Coordenadores dos Cursos de Graduação da UFC e resultou numa resolução interna 

(Resolução N° 07/CEPE/2005) que tem por objetivo normatizar a integralização das 

200 horas de atividades complementares e orientar as coordenações dos cursos no 

oferecimento e acompanhamento dessas atividades como elemento integrante dos PP.  

6.2.4.4 Um Quinto para a Dimensão Pedagógica

O artigo 11 da Resolução CNE/CP 1/2002 estabelece que a organização da matriz 

curricular deve se expressar em eixos em torno dos quais se articulam as dimensões. Os 

eixos articuladores são: os diferentes âmbitos de conhecimento profissional; o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; disciplinaridade e 

interdisciplinaridade; a formação comum e a formação específica; os conhecimentos a 

serem ensinados e os conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que 

fundamentam a ação educativa. O parágrafo único do artigo prevê que, 

Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 
deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os 
objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões 
pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total. (RESOLUÇÃO
CNE/CP 1/2202, art.11, parágrafo único).

Durante as discussões sobre a inserção das disciplinas pedagógicas nos cursos de 

licenciatura na Comissão para Formação Docente da FACED emergiu a questão sobre 

em que consistiria um quinto para a dimensão pedagógica.

Dentro do espírito de um novo paradigma para a formação de professores, a atual 

legislação que orienta os cursos de licenciatura se refere, como se vê pelo conteúdo do 

artigo 11, não a disciplinas pedagógicas, mas a dimensão pedagógica, um conceito com 

o qual o grupo ainda não estava familiarizado. A tendência inicial foi associá-lo a 
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disciplinas pedagógicas. Assim, quando o parágrafo único do citado artigo estabelece 

que o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da 

carga horária total (p. 5), a compreensão imediata foi de uma conta simples: um quinto 

de 2800 horas seria igual a 560 horas para as disciplinas pedagógicas. A reação era de 

espanto diante do considerável aumento da carga horária que as disciplinas pedagógicas 

teriam.  

Com base no argumento e que haveria grande redução na carga horária dos 

conteúdos específicos1, surgiu a proposta de que essas 560 horas fossem remetidas para 

as 400 horas de prática como componente curricular; sobrariam 160 para serem 

incluídas nas 1800 horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e o 

restante seria destinado aos conteúdos específicos. Com esse raciocínio, certamente, não 

se avançaria na instituição de uma nova concepção de formação docente, que 

continuaria dividida entre disciplinas pedagógicas e específicas, sem alcançar o que 

prevê a nova legislação: uma proposta pedagógica integrada que procura superar 

dicotomias. 

 Nada no texto da Resolução CNE/CP 1/2002 permite uma associação entre 

disciplinas e dimensão, mas o grupo precisava se pautar em alguma referência mais 

explícita sobre o tema, o que foi encontrado nos Pareceres CNE/CES 197/2004 e 

228/2004, sobre o teor do art.11, o Conselho Nacional de Educação que esclarece: 

O espírito da lei, assim, não permite a distinção rígida entre conhecimento 
pedagógico e conhecimento de outras competências e conteúdos específicos, 
adotando, propositadamente, nesse sentido os conceitos de “dimensão” e 
“eixo”, ao tratar da matéria. Tudo, portanto, que se vincule a formação da 
competência pedagógica e seus fundamentos, excetuando-se a prática de 
ensino e estágio supervisionado, pode ser considerado parte integrante da 
carga horária mínima de 1/5 da carga horária total do curso de licenciatura a 
ser dedicada à dimensão pedagógica. (PARECER CNE/CES 197/2004) 
(Destaques meus). 

O Parecer 197/2004 com base na Resolução CNE/CP 1/2002 explica que o 

desenvolvimento das competências pressupõe o domínio de conteúdos afins e que os 

conteúdos que serão objeto de aprendizagem na Escola Básica devem ser trabalhados de

modo articulado com suas didáticas específicas (destaques do texto original) e 

complementa 

                                                          
1 Considerando-se o total de 2800, ter-se-ia: 800 de prática, 200 de atividades acadêmico-científico 
culturais, e das 1800 restantes, supostamente 560 seriam destinadas à dimensão pedagógica restando 
assim 1240 para os conteúdos específicos. 
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(...) a definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de 
competências deverá, além da formação específica relacionada às diferentes 
etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo 
mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o 
conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência. 

Do exposto, pode-se concluir que a formação das competências para o exercício 

da docência inclui tanto os conhecimentos específicos como os conhecimentos 

pedagógicos (eixo V), portanto a dimensão pedagógica, segundo as orientações legais 

consultadas, não pode se restringir às disciplinas pedagógicas, pois se expande e se faz 

presente em outras áreas do conhecimento que também contribuem para a formação 

docente. As disciplinas específicas, por exemplo, ao trabalharem os conteúdos de forma 

integrada com as didáticas específicas, incluem a dimensão pedagógica. Essa integração 

é algo que ainda não acontecia, e certamente não passará a acontecer apenas por estar 

nos textos curriculares. É uma recomendação que exigirá mudanças na forma como até 

então vinham sendo trabalhados os conteúdos específicos.

Considerando que as exigências legais estabelecem competências a serem 

alcançadas com base em determinados conteúdos, e que não restringem a dimensão 

pedagógica às disciplinas de área da educação, a comissão compreendeu que a 

dimensão pedagógica deve se apresentar nos PP tanto em disciplinas que mais 

especificamente trabalhem os conhecimentos educacionais que fundamentam a prática 

educativa e conhecimentos pedagógicos, como também deve se fazer presente nas 

disciplinas específicas das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino, nas 

disciplinas optativas e nas atividades complementares. As chamadas disciplinas 

pedagógicas não são “proprietárias” da dimensão pedagógica, embora trabalhem mais 

explicitamente com ela. Para que efetivamente se consolide a intenção de superar 

fragmentações e dicotomias, a dimensão pedagógica deve percorrer outros espaços da 

proposta curricular.

É necessário esclarecer, ainda, que o Parecer 197/2004 procura evitar que se 

transfira a dimensão pedagógica para as 400 horas de prática e /ou de estágio quando 

orienta

Tudo, portanto, que se vincule a formação da competência pedagógica e seus 
fundamentos, excetuando-se a prática e ensino e estágio supervisionado,
pode ser considerado parte integrante da carga horária mínima de 1/5 da 
carga horária total do curso de licenciatura a ser dedicada à dimensão 
pedagógica. (Destaque meu). 
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Essas orientações invalidam a idéia de transferir para as 800 horas de prática um 

quinto referente à dimensão pedagógica. Tal procedimento, além de distorcer o sentido 

de prática, não contribuiria para a almejada superação da dicotomia entre formação 

pedagógica e específica. Essa superação, entretanto, não se dará facilmente, pois 

demandará mudanças na forma dos professores da área específica abordarem seu 

conhecimento procurando articulá-lo com as questões e problemáticas relativas ao 

ensino. Os professores da área pedagógica, por sua vez, devem procurar trabalhar seus 

conteúdos dialogando com as questões pertinentes às áreas específicas. São 

procedimentos aparentemente simples e até óbvios, mas que ainda não são praticados e, 

para que venham a ser, demandam compreensão de sua necessidade, e em função disso, 

predisposição para alterar práticas e rotinas estabelecidas.    

É interessante constatar que, depois de todo um esforço em busca de compreensão, 

fica muito claro que dimensão pedagógica não é equivalente a disciplina pedagógica, 

entretanto, no início dos trabalhos da Comissão não se tinha essa clareza. Por outro 

lado, compreender racionalmente a questão não implica alteração imediata nas práticas 

e procedimentos, o que demandará mais tempo e envolvimento dos professores que 

atuam nas licenciaturas.  

A percepção de que a expressão Dimensão Pedagógica utilizada na Resolução 

CNE/CP 2/2002 não se restringe às disciplinas pedagógicas trouxe como conseqüência 

uma mudança na Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas. Uma vez 

que essa expressão abrange outros espaços e componentes curriculares, e que uma das 

dicotomias que se procurou superar com os novos projetos pedagógicos foi a cisão entre 

específico e pedagógico, o nome e a função da Coordenação mostraram-se inadequados. 

Já durante a elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas a Coordenação 

exerceu um papel que ultrapassou o de coordenar as disciplinas pedagógicas. A vivência 

desse processo ampliou o compromisso e as atividades sob a responsabilidade da 

Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas, assim como a participação 

da Faculdade de Educação em relação aos cursos de formação de professores na UFC. 

Esse espaço, próprio da Faculdade de Educação, já vinha sendo reivindicado pelos 

cursos de licenciatura, que sentem a necessidade de trocar experiências, discutir 

problemas comuns, ampliar a compreensão sobre questões relativas à área da Educação 

e superar o afastamento entre o específico e o pedagógico. Essas questões foram 

debatidas e aprofundadas no GTL, culminando com a aprovação, pelo CEPE, da 

Resolução Nº22, de 14 de julho de 2006 (Anexo) que altera o nome da coordenação 
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para Coordenação da Formação Pedagógica nas Licenciaturas e a amplia suas 

atribuições que ficaram assim definidas: 

a) Fomentar uma política de formação de professores na UFC, que garanta 
princípios orientadores para os Cursos de Licenciatura, sem comprometer a 
diversidade e as especificidades de cada área;  
b) Defender a valorização da docência e o compromisso com a qualidade da 
formação do professor; 
c) Acompanhar e assessorar os Cursos de Licenciatura nos processos de revisão 
curricular, elaboração e implantação de seus projetos pedagógicos; 
d) Contribuir para a integração de disciplinas pedagógicas e específicas; 
e) Elaborar, juntamente com a Faculdade de Educação, programação de atividades 
acadêmico-científico-culturais, na área da Educação, para os Cursos de 
Licenciatura; 
f) Realizar, permanentemente, estudo e avaliação do currículo dos Cursos de 
Licenciatura; 
g) Reunir-se, sistematicamente, com professores e coordenadores dos Cursos de 
Licenciatura (GTL) para estudos, discussões e aprofundamento de temáticas de 
interesse do grupo, bem como para identificação e encaminhamento de soluções 
para problemas comuns; 
h) Convocar o colegiado para as deliberações que se fizerem necessárias; 
i) Promover eventos (seminários, oficinas, palestras) sobre temas de interesse da 
comunidade universitária, que envolvam a formação de professores; 
j) Participar de reuniões de Conselho de Centro/Faculdade, de Curso ou 
Departamento sempre que houver solicitação ou necessidade para esclarecer, 
divulgar ou debater temas ligados à formação docente; 
k) Realizar estudos sistemáticos visando à identificação das novas exigências 
sociais ao profissional docente, dos aspectos quantitativos e qualitativos da 
formação que vem sendo dada e da que se pretende oferecer, da adequação entre a 
formação acadêmica e as exigências sociais e regionais.
l) Propor aos órgãos competentes, providências para melhoria do ensino 
ministrado nos Cursos de Licenciatura. (RESOLUÇÃO Nº22/CEPE de 14 de Julho 
de 2006). 

A intenção é que a coordenação, agora redimensionada, possa constituir espaço 

articulador dos cursos de licenciatura e destes com a Faculdade de Educação, em que 

possam ser discutidas, estudadas e decididas questões relativas à formação de 

professores e princípios norteadores dessa formação, de tal forma que a Universidade 

Federal do Ceará conte com uma política de formação docente e não com cursos que 

trabalham isoladamente.   

6.2.5 Condições Necessárias para Efetivação dos Novos Projetos 

A preocupação com as condições necessárias para a implantação dos novos 

projetos pedagógicos esteve presente em vários momentos nos diferentes grupos que se 
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constituíram para trabalhar na sua elaboração: no GTL, na Comissão da FACED, nos 

departamentos e coordenações de curso. 

No caso do GTL, conforme já mencionado, foi realizada uma reunião com o então 

Reitor da Universidade Federal do Ceará para torná-lo ciente dessas condições e 

solicitar seu empenho para a efetivação dos novos projetos. Além disso, em todos os 

projetos consta um item em que são especificadas as necessidades dos cursos para pôr 

em ação o que está previsto no texto escrito. 

Dentre as necessidades mais urgentes, está a ampliação do quadro docente dos 

cursos de licenciatura. Em 1995 foram criados três cursos de licenciatura noturnos, com 

a promessa de contratação de professores para atender a essa demanda, mas até hoje não 

foi efetivada essa contratação e os cursos funcionam com precariedade de professores. 

O atendimento às exigências da nova legislação traz necessidades adicionais. Dentre 

estas, pode-se apontar o aumento da carga horária de prática de 300 para 800 horas, que 

por si já evidencia a demanda por um número maior de professores capacitados para 

assumir essa carga horária. Mas, conforme discutido anteriormente, os professores 

licenciados são minoria. Só com o bacharelado e/ou sem familiaridade com as questões 

relativas à Educação Básica, o professor não tem a preparação adequada para estar à 

frente das práticas ou do estágio. Portanto, a contratação de professores com formação 

compatível com as especificidades das licenciaturas evidencia-se como indispensável 

para implantação dos PP. Além disso, novas disciplinas foram incorporadas aos PP, o 

que também implica mais docentes habilitados para assumi-las. 

Aliada à necessidade de ampliação do quadro docente atual, está a urgência de 

capacitação e atualização dos professores que trabalham nas licenciaturas mediante uma 

política de formação continuada. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica trazem mudanças significativas na concepção e 

execução da formação de professores. Dentre estas destaco: o curso de licenciatura com 

identidade própria; competências como concepção nuclear dos PP; pesquisa como foco 

do processo de ensino e de aprendizagem; aprendizagem como produção de 

conhecimentos, habilidades e valores; avaliação como diagnóstico de lacunas, 

apontando possíveis mudanças no percurso do ensino/aprendizagem; conteúdos 

trabalhados de forma articulada com as didáticas específicas; princípio metodológico da 

ação-reflexão-ação; relação teoria e prática percorrendo todo o curso; interação 

sistemática da instituição formadora com a Escola Básica; estrutura curricular baseada 

em eixos. Sem um consistente programa de formação continuada que leve a uma 
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reflexão sobre a atual estrutura curricular as concepções que lhe fundamentam e as 

ações realizadas, os problemas e entraves do atual modelo e as novas exigências legais e 

sociais, as mudanças pretendidas correm o risco de não sair do papel.  

Às mudanças instituídas pela legislação acrescentam-se as demandas do mundo 

contemporâneo discutidas no Capítulo 4 cujas características põem em xeque uma 

prática docente centrada na apresentação de conteúdos, configurando-se como mais um 

argumento em favor da formação continuada dos professores.   

Um passo dado nessa direção foi a criação do projeto Rede de Valorização do 

Ensino Superior na UFC, elaborado pela Coordenadoria de Pesquisa e 

Acompanhamento Docente, da Pró-Reitoria de Graduação, com vistas à melhoria da 

qualidade do Ensino Superior articulada a uma formação continuada de docentes 

universitários que possibilite a reflexão sobre as políticas públicas pertinentes, numa 

perspectiva interinstitucional, através do conhecimento critico sobre as diferentes 

concepções e estratégias de ensino e aprendizagem identificando os fundamentos da 

ação docente. (Folder Rede de Valorização do Ensino Superior).

No caso dos formadores de professores, a formação continuada tem que incidir 

sobre alguns aspectos relevantes, fundamentais para a mudança de concepção dessa 

formação, já que os novos PP fundamentam-se na superação do antigo modelo de 

formação docente. Para que essa superação de fato se realize, é necessário rever as 

formas de pensar e agir que até então vinham norteando o processo formativo nas 

licenciaturas. Nesse sentido, os entrevistados apontam a formação continuada dos 

professores como condição para efetivação das mudanças sinalizadas nos projetos, um 

processo que oportunize a reflexão sobre o tipo de formação que vinha sendo oferecida, 

suas limitações, a necessidade de mudanças; que contribua para os professores 

questionarem suas práticas e aprofundarem compreensões sobre: o que é dar identidade 

ao curso de Licenciatura, o significado da Licenciatura deixar de ser um adendo ao 

bacharelado, uma vez que ser professor não é só dominar um conteúdo; uma formação 

continuada que contribua para que o professor formador perceba a dimensão pedagógica 

que seu conteúdo específico tem e, portanto, que a formação pedagógica para o 

exercício da docência não está circunscrita às disciplinas pedagógicas e às práticas de 

ensino. Uma formação continuada que enseje a reflexão sobre as especificidades do 

trabalho docente, levando à conscientização de que o trabalho com as licenciaturas não 

é inferior, mais fácil ou mais fraco do que o bacharelado, mas que é diferente porque 

demanda elementos formativos diversos dos que são exigidos para a formação do 
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bacharel. O professor deve dominar com profundidade o conteúdo que vai trabalhar e, 

além disso, ele tem que ser capaz de tornar esse conteúdo objeto de aprendizagem para 

o aluno. Deve também compreender o significado social de seu trabalho, a inserção do 

conhecimento que trabalha na totalidade da formação de seu aluno. Esses aspectos por 

si sós, já são suficientemente complexos para justificar a necessidade de uma formação 

adequada para o professor que vai formar outro professor. Proporcionar o debate e o 

aprofundamento de questões como essas devem ser objeto da formação continuada 

pleiteada pelos entrevistados como condição para que as transformações contidas nos 

documentos virem realidade.   

 O principal aí é o professor. O professor se dedicar, não só os professores de 

prática de ensino, mas os professores das disciplinas normais do Curso Epsilon,

deles também terem esse espírito e usar esse espaço, ver que ali é um laboratório, 

um ambiente do aluno e fazer com que o aluno de Licenciatura comece a conversar 

a linguagem do licenciado, do educador, e não só cálculo. Então tem essa idéia ai, 

vamos tentar conseguir durante os quatro primeiros anos passo a passo. Prof. 

Epsilon 2. 

Eu acho que a formação do corpo docente para esse projeto. Se isso não acontecer, 

a mudança não vai ser uma mudança que implique no novo projeto. Vai ter 

mudanças pontuais, vai ter mudanças de disciplina, uma carga horária maior, e é 

lógico que isso tem peso, por mais que os professores não quisessem isso tem peso, 

mas eu acho que é a questão da formação dos professores. Os professores que 

estão lá precisam ter outra formação para conseguirem implementar esse projeto, 

que implica naqueles eixos e princípios todos que nós trabalhamos. Profª Gamma1. 

É preciso que a gente sinta a presença dos novos currículos nas nossas práticas 

pedagógicas. Tem que mexer com as práticas pedagógicas dos professores. A gente 

tem que buscar esses caminhos, porque senão, pode até as disciplinas mudarem de 

título, mas as práticas continuarem tradicionais.  Com 31 anos que eu estou na 

Universidade, a experiência que eu tenho é essa: novos currículos exigem também 

novas práticas. Não adianta mudar só rótulos. Profª Sigma 2

Outro aspecto importante para a implantação dos novos projetos é a criação de 

espaços pedagógicos, além da sala de aula, em que alunos e professores possam ter 

acesso para produzir diferentes materiais didáticos ou tecnologias de ensino, obter 
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orientações sobre uso adequado desses instrumentos, vivenciar situações de ensino e de 

aprendizagem, estabelecer contatos interdisciplinares, discutir e aprofundar a 

compreensão do uso de variados recursos pedagógicos. O que se tem atualmente são 

laboratórios adequados às necessidades dos bacharelados, mas que não atendem às 

especificidades da formação de professores.  Espaços como esses foram reivindicados 

reiteradas vezes pelos professores para que seja possível trabalhar com as práticas como 

componente curricular, com os estágios curriculares de ensino, ou realizar outras 

atividades, pois não contam em seus cursos com laboratórios nem material adequados 

ao desenvolvimento de atividades relativas ao ensino, uma vez que os existentes não 

estão preparados para atender às necessidades das licenciaturas. 

Nós temos excelentes laboratórios de pesquisa aqui no Curso Epsilon, de iniciação 

científica, pesquisa em Pós-Graduação, mestrado, doutorado, mas não temos 

nenhum laboratório de ensino, que nós chamamos oficinas pedagógicas. Prof. 

Epsilon 2. 

Os laboratórios precisam ser dinamizados, a sala de ensino que a gente colocou 

como exigência a ser construída e que não foi construída. Nós temos um 

laboratório, mas ele não tem esse perfil que a gente tinha como expectativa, não 

tem um espaço onde os estudantes da Licenciatura pudessem fazer isso como 

marca e que era uma exigência. Quer dizer o projeto pedagógico sinaliza, mas ao 

mesmo tempo aquilo que são as pré-condições não estão ofertadas. E aí não dá 

para responsabilizar só o corpo docente. Profª. Gamma 1. 

É preciso criar espaços, chegou o momento de usar a imaginação pedagógica. Eu 

acredito muito nos laboratórios de ensino, porque os laboratórios de ensino podem 

elaborar determinadas atividades que contagiem outros docentes, como agora nós 

fizemos nesse seminário. Profª. Sigma 2

Além de aspectos físicos e materiais como laboratórios/ateliês de ensino, 

computadores, materiais didáticos diversos, data-show, aparelho para DVD, acesso à 

Internet e outros recursos tecnológicos, outras necessidades foram também levantadas 

pelos professores: mais salas de aula; ampliação do acervo bibliográfico, segurança para 

os equipamentos, acessibilidade para portadores de deficiência, melhoria das condições 

de funcionamento e atendimento ao curso noturno. 
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O estreitamento da relação Universidade e Escola Básica foi apontado como outra 

condição fundamental para implementação das mudanças pretendidas. O distanciamento 

entre a instituição formadora de professores e o lócus de atuação deste profissional é 

uma crítica constante, quando se avaliam os currículos de formação docente. Como já 

apontado, algumas providências já foram tomadas nessa direção envolvendo contatos 

com as secretarias Estadual e Municipal de Educação. Os contatos com a SEDAS 

(Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social) já resultaram na assinatura de 

um convênio em 01/12/2006 que tem dentre outros o objetivo de  

Formalizar um instrumento legal que viabilize ações colaborativas no que diz 
respeito ao Estágio Supervisionado e à Prática de Ensino com a finalidade de 
contribuir para o avanço na qualidade da formação teórico-prática dos 
estudantes de Pedagogia e demais Licenciaturas Plenas ... (CONVÊNIO Nº 
204/2006). 

Os entendimentos com a SEDUC (Secretaria de Educação do Estado) também 

avançaram. O documento está pronto, mas não pôde ser assinado em função da 

mudança de governo no Estado, conforme já anunciado.  

O estabelecimento desses convênios representa uma ação concreta na direção de 

maior aproximação entre Universidade e Escola Básica, entendida como uma das 

condições para melhoria na qualidade da formação dos licenciandos, possibilitando 

também por meio do diálogo e da parceria, contribuições para o ensino ofertado nas 

escolas-campo.   

Os dados levantados alertam constantemente para a necessidade de condições 

materiais e humanas para a efetivação das mudanças exigidas pelos documentos legais e 

pelas demandas sociais. Neste sentido, evidencia-se a contradição entre as exigências 

feitas pelo MEC/CNE, via diretrizes curriculares e via sistema nacional de avaliação e 

os recursos destinados às instituições federais de Ensino Superior; ou seja, há por um 

lado, novas exigências feitas a essas instituições e, de outro, como gestor do Sistema 

Federal de Ensino, o MEC não oferece as condições necessárias ao atendimento dessas 

exigências e à melhoria das condições de ensino.  

6.3. Projetos Pedagógicos Recontextualizados e Hibridizados 

A elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da UFC foi 

marcado pela diversidade, pluralidade, fragmentação, cruzamento de fronteiras, 
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articulação de vários focos de poder, confronto de valores e concepções em torno da 

formação docente. Nesse sentido, a categoria hibridismo subsidiou a compreensão desse 

percurso com sua argumentação de que as manifestações culturais não podem ser 

analisadas apenas a partir de classificações rigidamente definidas que se confrontam, 

mas como um processo em que categorias e gêneros se misturam, se rompem, 

fragmentam-se, recompõem-se, mesclam-se, são alvo de pressões e influências de várias 

fontes.

As formulações teóricas de Ball (2000), Canclini (2000) e Lopes (2005) sobre 

recontextualização e hibridismo ofereceram suporte teórico para compreender os 

complexos mecanismos de apropriação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica pela comunidade da UFC. Tais 

mecanismos não podem ser entendidos considerando apenas as oposições binárias (por 

exemplo, o confronto entre bacharelado e licenciatura) ou as relações verticalizadas 

(MEC UFC Coordenação professores). Nesse movimento de interpretação e 

apropriação (recontextualização), os textos legais são continuamente desterritorializados 

e reterritorializados, desde que assumem as tendências das políticas educacionais 

internacionais (orientações curriculares nacionais; avaliação centrada nos resultados, 

soluções educacionais submetidas aos princípios mercadológicos) até sua implantação 

nos PP pedagógicos dos cursos. Por mais que as orientações curriculares nacionais 

incorporem elementos comuns a uma política educacional global, esses elementos 

dialogam e interagem, são modificados e confrontados com os discursos e práticas 

locais. Ao chegarem às instituições e aos cursos, ocorrem novos processos de 

desterritorialização e reterritorialização na dinâmica de interpretação e adaptação das 

diretrizes à realidade de cada curso.  

O acompanhamento das atividades foi mostrando a diversidade fatores e a imensa 

gama de interações e combinações entre esses elementos, evidenciando a 

impossibilidade de uma análise que desconsidere a complexa teia de interferências na 

produção das propostas pedagógicas para os cursos de Licenciatura da UFC. 

O percurso foi caracterizado por fluxos de poder vindos de várias direções: as 

diretrizes curriculares refletem tendências e pressões das políticas educacionais 

internacionais; o MEC impõe as diretrizes em forma de Resoluções (CNE/CP 1 e 

2/2002) para as instituições formativas; nas instituições, no caso na UFC, a Pró-Reitoria 

de Graduação subsidia a tarefa de elaboração das propostas curriculares dos cursos de 

acordo com o que prescrevem as Diretrizes; dentro dos cursos, a Coordenação convoca 
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os professores para as atividades, e, nesse movimento, entra a relação pouco resolvida 

do curso com o departamento. Em suas declarações, os coordenadores queixam-se de 

que a ação da Coordenação é muito limitada diante do poder de decisão dos 

departamentos.   

Além dessas relações hierárquicas mais verticalizadas, os cursos apresentaram 

suas relações de poder internas. São professores que exercem algum tipo de controle ou 

liderança sobre o grupo ou parte dele por motivos diversos: são mais antigos; têm 

produção científica reconhecida; foram orientadores de professores recém-contratados; 

fazem parte de uma determinada linha de pesquisa; exerceram, por algum tempo, um 

cargo de direção; gozam de algum tipo de privilégio (escolhem a carga horária, os dias 

em que querem dar aula, recusam-se a ministrar certas disciplinas e ninguém interfere 

ou questiona seus privilégios). Há também grupos que se formam por diferentes tipos de 

afinidades que passam a exercer pressão e controle. São diferentes formas de poder, 

liderança e intervenção que circulam nas coordenações e nos departamentos e penetram 

capilarmente, provocando alterações e interferências decisivas no processo. Não é 

possível precisar como se constitui essa relação de poder que se impõe por mecanismos 

não verticais, mas que têm força de impulsionar, impedir, pressionar, convencer, 

chantagear, resistir, inibir e envolver mediante processos e atitudes ligadas às inter-

relações muitas vezes sutis, pouco visíveis a “olho nu”, resultantes das vivências, 

convivências, fatos e conflitos anteriores. São os chamados, por Canclini (2000), de 

poderes oblíquos. 

O acompanhamento das atividades e as entrevistas evidenciaram outros elementos 

que se conectam aos anteriores na composição do cenário que caracterizou a elaboração 

dos novos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. Entre estes, destaco a 

formação dos professores e sua atuação no curso. A formação inicial, bacharel ou 

licenciado, foi um aspecto de grande influência. Houve maior adesão às atividades de 

reformulação do currículo das licenciaturas, por parte de professores com alguma 

inserção neste curso, seja pela sua formação inicial, seja pelo envolvimento profissional 

com o curso.  

A formação inicial na Licenciatura propicia leituras, contatos, uma compreensão 

mais consistente das questões ligadas ao ensino e experiências formativas que, em geral, 

despertam um compromisso maior com a licenciatura do que aqueles que concluíram 

apenas o bacharelado. A formação, no entanto, não se conclui com a graduação, tem 

prosseguimento na formação continuada e, nesta, a experiência profissional é parte 
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integrante significativa. Professores com um percurso mais ligado à pesquisa e à pós-

graduação desenvolverão interesses, conhecimentos e sensibilidades diferentes daqueles 

cuja experiência profissional se dirigiu para a formação de professores, mas houve 

situações de professores que adquiriram experiências docentes na licenciatura, mesmo 

não sendo licenciados em sua formação inicial. Foi o caso de professores que, depois de 

algum tempo na pós-graduação, assumiram a Coordenação do curso e a função os levou 

a ministrar a disciplina Prática de Ensino (por exemplo, os coordenadores dos cursos 

Beta e Delta). O trabalho com as problemáticas próprias da disciplina e a aproximação 

com a Escola Básica foi contribuindo para que esses professores desenvolvessem outra 

sensibilidade e outra compreensão relativamente à formação docente. Enfim, percursos 

formativos diferentes (ligado à licenciatura, via formação inicial ou experiências 

profissionais posteriores; ou ligado ao bacharelado, pesquisa e pós-graduação) 

originaram envolvimento e compromisso diferentes em relação aos trabalhos de 

elaboração dos projetos curriculares das licenciaturas: intensa, pouca ou nenhuma 

participação nas atividades; adesão, rejeição, negociação, indiferença, confronto em 

relação às mudanças propostas para os cursos. 

Outro fator que influiu para a dinâmica de realização dos trabalhos foi a 

composição do curso em relação ao(s) departamento(s). Em algumas situações, o Curso 

praticamente coincide com o Departamento, em outros o Curso se divide em dois ou 

três departamentos. No caso em que Departamento e Curso são os mesmos, ao reunir o 

Departamento, automaticamente, reúne-se também o Curso. Há uma tendência de 

concentração tanto dos aspectos facilitadores como dos aspectos que dificultam. 

Quando há mais de um departamento, há uma diluição, uma fragmentação. Em alguns 

casos permitindo que os conflitos e dificuldades não se potencializem, outras vezes 

dificultando os entendimentos, negociações, tomadas de decisão. São duas situações 

diferentes que demandaram procedimentos, arranjos, negociações e conflitos também 

diferenciados.

As coordenações apresentaram níveis de organização interna diversificados. 

Alguns grupos já tinham a prática de discutir questões ligadas ao currículo. Por esse 

motivo, muitos aspectos já se encontravam mais amadurecidos e o hábito de se debater 

coletivamente os problemas estava mais instalado. Em outros grupos, por fatores vários 

(acomodação, falta de tempo, grupo muito renovado pela contratação de novos 

professores, conflitos anteriores mal resolvidos, pequenos grupos que assumem as 

atividades), esse hábito é ainda incipiente.
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Outros fatores como: relação do coordenador com o corpo docente do curso; 

interações grupais (afetividades, afinidades, rejeições); relacionamento do curso com as 

instâncias da Universidade (com a Administração Superior, com outros cursos, 

departamentos, com a Faculdade de Educação) estabeleceram diferentes interfaces e 

imprimiram características singulares a cada curso. 

Uma das principais tensões, que caracterizou a elaboração dos novos currículos 

das licenciaturas, foi o confronto entre as duas concepções de formação de docente: a 

concepção que chamei de reducionista, que entende a formação do professor como 

justaposta ao bacharelado, com forte ênfase para o conteúdo específico; e a concepção 

que compreende a docência como profissão com identidade própria, cuja formação o 

prepare para compreender e atuar crítica e criativamente ante os desafios do mundo 

contemporâneo. As prescrições legais, as orientações da Pró-Reitoria de Graduação, 

bem como da Coordenação da Formação Pedagógica nas Licenciaturas, acolhiam a 

segunda concepção. As reuniões, debates, seminários, leituras e demais atividades 

realizadas com o objetivo de constituir um novo projeto pedagógico para as 

licenciaturas fizeram circular essas concepções; um processo que não pode jamais ser 

entendido desarticulado dos demais elementos que compunham o cenário único de cada 

curso; uma dinâmica, um movimento, uma efervescência, produzindo diálogos, 

argumentações, conflitos, re-interpretações, revisões de idéias e conceitos, rupturas, 

reelaborações, imposições, negociações. 

Canclini (2000, p. 354) alerta para a idéia de que em geral todos reformulam seus 

capitais simbólicos em meio a cruzamentos e intercâmbios. De alguma todos os que 

participaram desse processo foram afetados: repensaram atitudes, cruzaram alguma 

fronteira, mantiveram e ao mesmo tempo reviram concepções, reposicionando-as; um 

processo claramente híbrido. 

Por exemplo: quando passei a acompanhar as atividades e integrar o grupo como 

coordenadora, junto com a equipe da Pró-Reitoria de Graduação, tinha a intenção de 

garantir uma política comum para os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. 

Na minha compreensão inicial, a identidade própria para a formação docente deveria se 

configurar mediante uma entrada separada para a licenciatura e bacharelado no 

vestibular. Imaginei também que as 400 horas deveriam ser trabalhadas de forma 

idêntica em todos os cursos, entretanto, o encaminhamento dos trabalhos me fez rever 

esses posicionamentos, sem abrir mão dos princípios defendidos; ou seja, hoje percebo 

que a garantia de uma política para as licenciaturas é algo em contínua elaboração a 
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partir da definição de princípios comuns e da manutenção do acompanhamento e do 

debate das questões de interesse da formação docente, com a participação crescente dos 

que fazem as licenciaturas na UFC. Há sempre aspectos comuns para ser 

compreendidos, discutidos, reivindicados. E há sempre especificidades que precisam ser 

respeitadas, conhecidas, socializadas. Conhecer as diferenças entre os cursos enriquece 

a compreensão do todo.  A multiplicidade dos cursos me mostrou a impossibilidade de 

padronizar certos encaminhamentos e arranjos curriculares. A unidade deve ser 

preservada sem que isso signifique homogeneidade, unidade respeitando a diversidade.

O contexto de cada curso acolhe de forma diversa a mesma orientação. A defesa 

de um mesmo princípio originou desenhos e soluções curriculares distintos. Por 

exemplo: valorizar e fortalecer as licenciaturas materializou-se de duas formas 

diferentes, produziu encaminhamentos diferenciados. Alguns cursos optaram por uma 

entrada unificada no vestibular e só depois (no 3º ou 4º semestre) a escolha pelo 

bacharelado ou licenciatura; em outros cursos a opção foi desvincular licenciatura e 

bacharelado desde a entrada no vestibular. No primeiro caso, defendia-se a idéia de que 

a desvinculação levaria a um enfraquecimento da licenciatura que se separaria da 

pesquisa. No segundo caso, a separação conferiria visibilidade e autonomia à 

licenciatura que, estando atrelada ao bacharelado não estabelece um espaço próprio. 

Elementos e forças internas e peculiares de cada realidade levaram os cursos a entender, 

argumentar e defender saídas diferentes. As soluções e arranjos que se apresentavam 

como adequados para um curso não se ajustavam a outro. A padronização de modelos e 

estratégias foi mostrando sua ineficácia. Cada curso foi encontrando seu próprio 

caminho, que, algumas vezes, não era aquele que eu avaliava como melhor. 

O andamento das atividades foi mostrando que não há melhor, há escolhas, 

opções, que são feitas de acordo com a correlação de forças, com a configuração de 

concepções, interesses, afetividades, valores, que mapearam o curso num determinado 

momento. Hoje, dito assim parece tão óbvio e teoricamente tão correto! Na prática, no 

entanto, não é assim. Todos querem impor o seu ponto de vista sobre o que consideram 

mais acertado e mais coerente. Os conflitos começam exatamente porque não existe 

consenso sobre o que é mais certo, ou o que é mais coerente ou mais avançado. Há 

vários níveis de compreensão sobre o que é formar professor, diferentes interpretações 

para o que diz a legislação e diversas propostas de como configurar tudo isso numa 

matriz curricular.  Cada grupo tem que encontrar seu ponto de entendimento, ainda que 

provisório, a partir do convencimento, da pressão, da argumentação, da neutralização 
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das oposições, da capacidade maior ou menor de negociar, flexibilizar, abrir-se para a 

mudança, para a superação. Em cada situação, essas combinações ocorreram com graus 

e intensidades bem peculiares.   

Embora o embate entre as duas concepções de formação docente tenha sido o 

principal eixo mobilizador do processo, ele não atuou isoladamente, conforme tenho 

insistido. A esse eixo se articularam os demais fatores, de tal forma que é impossível 

compreendê-lo sem considerar essa interação.  

Na trama que deu origem aos PP, não foram apenas fatores lógicos, coerentes, 

pautados em deliberações formais e conscientes, com fundamentações científicas e 

filosóficas que se fizeram presentes. Interferiram também, conforme os dados 

apresentados evidenciaram, aspectos informais, interacionais, afetivos e relacionados a 

interesses e manutenção de privilégios.  A forma peculiar como esses elementos se 

manifestam e se articulam em cada curso é que explica por que determinado evento 

ocasiona grandes tensões num curso e noutro não tem praticamente nenhuma 

repercussão. Por exemplo, a retirada de disciplinas no Curso Alpha foi um processo 

muito conflituoso, que enfrentou grandes resistências. Os donos desses territórios

disciplinares sentiram-se expropriados. Já no Curso Delta, isso não constituiu 

problema, segundo seu coordenador, porque os professores se revezam constantemente 

nas disciplinas que ministram, não se fixam numa só área e, portanto, não são muito 

atingidos pela extinção de disciplinas. Característica do curso, relações interpessoais 

mais fáceis, indiferença com relação ao que acontece na licenciatura?  Tudo isso, um 

pouco disso, nada disso? Alguns desses aspectos interferidos por outros? Não se pode 

precisar até que ponto vão as influências das relações hierárquicas, onde cessam os 

confrontos entre concepções, passam a intervir aspectos ligados às afetividades ou a 

defesas dos interesses e privilégios. Não é igualmente possível separá-los, pois são 

fatores que intervêm concomitantemente. 

Os argumentos de Canclini (2000) para descrever os processos de descoleção que

envolvem relativização de classificações, deslizamento de sentidos, flexibilização de 

fronteiras, rupturas, recomposições e mesclas foram fundamentais para subsidiar a 

compreensão das diversas formas como as coordenações e os professores lidaram com o 

texto das diretrizes curriculares: alguns se omitiram, outros resistiram, fizeram 

oposições acirradas; houve os que aceitaram mais facilmente alguns aspectos da 

legislação do que outros; um grupo menor trabalhou em prol das mudanças. Atitudes e 
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reações com diferentes graus e intensidade combinadas e recombinadas produzindo 

resultados inesperados, composições singulares em cada curso.

Mudanças ocorreram, não necessariamente como eu gostaria que tivessem 

ocorrido, ou seja, que pelo menos uma parte dos professores tivesse reavaliado suas 

concepções de formação docente no sentido de superar aquela concepção que 

denominei de reducionista. Essa seria uma visão idealizada, mas nada permaneceu 

igual, nada do foi será de novo do jeito que já foi um dia (Como Uma Onda, Lulu 

Santos). Numa das reuniões de que participei ouvi: nada disso adianta, vai continuar 

tudo igual; uma afirmação pouco animadora, principalmente considerando-se a 

expectativa, mas mudou a proposta curricular, minimamente mudou o texto desta 

proposta e o texto apresenta avanços em relação à estrutura curricular anterior. 

Concordo com Sacristàn (1996), quando afirma que o texto curricular veicula novos 

significados, novas concepções e idéias que vão influenciando o currículo em ação. 

Segundo o autor, a linguagem do currículo escrito infiltra-se nos esquemas 

interpretativos, projeta e influencia as práticas educativas e a cultura dos sujeitos 

envolvidos com o currículo. Nesse sentido, já se pode pensar que mudanças 

aconteceram, e continuarão a acontecer. Todo o processo vivenciado provocou um 

movimento e, seja no curso, seja em cada um dos que participaram, esse movimento 

trouxe alguma repercussão, levando a reposicionamentos em relação a concepções e 

práticas anteriores. 

Novas circunstâncias (as exigências legais, as demandas sociais em torno da 

docência) pressionaram a saída do estado em que as coisas estavam. Um projeto 

pedagógico que atendesse às prescrições legais e às necessidades sociais precisava ser 

elaborado. Os professores precisavam se pronunciar, tomar decisões quanto a isso. 

Dessa forma, todo processo cujas características foram apresentadas provocou, 

questionou, desalojou, desequilibrou, fragmentou, desconstruiu, reconstruiu, misturou, 

confrontou. As concepções encontram-se hoje contaminadas, afetadas por essa 

dinâmica; mas essa não é uma mudança linear, pois os resultados foram produtos 

híbridos constituídos de forma semelhante aos descritos por Canclini (2000): há aqueles 

que resistem a aceitar a mudança e reforçam as características do modelo anterior, 

criando argumentos que destacam o que acreditam que sejam seus aspectos positivos; os 

que permanecem defendendo o modelo anterior, mas vão incorporando elementos do 

novo paradigma; os que defendem uma nova abordagem de formação docente e são 

intransigentes; os que também a defendem, mas negociam; os que defendem essas 
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mudanças, mas ainda estão marcados pelas características do modelo antigo. Há ainda 

possibilidades fronteiriças a essas tendências. 

A categoria hibridismo ajudou a compreender que não se tem apenas duas

categorias opostas, os que aderiram e os que não aderiram a uma formação docente não 

reducionista confrontados entre si. Existem posições intermediárias, rompidas, 

perplexas, teimosas, inseguras, em construção originando compreensões e práticas 

hibridizadas em que estão presentes elementos das antigas concepções e das novas; não 

é nem uma, nem outra, mas pode em algumas circunstâncias manifestar características 

de uma e de outra e noutro momento ser algo intermediário. Além disso, esses aspectos 

se misturam com elementos afetivos, éticos, experiências pessoais e profissionais 

combinados em diferentes níveis e proporções sempre sujeitos a transformações. Essa é 

uma situação jamais estabelecida definitivamente, pois a cada momento questões 

contingenciais podem apresentar um cenário diverso, como um caleidoscópio, em que 

os mesmos componentes apresentam configurações variadas.  

6.4 Prossegue a Caminhada

A finalização do texto dos projetos pedagógicos, sua aprovação nos colegiados, 

conselhos de centros e Câmara de Graduação deu uma sensação de missão cumprida, 

mas era apenas o início; a caminhada segue. A implantação das novas propostas 

curriculares mostra, a cada momento, que os desafios continuam, seja pela urgência de 

prover as condições necessárias para efetivação das mudanças almejadas, seja para 

identificar aspectos que necessitam ser retomados, revistos; seja, ainda, para não deixar 

que os processos deslanchados sejam objeto de descontinuidades. Alguns aspectos 

avançaram, outros não; dificuldades se evidenciaram; perspectivas se vislumbraram; 

expectativas foram geradas. 

Alguns avanços estão previstos nos documentos, mas precisam de condições 

favoráveis para se efetivar.  São avanços já abordados, como: identidade para o curso de 

licenciatura, articulação teoria e prática, aproximação com a Escola Básica, 

flexibilidade e superação da dicotomia entre formação específica e pedagógica. A 

realização dessas mudanças demandará condições como: formação continuada de 

professores, ampliação do quadro docente, instalações físicas e material didático 

adequados. Vale destacar que a manutenção de um quadro docente defasado em relação 

às necessidades da Universidade produz situações muito comprometedoras para a 
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qualidade de ensino: início de semestre com muitas turmas sem professor, seleção de 

professores substitutos com um contrato precário, sem um vínculo com a instituição 

ensejando um trabalho fragmentado, sem continuidade, sem inserção na totalidade dos 

cursos e da Universidade como um todo. Essa é uma questão cujo enfrentamento 

merece urgência.  

Outros aspectos não mudaram, ou não avançaram. Um deles é a base da 

organização curricular, que continua sendo disciplinar. Nenhum curso ousou uma 

proposta que tomasse problemas, temas geradores ou eixos temáticos como base 

articuladora do currículo, embora as diretrizes deixassem espaço para essa 

possibilidade. A herança de uma formação inteira fundada num currículo com base 

disciplinar é muito forte e reflete-se numa grande barreira para se pensar uma estrutura 

curricular que transcenda essa lógica. As grandes resistências, identificadas em alguns 

cursos, quanto à diminuição ou extinção de disciplinas, revelam o grande apego ao 

modelo disciplinar e são indicativos do porquê a possibilidade de superar essa lógica 

não foi considerada. Mesmo organizados a partir de uma abordagem disciplinar, os 

currículos oferecem espaços para encaminhamentos e atividades interdisciplinares. Os 

espaços curriculares mais férteis a essa possibilidade são as atividades acadêmico- 

científico-culturais (RESOLUÇÃO CNE/CP 2/2002, artigo 1º, inciso IV) e as práticas 

como componente curricular (RESOLUÇÃO CNE/CP 2/2002, artigo 1º, inciso IV). 

Muitos projetos pedagógicos manifestam em seu texto a intenção de que as práticas 

como componente curricular se configurem como um lócus de trabalho interdisciplinar 

como se pode ver nos trechos abaixo: 

Oficina Gamma I Estudo e discussão de temáticas que integrem os 
conhecimentos geográficos com as vivências do aluno, desenvolvidas nas 
disciplinas do semestre anterior e em curso. A partir disso, viabilizar 
situações de estratégias pedagógicas para o ensino da Geografia na Educação 
Básica. Elaborar e executar atividades práticas com as temáticas, entre elas: 
trabalho de campo, construção de recursos didáticos, elaboração de textos, 
vídeos, entre outros. Interagir com seu campo de atuação profissional. A 
produção de recursos didáticos: elaboração de recursos didáticos e roteiros de 
trabalho de campo. (Projeto Pedagógico do Curso Gamma). 

Na modalidade Licenciatura, nos cinco primeiros semestres, o estudante 
cursará além das disciplinas do núcleo comum, as obrigatórias específicas, 
que correspondem as disciplinas pedagógicas e as disciplinas de 
Instrumentalização para o ensino de Ciências. Estas últimas correspondem à 
prática como componente curricular objetivando a articulação dos 
conhecimentos teóricos com a prática profissional, vivenciadas ao longo do 
curso, onde ocorrerá a interdisciplinaridade dos conteúdos das Disciplinas do 
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Núcleo Comum visando a transposição do conhecimento adquirido para o 
ensino fundamental e médio. (Projeto Pedagógico do Curso Alpha). 

Esses excertos referem-se a disciplinas criadas para efetivar as práticas como 

componente curricular. Apesar da intenção expressa nos PP desses cursos de se dar uma 

abordagem interdisciplinar às PCC, sua efetivação tem-se evidenciado pouco viável. O 

trabalho interdisciplinar exige interação, trabalho conjunto, intenção e planejamento, 

fatores que não se mostraram presentes até aqui. A prática pedagógica dos professores 

realiza-se de modo muito isolado, solitário. O trabalho interdisciplinar exige uma 

ruptura nessa prática. Fazem-se necessárias uma motivação e uma mobilização, se não 

do curso todo, pelo menos, de alguns professores que se disponham ao trabalho 

interdisciplinar. Do contrário, nada acontecerá. Nesse sentido, há ainda uma longa 

trajetória.  

Do meu ponto de vista, também não se avançou em termos de aumentar a presença 

das disciplinas pedagógicas nas matrizes curriculares. Foi um ponto unânime e 

intransigente: são quatro e devem permanecer quatro. Apesar de se ter discutido muito 

o fato de que a dimensão pedagógica não se limita às disciplinas da Faculdade de 

Educação, concretizar isso dependerá da abordagem que o professor imprimir à sua 

disciplina. E, certamente, haverá avanços na medida em que se consiga que as 

disciplinas específicas trabalhem incorporando uma abordagem pedagógica. 

Especificamente no que se refere à área pedagógica, não se conseguiu mais espaço 

curricular para aprofundar temas como pesquisa educacional, currículo, filosofia da 

educação e outras problemáticas ligadas à educação e ao ensino. O desafio agora é 

garantir que os professores que trabalham com as disciplinas específicas tenham 

consciência de que estão formando professores e percebam o cunho pedagógico de sua 

disciplina. Além disso, pode-se buscar também oferecer opções de disciplinas 

pedagógicas optativas para que, por meio delas, o aluno possa adentrar um pouco mais a 

reflexão teórica das questões educacionais.

Muito se discutiu sobre a prática durante as atividades de elaboração dos projetos 

pedagógicos. A inserção de 800 horas de prática, divididas em 400 horas de prática

como componente curricular e 400 de estágio curricular supervisionado, foi uma 

mudança que demandou muito tempo para sua compreensão, conforme já explicitei. As 

400 horas de prática como componente curricular assumiram dois formatos: no interior 

das disciplinas articuladas com a dimensão teórica, ou como um espaço curricular no 
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formato de uma disciplina. Em ambos os casos, a tendência foi trabalhar a abordagem 

metodológica dos conteúdos específicos, como trabalhá-los em sala de aula, tornando-

os objeto de aprendizagem. Sem dúvida um encaminhamento necessário à formação do 

professor que até então não vinha sendo cuidado, mas é preciso alargar mais o 

entendimento da dimensão prática. Além de proporcionar ao aluno conhecimentos que o 

capacitem a trabalhar os conteúdos, contextualizando-os à realidade da Escola Básica, 

as 400 horas de PCC devem constituir espaço de inserção do licenciando na 

problemática educacional em sua totalidade; contribuir para a consecução da identidade 

docente e para compreensão crítica das relações da escola com a realidade social; e 

desenvolver a capacidade de reflexão e investigação sobre a educação e a prática 

docente como um elemento essencial na busca pelo constante avanço profissional. 

Diante dessa abrangência, é necessário ampliar o papel da prática como componente 

curricular na formação do futuro professor nos novos projetos pedagógicos das 

licenciaturas.

É importante identificar os aspectos que não avançaram nos projetos, pois 

apontam caminhos que ainda precisam ser percorridos.  

Acredito que um dos grandes ganhos que resultou da elaboração das propostas 

curriculares foi a interação dos cursos e desses com a Faculdade de Educação e a Pró-

Reitoria de Graduação. Em muitas universidades, o fato de as Diretrizes (RESOLUÇÃO 

CNE/CP 1/2002) não terem especificado disciplinas pedagógicas obrigatórias estimulou 

uma ruptura com as faculdades/departamentos/centros de educação. Os conteúdos foram 

assumidos pelos próprios cursos e a área da Educação foi alijada do processo. Dias da 

Silva e Muzzeti (2006, p. 6) levantam a possibilidade de que

Ao incentivar a construção de projetos pedagógicos autônomos, refutando a 
imposição e padronização de currículos mínimos e defendendo um modelo 
que supervaloriza “competências” e “práticas”, talvez as resoluções do MEC 
tenham reforçado a ausência de conhecimento legítimo na área educacional, 
como rotulavam o os bacharéis.    

O estudo das autoras refere-se a uma luta concorrencial no interior das 

universidades entre bacharelado e licenciatura, na reestruturação dos cursos de 

formação de professores em que a segunda é vista como hierarquicamente inferior ao 

primeiro, e para esta o papel formador das disciplinas de natureza pedagógica é 

considerado inócuo, desprivilegiado, ilegítimo (DIAS da SILVA e MUZZETI, 2006, p. 

7). Conforme demonstrei, esta luta também acompanhou todo percurso de elaboração 
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dos projetos pedagógicos das licenciaturas na UFC. O que diferenciou foram os 

resultados advindos do GTL, que funcionou efetivamente como um fator agregador. O 

grupo fortaleceu e multiplicou o número de professores, que passaram a perceber, ou 

ampliaram sua percepção em relação à especificidade da formação docente. Professores 

de Prática de Ensino e coordenadores que estavam à frente do curso naquele momento 

foram os responsáveis, no interior de seus cursos e departamentos, pela luta em defesa 

da valorização e afirmação da identidade dos cursos de licenciatura. Subsidiados pelas 

atividades do GTL, eles enfrentaram resistências, seguraram os debates e argumentaram 

em favor de uma política de fortalecimento das licenciaturas. 

O afastamento temporal daquele momento me permite perceber melhor agora a 

relevância que esse grupo teve para a integração entre os cursos e para que não se 

desconsiderasse o papel da Faculdade de Educação na promoção dessa articulação, 

como aconteceu em algumas universidades. 

Hoje posso afirmar com muita segurança que, apesar de serem ainda muito 

acirrados os embates que confrontam os interesses das licenciaturas com os do 

bacharelado, a UFC conta em cada coordenação com um grupo (dois, três, cinco) de 

professores que reconhecem a importância da formação do professor na busca de 

melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido nas instituições educacionais. É um 

grupo ainda pequeno, e é por isso que a caminhada tem que continuar... É necessário 

prever atividades formativas para despertar num número crescente de professores o 

compromisso para com a formação docente; é imprescindível o acompanhamento crítico 

da implantação da nova proposta curricular para identificar problemas, entraves e 

dificuldades que precisam ser sanadas e envolver os professores nesse processo. O GTL 

precisa continuar sendo um lócus de debates, estudos, discussões e empreendimento de 

ações que favoreçam a implantação dos novos PP e que ampliem o debate da formação 

docente na comunidade da UFC. Esse deve ser um dos focos de atuação da 

Coordenação da Formação Pedagógica nas Licenciaturas, dando continuidade ao 

trabalho de interação dos cursos e destes com a área pedagógica. 

Mesmo enfrentando as dificuldades aqui evidenciadas, a área de formação de 

professores tem ganhado visibilidade. Muitos alunos que terminam a graduação e 

muitos professores em exercício da profissão na Escola Básica demonstram interesse 

em dar continuidade aos seus estudos no nível da Pós-Graduação numa perspectiva da 

relação educação/ensino e sua área específica, mas esta interface é uma lacuna nos 

cursos de pós-graduação da UFC. Tem-se, de um lado, o Programa de Pós-Graduação 
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em Educação, que não contempla aqueles que querem aprofundar estudos e pesquisas 

sobre o ensino de sua área de conhecimento; e, por outro lado, têm-se os programas de 

pós-graduação nas áreas específicas que não contemplam núcleos ou linhas de pesquisa 

ligados à educação e ao ensino. Na própria Universidade, há professores que se 

propõem a trabalhar com a relação educação/ensino e área específica, mas não 

encontram espaço adequado para desenvolver um trabalho com essas características nos 

programas de pós-graduação existentes. Esses professores argumentam que, se vão para 

a área da educação, se afastam de sua área específica e, segundo reivindicam, não seria 

pertinente ao docente que busca essa relação afastar-se da área na qual dedica seus 

estudos. Atendendo a essa demanda foi criado o Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática. A expectativa é de que o curso venha a ser um espaço de diálogo, pesquisa 

e produção de conhecimentos que interaja com a graduação, ofereça subsídios para 

avançar em relação a alguns dos problemas aqui analisados e, sobretudo, contribua 

mediante a qualificação do professor para uma ação docente comprometida com a 

melhoria da escola pública.      

Há ainda outras direções em que a caminhada prossegue. Uma delas diz respeito 

ao contato com a Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS). 

Como me referi antes, o convênio com a SEDAS, assinado em dezembro de 2006, 

atendeu uma antiga reivindicação dos professores de prática apresentada no GTL. A 

celebração do convênio deu-se com base no trabalho de um grupo composto por 

professores de Prática de Ensino da UFC, representantes da Secretaria, chefes dos 

Distritos de Educação, a Coordenação de Estágios de Pedagogia, a Pró-Reitoria de 

Graduação e a Coordenação da Formação Pedagógica nas Licenciaturas, que se reuniu 

sistematicamente em 2006 para amadurecer os termos do convênio. Nesses encontros, 

discutiu-se que o convênio deveria ter um caráter cooperativo e de parceria entre as 

instituições; que nessa parceria a escola básica é também uma agência formativa do 

futuro professor, e não apenas um espaço para cumprimento de exigências curriculares; 

o estágio curricular como instância para socialização de conhecimentos e reflexão 

crítica sobre o trabalho escolar; as atribuições cabíveis à Universidade, à SEDAS, aos 

estagiários, aos professores orientadores, aos professores colaboradores e às escolas. 

Esses aspectos foram contemplados no texto do Convênio 204/2006 (Anexo).

Os encontros na SEDAS estão tendo continuidade. Cabe agora estreitar as relações 

com as escolas. Algumas ações estão sendo implementadas, como, por exemplo, a 

realização de um encontro para esclarecimentos dos princípios do convênio. Há uma 
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expectativa equivocada em relação à presença dos estagiários na escola. Segundo 

declarações dos representantes dos distritos regionais, a maioria dos professores e 

gestores das escolas imagina que os estagiários irão substituir os professores; assim 

também como estagiários e professores-orientadores muitas vezes se beneficiam do 

espaço da escola sem interagir com a instituição como um todo, sem conhecer seu 

projeto pedagógico, sem o compromisso de contribuir. É, então, necessário esclarecer 

aos sujeitos envolvidos a compreensão de estágio que o norteia convênio. Outros 

encaminhamentos estão sendo amadurecidos pelo grupo no sentido de identificar os 

pontos onde pode incidir a colaboração entre as instituições. 

A continuidade da trajetória na direção da implantação dos novos currículos das 

licenciaturas recebeu grande impulso do projeto Prodocência, elaborado em 

atendimento ao Edital 011/2006, Programa de Consolidação das Licenciaturas do 

MEC/SESu, lançado em agosto de 2006. Este edital convocava as Instituições de 

Ensino Superior (IES), a apresentarem propostas de apoio a projetos de melhoria do 

ensino e elevação da qualidade da formação inicial de professores de Cursos de 

Licenciatura (EDITAL 011/2006). A UFC apresentou seu projeto Programa de 

Desenvolvimento da Dimensão Pedagógica na Formação Docente (Anexo) que foi 

aprovado pelo MEC/SESu.

O projeto Prodocência foi discutido e aprovado no GTL, tendo com eixo norteador

o desenvolvimento da qualidade da formação docente e estabeleceu as seguintes metas 

1. Atividades formativas para os professores formadores; 
2. Realização de atividades didático-pedagógicas para licenciandos no 

espaço curricular da prática de ensino como componente curricular, 
do estágio supervisionado, do trabalho de conclusão de curso e/ou das 
atividades complementares;  

3. Produção de material didático; 
4. Atividades de integração Universidade - Escola Básica.

(PROGRAMA de DESENVOLVIMENTO da DIMENSÃO 
PEDAGÓGICA na FORMAÇÃO DOCENTE, 2006). 

Para efetivação da meta 2, em dezembro de 2006, foi realizada a I Semana 

Prodocência com o objetivo de oferecer opções de atividades para os alunos de 

licenciatura realizarem atividades acadêmico-científico-culturais. Foram ofertadas trinta 

atividades, entre palestras, minicursos, oficinas, mesas-redondas, mostras de filmes. 

Alguns cursos realizaram atividades em outros momentos, de acordo com sua 

necessidade e dinâmica interna. 
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Está em andamento a montagem de laboratórios/ateliês de ensino (meta 3), 

ambientes próprios de armazenamento e produção de materiais didáticos; para pesquisas 

bibliográficas e eletrônicas; para desenvolvimento de metodologias de ensino; 

realização de experiências de ensino/aprendizagem; ou seja, um espaço que propicie o 

encontro, a troca, o debate e o aprofundamento de temas e instrumentos relacionados ao 

ensino.

Foi realizado dia 20 de abril de 2007 um encontro para socialização das 

experiências com o estágio curricular supervisionado, uma das ações previstas no 

projeto Prodocência dentro da meta 1. O objetivo foi a troca de experiências, conhecer 

como cada curso realiza o estágio, as mudanças previstas para o novo currículo, as 

dificuldades enfrentadas, possibilidades de solução. Entende-se esta como uma 

atividade formativa, na medida em que propiciou uma reflexão sobre as ações 

desenvolvidas, tendo em vista as novas exigências curriculares. As dificuldades já 

analisadas sobre as práticas de ensino e os estágios curriculares foram reafirmadas no 

encontro. Mais uma vez, ficou evidente a diversidade de abordagens de acordo com as 

especificidades dos cursos. Dois importantes encaminhamentos foram retirados do 

encontro. O primeiro propõe outro encontro com o Reitor, uma vez que uma nova 

gestão assumirá a Universidade, para apresentar as necessidades específicas da 

licenciatura para implantação de seus projetos pedagógicos. O segundo sugere uma 

reunião com a Comissão do Vestibular da UFC (CCV – Coordenadoria de Concursos), 

pois um dos grandes problemas que o estagiário encontra nas escolas de Ensino Médio 

diz respeito aos conteúdos muitas vezes sem muito significado para o aluno e 

trabalhados numa perspectiva de reprodução de conhecimentos. Quando questionados, 

os professores das escolas afirmam que esse é o conteúdo cobrado no vestibular e que se 

é necessário mudar, a Universidade podia começar mudando a abordagem do vestibular. 

A reunião com a CCV teria por objetivo estabelecer um diálogo sobre essas questões. 

As atividades formativas para os professores (meta 1) precisam ainda ser 

intensificadas e abranger um número maior de docentes. Defendo, no entanto, o 

potencial formativo da participação em eventos como reuniões do GTL, na SEDAS, no 

colegiado do curso e outras instâncias que discutem o trabalho docente e as práticas 

curriculares. O envolvimento nas discussões para solucionar problemas, viabilizar e 

dinamizar o currículo tem um caráter formador, pois leva à revisão de posicionamentos, 

atitudes, busca de novas opções, trabalho coletivo, troca de experiências, que devem ser 

entendidos como elementos impulsionadores de uma formação continuada que toma a 
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instituição como uma de seus referenciais, como propõe Nóvoa (2002). Concordo com 

o autor, quando afirma que a formação continuada deve estar integrada ao espaço de 

atuação do professor e às atividades curriculares que realiza, considerando a instituição 

como um ambiente formativo. Nesse sentido, a participação nas ações de implantação 

do novo currículo constitui momento formador. A professora Zeta 1 expressou essa 

compreensão em sua entrevista: 

Foi um momento de grande interação, de grande diálogo, de grande conflito, mas 

os professores que participaram se sentiram mais vinculados ao processo 

formativo. Eu me sinto assim e acho que outros professores também. Foi um 

momento de grande estudo para todos que estavam ali, de rever os próprios 

conceitos. Foi um momento de aprofundar vários conceitos que eram trazidos pela 

Resolução e que para que a gente escrevesse o projeto a gente tinha que estudar 

aquilo ali. Acho que isso foi um crescimento para todos, para quem realmente se 

dedicou.

Outros procedimentos, todavia, devem-se juntar a esse, sempre tomando por base, 

as necessidades e interesses manifestadas pelos professores. 

A meta Atividades de integração Universidade - Escola Básica é viabilizada nos 

cursos de forma diferenciada, de acordo com as características de cada um. No curso 

Theta, foram proporcionadas aos alunos do Ensino Médio de duas escolas, no Conjunto 

Ceará, visitas à UFC, oportunidade em que conheceram os campi do Pici e do Benfica, 

ouviram palestras sobre programas existentes na Universidade e almoçaram no 

restaurante universitário. Além da regência, os estagiários também realizaram 

levantamentos na comunidade do entorno da escola para conhecer necessidades, 

organizações comunitárias, expectativas com relação à escola, como se dá a interação 

entre bairro e escola. O estágio foi encerrado com um evento intitulado Juventude em 

Festa, que contou com a apresentação de grupos de dança e teatro da escola e de uma 

banda de rock que tem dentre seus componentes alunos dos cursos de licenciatura. 

Segundo a professora, a apresentação teve uma metodologia participativa em que os 

presentes debatiam sobre as letras das músicas, faziam perguntas sobre os instrumentos 

após cada apresentação do grupo.  

O curso Gamma promoveu atividades dentro da disciplina Oficina I (PCC). Os 

alunos realizaram estudos sobre o espaço escolar e construíram maquetes. Foi um 
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percurso que teve como culminância a realização, em janeiro de 2007, do I Encontro 

das Oficinas do Curso Gamma, com debates, mostra de trabalhos, exposição de 

maquetes, projeção de slides, contando com a presença de professores das escolas onde 

foram realizados os estudos.  

Na mesma perspectiva de estreitar as relações entre Academia e Escola Básica, o 

curso Sigma realizou o encontro O Livro Didático e as Práticas de Leitura, uma 

atividade de abordagem interdisciplinar, já que este é um recurso didático utilizado por 

todas as disciplinas no Ensino Fundamental e Médio. O objetivo do encontro foi realizar 

uma reflexão sobre a importância da leitura; pensar o livro didático como fomentador da 

prática de leitura, uma vez que sua utilização ocorre de modo muito limitado: proceder à 

leitura do texto e responder a perguntas que não estimulam o senso crítico, a 

criatividade. A idéia é dinamizar o uso do livro didático, fazendo dele um instrumento 

de desenvolvimento da habilidade de leitura e interpretação numa perspectiva 

interdisciplinar. 

Os encontros na SEDAS, como expliquei, aconteceram durante todo o ano de 

2006 e continuam ocorrendo em 2007, inserem-se nessa meta do Prodocência, de 

estreitar as relações entre Universidade e Escola Básica e seguem com vistas a tornar os 

estágios curriculares parcerias que venham a contribuir com a melhoria do ensino nas 

instituições envolvidas. 



7 CONCLUSÃO 

Nesta época em que a História se move 
em muitas direções toda conclusão está 
atravessada pela incerteza. 
(CANCLINI, 2000, p. 354).

Nesta investigação, busquei analisar o processo de elaboração dos projetos 

pedagógicos das Licenciaturas. Para o acompanhamento desse percurso, foi importante 

compreender o projeto pedagógico como trabalho coletivo, para a elaboração de um 

instrumento norteador da ação na busca de superar a fragmentação, a rotina e as 

dificuldades enfrentadas. O projeto pedagógico, sendo uma das formas de expressão do 

currículo escrito, foi abordado como construção social, que resulta de confrontos em 

torno de significados, interesses e valores.

Nessa trajetória de elaboração dos novos currículos para a formação de 

professores, foi necessário compreender alguns traços do mundo contemporâneo que 

repercutem em questionamentos, desestabilização, desafios e demandas à docência e, 

consequentemente, pressionam por mudanças na sua formação. 

Outro referencial que norteou as análises e reflexões foi o conceito de docência 

como profissão, a identificação de suas características e peculiaridades, dos elementos 

que a fortalecem e fragilizam, contribuindo para compreender por que a Licenciatura 

ocupa um lugar hierarquicamente inferior em relação aos bacharelados, por que a 

formação de professores vinha até pouco tempo se limitando a um acréscimo ao 

bacharelado e por que é difícil mudar essa concepção, como confirmaram os dados que 

apresentei. 

A criação dos novos projetos pedagógicos foi ultimada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica ao 

determinarem que os cursos de licenciatura tenham identidade própria. Tomada como 

algo não fixo, mas em constante mutação, e interferido pelas circunstâncias históricas e 

culturais, a identidade dos cursos de licenciatura foi um dos princípios que orientou o 

percurso da elaboração das propostas curriculares. Este princípio se confrontou com 

uma concepção de formação docente centrada no domínio de conteúdos que ainda 

permanece muito presente.  

Os dados deste estudo mostraram que coordenadores, professores e alunos dos 

cursos de licenciatura já haviam diagnosticado a necessidade de reformulação das 
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propostas curriculares anteriores, em função de avanços nas áreas do conhecimento e 

problemas nas estruturas curriculares anteriores (má distribuição de carga horária, 

desistências, repetências, conteúdos mal distribuídos, defasados, dentre outras 

dificuldades). Muitas iniciativas já vinham sendo tomadas para a efetivação de uma 

revisão curricular, mas o que realmente pressionou para que o trabalho fosse realizado e 

concluído foi a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais.  

O desenvolvimento das atividades de criação dos novos projetos pedagógicos 

enfrentou dificuldades que envolveram três aspectos principais: a participação dos 

professores nas atividades que tinham como objetivo a elaboração do PP; o confronto 

entre concepções de currículo e de formação docente; a trama tecida nas interações 

pessoais, envolvendo interesses, relações de poder, afetividades e negociações. 

O decorrer das atividades evidenciou que as novas propostas deveriam buscar a 

superação de dificuldades históricas como: isolamento entre os cursos e a Faculdade de 

Educação, afastamento da realidade da Escola Básica e a dicotomia entre teoria e 

prática, falta de integração entre as disciplinas, falta de formação pedagógica dos 

professores das disciplinas específicas, currículo engessado. 

Algumas mudanças estabelecidas pelas Resoluções CNE/CP 1 e 2 de 2002 se 

configuram como elementos marcantes do processo de criação das propostas 

pedagógicas: a identidade própria para as licenciaturas, as 800 horas de prática dividas 

em 400 horas como componente curricular, e 400 como estágio, as 200 horas para 

atividades acadêmico-científico-culturais, um quinto para a dimensão pedagógica. A 

compreensão e apropriação dessas mudanças e assim como sua organização numa 

matriz curricular renderam muitas reuniões, embates, negociações, resistências, 

polêmicas em que entraram em cena as dificuldades já referidas.  

As discussões nas reuniões, assim como as entrevistas, destacaram insistentemente 

o fato de que para vencer as dificuldades diagnosticadas, efetivar as mudanças 

instituídas pela legislação, constituir um curso pautado numa outra perspectiva de 

formação docente, são indispensáveis algumas condições materiais (salas, laboratórios, 

bibliografia) e humanas (ampliação do quadro docente e formação continuada). A 

formação continuada mereceu especial destaque, pois foi apontada em todas as 

entrevistas e referida em todos os encontros em que se discutiram as condições para 

implementação dos projetos pedagógicos

A elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da Universidade 

Federal do Ceará ratificou o pressuposto que a criação de um currículo não envolve 
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apenas questões técnicas, lógicas e epistemológicas. Esses elementos estão 

evidentemente presentes, mas se acham completamente misturados e interferidos por 

outras dimensões que envolvem interesses, afetividades, interações pessoais, relações de 

poder e disputas entre concepções, valores e significados.  Nessa trama, a correlação de 

poder não é exercida em única direção, uma direção vertical, de cima para baixo, do 

MEC para as IFES, da Administração Superior para os cursos. O poder manifesta-se 

difuso, descentrado, disseminado. Existem pressões, intimidações e simbolismos, pouco 

visíveis e incipientemente explicáveis, mas que determinaram muitos arranjos, 

conciliações, negociações, rejeições ou acolhimentos no decorrer da caminhada.   

Os resultados consolidados nos PP de cada curso estão marcados pela 

singularidade como os elementos apresentados se mostraram e se mesclaram em cada 

grupo, com diferentes formas, tons e intensidades. Os resultados são textos híbridos que 

ora acatam, ora transgridem, reinterpretam e recontextualizam os textos dos documentos 

legais. Os projetos pedagógicos não retratam fielmente as orientações do MEC ou da 

Pró-Reitoria de Graduação; cada curso teve uma “alquimia” própria, uma trama única, 

tecida a partir de fios que misturam aspectos mais ou menos lógicos, mais ou menos 

simbólicos, mais ou menos científicos, mais ou menos afetivos e éticos, que se 

transmutam, se fragmentam, se reconstituem, se hibridizam. 

Recomendações

Alguns avanços foram conquistados, mas há ainda um longo caminho a ser 

trilhado para que as intenções se tornem fato. Para que os avanços sejam ampliados, 

seguem algumas recomendações. 

Continuidade dos trabalhos da Coordenação da Formação Pedagógica nas 

Licenciaturas e do Grupo de Trabalho das Licenciaturas: este deve ser um eixo do 

qual irradiam outras ações planejadas e discutidas coletivamente – debates, atividades 

conjuntas, discussão e busca de soluções para problemas comuns e específicos, troca de 

experiências, luta pela melhoria das condições de ensino nos cursos de licenciatura. 

Uma das metas deve ser dar destaque e visibilidade ao compromisso da UFC na 

formação de professores. O aumento das matrículas no Ensino Médio produz uma 

demanda crescente por professores capazes de ocupar esses espaços e a Universidade 

Federal do Ceará, deve responder a essa demanda com responsabilidade social, 

oferecendo melhores condições para formação dos professores. Outras ações 
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específicas, porém, devem emanar da Coordenação da Formação Pedagógica nas 

Licenciaturas e do Grupo de Trabalho das Licenciaturas. 

Formação continuada para os professores: conforme afirmei reiteradas vezes 

as mudanças pretendidas não se efetivarão sem que os professores se apropriem 

criticamente delas. Ao longo do trabalho defendi uma mudança na concepção e 

realização da formação dos professores em virtude dos desafios que se apresentam para 

o exercício da docência na contemporaneidade. A formação continuada é urgente, mas é 

também um trabalho de conquista e sensibilização, para um processo formativo que 

contribua para o questionamento da identidade docente ante os problemas do mundo 

atual, e que supere uma perspectiva de transmissão de referenciais teóricos 

descontextualizados ou receituários metodológicos preestabelecidos. Não se trata de 

desconsiderar a relevância da teoria na formação do professor, mas trabalhá-la de modo 

mais dinâmico e em interação com a experiência que o professor adquire no 

desenvolvimento de seu trabalho. Acredito que trabalhar a formação continuada 

considerando os aspectos levantados no Capítulo 5 contribui para conferir maior 

dinâmica, contextualização e possibilidade da formação interferir na qualidade do 

trabalho que o professor realiza em sala de aula. Neste sentido, a formação continuada 

não pode deixar de envolver os eixos pessoa, profissão e instituição, num processo em 

que a reflexão não é só um jargão, mas se torna uma atitude em busca do 

aperfeiçoamento da ação pedagógica. 

Acompanhamento da implantação dos PP: as novas propostas curriculares 

pressupõem um enfoque diferente para a formação de professores.  Como abordei 

anteriormente, a implantação de mudanças exige tempo, enfrenta resistências e 

dificuldades e demanda condições para sua efetivação. Neste sentido, faz-se necessário 

um acompanhamento para identificar, discutir e buscar soluções para os entraves, os 

desvios, e providenciar os encaminhamentos e redirecionamentos que se mostrarem 

necessários. Como parte do acompanhamento, devem ser realizadas avaliações

periódicas na busca de aperfeiçoamento e superação dos possíveis limites e dificuldades 

que se apresentem. Acredito que as análises realizadas neste trabalho oferecem 

subsídios e elemento balizadores para a implementação dos novos currículos. 

Continuidade do Projeto Prodocência: o Projeto Prodocência Programa de 

Desenvolvimento da Dimensão Pedagógica na Formação Docente – elaborado em 

atendimento ao Edital 011/2006, passou a ser um instrumento de orientação para as 

ações de implantação dos novos projetos pedagógicos. Em reunião do GTL, uma 
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professora de Prática de Ensino do Curso Theta sugeriu que o projeto independente do 

Edital passasse a ser um plano de ação para as licenciaturas. Minha sugestão é a 

retomada do projeto, sua avaliação para identificação de aspectos que precisam ser 

impulsionados, revistos, reforçados e planejamento de outros eventos; e enfim analisar 

as metas propostas para que possam continuar a ser pontos de dinamização dos projetos 

pedagógicos das licenciaturas.

Aproximação com a Escola Básica: embora esteja prevista como uma das metas 

do Prodocência, merece ser destacada por sua importância na formação do professor. 

Não é possível ter um bom curso de Licenciatura sem uma estreita interação da 

Universidade com a realidade da Escola Básica. A proposta é a intensificação dos 

contatos com as secretarias (municipal e estadual) de educação e com as escolas, 

possibilitando um diálogo com as situações de ensino, com as diferentes atividades 

escolares, com as relações internas e externas que escola estabelece, com as diferentes 

tarefas docentes. Mediante uma interação com a realidade escolar, é possível 

ressignificar e dinamizar os referenciais teóricos, contextualizando-os.

Acredito que estas recomendações contribuirão para sustentação dos avanços 

alcançados, para ampliação dessas conquistas e abertura de novos espaços. A 

elaboração dos projetos pedagógicos trouxe alguns ganhos, mas há ainda muito a 

percorrer. No acompanhamento dessa história, como participante e observadora, 

deparei-me com momentos em que pensei que nada mudaria substancialmente; em 

outros fui tomada por um otimismo empolgado, imaginando que as mudanças estavam 

sendo consolidadas. Continuo passando por essas experiências contraditórias, ambíguas; 

algumas situações frustrantes, em que a participação minguada dos professores atesta 

pouco interesse e envolvimento quando se trata de licenciaturas, de formação de 

professores; outras situações são de surpresa, ao presenciar o empenho, o compromisso 

e engajamento de outros professores na tentativa de oferecer maior qualidade aos cursos 

de licenciatura. As reflexões sobre hibridismo e recontextualização, todavia, me 

ajudaram a interagir melhor com esse processo, percebendo-o como próprio do 

movimento de transição e mutação. Há realmente momentos em que as mudanças 

pretendidas parecem ainda distantes e outros em que os avanços estão mais evidentes. 

Existem, contudo, situações intermediárias, difusas, pouco definidas, mescladas, no 

meio do caminho, em que alguns elementos da mudança foram incorporados, outros 

não. Esse é um movimento que algumas vezes desanima e frustra, mas que também 

empolga e apaixona: é o movimento da mudança, que não deve cessar nunca. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

Professor(a):_________________________________________________________

Cargo/Função:________________________________________________________

1. Fatores que desencadearam a elaboração de um novo projeto pedagógico para o 

curso.

2. Atividades para a elaboração dos Projetos Pedagógicos, realizadas pela coordenação 

(para os coordenadores). Envolvimento nas atividades de elaboração dos Projetos 

Pedagógicos.

3. Problemas atuais que necessitam ser superados. 

4. Dificuldades e obstáculos identificados no percurso. 

5. Possíveis polêmicas, embates, conflitos, resistências. 

6. Ocorreram avanços, mudanças, pouco ou nada mudou?  

7. Incluir perguntas sobre as inovações: identidade própria; prática como componente 

curricular; 200 horas de atividades complementares; dimensão pedagógica. 

8. Envolvimento do corpo docente. 

9. Avaliação do processo vivenciado (aprendizagens, avanços, aspectos positivos, 

negativos, críticas, o que não se conseguiu fazer, o que poderia ter sido diferente).      

10. Condições necessárias para a efetivação dos projetos pedagógicos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

POR UMA FORMAÇÃO DE QUALIDADE PARA O PROFESSOR 

 O processo de Revisão Curricular e de elaboração dos Projetos Pedagógicos 
realizados pelos Cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Ceará foram 
impulsionados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível superior (Resolução CNE/CP-01/2002) e pela 
necessidade de oferecer uma formação docente de qualidade, coerente com os desafios 
da contemporaneidade.

A formação de professores, no contexto atual, exige a elaboração de uma 
proposta curricular que supere uma concepção estreita que a reduz a um apêndice da 
formação do bacharel. Destacamos algumas exigências das novas diretrizes da 
RESOLUÇÃO CNE/CP 01/2002.

Tomando como eixo norteador o desenvolvimento das competências, estabelece que 
a formação de professores deverá ser realizada em processo autônomo, em curso de 
licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria (Art. 7º, inciso I); 

Os conhecimentos exigidos, Art. 6º: I – cultura geral e profissional; II – 
conhecimentos sobre o desenvolvimento e aprendizagem do ser humano, incluídas as 
necessidades educacionais especiais e das comunidade indígenas; III – conhecimento 
sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação; IV – conteúdos 
das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino; V – conhecimento 
pedagógico; VI – conhecimento advindo da experiência; 

Quanto à organização institucional da formação de professores, o Art. 7º estabelece 
que as instituições formadoras trabalharão em interação sistemática com as escolas 

de educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhada (Inciso 
IV), que seja prevista a formação dos formadores (Inciso V) e garantidos qualidade,

quantidade, recursos pedagógicos (...) (Inciso VI);

Refere-se à aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 
competências, habilidades e valores, avaliação integrada ao processo de ensino-
aprendizagem, resolução de situações-problema, articulação entre disciplinaridade e 
interdisciplinaridade, entre formação específica e formação pedagógica.

 De acordo com a RESOLUÇÃO CNE/CP 01/2002, os Cursos de Licenciatura 
deverão ter a duração mínima de 3 (três) anos e integralizar no mínimo 2.800 horas 
assim distribuídas: 1.800h de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural;
400h de prática como componente curricular, ao longo do curso; 400h de estágio 
curricular supervisionado, a partir do início da segunda metade do curso; 200h para 
outras atividades acadêmico-científico-culturais.

 Como se pode perceber são transformações significativas no processo de 
formação docente que só poderão ser efetivadas a partir da implementação das 
condições demandadas. Atualmente, já enfrentamos problemas no âmbito dos Cursos 
de Licenciatura, tais como: falta de professores, carência de funcionários, salas 
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insuficientes e lotadas, grande número de professores substitutos, currículos rígidos, 
distanciamento da realidade da escola básica, conteudismo, isolamento entre os cursos, 
ausência de uma política institucional para a formação de professores, dicotomia entre 
formação específica e pedagógica e material insuficiente. 

 Aos problemas já existentes, acrescenta-se o desafio do atendimento às novas 
exigências legais que apontam para necessidades urgentes: ampliação do quadro 
docente efetivo para as licenciaturas, bem como do quadro de funcionários, processo de 
atualização e formação contínua para os professores que atuam nesses cursos, 
acervo bibliográfico e infra-estrutura adequados ao seu funcionamento. 

Sem uma ampla política que dê prioridade à formação de professores da 
educação básica, não será possível formar o quadro docente que tem sido 
demandado pela sociedade, com a qualidade e a quantidade necessárias.

Fortaleza, 4 de junho de 2004. 
Grupo de trabalho das Licenciaturas 
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DEMANDA 
DOS CURSOS DE LICENCIATURA À FACED 

Considerando:

que a revisão curricular, ora realizada pelos Cursos de Licenciaturas, é um momento 
para revermos concepções e superar limites e dificuldades da integralização curricular 
atual;

que a formação pedagógica do licenciado tem um caráter amplo que não se restringe às 
disciplinas pedagógicas; 

a necessidade de maior integração entre Cursos de Licenciatura e Faculdade de 
Educação, e entre professores que atuam nesses cursos; 

a importância de oferecer, aos licenciados, conhecimentos sobre os fundamentos 
sociais, filosóficos, históricos e políticos da educação, atendendo ao que dispõe o inciso 
III, parágrafo 3º, artigo 6º, da Resolução CNE/CP 01/2002; 

a necessária articulação entre formação teórica e a problemática concreta da Escola 
Básica e de seus sujeitos, contexto real a ser atendido pelas licenciaturas (5ª a 8ª série e 
Ensino Médio); 

maior motivação e conscientização dos licenciados em relação à formação pedagógica. 

Propõe-se como disciplinas pedagógicas: 

Fundamentos da Psicologia Educacional (com ênfase à adolescência – perfil dos 
alunos de 5ª a 8ª série e Ensino Médio) 

Fundamentos Filosóficos, Sociológicos e Históricos da Educação (com carga 
horária ampliada / 6 créditos) 

Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica (incluindo política e organização 
social do trabalho escolar) 

Didática Geral (ver importância da articulação com as Didáticas 
Específicas/Práticas de Ensino, explicitada, inclusive, nas ementas0 

Oficinas / Seminários e outras atividades acadêmico-científico-culturais, a serem 
integralizadas nas 200h, oferecidas em articulação com outros cursos, que 
contemplem problemáticas como violência, drogas, sexualidade e outras temáticas 
emergentes (ver Resolução sobre Atividades Complementares – em processo de 
aprovação final / CEPE) 
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A DIMENSÃO PEDAGÓGICA DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFC

Os Cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Ceará (UFC) vivem um 
momento de revisão de suas propostas curriculares impulsionados por novas exigências 
legais e sociais, bem como pela necessidade de avançar em relação às dificuldades e 
limites constantemente diagnosticados por alunos e professores que vivem a realidade 
da atual estrutura curricular.

O atual momento do debate acerca da formação de professores no Brasil nos 
encaminha necessariamente para uma redefinição dos rumos no sentido da reformulação 
de concepções e práticas. Neste contexto, cabe uma ressignificação da inserção das 
disciplinas pedagógicas nos Cursos de Licenciatura, de forma a atender às novas 
necessidades e superar os entraves de uma estrutura curricular fragmentada.  

O documento que ora apresentamos representa o acúmulo inicial de discussões 
realizadas pela Comissão para Definição da Dimensão Pedagógica das Licenciaturas da 
UFC. Tal comissão – composta pela Coordenadora das Disciplinas Pedagógicas das 
Licenciaturas, representante da Pró-Reitoria de Graduação e representantes dos 
departamentos da FACED - é fruto de uma demanda encaminhada pelo Fórum de 
Coordenadores das Licenciaturas à Pró-Reitoria de Graduação, objetivando um 
redimensionamento da formação docente (especificamente sua dimensão pedagógica). 

Após alguns encontros da referida comissão, optou-se pela sistematização de um 
documento inicial capaz de delinear uma proposta para a reformulação, ampliação e 
aperfeiçoamento da dimensão pedagógica de tais cursos de licenciatura, de acordo com 
as demandas explicitadas pelos coordenadores, bem como com as exigências da 
legislação educacional recente. 

O contexto das exigências legais e sociais, expressas no discurso oficial e 
traduzidas em propostas curriculares e disciplinas no projeto pedagógico, é situado num 
horizonte que requer um olhar e uma compreensão nova em relação à formação docente. 
Para além do atendimento às demandas do mercado de trabalho e às necessidades e 
carências dos alunos em processo de formação para a docência, deve ser assegurada a 
dimensão sócio-cultural que situa os três componentes centrais do eixo de ensino-
aprendizagem no mundo contemporâneo:   o aluno, o docente com sua instituição e as 
matérias curricular. São três pólos em interações de sujeitos em contexto de cognição 
situada.  

No caso das licenciaturas, onde é reconhecida a relação essencial entre os 
momentos de formação inicial e continuada, o ‘trabalho docente’ constitui um processo 
educativo de instrução e formação humana, através da mediação e da interação entre o 
docente e os alunos, a partir do conteúdo de ensino em direção à construção de uma 
sociabilidade verdadeiramente humana. A dinâmica e o movimento agregador dessa 
práxis profissional e científica caracteriza-se como processo de interação e 
dialogicidade na articulação de sentidos e significados numa postura de entendimento 
intersubjetivo.  

Neste patamar estão incluídos os múltiplos saberes da docência onde se 
articulam os saberes do campo específico da formação profissional e os saberes da 
formação pedagógica que na compreensão contemporânea desse campo de ciências 
humanas requer a iniciação para a compreensão dos processos de ensino-aprendizagem 
nas suas dimensões psicológicas, sociológicas, filosóficas, históricas e antropológicas 
da cultura dos sujeitos em processos de formação como futuros formadores, 
profissionais de educação com iniciação à leitura do mundo da vida na sua 
complexidade em busca da verdadeira emancipação humana.   
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1. O CAMINHO JÁ PERCORRIDO ATÉ AGORA... 

O grupo de trabalho das Licenciaturas é constituído pelos coordenadores, 
professores das práticas de ensino, Pró-Reitoria de Graduação, Coordenação das 
Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas e demais professores interessados.

Com o objetivo de estudar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica e traçar orientações gerais para a 
reformulação dos Cursos de Licenciaturas que atendessem, ao mesmo tempo, às 
prescrições legais e às demandas sociais por uma formação docente de qualidade, o 
grupo passou a se reunir sistematicamente às sextas feiras, a partir de 09/03. Dentre os 
temas que têm sido alvo de recorrentes reflexões nos encontros do grupo, destacam-se: 

Necessidade de preservar alguns princípios para a formação docente na UFC, 
respeitando as especificidades de cada curso; 
Identidade própria dos cursos de licenciatura, superação de uma concepção de 
licenciatura como apêndice do bacharelado; 
Compreensão do papel das práticas (como componente curricular e como estágio 
curricular supervisionado); 
Repensar a formação pedagógica nas licenciaturas, destacando-se a necessidade 
de maior integração entre os cursos e a FACED; 
Forma de ingresso no vestibular; 
Dificuldade para envolver um número maior de professores nas discussões sobre 
o Projeto Pedagógico; 
Condições para efetivação dos novos currículos atendendo às orientações legais: 
ampliação do quadro docente, especializado para as Licenciaturas; atualização e 
preparação do quadro docente atual, melhoria da infra-estrutura (biblioteca, 
laboratórios, salas de aula, material didático).     

As discussões levaram a alguns encaminhamentos e atividades tais como a 
realização da Semana de Abertura do Semestre (de 01 a 05/03/04); elaboração de duas 
Resoluções internas da UFC, uma para orientar a elaboração dos projetos pedagógicos 
das Licenciaturas, outra para sistematização das atividades acadêmico-científico-
culturais (Resolução CNE/CP 2, art.1º, inciso IV); audiência com o Prof. René Barreira, 
Reitor da UFC, para entrega do documento Por uma formação de qualidade para o 
professor, em que o grupo reivindica as condições necessárias à implantação dos novos 
projetos pedagógicos. 

Com o objetivo de promover maior integração entre os Cursos de Licenciatura 
e a Faculdade de Educação, foi realizada uma reunião, em que foram apresentados os 
projetos pedagógicos de Matemática e de Geografia e retirados os seguintes 
encaminhamentos: 

Envio, por escrito, à Faculdade de Educação das demandas dos Cursos de 
Licenciaturas;
Formação de uma comissão composta pela Coordenação das Disciplinas 
Pedagógicas das Licenciaturas, representante da Pró-Reitoria de Graduação e 
representantes dos departamentos da FACED para discutir a dimensão 
pedagógica nas licenciaturas, elaborar uma proposta, que, depois de discutida e 
aprovada nos departamentos, deverá ser incorporada aos novos projetos 
pedagógicos.
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2. A PROPOSTA DA COMISSSÃO 

Compreendendo a formação docente como elemento imprescindível à melhoria 
da qualidade do ensino, necessariamente aliado à uma política abrangente de 
valorização da escola pública, a formação pedagógica nos Cursos de Licenciatura deve 
se pautar nos seguintes pressupostos e objetivos: 

2.1) PRESSUPOSTOS

2.1.a) Compreensão da escola e seu contexto sócio-cultural numa perspectiva 

crítico-reflexiva que possibilite ao professor o desenvolvimento da capacidade de 

atuar como agente transformador 

O objeto de trabalho docente, o processo de ensino aprendizagem, é uma prática 
social complexa, interativa, multifacetada, dinâmica, sempre inédita e imprevisível. 
Um processo que sofre interferências de aspectos diversos: econômicos, 
psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, institucionais, afetivos, estéticos.
Assim, a prática pedagógica do professor – que representa um universo de múltiplas 
dimensões – é diretamente influenciada pelas concepções teórico-metodológicas 
adotadas, bem como pelas leituras que ele (docente) faz da realidade. Nesse sentido, 
as relações interpessoais que o professor estabelece em sua prática cotidiana 
interferem diretamente na qualidade e produto final de seu trabalho. Nesse sentido 
ainda, a realização de leituras críticas, fundamentadas e consistentes acerca da 
escola e seu contexto social representa, acima de tudo, condição indispensável para 
uma intervenção pedagógica transformadora. 

2.1.b) Caráter abrangente, não se restringindo às disciplinas pedagógicas. 

Uma formação docente que considere as características explicitadas no item 1, não 
pode pautar-se apenas no acúmulo de conhecimentos de uma área específica, nem 
na aquisição de um receituário técnico. Deve, antes, propiciar a interação dos 
diferentes saberes mobilizados na ação docente. Essa formação deve, pois, 
representar uma articulação fina entre os saberes específicos da área de atuação e 
aqueles que materializam (mais explicitamente) sua dimensão pedagógica. 

2.1.c) Superação da dicotomia entre formação pedagógica e formação específica 

através do diálogo e interação entre estas dimensões. 

A histórica dicotomia e polarização entre o que se convencionou chamar de 
‘disciplinas pedagógicas’ e ‘disciplinas específicas’ tem se configurado um sério 
obstáculo à efetivação de uma formação docente consistente que não perde de vista 
as necessidades inerentes a cada área do conhecimento, nem muito menos, o fato de 
que estas especificidades devem/podem se materializar através da prática (sempre) 
pedagógica do professor. A prática docente é sempre uma materialização dialética 
destas ‘duas’ dimensões. 

2.1.d) Trabalho coletivo e interdisciplinar propiciando uma visão de totalidade, a 

unidade do trabalho docente e a superação da fragmentação 
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O eixo básico da formação do professor deve ser o trabalho pedagógico que tem na 
docência, compreendida como ato educativo intencional, o seu fundamento. É a 
ação docente o fulcro do processo formativo dos profissionais da educação, ponto 
de inflexão das demais ciências que dão o suporte conceitual e metodológico para a 
investigação e a intervenção nos múltiplos processos de formação humana. A base 
dessa formação, portanto, é a docência tal  considerada em seu sentido amplo, 
enquanto trabalho e processo pedagógico construído no conjunto das relações 
sociais e produtivas, e, em sentindo estrito, como expressão multideterminada de 
procedimentos didático-pedagógicos intencionais, passíveis de uma abordagem 
transdisciplinar. 

2.1.e) Estreitamento da relação teoria e prática, através de uma sólida formação 

teórica ressignificada  a partir da problemática concreta da escola básica.

A relação teoria e prática será entendida como eixo articulador da produção do 
conhecimento na dinâmica do currículo das licenciaturas, orientando a organização 
de sua estrutura. É a partir da práxis educativa, de sua natureza e de suas funções 
que se materializa o trabalho pedagógico, com suas múltiplas facetas, espaços e 
atores. Ao compreende-la enquanto articulação teórico-prática e unitária, porquanto 
não suporta parcelarizações, rejeita-se qualquer processo de formação que tome 
como referência "competências" definidas a partir da prévia divisão dos espaços e 
tarefas dos processos educativos. Ao contrário, esta forma de conceber, que toma a 
ação docente como fundamento do trabalho pedagógico, determina que os processos 
de formação dos profissionais da educação tenham organicidade a partir de uma 
base comum – os processos educativos em sua dimensão de totalidade sobre a qual 
dar-se-ão os recortes específicos, em termos de aprofundamento".  

2.1.f) Flexibilidade curricular necessária para incorporar atividades, 

problemáticas, debates, interesses, inovações, temáticas emergenciais e polêmicas 

contemporâneas características da dinâmica social e do constante avanço do 

conhecimento, buscando-se atender ao princípio da diversidade. 

A diversificação na formação do licenciado é desejável no sentido de atender às 
diferentes demandas sociais e para articular a formação aos aspectos inovadores que 
se apresentam no mundo contemporâneo. Essa diversificação pode ocorrer através 
do aprofundamento de conteúdos da formação básica e pelo oferecimento de 
conteúdos voltados às áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto 
pedagógico da IES. Essas diferentes experiências de práticas podem ocorrer 
concomitantemente, envolvendo as diferentes disciplinas, complexificando-se e 
verticalizando-se de acordo com o desenvolvimento do curso, culminando com o 
exercício efetivo da docência em contexto escolar ou não escolar. 

2.1.g) Articulação entre Universidade e Escola Básica.

A prática de ensino, dimensão importantíssima da formação, vista como 
instrumento de integração do aluno com a realidade social, econômica e do trabalho 
de sua área/curso, poderá facilitar uma articulação mais estreita entre Universidade e 
Escola Básica. Cumprindo esse papel articulador, tais práticas devem ser iniciadas – 
se possível - nos primeiros anos do curso e acompanhada pela coordenação docente 
da IES. Essa atividade permitirá aos alunos participarem de projetos integrados, 
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favorecendo a aproximação entre as ações propostas pelas 
disciplinas/áreas/atividades. Deve, igualmente, constituir-se em possibilidade 
efetiva de iniciação dos estudantes à atividade de pesquisa.
A prática pedagógica, como instrumento de iniciação à pesquisa e ao ensino, na 
forma de articulação teoria-prática, considera que a formação profissional não deve 
se desvincular da pesquisa. A reflexão sobre a realidade observada gera 
problematizações e projetos de pesquisa entendidos como formas de iniciação à 
pesquisa educacional, elemento constitutivo do processo de formação profissional 
do pedagogo. 

2.1.h) Acompanhamento e avaliação permanentes com vistas ao constante 

aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos 

A avaliação numa perspectiva ampla envolvendo professores, alunos e instituição 
deve se fazer presente em todo o processo formativo, indicando aspectos que 
precisam ser redirecionados, dificuldades a serem superadas, obstáculos a serem 
transpostos, garantindo o constante aperfeiçoamento do projeto pedagógico. 

2.1.i) Desenvolvimento da autonomia do professor, entendido como protagonista 

de seu desenvolvimento profissional e pessoal; 

A formação docente deve incluir espaços curriculares para a reflexão e pesquisa, 
propiciando o desenvolvimento da capacidade de questionamento e problematização 
da ação docente, o alcance da autonomia e continuidade da formação. 

2.2) OBJETIVOS

2.2.a) Formar professores capazes de compreender a dimensão sócio-política e 
psicológica da educação no contexto da contemporaneidade e atuar crítica e 
criativamente no enfrentamento dos desafios da escola brasileira, contribuindo para 
a construção de uma realidade social mais justa e democrática; 

2.2.b) Propiciar a aquisição da capacidade reflexiva e investigativa como requisito 
para o desenvolvimento da autonomia, produção de conhecimentos e constante 
aperfeiçoamento profissional; 

2.2.c) Capacitar o professor para planejar, criar, desenvolver, gerir e avaliar 
situações de ensino e aprendizagem, superando uma perspectiva de mera reprodução 
de informação; 

2.3) ATIVIDADES PROPOSTAS

Levando em conta os pressupostos e objetivos acima referidos, bem como 
buscando atender os objetivos propostos e às deliberações das Resoluções e Pareceres 
que regem os Cursos de Licenciaturas serão oferecidas as seguintes atividades:

Disciplinas da Área de Formação Básica que contemplem os seguintes 
conhecimentos 
Didática I ( Fundamentos da Prática Docente) 
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Educação e didática na realidade contemporânea; O Professor, O Estudante e O 
Conhecimento; A Natureza do Trabalho Docente; Concepções de Ensino; A Sala 
de Aula  Seus Eventos; Planejamento e Gestão do Processo de Ensino 
Aprendizagem

Psicologia da Educação (Princípios dos Processos de Ensino Aprendizagem)
6 créditos. O processo de desenvolvimento humano com ênfase na idade escolar 
e na adolescência; Os diversos aspectos do desenvolvimento: afetivo (Freud), 
Social (Erickson) e cognitivo (Piaget e Vyotsky); Fatores Psicológicos do 
processo ensino-aprendizagem (percepção, atenção motivação, memória, 
inteligência, personalidade); Avaliação da aprendizagem.

Política Educacional e Gestão do Trabalho Escolar 
Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação 

Disciplinas de Formação Diferenciada (optativas) 
Arte e Educação (DTPE) 
Corporeidade e Educação (DTPE) 
Teoria Curricular  (DTPE) 
Pedagogia de Projetos  (DTPE) 
Pedagogia de Paulo Freire  (DTPE) 
Educação Sexual nas Escolas  (DTPE) 
Educação Ambiental  (DTPE)  
Informática na Educação (DF) 
Avaliação Educacional (DF) 
Alfabetização e Letramento (DF)
Desenvolvimento Psicomotor (DF)
Mudanças físicas e Mentais na Adolescência (DF)
Educação para a Diversidade (DEE) 
Educação de Jovens e Adultos (DEE). 
Oficinas/seminários e outras atividades acadêmico-científico-culturais 
Práticas como Componente Curricular e Estágio curricular Supervisionado 

A dimensão prática deve ser concebida como espaço curricular que integra o 
movimento de produção do conhecimento e não como etapa estanque de um 
conhecimento já pronto. Se temos como princípio que a formação pedagógica não se 
localiza em algumas disciplinas, mas deve se fazer presente em todo o processo e, se 
queremos concretizar o intuito de integrar formação pedagógica e específica, a prática e 
o estágio devem ser explorados como espaços privilegiados desse encontro.

2.4) CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS 
CURSOS DE LICENCIATURA 

Ampliação do quadro docente: as mudanças exigidas pela sociedade e pelos 
documentos legais não poderão se efetivar sem um quadro docente suficiente e 
especializado para atendimento às novas necessidades das Licenciaturas.  
Infraestrutura: o funcionamento adequado dos cursos de licenciatura 
demandará também a ampliação do acervo bibliográfico e do número de salas de 
aula.
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Formação dos formadores: a necessidade de avançar em relação à atual 
estrutura curricular dos Cursos de Licenciatura e o atendimento às prerrogativas 
legais apontam para uma mudança. Novos desafios impõem uma revisão nas 
formas de conceber e agir. Para que as propostas se efetivem urge cuidar da 
formação daqueles que são responsáveis pela formação dos formadores, os 
professores da Universidade. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

RESOLUÇÃO Nº22/ CEPE, DE 14 DE JULHO DE  2006.

Dispõe sobre as atribuições da Coordenação 
da Formação Pedagógica nas Licenciaturas. 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o que deliberou o Conselho de Ensino, 
pesquisa e Extensão, em sua reunião de 14 se Julho de 2006, na forma do que dispõe o 
inciso V do art. 53 da Lei Nº 9.394, de 20.12.1996, as competências previstas nos 
artigos 13, letra c, e 25, letra q, do estatuto em vigor, e considerando o disposto no 
provimento do CONSUNI no.05, aprovado em 09/ 05 /2006: 

RESOLVE:

Art. 1o São atribuições da Coordenação da Formação Pedagógica nas Licenciaturas:  
a) Fomentar uma política de formação de professores na UFC, que garanta 

princípios orientadores para os Cursos de Licenciatura, sem comprometer a 
diversidade e as especificidades de cada área;  

b) Defender a valorização da docência e o compromisso com a qualidade da 
formação do professor; 

c) Acompanhar e assessorar os Cursos de Licenciatura nos processos de revisão 
curricular, elaboração e implantação de seus projetos pedagógicos; 

d) Contribuir para a integração de disciplinas pedagógicas e específicas; 
e) Elaborar, juntamente com a Faculdade de Educação, programação de atividades 

acadêmico-científico-culturais, na área da Educação, para os Cursos de 
Licenciatura;

f) Realizar, permanentemente, estudo e avaliação do currículo dos Cursos de 
Licenciatura;

g) Reunir-se, sistematicamente, com professores e coordenadores dos Cursos de 
Licenciatura (GTL) para estudos, discussões e aprofundamento de temáticas de 
interesse do grupo, bem como para identificação e encaminhamento de soluções 
para problemas comuns; 

h) Convocar o colegiado para as deliberações que se fizerem necessárias; 
i) Promover eventos (seminários, oficinas, palestras) sobre temas de interesse da 

comunidade universitária, que envolvam a formação de professores; 
j) Participar de reuniões de Conselho de Centro/Faculdade, de Curso ou 

Departamento sempre que houver solicitação ou necessidade para esclarecer, 
divulgar ou debater temas ligados à formação docente; 

k) Realizar estudos sistemáticos visando à identificação das novas exigências 
sociais ao profissional docente, dos aspectos quantitativos e qualitativos da 
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formação que vem sendo dada e da que se pretende oferecer, da adequação entre 
a formação acadêmica e as exigências sociais e regionais; 

l) Propor aos órgãos competentes, providências para melhoria do ensino 
ministrado nos Cursos de Licenciatura 

Art. 2o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação e ficam revogadas as 
disposições em contrário. 

                     Reitoria da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, 14 de julho de 
2006.

René Teixeira Barreira 
Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

RESOLUÇÃO Nº03/CEPE, de 04 de março de 2005 

Dispõe sobre os Princípios Orientadores dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura 
da UFC. 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias e tendo em vista o que deliberou o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, em sua reunião de 04 de março do corrente ano, na forma 
do que dispõe o inciso v, do artigo 53 da Lei Nº 9.394, de 20.12.96, combinado com os 
artigos 13, letra c e 25, letra s, do estatuto em vigor; 

Considerando: 

1) as disposições legais contidas nas seguintes normas: 
a) Lei Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
b) Parecer CNE/CP 009/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena; 

c) Parecer CNE/CP 027/2001 - Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do 
Parecer CNE/CP 9/2001; 

d) Resolução CNE/CP 1/2002 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura, de graduação plena; 

e) Parecer CNE/CP 028/2001 - Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 
21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de 
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena; 

f) Resolução CNE/CP 2/2002 - Institui a duração e a carga horária dos 
cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 
Educação Básica em nível superior; 

g) Portaria MEC 2051/2004 – Regulamenta os procedimentos de avaliação do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído 
na Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

2) a necessidade de uma política de formação de professores na UFC; 

3) a vinculação indissociável entre docência e pesquisa, como forma de apropriação e 
socialização do conhecimento; 

4) o estabelecimento dos eixos norteadores para a formação de professores; 

5) a necessidade de elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura 
atualizando suas disposições às normas atuais, às discussões e demandas internas e às 
orientações decorrentes do debate nacional. 
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RESOLVE: 

Art. 1º - Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura, buscando a consolidação 
de uma identidade própria, se orientarão por princípios que compreendem que a 
formação para a docência envolve uma prática profissional específica, que pressupõe 
saberes e competências coerentes, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e 
respectivas Resoluções. 
§ 1º - A identidade própria dos cursos de licenciatura fundamenta-se no pressuposto de 

que o exercício do magistério na educação básica requer uma formação que 
contemple o domínio do conteúdo da área em que o futuro docente atuará, 
articulado a outros saberes, habilidades e competências que conduzam à 
compreensão das diferentes dimensões da atividade educativa. 

§ 2º - Os princípios orientadores, citados no caput deste artigo, constituem-se em 
referenciais para a elaboração, desenvolvimento e avaliação dos Projetos 
Pedagógicos dos cursos de licenciatura da UFC, respeitando as peculiaridades e as 
experiências acumuladas em cada realidade. 

§ 3º - Os princípios orientadores incorporam os seguintes saberes: 
I – saber: que compreende o conhecimento dos conteúdos de formação específica, 

pedagógica e integradora; 
II – saber ser: que se pauta por princípios éticos de democracia, justiça, diálogo, 

sensibilidade, solidariedade, respeito à diversidade e compromisso; 
III – saber pensar: que enfatiza o contextualizar, problematizar, criticar, questionar 

e refletir sobre a prática; 
IV - saber intervir: que enfatiza a transformação, propondo soluções críticas e 

criativas. 

Art. 2º – Os cursos de licenciatura deverão ter a duração mínima de 3 (três) anos e 
integralizar no mínimo 2.800 horas, com a seguinte distribuição: 

I - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 
científico-cultural; 

II - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas 
ao longo do curso; 

III - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início 
da segunda metade do curso; 

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-
culturais. 

Art. 3º – Os cursos de licenciatura da UFC terão projetos pedagógicos próprios e 
apresentarão uma estrutura curricular flexível, contemplando a Área de Formação 
Básica e a Área de Formação Diferenciada, definindo os conhecimentos exigidos para a 
formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica e envolvendo 
questões culturais, sociais, econômicas, conhecimento sobre o desenvolvimento humano 
e a própria docência. 
§ 1o. – As áreas, citadas no caput deste artigo, possiblitarão o desenvolvimento de 
competências próprias à atividade docente, enfatizando os seguintes conhecimentos: 

I – conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino; 
II – cultura geral e profissional; 
III – conhecimentos sobre o desenvolvimento e aprendizagem do ser humano, 
suas especificidades e necessidades; 
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IV – conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da 
educação; 
V – conhecimento pedagógico; 
VI – conhecimento advindo da experiência. 

§ 2º – A Área de Formação Básica compreenderá os conteúdos obrigatórios referentes 
a:

I - conhecimentos específicos que envolvem conteúdos próprios da área de 
formação de cada curso; 
II - formação pedagógica geral que aborda conteúdos básicos relacionados ao 
saber pedagógico comum a todas licenciaturas, abrangendo estudos referentes: 
a) dimensões e aspectos filosóficos, históricos, sociológicos e antropológicos da 
educação; 
b) didática geral e teorias pedagógicas; 
c) psicologia educacional: desenvolvimento e aprendizagem; 
d) políticas dos sistemas de ensino, gestão da escola e organização do trabalho 
escolar;
III - formação pedagógica específica de cada curso, que aborda conteúdos 
relacionados a metodologias de ensino, atividades de instrumentação e 
laboratório de ensino e estágio curricular. 

§ 3º – A Área de Formação Diferenciada compreenderá diferentes opções oferecidas ao 
aluno para atendimento às diversas demandas, na forma de disciplinas de livre 
escolha e no âmbito das atividades acadêmico-científico-culturais. 

Art. 4º – A Prática deve ser entendida em estreita vinculação com a teoria no 
movimento dialético de produção do conhecimento, percorrendo toda a formação do 
licenciando sob duas formas: 
§ 1º – Como componente curricular, terá a duração mínima de 400 horas e se realizará 

através de atividades que favoreçam o desenvolvimento da pesquisa e da 
reflexão e que ofereçam subsídios para o exercício da docência. 

§ 2º – Como estágio curricular de ensino, será desenvolvido na educação básica, com 
duração mínima de 400 horas, a partir da segunda metade do curso. O estágio 
curricular terá o objetivo de inserir o aluno na realidade escolar, oportunizando
seu envolvimento progressivo com as diferentes atividades docentes. 

         I – O estágio curricular será regulamentado por Resolução própria. 

Art. 5º - As 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais, referidas no inciso 
IV do artigo 2º e incluídas no parágrafo 3º do artigo 3°, terão por objetivo oportunizar o 
envolvimento do aluno em diferentes situações de aprendizagem que favoreçam a 
flexibilidade, atendimento aos diferentes interesses, interação com temáticas sociais e 
profissionais contemporâneas, experiências de aprendizagem diversificadas. 

Parágrafo único – As atividades acadêmico-científico-culturais serão 
regulamentadas por Resolução própria. 

Art. 6º - A Avaliação deve ser entendida como instrumento de melhoria do processo 
formativo, configurando-se como subsídio para a orientação do trabalho docente, 
formação de professores qualificados e aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos dos 
cursos.

Parágrafo único – A avaliação será regulamentada por Resolução própria. 
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Art. 7º - A presente resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Reitoria da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, 04 de março de 2005. 

Prof. René Teixeira Barreira 
Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 
Secretaria de Educação Superior - SESu 

Departamento de Modernização e Programas da Educação Superior – DEPEM 

Programa de Consolidação das Licenciaturas 
PRODOCÊNCIA 2006 – MEC/SESu/DEPEM 

Instituição proponente: Universidade Federal do Ceará 
Título do projeto: Programa de Desenvolvimento da Dimensão Pedagógica na 
Formação Docente 
Curso(s) de licenciatura participante(s) do projeto: Ciências Biológicas, Ciências 
Sociais, Educação Física, Educação Musical, Filosofia, Física, Geografia, História, 
Letras, Matemática, Pedagogia, Química. 
Responsável (eis) pelo Projeto na IES: 
Nome: Ana Maria Iório Dias
Telefone: (85)3366-9410 
E-mail: anaiorio@ufc.br 
Titulação: Doutora 
Vínculo institucional: Pró-Reitora de Graduação 
Justificativa do Projeto: 

A partir do ano de 2003, a reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Licenciatura da Universidade Federal do Ceará ganhou maior impulso, a fim de atender 
a necessidades sociais, institucionais e legais, com respeito à formação de professores, 
postas, inclusive, no cenário nacional. Os novos projetos pedagógicos dos cursos de 
Matemática, Física, Química, Geografia e Filosofia entraram em vigor a partir do 
primeiro semestre de 2005. Os cursos de História, Ciências Sociais, Letras, Biologia e 
Educação Física tiveram seus projetos pedagógicos implantados no primeiro semestre 
de 2006. Também no início de 2006, foi criado o Curso de Licenciatura em Educação 
Musical. O Curso de Pedagogia, com a recente aprovação (abril/2006) das Diretrizes 
Curriculares para os Cursos de Graduação em Pedagogia, se prepara para implantar uma 
nova proposta curricular/pedagógica a partir do primeiro semestre letivo de 2007, 
mantendo a identidade de formação docente implementada nos demais cursos, além dos 
princípios norteadores estabelecidos pelas respectivas Diretrizes. 

A Pró-Reitoria de Graduação, além da orientação didático-pedagógico-
acadêmica, incentivou a criação de um espaço para o debate sistemático entre os 
coordenadores e os professores dos Cursos de Licenciatura, denominado “Grupo de 
Trabalho das Licenciaturas” (GTL/UFC), uma espécie de fórum ligado à Coordenação 
da Formação Pedagógica nas Licenciaturas. As discussões realizadas ao longo de todo 
esse tempo resultaram numa produção coletiva que estabeleceu uma base filosófica e 
pedagógica comum aos diversos projetos e, atualmente, pautam as ações de 
implementação dos mesmos. 

Os projetos elaborados fundamentam-se na compreensão da docência como uma 
profissão que, como tal, demanda uma formação específica para seu desempenho, 
procurando superar um modelo de formação docente justaposta ao bacharelado, para o  
qual a formação do professor se reduz ao acréscimo das chamadas disciplinas 
pedagógicas e do estágio, sem integração com o restante do curso. Os novos projetos 
pedagógicos das Licenciaturas partem, portanto, da compreensão de que a formação 
docente não se limita ao acúmulo de conhecimentos de uma área específica, nem à 
aquisição de um receituário técnico-pedagógico. A perspectiva adotada pretende, antes, 
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capacitar o professor para compreender criticamente a educação e o ensino, assim como 
seu contexto sócio-histórico, e oferecer elementos para uma atuação consciente, 
considerando os problemas atuais e as possibilidades de superação das dificuldades 
apresentadas.   

Em termos das exigências legais quanto à organização curricular, as Resoluções 
CNE/CP 1 e 2, de 2002, trazem mudanças importantes para os cursos de formação de 
professores, dentre as quais podemos destacar: a obrigatoriedade do cumprimento de 
uma carga horária mínima de 2800 horas e duração mínima de três anos por parte das 
instituições formadoras; a exigência de uma identidade própria para o Curso de 
Licenciatura; a não definição de disciplinas para composição de um currículo mínimo; o 
estabelecimento de uma concepção nuclear com base nas competências como orientação 
para os cursos, ressaltando os aspectos da flexibilidade e da interdisciplinaridade; o 
entendimento da prática como móvel educativo, estabelecendo 800 horas de prática, 
sendo 400 como componente curricular e 400 como estágio curricular obrigatório; a 
criação de 200 horas de atividade complementares, incentivando  a autonomia 
intelectual dos futuros profissionais. 

Trata-se de uma mudança significativa na forma de conceber e realizar a 
formação para a docência, uma transformação dos conceitos e práticas até então 
exercidos. Tornar realidade essa outra compreensão de formação docente tem sido um 
desafio. Os entraves e dificuldades são muitos, e vão desde a urgência de 
instrumentalizar a Universidade para a nova proposta curricular dos Cursos de 
Licenciatura, passando pela contratação de novos professores até a necessidade de 
formação continuada daqueles que já atuam nas Licenciaturas, alguns formando 
professores sem terem tido, eles mesmos, uma formação adequada para o exercício da 
docência.

As ações propostas neste projeto terão como eixo norteador o desenvolvimento 

da qualidade da formação docente, compreendendo que este é um compromisso da 
universidade com a formação desse profissional, tanto do egresso dos cursos de 
Licenciatura, como do professor que está na universidade formando novos professores. 

As discussões realizadas pelo GTL/UFC têm apontado a urgência de uma 
política de formação continuada como uma das condições necessárias para um constante 
avanço na qualidade dos Cursos de Licenciatura e, sobretudo, para que as mudanças 
anunciadas nos textos dos projetos possam concretizar-se a contento. Sabemos que 
qualificar o professor formador é investir na melhoria da qualidade dos Cursos de 
Licenciatura. Neste sentido, a UFC permanece atenta em oferecer aos seus professores 
diferentes oportunidades formativas em que seja possível questionar, analisar, refletir 
sobre suas práticas docentes, buscando redimensioná-las e ressignificá-las.   

Pretendemos que as ações de formação continuada dos professores formadores 
aqui propostas também possam viabilizar a constituição de futuros núcleos voltados 
para a pesquisa sobre metodologias do ensino nos programas de pós-graduação das 
diferentes áreas do conhecimento, o que tem sido uma lacuna percebida já há algum 
tempo. Tem-se, de um lado, o Programa de Pós-Graduação em Educação, que não 
contempla aqueles que querem aprofundar estudos e pesquisas sobre o ensino de sua 
área de conhecimento; e por outro lado, têm-se os Programas de Pós-Graduação nas 
áreas específicas que não contemplam núcleos ou linhas de pesquisa ligados à educação 
e ao ensino. Na própria Universidade há professores que se propõem a trabalhar na 
interface educação/ensino e área específica, mas não têm encontrado espaço adequado 
para desenvolver um trabalho com essas características nos programas de Pós-
Graduação. Esses professores argumentam que, se vão para a área da educação, 
afastam-se de sua área específica e, segundo reivindicam, não seria pertinente ao 
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docente que busca essa relação, afastar-se da área na qual dedica seus estudos.  A saída 
talvez esteja nessa imbricação educação-área específica, sistematizada como 
linha/núcleo de pesquisa e tendo a docência como profissionalização. 

O interesse dos professores pelas questões da educação vem se ampliando, 
inclusive em razão de alguns fatores, dentre os quais vale destacar: os resultados pouco 
animadores do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica); o processo de 
consolidação da identidade dos Cursos de Licenciatura; o crescimento do ensino 
médio... Estes fatores aumentam a demanda por novos professores que, por sua vez, 
dedicando-se à docência como profissão, pretendem dar continuidade a sua formação no 
nível da pós-graduação. Em função desses novos interesses e demandas, portanto, é que 
as atividades formativas realizadas neste projeto podem impulsionar a criação de linhas 
e núcleos de pesquisa nos programas de Pós-Graduação que venham a gerar 
conhecimentos, dando continuidade à qualificação dos docentes.   

O processo de formação continuada almejada por este projeto tem um caráter 
abrangente, isto é, não estará limitada a mini-cursos e palestras. Sem excluir estas 
alternativas, entendemos como elemento formativo a participação do professor nas 
atividades do projeto pedagógico do curso em que atua. 

A ênfase na formação do professor, e a busca por seu desenvolvimento de 
qualidade, é que define o eixo norteador deste projeto. Sua execução prevê as seguintes 
metas como desdobramentos articulados com as necessidades dos Projetos Pedagógicos 
das Licenciaturas: 
- Atividades formativas para os professores formadores; 
- Realização de atividades didático-pedagógicas para licenciandos no espaço curricular 
da prática de ensino como componente curricular, do estágio supervisionado, do 
trabalho de conclusão de curso e/ou das atividades complementares;  
- Produção de material didático; 
- Atividades de integração Universidade - Escola Básica. 

As atividades formativas para os professores formadores (palestras, oficinas, 
mini-cursos, socialização de experiências) procurarão, a partir do saber que o professor 
constrói no desenvolvimento de sua ação docente, oferecer subsídios teórico-
metodológicos que permitam questionar, compreender, problematizar e buscar novas 
alternativas de intervenção pedagógica. 

A realização de atividades didático-pedagógicas busca dinamizar o 
cumprimento das 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais previstas nos 
projetos pedagógicos (Resolução CNE/CP 2 de 2002) ampliando a oferta desse tipo de 
espaço formativo. A Resolução n° 07/CEPE UFC de 17 de junho de 2005, considera 
que “As Atividades Complementares dos Cursos de Graduação constituem um conjunto 
de estratégias pedagógico-didáticas que permitem, no âmbito do currículo, a 
articulação entre teoria e prática e a complementação dos saberes e habilidades 
necessárias, a serem desenvolvidas durante o período de formação do estudante, 
constituem-se, portanto, em importantes experiências formativas, em espaços diferentes 
da sala de aula. Para que as Atividades Complementares cumpram sua função de 
flexibilização curricular e atendimento às demandas e interesses dos alunos faz-se 
necessário que os cursos em articulação com a Pró-Reitoria de Graduação ampliem e 
diversifiquem a oferta desse componente curricular. Esta é uma atividade curricular que 
pode também se configurar como elemento de formação continuada para o professor na 
medida em que este se envolve no seu planejamento e execução. Na mesma linha de 
raciocínio, tais atividades também serão articuladas às práticas como componentes 
curriculares, estágio supervisionado ou trabalho de conclusão de curso, em cada um dos 
Cursos de Licenciatura envolvidos neste programa.  
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A produção de material didático se dará a partir das atividades formativas para 
os professores formadores e das atividades complementares/práticas de ensino/estágio 
supervisionados/trabalhos de conclusão de curso para os licenciandos, que deverão ser 
gravadas e editadas e/ou transformadas em coletâneas de textos. Esse material ficará à 
disposição de professores e alunos para consulta ou utilização como material didático. 
Os cursos também poderão propor a produção de outro tipo de material didático, de 
acordo com sua especificidade (por exemplo, a construção de ábacos didáticos, para o 
ensino de Matemática, e assim por diante). Os recursos didáticos produzidos a partir das 
atividades propostas neste projeto vão enriquecer o acervo de laboratórios ou ateliês de 
ensino, alguns já em fase de construção na UFC. Nesses espaços. alunos e professores 
podem ter acesso e produzir diferentes materiais didáticos ou tecnologias de ensino, 
obter orientações sobre uso adequado desses instrumentos, vivenciar situações de ensino 
e de  aprendizagem, estabelecer contatos interdisciplinares, discutir e aprofundar a 
compreensão do uso de diferentes recursos pedagógicos. O que se tem atualmente são 
laboratórios adequados às necessidades dos bacharelados, mas que não atendem às 
especificidades da formação de professores. As atividades propostas por este projeto 
podem impulsionar a criação desses espaços, que certamente irão acrescentar qualidade 
à formação de alunos e professores. 

O desenvolvimento da qualidade da formação dos professores, seja pela 
formação continuada dos formadores, seja pela formação dos futuros professores, 
pressupõe um estreitamento das relações entre Universidade e Escola Básica. Nesse 
sentido, também, a realização de atividades de integração Universidade-Escola Básica
abre espaço para a colaboração entre as duas instituições. A Escola Básica pode contar 
com atividades propostas pelos cursos de Licenciatura da UFC; assim como professores 
e alunos da Universidade em contato com a escola real atualizam constantemente seus 
referenciais teóricos, a partir da interação com as situações e problemáticas concretas. 
Essa inter-relação contribui para um avanço qualitativo nos cursos de formação de 
professores, além de inserir o licenciando em seu campo profissional e favorecer a tão 
almejada relação teoria e prática. 

Objetivos: 
Objetivo Geral 
- Implementar ações que contribuam para maior eficácia na implantação dos novos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura, da Universidade Federal do Ceará

Objetivos Específicos 
- Viabilizar a formação continuada dos professores das Licenciaturas;  
- Produzir material didático; 
- Oferecer uma diversidade de atividades que possam ser incorporadas a formação do 
licenciando, seja em forma de atividades complementares, prática de ensino, estágio 
supervisionado, trabalho de conclusão de curso; 
- Promover maior integração entre a Universidade e as escolas básicas; 
- Acompanhar e avaliar, de forma contínua, a implantação dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de Licenciatura na UFC. 

Estratégia de execução do projeto:
O projeto terá como eixo norteador o desenvolvimento da qualidade da 

formação dos professores. A partir deste eixo se desdobram quatro metas: 
1- Atividades formativas para os professores formadores; 
2- Realização de atividades didático pedagógicas; 
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3- Produção de material didático; 
4- Atividades de integração Universidade - Escola Básica 

Essas quatro metas envolverão atividades de caráter mais abrangente e de interesse 
geral dos Cursos de Licenciatura, e atividades de caráter mais específico, atendendo às 
peculiaridades dos cursos. Alguns temas e eventos foram propostos pelo GTL com base 
nas reflexões e discussões já realizadas, mas devem apresentar flexibilidade para 
acolher novas necessidades e interesses que se mostrarem relevantes. As atividades 
previstas devem ocorrer no período de outubro de 2006 a março de 2007. 

META 1 
 Atividades formativas para os professores formadores: palestras, oficinas, vídeo-
conferências, socialização de experiências e mini-cursos sobre temas de interesse dos 
professores das Licenciaturas 
Temas Propostos 
Curso sobre LIBRAS; Avaliação da aprendizagem: concepções e instrumentos; 
Educação a Distância e Utilização de Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação; Evasão e Repetência na UFC; Educação Inclusiva; Socialização de 
Experiências de Ensino na UFC; Meditação e Educação; Impostação/Educação da Voz. 

Atualmente são previstos dois dias para planejamento no início de cada semestre letivo, 
e dois dias para os Encontros Universitários. Esses dias podem ser melhor aproveitados 
e ter maior repercussão em termos de melhorias pedagógicas para os cursos, além de 
ampliados. As ações aqui previstas pretendem imprimir maior dinamicidade, incentivar 
o envolvimento dos professores com essas atividades e ampliar esses momentos com as 
atividades propostas para alunos e professores. 

Período de Realização das Atividades 
Outubro e Novembro 2006 
 - Levantamento junto aos coordenadores e professores dos Cursos de Licenciatura de 
temas e atividades a serem trabalhados com os professores; 
- Definição das atividades e seus ministrantes. 
Dezembro 2006 
Encontro Universitários/ Semana Prodocência  
Janeiro e Fevereiro 2007 
- Atividades específicas internas dos cursos 
Durante esse período os cursos seguirão uma programação interna para atender suas 
demandas específicas. 
Março 2007
Semana Pedagógica 

META 2 
Realização de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 
Palestras, oficinas e outros eventos formativos para os licenciandos sobre temas de 
interesse comum como: 
Educação Ambiental; Educação Inclusiva; Organização do sistema estadual de ensino – 
SEDUC; Organização do sistema municipal de ensino – SEDAS; Educação a Distância 
e Utilização de Novas Tecnologias de Comunicação e Informação; Oficinas com temas 
integradores, como, por exemplo a elaboração de um projeto pedagógico para uma 
escola, com a participação de licenciandos de diferentes cursos, exercitando o trabalho 
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coletivo e interdisciplinar. 

Integrando os Encontros Universitários instituiremos a Semana Prodocência, como já 
referido anteriormente, dinamizando e aproveitado esses espaços com ações formativas 
para professores e alunos. 

Período
Outubro e Novembro 2006 
Definição e planejamento junto com os coordenadores e professores dos cursos de 
Licenciatura de temas e atividades a serem trabalhados; 
Dezembro 2006 
Encontros Universitários/ Semana Prodocência 
Janeiro e Fevereiro 2007 
Realização de atividades específicas internas programadas pelos cursos 
Março 2007 
Semana Pedagógica 

META 3 
Produção de material didático 
Produção e edição de vídeos das palestras, mini-cursos e outras atividades formativas  
Produção de softwares e outros materiais (maquetes, jogos, kits didáticos, etc.). 
Publicação de textos produzidos por professores e/ou palestrantes; publicação das 
experiências socializadas (em livros indexados)  
Divulgação do material produzido na página eletrônica da UFC 
Período de Realização das Atividades:
Dezembro 2006 a Março 2007 
A produção de material didático será conseqüência das atividades realizadas: os textos 
que servirem de base para a apresentação dos professores serão reunidos e publicados 
para futuras consultas e fundamentação teórica; as palestras gravadas e editadas 
constituir-se-ão em acervo dos laboratórios ou ateliês de ensino. Outras atividades 
propostas pelos cursos também gerarão recursos pedagógicos

META 4 
Atividades de integração Universidade - Escola Básica 
Serão mediadas, principalmente, pelas práticas como componentes curriculares, de 
ensino e pelo estágio supervisionado, buscando promover a integração e colaboração 
entre a Universidade e a Escola Básica. 
Proposição de atividades: trabalho com temas integradores (meio ambiente, água, 
energia); oficinas de leitura; realização de experiências; aplicação de metodologias; 
atividades formativas com os professores; atividades de integração com a comunidade.   
As ações acima são sugestões, pois não se pretende chegar às escolas com uma 
programação estabelecida a priori. As atividades serão definidas a partir do contato dos 
professores e alunos de Prática de Ensino com a realidade escolar, respeitando, portanto, 
o projeto pedagógico da escola, seu planejamento interno para o período letivo, suas 
características e necessidades.
Período de Realização das Atividades:
Outubro e Novembro 2006
Contados iniciais para conhecimento e diagnóstico da escola. 
Dezembro 2006
Definição e planejamento das atividades a serem realizadas 
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Janeiro a Março 2007 
Realização das atividades 

Descrição dos resultados esperados:
As ações propostas neste projeto trarão resultados a curto, médio e longo prazos. 

No que se refere às Atividades formativas para os professores formadores (meta 1), 
deverão estar articuladas às  necessidades dos novos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
de Licenciatura que pressupõem, conforme já mencionado, uma mudança significativa 
na forma de compreender a formação docente. Certamente que essa mudança não se 
efetivará apenas por estar prevista nos textos dos projetos e para que as ações 
pedagógicas sejam coerentes com as transformações anunciadas há que se cuidar da 
formação dos formadores. Nesse sentido, as atividades formativas aqui previstas 
procurarão abordar temas de interesse dos professores e oportunizar a reflexão sobre 
suas práticas a luz das mudanças pretendidas.  

Uma preocupação, já apresentada por alguns coordenadores, diz respeito à 
operacionalização das 400 horas de Prática como Componente Curricular, que devem 
ter a função de oferecer ao futuro professor oportunidades de reflexão e inserção na 
realidade social e educacional, contribuindo para a formação de sua identidade docente 
desde o início do curso. Os professores que trabalham com essa dimensão da prática 
precisam compreender seu significado para a formação docente, caso contrário ela pode 
se limitar aos mesmos moldes do modelo anterior, ou seja, prática experimental de uma 
determinada disciplina sem a relação com a docência. Esse é um dos aspectos que 
necessita ser trabalhado com os professores formadores para que as mudanças 
pretendidas saiam realmente do papel. De forma idêntica situam-se os estágios 
supervisionados, os trabalhos de conclusão de curso e as atividades complementares. 
Esse e outros aspectos que se constituem inovações nos projetos pedagógicos das 
Licenciaturas precisam ser alvo de estudo, reflexão e questionamento, a fim de 
professores e alunos se apropriem de seu significados como elemento formativo.

As diferentes atividades aqui propostas são entendidas como espaços de 
formação, tanto para os licenciandos, como para os professores formadores. Não só as 
palestras, os mini-cursos ou as oficinas - em que o professor tem oportunidade de 
interagir com elementos teóricos que lhe permitam compreender; analisar, 
contextualizar, problematizar sua ação docente e buscar alternativas críticas e criativas 
de intervenção pedagógica - são entendidos como momentos de formação. A 
participação em atividades de elaboração de material didático, atividade de intervenção 
na escola básica, acompanhamento de alunos, participação de debates, acompanhamento 
e avaliação dos projetos pedagógicos são eventos de forte caráter formativo, que 
oferecem aos professores e alunos subsídios para re-significar o trabalho docente.

No que se refere às atividades acadêmico-científico-culturais (meta 2), para
que cumpram sua função dentro da proposta curricular, é necessário que a instituição 
ofereça sistematicamente atividades didático-pedagógicas capazes de proporcionar ao 
futuro professor opções de escolha, condições de cumprir as duzentas horas ao longo do 
curso sem que haja uma concentração dessas horas nos semestres finais do curso. Essas 
atividades devem imprimir à matriz curricular flexibilidade e diversificação e oferecer 
alternativas para superar uma visão mais conservadora de atividade acadêmica restrita à 
sala de aula, proporcionando aos licenciandos experiências de aprendizagem em 
diferentes formatos. 

A produção de material didático (meta 3) abrirá significativo espaço de 
contato e produção de material didático, de discussão coletiva e interdisciplinar, de 
vivências e experiências que oportunizem a transposição didática. Espaços de criação 
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como esses vêm sendo reivindicados reiteradas vezes pelos professores que trabalham 
com as Práticas como Componente Curricular, com as Práticas de Ensino, dentre 
outras, pois não contam em seus cursos com laboratórios nem material adequados ao 
desenvolvimento de suas atividades, uma vez que os existentes estão preparados para 
atender às necessidades dos Bacharelados

As atividades de integração Universidade - Escola Básica (meta 4) 
promoverão um estreitamento desta inter-relação, criando condições para tornar a 
formação tanto dos licenciandos como dos professores formadores mais contextualizada 
e dinâmica. A aproximação com situações concretas permite a problematização dos 
referenciais teóricos, o contato com diferentes atividades escolares e curriculares e a 
busca de uma compreensão mais aprofundada e crítica dessa realidade a partir do 
recurso a teoria.  

A longo prazo, as atividades previstas neste projeto imprimirão um salto 
qualitativo aos Cursos de Licenciatura com professores mais qualificados, maisP espaço 
para trabalhar com material adequado à inserção do professor nas atividades da 
docência, atividades programadas que propiciem a articulação do currículo com 
temáticas atuais e de interesse do aluno, e uma maior articulação com espaço de atuação 
profissional do futuro professor. 

Fortaleza, 14 de setembro de 2006 

Professor(res) Responsável(eis) pelo Projeto:

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Musical 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia 

_________________________________________________

 Coordenador do Curso de Licenciatura em Física 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em História 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras 
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_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Química 

_________________________________________________

Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

_________________________________________________

José Maria

Assessor da Pró-Reitoria de Graduação da UFC 

_________________________________________________

Carmensita Matos Braga Passos 

Coordenadora da Formação Pedagógica nas Licenciaturas  

________________________________________

Ana Maria Iorio Dias 

Pró-Reitora de Graduação da UFC 
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CONVÊNIO Nº204 / 2006 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA COM 
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ.

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 
07.954.604/0001-60, com sede na Avenida Luciano Carneiro, nº 2235, Vila União, neste ato 
representado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Luiziane de Oliveira Lins, brasileira, CPF 
382.085.633-15, residente e domiciliada nesta capital, com a interveniência da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato representada pela sua 
titular Ana Maria de Carvalho Fontenele, brasileira, CPF nº 439.232.917-87, residente e 
domiciliada nesta capital e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, neste ato representada 
por seu Magnífico Reitor, Professor René Teixeira Barreira, brasileiro, CPF nº 018.207.963-
53, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, nos termos que seguem:    

Fundamenta-se o presente convênio na Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, na Lei nº
6.494, de 07.12.77, regulamentada pelos Decretos 87.497, de 18.08.82 e 89.467, de 
21.03.84 e no convênio de cooperação técnica celebrado entre a Universidade Federal do 
Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, de 28 de fevereiro de 2005. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Convênio de Cooperação tem como objeto: 

a) Formalizar um instrumento legal que viabilize ações colaborativas no que diz respeito ao 
Estágio Supervisionado e à Prática de Ensino com a finalidade de contribuir para o avanço na 
qualidade da formação teórico-prática dos estudantes de Pedagogia e demais Licenciaturas 
Plenas, pela qual são responsáveis essas instituições; 

b) Fortalecer os vínculos entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o sistema educacional 
do Município de Fortaleza, possibilitando a preparação profissional dos estudantes  do Curso 
de Pedagogia e demais Licenciaturas Plenas da UFC, e o aperfeiçoamento das atividades 
didático-pedagógicas das instituições formadoras; 

c) Inserir os estudantes  de Pedagogia e demais Licenciaturas Plenas da UFC na realidade 
escolar, oportunizando situações de aprendizagem teórico-prática a partir das  diferentes 
atividades que envolvem o exercício da docência e o desenvolvimento do projeto político-
pedagógico das escolas da rede de ensino público, a par de atividades de planejamento, 
acompanhamento, gestão e avaliação do processo ensino-aprendizagem. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DIRETRIZES 

O presente instrumento tem como diretrizes: 

a) Estabelecer de forma sistemática a parceria entre as instituições, envolvendo professores 
responsáveis pelas disciplinas Estágio Supervisionado e Prática de Ensino, professores das 
escolas municipais, estudantes do Curso de Pedagogia e demais Licenciaturas com vistas a 
fomentar uma reflexão  crítica sobre a qualidade do processo educativo nas escolas públicas; 

b) Socializar o conhecimento produzido nas instituições formadoras acerca das situações de 
ensino-aprendizagem visando a melhoria da ação docente; 

c) Possibilitar aos envolvidos no Convênio o desenvolvimento de atividades que contemplem: 

1. O fortalecimento do compromisso com a educação pública e gratuita;  

2. A reflexão acerca da organização e gestão do trabalho escolar numa perspectiva 
coletiva e democrática;  

3. A orientação e a mediação do processo ensino-aprendizagem; 

4. O respeito à diversidade, seja de classe social, de etnia, de raça,  ou cultural, entre 
outras ; 

5. O desenvolvimento de práticas investigativas; 

6. O aprimoramento de hábitos de colaboração e trabalho em equipe. 

d) Realizar ações interdisciplinares que se tornem referência da presença da Universidade nas 
áreas em que se situa e que venham a contribuir para melhoria da ação didático-pedagógica 
das escolas, assim como para a formação dos estudantes-estagiários. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 

 A formalização da concessão de estágio efetivar-se-á mediante a elaboração de um termo de 
compromisso celebrado entre  a ................  e o estagiário, com a interveniência obrigatória da 
UFC, conforme disposto na Lei nº. 6.494, de 07.12.77. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES 

Compete à Universidade Federal do Ceará: 

a) Oferecer material de apoio necessário à realização das atividades dos estagiários;  

b) Contribuir para o aperfeiçoamento e atualização do corpo docente das unidades escolares 
onde se realizam os estágios e práticas de ensino de acordo com as necessidades 
apresentadas; 

c) Apresentar, ao final do estágio, um relatório circunstanciado que contemple a avaliação da 
atividade na perspectiva dos sujeitos envolvidos. 
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Compete ao Professor Orientador de Estágio: 

a) Articular-se com professor(a) da unidade escolar que passará a ser co-supervisor(a) para 
efeito do acompanhamento e avaliação do estagiário; 

b) Acompanhar o planejamento e a execução das práticas, à luz das reflexões desenvolvidas 
nos cursos de formação, e conduzindo a avaliação do estágio numa perspectiva  crítica da 
teoria e da estrutura curricular do curso; 

c) Orientar a seleção dos conteúdos e das estratégias mais adequadas à  aprendizagem dos 
alunos, considerando seus diferentes níveis de desenvolvimento e o projeto político-
pedagógico da escola-campo de estágio.  

Compete ao Estagiário: 

a) Elaborar um plano de trabalho com a orientação dos professores supervisores e a 
colaboração do(a) professor(a) co-supervisor(a), respeitando o projeto pedagógico da escola; 
b) Zelar pelo patrimônio da escola e pelo bem-estar dos alunos, professores e funcionários; 

c) Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações acadêmicas. 

Compete à SEDAS/Secretarias Executivas Regionais: 

a) Promover a abertura de suas escolas e o devido acolhimento dos estagiários; 

b) Viabilizar a realização de reuniões semestrais com representantes da Secretaria Executiva 
Regional e das escolas-campo para levantamento de expectativas e interesses acerca do 
estágio; 

c) Fornecer material de apoio necessário ao desenvolvimento das atividades didático-
pedagógicas dos(as) estagiários(as);  

d) Fornecer a cada semestre a relação das unidades escolares que se prontificam a receber os 
estagiários; 

e) Realizar, em favor dos estagiários, seguro contra acidentes pessoais; 

f) Fornecer, ao estagiário, bolsa ou outra forma de contraprestação cabível. 

Compete às escolas pertencentes ao sistema educacional do Município de Fortaleza: 

a) Disponibilizar os espaços escolares necessários e o material permanente existente na 
escola para a realização do estágio curricular supervisionado e a prática de ensino;  

b) Comunicar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do encerramento das atividades, a decisão 
da escola em continuar ou não a oferecer campo de estágio curricular no semestre seguinte. 

Compete ao(`a) professor(a) Co-Supervisor(a): 

a) Conhecer, colaborar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas desenvolvidos pelo 
estagiário. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

Este Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura, em conformidade com o que 
estabelece o Termo de Convênio assinado entre a Universidade Federal do Ceará e a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza com interveniência da Secretária de Educação e Ação Social 
do Município de Fortaleza. 

CLÁUSULA  SEXTA – DA RESCISÃO 

O presente convênio poderá ser denunciado nas hipóteses legais cabíveis e, a qualquer tempo, 
desde que qualquer das partes convenentes assim vir a entender e à outra der ciência, por 
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

Este convênio será publicado, em extrato, nos Diários Oficiais da União, e do Município de 
Fortaleza. 

E, por acharem justas e acertadas, os convenentes assinam o presente Convênio em 03 (três) 
vias de igual teor e para um só fim, o que fazem na presença de testemunhas que também 
subscritam, para que o mesmo produza os efeitos legais. 

Fortaleza, 1º de dezembro de 2006. 

Ana Maria de Carvalho Fontenele 

Secretária Municipal de Educação e Assistência Social 

René Teixeira Barreira 

Reitor da Universidade Federal do Ceará 

TESTEMUNHAS: 

1._______________________________________________     

2._______________________________________________ 

Visto da Assessoria Jurídica 


