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RESUMO 

 

O cenário de estudo acerca do currículo, seja na esfera da educação básica ou do 

ensino superior, tem ganhado espaço cada vez mais acentuado nos debates sociais, 

políticos e econômicos na atualidade. O currículo, reconhecidamente como espaço 

de conflito, ao ser tomado como função de uma educação capaz de responder aos 

anseios e necessidades de um processo formativo, na compreensão e significação 

da interação entre saberes produzidos cientificamente e saberes da experiência 

vivida, passou a ser um determinante representativo na formação de professores 

para atuarem em contextos marcados, expressivamente. Cada vez mais 

intensificada na era da globalização, advoga uma organização curricular para a 

formação docente pautada no diálogo, respeito, autonomia reflexiva, tolerância e 

compreensão do “mundo da vida" como possibilidade da construção e produção de 

um conhecimento mais humano e humanizado no espaço escolar. O presente 

estudo tem como pergunta norteadora: Como a proposta curricular da concepção de 

formação docente se desenvolve nos cursos de licenciatura da UERR, Campus de 

Rorainópolis? E como problema: Qual a concepção de formação docente e que 

práticas formativas emancipatórias se desenvolvem à luz da proposta curricular dos 

cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Roraima, Campus de 

Rorainópolis? A pesquisa compreende Rorainópolis como contexto específico, a 

partir das significações e representações de mundo, extraídas das experiências 

vividas por coordenadores, professores e egressos. Toma como metodologia a 

modalidade de pesquisa qualitativa, com uma variação de métodos exigidos a esse 

tipo de investigação. Utiliza a observação livre e a técnica de entrevista 

semiestruturada na busca de mecanismos e ferramentas fundamentados na 

representação de mundo expressa nas significações de coordenadores, professores 

e egressos dos cursos de licenciatura da UERR, Campus de Rorainópolis. A análise 

interpretativa se dá por meio de recortes. Aponta o processo de significações 

inerentes ao estudo, referentes à discussão proposta no texto apresentado, 

destacando a necessidade de uma percepção curricular dos cursos sobre o contexto 

de formação adequada do professor formador para a execução curricular nos 

cursos, como também a necessidade de melhor infraestrutura acadêmica da 

universidade e uma proposta curricular que nasça da realidade local para essa 

realidade de modo integral. Que promova o esclarecimento e a emancipação do 

currículo, a partir da significação e ressignificação teórica e prática. Dessa forma, a 

pesquisa não se encerra aqui por se tratar de um tema infinito e complexo diante da 

ciência. Não tem a pretensão de se afirmar sobre essa direção. Espera-se que a 

análise aqui feita contribua para trazer à tona questões de nossa época, ou, pelo 

menos, suscitar questionamentos que nos façam pensar o estabelecido, perceber as 

contradições e produzir novas possibilidades de uma educação comprometida com 

uma sociedade mais humana. 

Palavras-chave: Currículo. Cursos de licenciatura da UERR – campus Rorainópolis. 

Formação de professores. Esclarecimento. 

  



ABSTRACT 

 

The study scenery concerning the curriculum, be in the sphere of the Basic Education or 

of the higher education, it has been winning a space more and more accentuated at the 

present time in the social, political and economical debates. The curriculum, thankfully as 

conflict space, when being taken as function of an education capable to answer to the 

longings and needs of a formative process, in the understanding and significance of the 

interaction among you know produced scientifically and you know about the lived 

experience, it became a representative determinant in the teachers' formation for us to 

act in contexts marked by the teachers' formation, expressively more and more 

intensified in the age of the globalization, it pleads an curricular organization for the ruled 

educational formation in the dialogue, respect, reflexive autonomy, tolerance and 

understanding of the " world of the life " as possibility of the construction and production 

of a more human knowledge and humanized in the school space. Does the present study 

have as question that was based in it as the curricular proposal of the conception of 

educational formation grows in the courses of degree of UERR, Campus of Rorainópolis. 

And as problem: Which the conception of educational formation and what freeing 

formative practicesdo grow to the light of the curricular proposal of the courses of degree 

of the State University of Roraima, Campus of Rorainópolis. The research understands 

Rorainópolis as specific context, starting from the significances and world 

representations, extracted of the experiences lived by coordinators, teachers and exits. 

Teachers and coordinators that act in the formation, through the State University of 

Roraima (UERR). it Takes as methodology the modality of qualitative research, with a 

variation of methods demanded to that investigation type. It uses the free observation 

and the technique of semiestructural interview in the search of mechanisms and 

resources based in the expressed world representation in the coordinators' significances, 

teachers and exits of the courses of degree of UERR, Campus of Rorainópolis. The 

analysis interpreted if it gives through cuttings. It points the process of inherent 

significances to the study, referring to the discussion proposed in the presented text, 

detaching the need of a curricular perception of the courses on the context of appropriate 

formation of the former teacher for the curricular execution in the courses, as well as the 

need of better academic infrastructure of the university and a curricular proposed that it 

is born of the local reality for that reality in an integral way. That it promotes the 

explanation and the emancipation of the curriculum, starting from the significance and 

theoretical and practical remeaning.    

   

Key Words: Curriculum. Courses of degree of UERR Rorainópolis. Formation of 

Teachers. Clarification.  
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INTRODUÇÃO 

 

No conhecimento estão dois elementos básicos: o sujeito (cognoscente) e o 

objeto (cognoscível). O cognoscente é o indivíduo capaz de adquirir conhecimento 

ou o indivíduo que possui a capacidade de conhecer. O cognoscível é o que se pode 

conhecer. 

O conhecimento pode ainda ser aprendido como um processo ou como um 

produto. Quando se refere a uma acumulação de teorias, ideias e conceitos, o 

conhecimento surge como um produto resultante dessas aprendizagens, mas como 

todo produto é indissociável de um processo, pode-se então olhar o conhecimento 

como uma atividade intelectual através da qual é feita a apreensão de algo exterior à 

pessoa. 

A pesquisa científica lança-se no desejo e necessidade de conhecer ou saber 

mais sobre um determinado fenômeno, que, normalmente, tem sua origem objetiva 

tecida na malha intelectual subjetiva do pesquisador. Portanto, está sempre 

articulada na sistematização histórica, alicerçada pela vida intelectual, profissional e 

social do pesquisador. 

Por conta disso, Morin (2005) ensina que a ciência é inseparável de seu 

contexto histórico e social. Evidentemente, a temática problematizada em questão 

não poderia ter originado de outro espaço, senão do conhecimento de experiências 

vividas em âmbito pessoal, social, profissional e intelectual. Experiências 

configuradas a partir de uma relação de proximidade e imersão na realidade do 

objeto investigado, que se descreve como a sistematização e comportamento 

curricular dos cursos de licenciaturas da Universidade Estadual de Roraima (UERR), 

Campus de Rorainópolis. 

Desde os primeiros vínculos profissionais vividos na Universidade, este autor 

já refletia que o ensino para a pesquisa seria um favorecedor para a tomada de 

consciência humanizante qualificada, desde que fosse ele coerente, criativo, 

problematizador e, por tudo isso, até mesmo um tanto tomado pelo sonho realizador 

que propõe além da validação de conhecimentos já produzidos. 

Em momento mais tardio da trajetória profissional, certas inquietações e 

interesses levaram este autor a estudar o currículo e a formação de professores, 

envolvendo-se em seu contexto. Sem abandonar as perspectivas fundantes da 
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própria história anterior, preocupava-se com a necessidade de ampliar o 

conhecimento sobre o currículo e formação de professores, de modo a qualificar-se 

para contribuir com mais segurança, entendendo-a como possibilidade real e efetiva 

da ação do sujeito-professor. 

Explica-se também essa opção, já em momento de maturidade profissional, 

por uma convergência de interesses. É inegável a centralidade que a questão do 

currículo vem assumindo, nas últimas décadas, no cenário dos debates 

educacionais. E esse debate intensifica-se por ser o currículo a mais clara 

expressão das políticas educacionais. Estavam assim delineados os parâmetros de 

escolha, para a realização dos estudos de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo, assim como também da linha de pesquisa a 

que se filia este trabalho. À luz desses parâmetros, surge também o privilégio da 

competente e parceira orientação. 

No mesmo cenário de debates, abre-se lugar para a busca por uma atuação 

educativa que contemple, no processo de ensino e aprendizagem, a preparação 

para a participação significativa na vida social e o fortalecimento contínuo dessa 

mesma participação, para mencionar os grandes protagonistas do ato educativo. E, 

nessa busca, coloca-se em questão a opção pela universidade. 

De forma complementar e paralela, a opção pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo resulta da reunião das possibilidades de estudos afinados aos 

interesses de pesquisa num percurso e anseio pessoal e profissional deste 

pesquisador. Por conta disso, há de se dizer, em benefício da clareza, que esta 

pesquisa é fruto desse anseio, que jamais pode ser pensada como circunstancial e 

individual. Pelo contrário, muitos foram os determinantes, os encontros e 

desencontros ao longo de uma travessia coletivamente construída. Traços dessa 

travessia, certamente, revelam-se, de forma explícita e implícita, nas tessituras 

desse texto.  

Paralelamente ao despertar dessas possibilidades e engajamentos, este 

pesquisador docente trabalhou na produção de um material de apoio pedagógico 

com o Currículo e Ensino Básico, material elaborado para alunos do Curso Normal 

Superior da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), a saber, o livro Currículo e 

Ensino Básico (GUIMARÃES, 2007).  

As mudanças estruturais na sociedade brasileira e as exigências do Ministério 

da Educação (MEC) para que as instituições de ensino superior promovam 
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reformulações curriculares, conforme as orientações expressas nas Diretrizes 

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

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (2002), tem fomentado 

pesquisas e reflexões, bem como vem permitindo que as discussões sobre o 

assunto ocupem lugar de destaque entre os educadores brasileiros nos últimos 

anos. 

Tais procedimentos acadêmicos abrangem estudos a respeito da formação do 

profissional da educação, nas práticas formativas, e os conhecimentos necessários 

para o desenvolvimento do trabalho docente, em uma escola de massa, que ainda 

apresenta graves questões em relação à qualidade do ensino, à repetência e à 

avaliação da aprendizagem. Essa escola contemporânea tem como compromisso 

pedagógico e político preparar o aluno da escola pública para participar do meio 

social, de modo crítico, transformador e emancipatório. 

Registra-se que ainda é insuficiente o estudo sobre o estatuto epistemológico 

da licenciatura como ciência. Diante de tantas possibilidades, foi feito um recorte 

para o dimensionamento do objeto em estudo, que são os cursos de licenciatura da 

Universidade Estadual de Roraima (UERR), Campus de Rorainópolis, por entender 

ser este o lócus por excelência da formação de professores para atuarem nos anos 

iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Diante disso, o objetivo geral 

desta investigação busca conhecer como o currículo dos cursos de licenciatura da 

UERR se dá e realiza na formação de professores para atuarem na realidade do sul 

do Estado, identificando suas limitações e possibilidades. 

Pretendeu-se, então, realizar um estudo da Proposta Curricular dos Cursos 

de Licenciatura da Universidade Estadual de Roraima (UERR), Campus de 

Rorainópolis, implantada no primeiro semestre de 2005, e analisar a trajetória 

percorrida pela política de formação de professores no Estado de Roraima entre 

2005 e 2015, na construção de uma concepção e uma prática formativa própria e 

adequada aos princípios curriculares norteadores dos cursos de licenciatura da 

UERR e às condições locais, regionais e nacionais do mundo do trabalho. 

As origens dessa trajetória se iniciam em 2005, quando foram criados os 

cursos de licenciatura na UERR e implantados no Campus de Rorainópolis. 

Portanto, é mais de uma década formando professores. Essa história se insere na 

polêmica trajetória do curso de licenciatura brasileiro e de suas regulamentações, o 

qual busca, até nossos dias, delinear uma identidade do profissional por esses 
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cursos formado, uma vez que, desde a instituição do padrão nacional de formação 

de professores na universidade brasileira, sua identidade mostra-se difusa no 

contexto da licenciatura. Ainda assim permanece, mesmo com as mudanças 

ocorridas em 1961, em decorrência dos postulados da Lei n.º 4.024, com as 

imposições das leis da Ditadura Militar de n.º 5.540/68 (Reforma Universitária) e n.º 

5.692/71 (Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus), e com a Lei n.º 9.394/96, em vigor. 

No contexto da abertura política brasileira dos anos de 1980, o Departamento 

de Educação, acompanhando as discussões presentes no cenário nacional, 

incorporou os princípios do movimento de educadores, na ocasião, denominado 

Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador 

(CONARCFE). Esse movimento definiu, para o curso de licenciatura, a docência na 

pré-escola e nas séries iniciais de escolarização (terminologia da época) como eixo 

norteador de sua formação. Em consequência, os currículos propostos em 1981/1, 

1994/1 e 2004/1 assumem a docência na educação fundamental como a base de 

identidade do licenciado. 

Com efeito, uma percepção que acredita tornar o currículo emancipatório e 

representativo nos cursos de licenciatura da UERR estaria mais bem qualificada 

para acompanhar a dinâmica das mudanças no sul do Estado. A partir dessa 

percepção para o fenômeno curricular no contexto da formação local de professores, 

definiu-se como pergunta norteadora da pesquisa: como a proposta curricular da 

concepção de formação docente se desenvolve nos cursos de licenciatura da 

UERR, Campus de Rorainópolis? A indagação leva ao pressuposto de que o 

currículo da formação de professores em realidades diferenciadas, como a que se 

desvela no sul do Estado, demanda uma reflexão acerca da formação com buscas a 

promover a melhoria da qualidade social do ensino e da aprendizagem, tomadas 

como categorias indutoras das possibilidades de inclusão social e desenvolvimento 

humano. 

Quanto ao problema desta pesquisa, tanto o estudo das concepções 

expressas na proposta curricular de 2004/1 como a análise de perfil profissional do 

licenciado que se pretende formar são a ele pertinentes. O problema pode ser assim 

enunciado: Qual a concepção de formação docente e que práticas formativas 

emancipatórias se desenvolvem à luz da proposta curricular dos cursos de 

licenciatura da Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis? 
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Para responder ao problema norteador, a partir do desvelamento do objeto 

investigado, o objetivo geral consistiu em: conhecer como o currículo do curso de 

licenciatura da UERR se dá e realiza na formação de professores para atuarem na 

realidade do sul do Estado, identificando suas principais limitações e possibilidades. 

Metodologicamente, outros aspectos substanciais foram desenvolvidos no decorrer 

do trabalho. A explicitação do problema deu norte à pesquisa que embasou este 

trabalho, em busca da compreensão do fenômeno de estudo, sendo 

necessariamente suscitados, entre outros, os seguintes objetivos específicos: 

a) estudar a formação de professores na perspectiva do conceito de 

esclarecimento no contexto da Teoria Crítica; 

b) analisar os desafios conceituais da licenciatura na contemporaneidade; 

c) conhecer o currículo da formação de professores no contexto educacional 

da UERR, as contribuições dos cursos de licenciatura para um processo 

de formação emancipadora a partir do que foi dito pelos sujeitos e da 

análise interpretativa da proposta curricular em execução. 

Pretendeu-se equacionar esses objetivos no percurso da pesquisa. O 

caminho investigativo levou à adoção da metodologia à pesquisa qualitativa, na 

modalidade de pesquisa-ação. Este estudo, por meio da pesquisa qualitativa, busca 

oferecer subsídios reflexivos e críticos para (re)discutir a constituição do currículo na 

formação de professores no sul do Estado de Roraima. Atendidas as exigências 

sistemáticas da Ciência, a pesquisa de campo serviu-se de um referencial teórico 

que forneceu subsídios que auxiliaram no estudo da questão dos cursos de 

licenciatura da UERR. O estudo teórico, tomado qualitativamente como auxiliar para 

o estudo de campo que se manifesta de primeira importância na pesquisa, contribuiu 

para a percepção sobre a organização e estruturação curricular dos cursos de 

licenciatura da UERR, a partir de conceitos e normativas que discutem o 

conhecimento e a forma como ele se dá e significa na estrutura curricular. 

As significações partilhadas no estudo empreendido sobre os cursos de 

licenciatura em relação à formação de professores em Rorainópolis, o descreveram 

como o lugar do conflito e debate sobre as transformações sociais. Um espaço que, 

mesmo diante de desacordos ou antagonismos ideológicos, tem como alvo a 

formação, para a evolução de um pensamento reflexivo e crítico.  

O currículo, enquanto espaço de debate e contradições conflitantes, foi 

concebido nessa pesquisa como um movimento de reforma educacional, encorpado 
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pela ideia de que todos os estudantes devem ter igualdade de oportunidades para 

aprender na escola. O fenômeno da aprendizagem significativa demanda respeito às 

suas particularidades. Questões que perpassam, entre outras dimensões da 

existência humana, pelo respeito e aceitação às peculiaridades de formação que 

também se expressam em diferentes modos e tempos de aprendizagem escolar. 

Essas foram categorias observadas no tratamento ao tema investigado durante todo 

o processo de coleta e análise dos dados. 

O curso natural da pesquisa conduzido por métodos e técnicas de 

desvelamento ao nível do respeito às condições próprias do fenômeno investigado, 

adotou, pelo mesmo princípio do direito à aprendizagem, a razão de que o currículo 

na formação de docentes nos cursos de licenciatura da UERR, Campus de 

Rorainópolis, necessariamente deve contemplar, de forma democrática, uma 

reflexão crítica referente ao problema manifesto da identidade da formação no 

contexto local. Uma representação ancorada em estudos que percebem a identidade 

como uma “celebração móvel”, formada continuamente pelos sistemas estruturais. 

Isso confirma a relevância das significações dadas pelos sujeitos da pesquisa a 

partir de suas representações de mundo e de homem. Pelo sim ou pelo não, estão 

impressas na organização curricular dos cursos, expressando particularidades de 

interesses subjetivos e institucionais, mais de consensos que de conflitos. 

Ao buscar resposta, é inevitável trazer à tona o conceito de “caráter 

emancipatório”, que impulsiona e qualifica a análise que se pretende desenvolver. 

Sobre o tema currículo emancipatório no contexto da Teoria Crítica, dedica-se 

capítulo específico deste trabalho, apresentando-o como instrumento inicial dessa 

discussão.  

Estudos afirmam que a escola, tal como hoje a conhecemos, nasce na 

passagem da Idade Média para o Mundo Moderno e o currículo, enquanto ideia 

nascente carrega a exigência de uma centralização escolar secularizada. Nesse 

momento, e de forma muito incipiente, inicia-se a profissionalização do ensino, com 

sua gradativa desvinculação das ordens da Igreja Católica. Correndo o risco de uma 

análise excessivamente apressada, chegamos ao século XVI, quando a ideia da 

eficiência já invade o espaço educativo e uma prescrição de ordem curricular, com 

vistas ao controle, já começa a se impor. A alfabetização para todos começa assim a 

se tornar uma exigência e uma necessidade, inicialmente para a divulgação de 

preceitos bíblicos, mas, a seguir, para a aprovação ideológica do capitalismo 
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nascente e para o entendimento de suas necessidades de qualificação de mão de 

obra.  

Neste ponto, cabe recorrer a Sacristán (1999). Ao tratar do legado da 

modernidade para a educação (p. 149), o autor o qualifica como incompleto. Para 

compreender tal qualificação, deve-se considerar que a educação serviu, como 

acima mencionado, à manutenção de uma sistema de produção baseado no 

capitalismo, e que o moderno projeto de educação propõe a formação de um 

homem disciplinado e cultivado para viver uma ordem social carregada de civilidade 

e moralização. Nas palavras do autor, “[...] o indivíduo produto da educação, 

segundo o legado moderno, seria o ser culto, o bom cidadão, com personalidade 

adequadamente formada, e o bom trabalhador” (p. 150). Os guias para o 

desenvolvimento das ações educativas estão assim postos ou neles está 

concentrado o que pode (ou não deve?) oferecer a escola. Observa-se a identidade 

presente nestas linhas (e entrelinhas) entre concepção de currículo e as concepções 

de “educação/formação” do “homem culto”, “bom cidadão” e “bom trabalhador”, além 

das relativas à “escola” e seu “papel” nessa formação. 

Não se encontram, facilmente, alternativas a tal estado de coisas, em que o 

controle social se apresenta como objetivo primeiro das políticas públicas para a 

educação, que se constroem muito apartadas dos interesses humanos. Apesar das 

dificuldades, está na busca de um currículo emancipatório a alternativa que avança 

em direção à educação libertadora. E, na perspectiva de se discutir essa 

possibilidade, encontra-se a motivação da pesquisa descrita neste trabalho. 

Retornando à questão (em duplo desdobramento) que move este trabalho, 

percebe-se a necessidade de um percurso de estudo que permita afirmar sobre 

quais são seus objetivos específicos e os modos de seu alcance: 

a) estudar a formação de professores na perspectiva do conceito de 

esclarecimento no contexto da Teoria Crítica. Essa discussão tem como foco 

a natureza da docência, o papel da universidade e o conceito de 

esclarecimento no percurso da formação de professores. Assim se constitui o 

Capítulo 1. Discutir o conceito de esclarecimento no contexto da formação de 

professores na contemporaneidade nos conduz trilhar por um caminho 

complexo e cheio de conflitos. No entanto, tais conflitos abrirão clareiras, 

oportunizando compreender o conceito de esclarecimento, com a saída do 

homem de sua minoridade, e o papel da formação docente frente aos 
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desafios do século XXI. Esses conflitos permitirão também ao homem 

mergulhar na natureza da sua maioridade, superando a incapacidade de fazer 

uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo; 

b) a partir de um aspecto do contexto geral que deu origem aos cursos de 

licenciatura, o Capítulo 2 trata da licenciatura: desafios conceituais na 

contemporaneidade. O referido capítulo objetiva compreender como se dá a 

produção do conhecimento sobre formação inicial do professor nos cursos de 

licenciaturas. Sua construção está ancorada nas publicações de artigos mais 

recentes que tratam das políticas educacionais sobre formação de 

professores nos cursos de licenciaturas;  

c) exposição da metodologia de trabalho para análise sobre a trajetória da 

Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis, e o currículo da 

formação de professores são constituintes do Capítulo 3. Vale ressaltar, 

mesmo assim, que se tencionou trazer em linhas gerais sua relevância para 

compreender o contexto do currículo da formação docente. Embora sabendo 

que é um percurso exaustivo, e correndo o risco de ser mal entendido por não 

ser historiador, mesmo assim tentou-se arriscar em discorrer nesse capítulo o 

modelo de universidade que influenciou as universidades brasileiras no 

contexto do currículo de formação docente, em particular, a Universidade 

Estadual de Roraima (UERR), Campus de Rorainópolis; 

d) no Capítulo 4, são apresentados o percurso metodológico e as análises dos 

resultados do currículo da formação de professores no contexto educacional 

da UERR. A origem curricular do curso de formação de professores da UERR 

está imbricada na trajetória da elaboração e organização política, social e 

econômica do Estado de Roraima e de todo o Território Nacional. Para 

compreender a evolução de sua forma estrutural até a atual, é preciso um 

caminhar histórico, que perpasse os primórdios educativos da formação 

intelectual e socioeconômica em nível nacional, impulsionados pelas 

necessidades econômicas e práticas políticas que se configuraram desde o 

processo colonizador do país até a reestruturação das políticas de habitação, 

colonização e integração social e econômica da Amazônia. 

Embora os saberes científicos estejam firmados numa lógica que lhes confere 

o status de conhecimento universalmente válido, as disposições didáticas, 

metodológicas e epistemológicas sobre o tema do currículo investigado, descrito nas 
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falas dos sujeitos da pesquisa, mostram que é preciso a sensibilidade de que os 

saberes da experiência vivida se justifiquem de modo fundante nas representações 

de mundo construídas e ressignificadas pela consciência que conhece. Um 

comportamento que eleva a condição de possibilidade de construção social do 

currículo, colocando em parâmetro de igualdade os saberes da ciência e os saberes 

das experiências, construídos a partir da significação e ressignificação da realidade 

vivida. 

O currículo, ao colocar-se como ocupante de lugar determinado aos 

representantes da Ciência no campo educacional, postula que uma discussão de 

política curricular, com variáveis na formação de docentes, tem por dever 

apresentar-se com capacidade para lançar luzes epistemológicas e axiológicas 

significativas à complexidade da realidade natural e social da vida. Principalmente 

no que se refere a um modelo educacional eficaz e contextualizado nos anseios 

humanos locais, sem perder de vista as propositivas das Diretrizes Curriculares de 

ordem nacional. 

Ao considerar a complexidade social e intelectual do tema problematizado na 

contemporaneidade, o estudo sobre o currículo dos cursos de licenciatura priorizou 

aspectos epistemológicos e formativos como fatores capazes de interferir 

diretamente na eficácia e eficiência curricular, no processo formativo em sala de aula 

e também na vida social diária das pessoas. Alicerçou-se em uma percepção 

consciente da importância do local, sem perder de vista o global, expresso por meio 

de normas estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação na 

área de conhecimentos sobre a docência. 

A pesquisa parte do princípio de que os cursos de licenciatura da UERR 

necessitam discutir o currículo, e coloca na clareira do debate termos como 

esclarecimento e emancipação, objetivando construir o perfil da formação/professor. 

A interpretação dada às significações dos sujeitos da pesquisa sobre o currículo dos 

cursos de licenciatura na formação docente para atuação no contexto do ensino e 

aprendizagem de Rorainópolis, juntamente com a análise reflexiva e crítica feita 

acerca da proposta curricular dos cursos dividida em sete propostas distintas e aos 

documentos que os regulamentam curricularmente, seguiu orientações e técnicas de 

análises ancoradas no modo de pesquisa qualitativa, auxiliada, quando necessário, 

por técnicas solidificadas no método hermenêutico de perceber, descrever e 

interpretar o objeto. 
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Por sua característica particular expressa na exigência metodológica de 

percepção e interpretação do objeto investigado, a realidade marcada por suas 

particularidades espaciais, temporais e relacionais foi tomada como dado 

imprescindível ao êxito da investigação. Embora utilizando de um mosaico de 

métodos qualitativos, oportunamente descritos nos procedimentos metodológicos, a 

expressividade na construção da pesquisa está na capacidade de leitura, descrição 

e interpretação do Campus da UERR em Rorainópolis, das experiências partilhadas 

pelos 56 sujeitos da pesquisa, sendo 7 coordenadores de curso, 14 professores e 35 

egressos. Juntamente com o pesquisador, que se absteve da utilização de pré-

julgamentos ou pré-juízos, são as principais fontes de informações e dados 

essenciais para levar em frente a pesquisa. 

Muito além da exigência do próprio objeto investigado, o uso do método 

respondeu ao tipo de pesquisa qualitativa usada na investigação empírica, pois 

permitiu ao pesquisador ouvir e descrever as vozes dos sujeitos, livre de juízos 

preconcebidos (CHIZZOTTI, 2013). A pesquisa buscou respeitar as condições 

próprias nas quais o fenômeno do currículo se manifestou significativamente. 

Priorizou-se o processo em detrimento do produto, centralizado no significado do 

mundo percebido pelos sujeitos entrevistados. 

Os procedimentos metodológicos adotados permitiram identificar unidades de 

significações subjetivas presentes nas partilhas de experiências dos sujeitos, que 

contribuíram no estabelecimento de mostrar que há elementos relevantes na 

proposta curricular dos cursos investigados.  

O procedimento técnico viabilizou a coleta de dados de modo transversal, por 

meio de entrevistas semiestruturadas e anotações decorrentes das observações em 

campo. Ocorreu paralelamente à partilha com os sujeitos da pesquisa, no sentido de 

interpretar suas experiências vividas e percepções de mundo, significadas e 

ressignificadas na prática, a partir da execução curricular do curso. Todo o processo 

foi formalizado pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e demais 

documentos constantes nos anexos, analisado e aprovado pela Comissão de Ética.  

Reitera-se que, por se tratar da pesquisa qualitativa, após os sujeitos 

expressarem livremente o que pensam e sentem sobre o objeto investigado, o 

pesquisador procedeu à análise interpretativa das significações identificadas e 

categorizadas, feitas a partir de intensas leituras das transcrições literais das 

entrevistas. Seguiu os princípios da pesquisa qualitativa, procedendo, então, à 
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avaliação e síntese do conjunto de ideias e de fatos partilhados pelos coordenadores 

dos cursos, pelos professores e egressos do Campus de Rorainópolis, onde 

funcionam os cursos de licenciatura. 

Por outro lado, a interpretação das significações dos sujeitos e o destaque da 

concordância e discordância de ideias entre eles e as análises dos recortes das 

anotações do caderno de campo, juntamente com o conteúdo da proposta curricular 

dos cursos em execução, tiveram como auxílio científico a teoria do currículo 

ancorada em diversos autores oportunamente mencionados. 

Por conta disso, o conjunto de procedimentos apresentados permitiu 

identificar implicações em um contexto maior da pesquisa, a partir da apreensão da 

essência do objeto desvelado. Foi possível, então, responder ao problema motivador 

da pesquisa, cumprindo os objetivos estabelecidos e aproximando o currículo da 

formação de professores no contexto do sul do Estado. 
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CAPÍTULO 1 – A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DO 

CONCEITO DE ESCLARECIMENTO NO CONTEXTO DA TEORIA CRÍTICA 

 

Objetiva-se discutir nesse capítulo a formação de professores a partir do 

conceito de esclarecimento no contexto da teoria crítica. Essa discussão tem como 

foco a natureza da docência, o papel da universidade e o conceito de 

esclarecimento no percurso da formação de professores. Por conta disso, optou-se 

por estudar o conceito de esclarecimento a partir de Kant, tendo em vista aproximar 

o percurso da formação de professores no contexto dialógico contemporâneo.  

 

1.1 O CONCEITO DE ESCLARECIMENTO NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO  

 

Discutir o conceito de esclarecimento no contexto da formação de professores 

na contemporaneidade conduz trilhar por um caminho complexo e cheio de conflitos. 

No entanto, tais conflitos abrirão clareiras oportunizando compreender o conceito de 

esclarecimento, a saída do homem de sua menoridade e o papel da formação 

docente frente aos desafios do século XXI. Esses conflitos permitirão também ao 

homem mergulhar na natureza da sua maioridade, superando a incapacidade de 

fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. 

É o que pensa Kant (1974, p. 100), ao afirmar que o esclarecimento é:  

 
[...] a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A 
menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção 
de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa 
dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e 
coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! 
Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do 
esclarecimento ('Aufkärung').  
 

Para o autor, esta menoridade seria cômoda, resultado não de uma condição 

a que o homem estaria preso por natureza, mas do Estado em que se encontra sua 

vontade. Ser-lhe-ia preferível, por preguiça e covardia, transferir a outros o encargo 

e tutela de si. Kant cita três situações que exemplificam a subjugação a esta tutela: o 

homem não precisa responsabilizar-se por si mesmo, uma vez que substitua seu 

próprio entendimento por um livro que lhe diga como pensar; ou ainda substitua sua 

consciência por um diretor espiritual; ou mesmo o cuidado com sua própria dieta por 

um médico que dela se encarregue. 
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A saída da humanidade desta menoridade não apenas é difícil, mas também, 

ressalta Kant, sentida como perigosa. Encarregados de guiar os homens, 

conduzindo-os em seu caminho, seus tutores não deixaram de lhes incutir o medo 

de andarem sozinhos. Assim, esta menoridade torna-se quase uma natureza, pela 

qual o homem passa a ter amor. Acostumada aos grilhões, a humanidade liberta não 

saberia caminhar sem cair. Logo, apenas superando o medo da queda, poderá 

persistir em se sustentar firmemente. 

Que, porém, um público se esclareça [aufkläre] a si mesmo é perfeitamente 

possível, diz Kant. Algo que só pode ser atingido pelo público de maneira lenta. 

Ainda que a realização de uma revolução derrubasse um governo tirânico, esta não 

é capaz de operar a transformação requerida dos espíritos. Não obstante, bastará 

liberdade para que o esclarecimento se concretize. Liberdade consistente para Kant 

em fazer um uso público de sua razão em todas as questões. Enquanto os oficiais, 

os financistas, os sacerdotes dirão “exercitai-vos! ”, “pagai! ”, “crede! ”, mas “não 

raciocineis”, haverá, porém, um único homem que dirá, ao contrário, “raciocinai, 

tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei! ”. Este homem é, 

segundo Kant, o déspota esclarecido, governante do Estado fundado no princípio da 

autonomia da razão.  

Assim, para as exigências do esclarecimento, o uso público da razão deve ser 

total e irrestrito. Por outro lado, seu uso privado pode, porém, muitas vezes ser muito 

estreitamente limitado, sem, contudo, por isso, impedir notavelmente o progresso do 

esclarecimento. Conforme definição kantiana, designa-se público o uso da razão no 

qual o sujeito dirige-se ao grande público do mundo letrado, enquanto seu uso 

privado designa aquele realizado em certo cargo público ou função a ele confiado. 

Na circunstância deste uso privado, adverte Kant, cabe ao homem obedecer. Por 

conseguinte, ao exercer seu papel de cidadão, membro de uma comunidade 

universal de seres racionais, abrangendo o mundo como um todo, é legítimo que 

raciocine. 

 Kant toma como exemplo dos usos da razão o serviço militar, o pagamento de 

impostos e o trabalho eclesiástico. Se por um lado, não seria correto que um oficial 

questionasse as ordens a que está submetido no exercício de sua função, por outro, 

é aceitável que raciocine sobre o serviço do Estado, e exponha publicamente suas 

ponderações. Do mesmo modo, deverá o cidadão pagar seus impostos. Porém, é 
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direito seu discutir livremente, dirigindo-se a determinado público, sobre a natureza 

desta cobrança.  

Semelhante avaliação pode-se fazer sobre o sacerdote, o qual, ao passo que 

necessita cumprir, em aquiescência, os rituais do credo de sua escolha, deve ter-lhe 

garantida a liberdade de professar opiniões contrárias, se julgar preciso. A questão 

da obediência situa-se, assim, no centro das preocupações do autor, de maneira 

que, se no uso privado ela se faz necessária, no uso da razão pública não há 

obediência a qualquer razão, mas à razão universal. 

 No entanto, Kant leva ao questionamento sobre a possibilidade de uma 

função estar de certo modo estruturada em seu exercício privado que, por efeito de 

“supertutela”, impedisse aos sujeitos sua crítica pública. Dirá o filósofo ser isto 

impossível. Tal contrato, que decidiria afastar para sempre todo ulterior 

esclarecimento do gênero humano, é simplesmente nulo e sem validade. Impedir ou 

colocar obstáculos para a consecução da Aufklärung seria um crime contra a 

natureza humana, cuja determinação original consiste precisamente neste avanço.  

 Para ele, isto também se aplica às leis constituídas. Estas leis devem ser de 

tal modo que se possa esperar que o próprio povo as tivesse estabelecido, bem 

como devem permitir ao povo modificá-las, se assim considerar necessário. A 

marcha na direção do esclarecimento é contínua e progressiva, e por ela a 

constituição escrita dos homens necessita se orientar. Com isto, Kant reconhecerá 

na Aufklärung não apenas um fato da natureza humana, mas um dever a ser 

observado. Tornam-se ilegítimas as ações do povo ou monarca, que procurassem 

renunciar a ele, agindo por meio da censura ou coação, no que tange ao âmbito 

tanto político quanto religioso. 

 Por conta disso, ou melhor, a partir deste cenário, Kant então se questiona: 

vivemos agora em uma época esclarecida? Sua resposta é negativa. Muito estaria 

ainda por ser feito para que o gênero humano saísse de seu estado de menoridade. 

Entretanto, haveria “indícios” de que, para os homens, foi aberto o campo no qual 

podem lançar-se livremente a trabalhar e tornarem progressivamente menores os 

obstáculos ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens, de sua menoridade, 

da qual são culpados. E a época propícia ao esclarecimento, reitera Kant, é esta, “o 

século de Frederico”. Frederico porta a gloriosa insígnia de um esclarecido, tendo 

contribuído para a emancipação dos homens, ao deixar a critério da consciência 

moral de cada sujeito os costumes religiosos a serem adotados. Com isto, os 
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homens contariam apenas com sua própria razão como legisladora no campo da 

moralidade. 

Portanto, se Kant toma como indicações do esclarecimento questões de 

ordem religiosa, explica o filósofo, é porque os líderes políticos não teriam nenhum 

interesse em tutelarem sobre temas como as artes e as ciências. Ademais, não 

haveria menoridade “mais desonrosa” que aquela no campo da religiosidade, 

relacionada pelo autor ao âmbito ético e moral. No mais, detentor de um exército 

forte, numeroso e disciplinado, Frederico trataria o povo segundo sua própria 

“dignidade”, o qual a natureza dotou do “germe”, da “tendência” ao progresso e à 

liberdade de pensamento. Poderá o governante então declarar: “raciocinai tanto 

quanto quiserdes e sobre qualquer coisa que quiserdes; apenas obedecei!”. 

 Identifica-se assim como as reflexões kantianas sobre a Aufklärung a situam 

no intercruzamento das noções de liberdade, autonomia, progresso e obediência. É 

da articulação entre estes elementos que Kant compõe sua argumentação acerca da 

saída da menoridade. Vincula a crítica do poder estabelecido ao papel exercido pelo 

intelectual e homem de saber, no conjunto das transformações históricas que abrem 

a via da possível modificação deste poder. No entendimento de Kant da Aufklärung, 

importa compreender modos de passagem de um Estado de heteronomia e 

subordinação moral ao uso não tutelado do entendimento. 

Esta passagem requer nada mais que liberdade, liberdade de exercer o uso 

público da razão. Será, ao conduzir-se a si mesmo de modo autônomo, em 

detrimento do medo e da preguiça, que ao homem pode ser vislumbrado o caminho 

rumo à maioridade. Porém, a liberdade e autonomia não se dissociam da 

obediência. Para o filósofo, tais elementos, ao não se excluírem, afirmam-se 

mutuamente. É somente por meio da obediência que a liberdade assegurará o 

progresso, ao qual o gênero humano está naturalmente destinado. 

A sobreposição entre elas efetua-se, por conseguinte, mediante a figura do 

monarca esclarecido, capaz de salvaguardar o convívio social pacífico, promovendo 

a liberdade no campo da religião, das ciências e das artes. O desenho de Kant nos 

impulsiona a ratificar que a liberdade e autonomia não se dissociam da obediência, 

mas se intercruzam em prol do esclarecimento, isto é, da saída do homem de sua 

minoridade. 

 E essa saída só é possível a partir da educação imbricada numa ação 

pedagógica comprometida com o humano. Dimensão que se entende ser necessário 
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aprofundar no ponto subsequente. Nessa perspectiva, a análise busca compreender 

a razão como possibilidade da crítica radical à sociedade industrial moderna e 

aprofundar o conceito de esclarecimento desenhado por Horkheimer e Adorno na 

Teoria Crítica.  

  

1.2 O CONCEITO DE ESCLARECIMENTO EM ADORNO E HORKHEIMER 

 

Adorno e Horkheimer começam estudando os meios de comunicação, que na 

época giravam em torno do rádio.1 Compreendem que o rádio, mesmo tendo sua 

importância naquele momento, existia a esfera da educação que requeria maior 

esforço e rigor para entender o seu significado.. 

Optaram, então, por analisar a educação como processo da crítica de 

emancipação do homem. O que remete a indagar como é que a educação, que 

deveria ser um instrumento da crítica do esclarecimento, na linha kantiana, passa a 

ser um instrumento de alienação? De que modo se configura, ou qual é a passagem 

que é feita da ideia ou do conceito do esclarecimento kantiano para o conceito de 

esclarecimento em Adorno e Horkheimer?  

O conceito de esclarecimento em Adorno e Horkheimer é correlato ao 

conceito de educação. Para Adorno e Horkheimer, educação é produzir o 

esclarecimento. Mas como eles chegam a essa conclusão? Chegam a essa 

conclusão porque vão fazer um retorno a Kant e aos gregos, ao conceito de 

conhecimento, ao conceito de ciência (episteme e technê), para poder chegar a Kant 

e depois dar esse salto. 

Não chegam ao conceito de esclarecimento de qualquer modo. Kant elabora, 

na Teoria Crítica da Razão Pura, a questão do esclarecimento. A teoria do 

                                            
1
  O rádio. O desenvolvimento tecnológico de transmissão e recepção radiofônica, durante a década 

de 1930, coincidiu com a ideia de publicidade comercial, que incrementou as programações e a 
profissionalização do meio. Os grandes líderes da época passaram a utilizar espaços no rádio 
para expor suas ideias. Este novo fenômeno, a utilização dos novos meios de informação, 
capazes de atingir simultaneamente grandes camadas da população, para divulgar cultura e 
anúncios, mereceu sérios estudos de suas escolas de pensamento: uma nos EEUU, conhecida 
como Escola de Chicago; e outra na Alemanha, chamada Escola de Frankfurt. A primeira, 
preocupada com a maneira como o homem interagiria com essas novas mídias, estudou apenas 
os aspectos técnico e físico dessa interação, sem entrar na questão de que tipo de conteúdo seria 
veiculado pelos novos meios de comunicação. Já a Escola de Frankfurt estava preocupada 
essencialmente com o conteúdo, compondo terríveis manifestos contra a vulgarização da arte. 
São célebres os escritos de Adorno e Horkheimer contra a música popular, e o também clássico 
ensaio de Walter Benjamim contra a possibilidade de manter a aura das obras de arte uma vez 
que fossem reproduzidas e copiadas pelas novas técnicas de comunicação. 
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conhecimento kantiano surge como uma teoria do esclarecimento. Para Kant, o 

conhecimento é um processo de esclarecimento. 

 Adorno e Horkheimer vão buscar clarificar o conceito de educação a partir do 

conceito de esclarecimento porque Kant não trabalha a educação, não trabalha o 

ensino em geral. Ele faz surgir uma teoria do conhecimento quando ele trabalha o 

conceito de esclarecimento. Mas são Adorno e Horkheimer que vão fazer essa 

mudança. Mudança do conceito de esclarecimento puramente vinculado ao 

processo da produção do conhecimento para o conhecimento que se dá pela 

educação no contexto social. 

Então, educação no geral e a educação escolar devem cumprir um papel 

crítico de esclarecimento, tendo em vista que só há emancipação quando houver 

esclarecimento. É nessa linha que eles discutem o conceito de esclarecimento 

objetivando diferenciar a relação entre cultura e mercadoria na sociedade industrial 

moderna.  

O artigo O fetichismo na música como regressão da audição, escrito em 1938, 

representa um marco para o tipo de análise elaborada pela Escola. Nele, Adorno 

desenvolve, de maneira sistemática, a relação entre cultura e mercadoria. 

Retomando a noção de fetichismo trabalhada por Georg Lukacs, ele procura 

compreender como a cultura2, de valor de uso, se transforma em valor de troca. 

O artigo se contrapunha às hipóteses formuladas pela equipe de Lazarfeld, 

mas era também uma resposta ao texto de Benjamin, A obra de arte na época de 

suas técnicas de reprodução, que acabava de ser publicado na revista do Instituto. 

Benjamin acreditava que o cinema testemunharia o surgimento de um novo tipo de 

arte que revolucionaria o conceito tradicional de obra de arte. Ele via ainda a obra 

cinematográfica como um elemento que articulava a reflexão crítica ao divertimento. 

 
No cinema, o público não separa a crítica da fruição. Mais do que em 
qualquer outra parte, o elemento decisivo aqui é que as reações individuais 
ficam determinadas desde o começo pela virtualidade imediata do seu 
caráter coletivo. (BENJAMIM, 1975, p. 34).  
 

                                            
2
  O termo cultura, para essa Escola, não é o mesmo que costumamos usar em Antropologia. Em 

Frankfurt, tal vocábulo é associado à Filosofia, às artes e à música. Por cultura popular entende-se a 
diversidade cultural oriunda de camadas sociais baixas, em oposição à “verdadeira educação” das 
classes altas. Aqui distinguir que, quanto mais alta é uma classe social, mais homogêneas são as 
opções culturais. Com o alargamento da classe média, temos o início da Indústria de Massa, ou seja, 
tal indústria estava encarregada de suprir a demanda cultural dessa nova classe social, massificando, 
rotulando e alienando a massa da população. Tal pensamento pessimista e desencantado é 
facilmente detectado em análises de Horkheimer e Adorno ao seu período histórico. 
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Em sua crítica, Adorno dirá que Benjamin esquece o lado dialético da 

questão: subestima a arte tradicional no que ela tem de negadora da sociedade real, 

e supervaloriza a dimensão crítica de uma cultura massificada. Dificilmente Adorno 

poderia concordar com a visão de uma arte de massa que pudesse resolver a 

contradição entre reflexão e fruição. O que ele mostra em seus estudos americanos 

é que a cultura de massa não é arte, e que a função da indústria cultural seria 

narcotizante. 

Ela realizar-se-ia como entretenimento; o público, ao se divertir, seria captado 

pelo fetichismo do produto, afastando-se de qualquer atitude reflexiva. Uma crítica 

da cultura teria necessariamente que levar em conta as transformações que ocorrem 

com o capitalismo avançado. Adorno dirá que ela deve considerar os seguintes 

pontos: a) vivemos numa sociedade de mercadorias; b) existe uma tendência para a 

concentração de capital, o que significa a produção de bens padronizados; c) por um 

lado, a padronização segue as condições da economia contemporânea, por outro, 

ela é um modo de preservar a sociedade de mercadorias; d) os antagonismos não 

mais se limitam à esfera cultural. A indústria cultural aparece, portanto, como uma 

fábrica de bens culturais que são comercializados a partir de seu valor de troca. 

A questão colocada pela Sociologia americana é, desta forma, invertida. Com 

efeito, no momento em que os frankfurtianos escrevem, o termo cultura de massa se 

reveste de um significado nitidamente ideológico3. A noção pressupunha que as 

massas possuiriam uma cultura própria que simplesmente estaria sendo veiculada 

pelos meios de comunicação: as empresas culturais seriam instâncias neutras que 

refletiriam democraticamente o gosto popular existente. 

A ideia de indústria cultural refuta esta pretensa neutralidade dos meios de 

comunicação e vem reforçar a dimensão nitidamente ideológica de que a cultura é 

algo fabricado. Ela agrega os elementos heterogêneos dispersos na sociedade, mas 

vai integrá-los a partir do alto, dando ao produto final uma nova qualidade. Onde a 

                                            
3
  Adorno traça, aqui, o percurso histórico do termo ideologia para poder demonstrar como este se 

separa em dois âmbitos, o da Filosofia, que continua a considerá-lo uma forma de abordagem da 
ideia, uma via de acesso às essências eternas e imutáveis, e, por outro lado, da Sociologia, na 
qual encaixa sua reflexão, que trata esta ideologia por uma via de dominação subliminar através 
da qual os poderosos propagam preconceitos que melhor sirvam a seus propósitos de dominação 
social, o que o percurso histórico do termo ideologia não às essências, mas definitivamente ao 
mundo reificado, isto é, o mundo reificado das coisas. Portanto, a ideologia é, inicialmente, a 
condição que propicia aos produtos espirituais a sua autonomia. Ou seja, o produto espiritual 
imbuído de ideologia serve, antes de tudo, como instrumento de dominação de seus idealizadores 
sobre os seus consumidores e destinatários. A ideologia é, portanto, um preconceito que passa a 
ter o status de verdade. Com efeito, a ideologia é justificação. 
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Sociologia americana via o consumidor como sujeito do processo, a Escola de 

Frankfurt o vê como o objeto das grandes empresas. Os indivíduos seriam 

manipulados para se conformarem ao papel de consumidores no mercado de bens 

culturais.  

A crítica à pesquisa administrativa decorre desta perspectiva que desnuda as 

relações de poder onde o liberalismo enxergava o substrato da democratização: 

uma cultura para todos, isto é, de massa. 

Quando Adorno e Horkheimer afirmam que a civilização atual a tudo confere 

um ar de semelhança, eles definem o traço característico da indústria cultural: a 

padronização. Produto do Iluminismo, a indústria cultural elimina as diferenças, 

uniformizando a vida segundo os padrões da racionalidade técnica. Evidentemente, 

o pensamento frankfurtiano leva em consideração a pluralidade dos bens culturais 

distribuídos no mercado; esta pluralidade refletiria, no entanto, a mera "aparência" e 

não a realidade social. 

 
Distinções enfáticas como entre filmes de classe A e B, ou entre estórias em 
revistas a preços diversificados, não são fundadas na realidade, quanto 
antes, servem para classificar e organizar os consumidores a fim de 
padronizá-los. Para todos, alguma coisa é prevista a fim de que nenhum 
possa escapar; as diferenças vêm cunhadas e difundidas artificialmente. 
(ADORNO, 1995b, p. 76). 
 

Reencontra-se nesta passagem a distinção entre realidade e aparência 

estabelecida pela Filosofia da História. Neste sentido, o consumidor nada classifica 

que já não tenha sido previamente considerado pelo esquema de produção. O 

indivíduo reduzir-se-ia a um material estatístico, determinado a priori pelas 

empresas, e deve se comportar de acordo com seu nível no consumo dos produtos 

de massa. A padronização atinge, portanto, os diversos ramos da cultura e compõe 

a variedade de filmes como westerns ou policiais, os best-sellers, os programas 

diferenciados de rádio e de televisão. 

A sociedade industrial se apresenta, pois, como um teste de múltipla escolha, 

na qual o repertório seria previamente organizado pela indústria cultural. Cabe ao 

consumidor escolher uma das respostas sugeridas. Quando Marcuse (1969) fala da 

consciência unidimensional, muitas vezes se interpreta que ele estaria se referindo a 

um tipo de consciência uniformizada; todos os homens pensariam da mesma forma. 

No entanto, entende-se que seria mais correto dizer que a unidimensionalidade das 

consciências consiste no fato de elas estarem submetidas a uma imposição comum. 
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Neste caso, poder-se-ia dizer que os homens pensam "com a mesma forma", isto é, 

na mesma direção. 

A diversidade dos produtos oferecidos é organizada por um tipo de escolha 

que se contenta com os limites determinados fora dela. Adorno (1985, p. 173) dirá 

que o gosto popular nas sociedades de massa é um mero reconhecimento: “[...] 

gostar de um disco de sucesso é quase exatamente o mesmo que reconhecê-lo”. 

Contrapõe-se, desta forma, o conhecimento esclarecido, que seria algo novo, ao 

simples reconhecimento do que já existe. A regressão da audição vem justamente 

caracterizar um tipo de escuta pertinente à sociedade moderna. A incapacidade de 

se ouvir algo novo, de se identificar uma "outra música", decorreria do automatismo 

com que as massas reconhecem o que é distribuído socialmente. A tarefa da 

indústria cultural seria apresentar um leque renovado de produtos a serem 

consumidos. Mas o termo quer dizer também desviar. Ao proporcionar um estímulo 

que é respondido pelo receptor, a indústria cultural vai desviá-lo das questões 

relativas à sua própria alienação.. 

A reprodução do sistema estaria, desta forma, assegurada no momento em 

que a consciência é dirigida para o repertório de escolha produzido pelas empresas, 

e deslocada dos problemas que lhe possibilitariam enxergar outra realidade.  

Portanto, o objetivo da indústria cultural é ofuscar a reflexão humana, 

impedindo assim o processo de esclarecimento do homem, ponto retomado no item 

subsequente, tendo em vista o esclarecimento como possibilidade à emancipação 

humana. 

 

1.3 O ESCLARECIMENTO COMO POSSIBILIDADE À EMANCIPAÇÃO HUMANA 

 

O termo "esclarecimento" foi preferido ao termo "Iluminismo" para traduzir a 

palavra alemã Aufklärung. O termo tem sido adotado em traduções brasileiras, como 

na obra Dialética do Esclarecimento, traduzida por Guido Antônio de Almeida (Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985). À pergunta: "Vivemos em uma época 

esclarecida?", Kant responde: "Não, vivemos em uma época de Esclarecimento"! A 

substituição por Iluminismo faria perder essa conotação. A tradução foi feita a partir 

do alemão, e apoiou-se em tradução anterior de Floriano de Souza Fernandes 

(KANT, I. Textos seletos. Petrópolis: Vozes, 1985). O filósofo Immanuel Kant (1724-

1804) é um dos mais lidos e discutidos nos dias de hoje. Suas contribuições 
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abrangem todos os campos do saber, estendendo-se da epistemologia à moral, 

passando pelo pensamento jurídico-político, estético e antropológico. Dedicou-se a 

praticamente todos os assuntos em voga em sua época – uma época que ele 

mesmo definiu como a do esclarecimento, e da qual somos em grande medida ainda 

tributários. 

Tomar conhecimento da filosofia kantiana e de sua articulação com o seu 

tempo constitui uma oportunidade para seguir de perto a formação de concepções 

que orientam nosso próprio modo de compreender a realidade e intervir sobre ela. 

Voltar a Kant é uma maneira de compreender melhor as ideias e princípios que nos 

fazem pensar como pensamos ou deveríamos pensar. 

Adorno se serve do conceito de esclarecimento em Kant, dado a partir do 

breve ensaio intitulado Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?, onde Kant 

define a menoridade ou a tutela e, deste modo, também a emancipação, afirmando 

que este Estado de menoridade é autoinculpável quando sua causa não é a falta de 

entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de servir-se do entendimento 

sem a orientação de outro. “Esclarecimento é a saída dos homens de sua 

autoinculpável menoridade” (MAAR, 1995, p. 169). 

O esclarecimento se dá não de maneira estática, mas sim como categoria 

dinâmica, como um vir-a-ser e não um ser acabado, segundo Kant. A única 

concretização efetiva de emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas 

interessadas nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja 

uma educação para a contestação e para a resistência. 

 
De certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, 
racionalidade [...]. A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o 
objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no 
mundo. Porém, ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, 
produzindo nada além do wel adjusted people, pessoas bem ajustadas, em 
consequência do que a situação existente se impõe precisamente no que 
tem de pior. (MAAR, 1995, p. 143). 

 

Ao analisar o conceito de esclarecimento, tendo em vista identificar os 

fundamentos da educação na perspectiva de “educação para a emancipação”, 

Adorno e Horkheimer dedicam atenção especial a dois fenômenos do seu tempo: o 

totalitarismo e a dominação cultural. 

O nazismo, ao ter mobilizado massas populares, confirmava para Adorno que 

os seres humanos racionais e esclarecidos, do mais alto estágio de desenvolvimento 

da sociedade, podiam trabalhar contra eles próprios, contra sua própria humanidade. 



34 
 

Para Adorno, sua razão não esclarecida é que os teria transformado em criminosos. 

A partir dessa premissa, admitiu que as pessoas podem ser condicionadas, 

determinadas, mas não segundo a premissa marxiana – essa dominação não é 

consequência direta e única da estrutura econômica. Por conta disso, suas questões 

seriam outras. O que importava esclarecer não era como a base econômica impõe 

as formas dominantes de pensamento, mas como se realiza a dominação cultural. 

Suas questões seriam, portanto:  

a) O que é mesmo pensamento? Como atua o sujeito e o que atua sobre o 

sujeito para ter conhecimento?  

b) Como opera a classe social e como opera o sujeito? A determinação 

econômica impera de tal ordem que o homem fica confinado e corrompido na 

única ação possível que seria repetir mecanicamente e de forma cega o seu 

cotidiano? Não há possibilidade de independência de pensamento?  

c) Que outras situações, na vida cotidiana cultural, também, impõem ao homem 

formas de pensar e de agir?  

A emancipação é o elemento central da educação. 
 
Deve ser o seu principal objetivo, mas para ser real e efetiva, há que ser 
tematizada na heteronomia. A orientação normativa da educação não é 
imposta de fora, mas deve saltar de sua configuração histórica que, por suas 
contradições, exige objetivamente a partir de sua própria transformação. 
(MAAR, 2003, p. 15). 

 

Para Adorno, a antítese mais viável à sociedade despersonalizada é a arte. 

Esta possibilita ao homem sonhar com a liberdade, pois ela o liberta das amarras 

dos sistemas estáticos e o coloca como um ser autônomo e, portanto, um ser 

tolerante (que respeita o diferente por ser diferente, um ser mais humano e menos 

mecanizado). 

Enquanto que para a indústria cultural o ser humano é apenas um objeto de 

trabalho e consumo, na arte ele busca a liberdade para pensar, agir, sentir, como 

sujeito de sua própria história. Nesse sentido, é preciso aplicar toda a energia para 

que  

 
[...] a educação seja uma educação para a contradição e para a resistência 
no existente, para se contradizer e resistir como modo de ir além do plano 
da reconstrução cultural e da vigência da semiformação, referindo-se ao 
plano da vida real e efetiva (MAAR, 1995, p. 143). 
 

O pensamento de Adorno oferece um potencial teórico para as reflexões que 

têm por objeto buscar uma cultura de resistência frente à semiformação e suas 
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consequências para o sujeito e, de forma especial, a escola como formadora de 

consciência em meio às diversidades sociais, culturais e econômicas. O processo 

educacional deve promover experiências para que as diferenças não sejam apenas 

toleradas, mas que sejam reconhecidas como direito e com capacidade para criar as 

bases para a construção de uma sociedade mais justa e talvez mais humana. 

Isso representa, de modo concreto, que a prática pedagógica e as políticas 

curriculares não devam ser pautadas em dimensões unilaterais de visão de mundo e 

de conhecimento. Num segundo momento, a escola deve assumir, em seu papel 

político, uma proposta que contemple uma avaliação ética e moral na sociedade 

contemporânea, com ações concretas frente às diferenças da vida social: um mundo 

globalizado e multicultural com indivíduos submetidos, mais e mais, à lógica 

capitalista.   

Em sua última aula na universidade de Frankfurt, Adorno retornaria ao tema 

da semiformação. 

 
A tarefa mais importante [...] da pesquisa social empírica atual seria investigar 
em que medida afinal os homens são e pensam tal como são feitos pelos 
mecanismos (indústria cultural). Pesquisas do Instituto indicam [...] que ocorre 
uma duplicidade peculiar, isto é, de um lado as pessoas são obedientes aos 
mecanismos de personalização da Indústria Cultural [...], mas, 
simultaneamente, quando se vai além da superfície [...] todos praticamente são 
cientes de que [...] (Em vista da sua vida real) a princesa afinal não tem 
importância. Se realmente as pessoas são cativadas, mas ao mesmo tempo 
não são cativadas, se aqui ocorre uma consciência em si mesma, então neste 
ponto o esclarecimento poderia se ater ao fenômeno da personalização e 
poderia ter êxito em esclarecer as pessoas que este fenômeno é apenas parte 
de um contexto mais amplo (A formação socialmente determinada da 
sociedade capitalista). (MAAR, 2003, p. 16). 

 

Na perspectiva adorniana de formação, a educação escolar, em todos os 

seus diferentes níveis, não contempla uma visão reducionista visando apenas à 

preparação do educando para que esteja adaptado às constantes mudanças dos 

interesses mercantis que visam preparar/formar para o mercado de trabalho.  

Nesta perspectiva, percebe-se em Adorno uma defesa do ressignificar da 

dimensão emancipatória da Bildung, em tempos onde predominam situações que 

imobilizam quase que por completo suas duas faces centrais: continuidade e 

temporalidade. 

 
Continuidade refere-se à importância de que os conteúdos culturais 
permanecem presentes no decorrer do processo ensino-aprendizagem. O não 
presente não pode e não deve se transformar num ausente. Contudo, é o que 
ocorre quando nos defrontamos com a maneira pela qual a semicultura se 
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difunde. Ela exige a memorização de fórmulas, datas e nomes que serão 
rapidamente esquecidos, mediante a apresentação de um “novo” conteúdo que 
precisa ser absorvido imediatamente, evitando-se a execução de um raciocínio 
que procura adjudicar essas mesmas fórmulas com a história e os interesses 
da humanidade. (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA; 2008, p. 117). 

 
Segundo os mesmos autores, a outra característica determinante da Bildung, 

a temporalidade, relaciona-se à necessidade de que sejam considerados os vínculos 

temporais entre os objetos de estudo. 

 
Procura-se evitar um tipo de procedimento que invalida a historicidade situada 
entre eles. Na reposição imediata dos produtos semiculturais, têm-se a 
impressão de que o passado não possui nenhuma ligação com um presente 
que parece ser interminável, que parece estar sempre se perpetuando. Ora, 
essa circunstância é representativa da maneira como a indústria cultural 
determina a relação entre ideologia contida no produto simbólico e a esperança 
de que enfim encontramos um produto que nos possibilita ser identificados 
como indivíduos de personalidades “marcantes”. A promessa de felicidade está 
vinculada a um eterno presente que tira suas forças justamente da mentira de 
que somos seres emancipados. (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2008, p. 117). 

 

A educação escolar deve estar em sintonia com o seu tempo histórico e 

proporcionar a formação necessária para que os alunos possam enfrentar os 

desafios de seu mundo. No hoje da história, a educação deve estar em sintonia com 

seu desenvolvimento. A grande preocupação de Adorno é que a educação não seja 

simplesmente reduzida ao mecanismo de habilitação dos estudantes ao mundo do 

mercado, sem ter a oportunidade para ampliar o seu conhecimento com a formação 

cultural. 

 
Os processos educacionais não se restringem ao necessário momento da 
instrução, mas que certamente o transcendem. Esse tipo de raciocínio nos leva 
a inferir que a esfera do educativo não se delimita às instituições de ensino, 
ampliando a percepção a ponto de investigarmos a forma como a 
mercantilização dos produtos simbólicos determina novos processos 
educativos, inclusive nas escolas (ZUIN; PUCCI; OLIVEIRA, 2008, p. 116). 

 
A formação tem o desafio de romper com a consciência coisificada, de 

relações unilaterais entre mercadoria/consumidor. A partir da sua formação, o 

educando poderá perceber que as condições para a aprendizagem estão em 

contínua tensão com as dimensões econômica, social, política, cultural que 

interferem no seu cotidiano formativo. 

A tutelagem a que Kant era radicalmente contra, quando sustentou a 

importância de que o homem abandonasse sua condição de menoridade, fazendo 

uso público da razão, na sociedade capitalista contemporânea adquire novas cores. 
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Mas é justamente dentro dessa tradição kantiana de defesa da Aufklärung que 

Adorno explicita o seu entendimento do que significa educação como emancipação.  

 
A semicultura tem uma relação muito forte com o princípio de equivalência, que 
podemos identificar a difusão da sua lógica dual em todas as relações sociais 
que envolvam um processo de socialização. Ela pode ser identificada na 
mentalidade das chamadas tribos urbanas ou nas torcidas de futebol que 
afirmam seu narcisismo coletivo ao mesmo tempo em que excluem e eliminam 
os “diferentes”. Esse tipo de comportamento é reforçado pela mídia, sob a 
forma de jornais, revistas e biografias romanceadas que fornecem dados 
superficiais sobre personagens, celebridades, perdendo-se a possibilidade do 
exercício do raciocínio crítico, que se converte em mera curiosidade (ZUIN; 
PUCCI; OLIVEIRA, 2008, p. 119). 

 

A formação cultural, que visa desenvolver homens autônomos e 

emancipados, continua a instigar, desde os antigos gregos, os homens e mulheres 

do tempo presente, marcados pela agitação e pressa mercadológica, também no 

campo da educação. 

A Dialética do Esclarecimento surge como possibilidade de refletir na ação 

humana, sua emancipação. Para Adorno e Horkheimer, a filosofia nietzschiana é um 

importante momento do autoesclarecimento, pois a crítica genealógica demonstra 

como o esclarecimento torna-se totalitário na medida em que se converte no mito da 

razão instrumental. A meta do esclarecimento, desde a fundação da ciência 

moderna com Bacon, "[...] era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber 

[...]”; o objetivo do "[...] entendimento que vence a superstição [...]" era "[...] imperar 

sobre a natureza desencantada [...]” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19-20). 

De acordo com os autores da Dialética do Esclarecimento, o que não se 

submete ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o 

esclarecimento: “[...] o esclarecimento se reconhece a si mesmo nos próprios mitos, 

[por isso] o esclarecimento é totalitário” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). O sujeito 

é apontado como o denominador comum entre mito e razão; esses momentos da 

história do pensamento são opostos apenas em aparência. De um lado, observam 

que o elemento básico do mito foi sempre o antropomorfismo, a projeção do 

subjetivo na natureza; de outro, todas essas figuras míticas podem se reduzir, 

segundo o esclarecimento, ao mesmo denominador, a saber, o sujeito.  

Desse modo, a figura do sujeito racional, como unidade, totalidade, 

identidade, síntese e fundamento de todo conhecimento representa a mitificação do 

esclarecimento, pois há a projeção da subjetividade como “esquema da 
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calculabilidade do mundo” e dominação total da natureza, tal como fazia o 

antropomorfismo mítico. 

O texto prossegue com a genealogia da mitificação do esclarecimento: o 

cartesianismo e o criticismo kantiano são compreendidos como passos decisivos 

para o processo do "despertar do sujeito"4. A figura do sujeito sustenta todo o 

edifício do processo cognitivo, mas opera como uma identidade abstrata e universal 

na determinação das condições de possibilidade de todo conhecimento verdadeiro e 

autocrítico. 

Com a revolução kantiana, nem o sujeito (como medida e fundamento) nem o 

objeto (a natureza objetivada como substrato da dominação) podem ser pensados 

no sentido da metafísica tradicional do mundo da coisa em si, pois ambos são 

esvaziados de sentido. O sujeito é "dessubstancializado", mas opera como o fundo 

que fundamenta todo o esquematismo do processo cognitivo, e o objeto é 

desmaterializado, pois a matéria torna-se desqualificada. 

O passo decisivo do Iluminismo kantiano (a revolução copernicana) é 

analisado por Adorno e Horkheimer como um processo ambíguo, visto que, ao 

mesmo tempo em que representa, de uma parte, o despertar do sujeito, de outra 

significa o retorno do esclarecimento ao mito, sobretudo quando a razão torna-se 

puro instrumento. 

O mito se converte em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O 

preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo 

sobre o que exercem poder.  

 
Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se como sempre a 
mesma, como substrato da dominação. Essa identidade constitui a unidade 
da natureza. [...] É à identidade do espírito e a seu correlato, à unidade da 
natureza, que sucumbem as múltiplas qualidades. A natureza 
desqualificada torna-se matéria caótica para uma simples classificação, e o 
eu todo-poderoso torna-se o mero ter, a identidade abstrata. [...] As 
múltiplas afinidades entre os entes são recalcadas pela única relação entre 
o sujeito doador de sentido e o objeto sem sentido, entre o significado 
racional e o portador ocasional do significado. (ADORNO; HORKHEIMER, 
1985, p. 24-25), 

 

                                            
4
  Além de a genealogia ser a perspectiva orientadora, há também elementos da crítica 

heideggeriana à metafísica da subjetividade moderna: o sujeito passa a operar como o fundo sem 
fundamento. O texto de Heidegger Sobre a essência do Fundamento, de 1927, já apresenta a 
questão do sujeito como fundamento. Heidegger, no texto A questão da técnica, de 1953 
(HEIDEGGER, 1997a, p. 40-93), retoma a questão da relação sujeito-objeto, só que agora tal 
relação é determinada pela essência da técnica moderna ou pela racionalidade instrumental 
(HEIDEGGER, 1990). 
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Esse processo do despertar do sujeito, do eu todo-poderoso que se 

transforma em doador de sentido, e da natureza, em contrapartida, reduzida à 

condição de objeto sem sentido, em mero substrato da dominação ou matéria 

caótica, é analisado à luz da leitura weberiana do desencantamento do mundo e da 

teoria da vontade de potência de Nietzsche. 

Os autores concordam com Weber que o programa do Iluminismo era o 

“desencantamento do mundo”, isto é, que a total racionalização proposta pelo 

Iluminismo pressupõe não só a dominação da natureza, mas a extensão da 

“racionalidade científica” à conduta da própria vida. 

Para Matos (1989, p. 127), é isso que Weber chama de intelectualização ou 

“desencantamento do mundo”. Segundo os frankfurtianos, essa dominação total da 

natureza e de todas as esferas da vida gera, em contraponto, a “desnaturação do 

homem”, e isso só foi possível pelo esquematismo da Crítica da Razão Pura, que 

proporcionou a progressão do pensamento racional ao infinito e o domínio 

incondicionado da ciência:  

 
A dominação da natureza traça o círculo dentro do qual a Crítica da Razão 
Pura baniu o pensamento. Kant combinou a doutrina da incessante e laboriosa 
progressão do pensamento ao infinito com a insistência em sua insuficiência e 
eterna limitação. Sua lição é um oráculo. Não há nenhum ser no mundo que a 
ciência não possa penetrar, mas o que pode ser penetrado pela ciência não é o 
ser. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 38). 

 

Aqui os frankfurtianos seguem a leitura de Weber ao observarem que o 

movimento inaugurado pelo Iluminismo potencializou a racionalização, a 

burocratização da sociedade industrial, a dominação instrumental da natureza e a 

consequente “desnaturação do homem” alienado de si mesmo. Entretanto, se 

afastam de Weber ao destacarem que a origem desse desencantamento do mundo 

não pode ser referida apenas ao esquematismo kantiano, pois este apenas continua 

o processo de constituição da razão esclarecida, cuja gênese remonta à 

racionalização do mito presente na epopeia homérica. Essa hipótese de leitura é 

apresentada por meio da gênese da noção de conceito: 

 
O conceito, que se costuma definir como a unidade característica do que nela 
está subsumido, já era desde o início o produto do pensamento dialético, no 
qual cada coisa só é o que ela é tornando-se aquilo que ela não é. Eis aí a 
forma primitiva da determinação objetivadora na qual se separavam o conceito 
e a coisa, determinação essa que já estava amplamente desenvolvida na 
epopeia homérica e que se acelera na ciência positiva moderna. (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p. 29). 
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Os filósofos de Frankfurt observam que o movimento constitutivo da analítica 

dos conceitos, como esquema do entendimento para garantir a unidade 

objetivadora, já estava presente na epopeia homérica como forma primitiva de 

dominação face ao medo do desconhecido, pois a “[...] distância do sujeito com 

relação ao objeto, que é pressuposto da abstração, está fundada na distância em 

relação à coisa, que o senhor funda através do dominado” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 27). Essa vontade de dominação do desconhecido pelo 

distanciamento do sujeito, que abstrai e esvazia de sentido a coisa ou o objeto, nada 

mais seria do que a “[...] radicalização da angústia mítica [...]” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 29) potencializada pelo esclarecimento. 

O esclarecimento é definido como um processo de racionalização face ao 

desencantamento do mundo, característico da modernidade. Contudo, Adorno e 

Horkheimer não limitam a análise desse processo ao período histórico do 

Iluminismo, sua gênese também não é localizada no pensamento derivado de Bacon 

ou Descartes, nem sua efetivação com o criticismo kantiano. O mito homérico marca 

a gênese do esclarecimento, reduzido à mitologia com a racionalidade instrumental; 

assim como na genealogia nietzschiana, o racionalismo socrático marca a gênese 

da vontade de verdade, definida como impulso exacerbado que sustenta a crença na 

verdade racionalmente justificada como medida e critério de todo conhecimento. 

No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 

perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investigá-los na 

posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de 

uma calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o desencantamento do 

mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber. 

Bacon, “o pai da filosofia experimental”, já reunira seus diferentes temas. Ele 

desprezava os adeptos da tradição, que primeiro acreditam que os outros sabem o 

que eles não sabem; e depois que eles próprios sabem o que não sabem. 

Contudo, a credulidade, a aversão à dúvida, a temeridade no responder, o 

vangloriar-se com o saber, a timidez no contradizer, o agir por interesse, a preguiça 

nas investigações pessoais, o fetichismo verbal, o deter-se em conhecimentos 

parciais: isto e coisas semelhantes impediram um casamento feliz do entendimento 

humano com a natureza das coisas e o acasalaram, em vez disso, a conceitos vãos 

e experimentos erráticos; o fruto e a posteridade de tão gloriosa união pode-se 

facilmente imaginar.  
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A imprensa não passou de uma invenção grosseira; o canhão era uma 

invenção que já estava praticamente assegurada; a bússola já era, até certo ponto, 

conhecida. Mas que mudança essas três invenções produziram – uma na ciência, a 

outra na guerra, a terceira nas finanças, no comércio e na navegação! E foi apenas 

por acaso, digo eu, que a gente tropeçou e caiu sobre elas. 

Portanto, a superioridade do homem está no saber, disso não há dúvida. Nele 

muitas coisas estão guardadas que os reis, com todos os seus tesouros, não podem 

comprar, sobre as quais sua vontade não impera, das quais seus espias e 

informantes nenhuma notícia trazem, e que provêm de países que seus navegantes 

e descobridores não podem alcançar. Hoje, apenas se presume dominar a natureza, 

mas, de fato, submetidos à sua necessidade, sem contudo deixar guiar por ela na 

invenção, a comandaríamos na prática. 

Apesar de seu alheamento à Matemática, Bacon capturou bem a mentalidade 

da ciência que se fez depois dele. O casamento feliz entre o entendimento humano 

e a natureza das coisas que ele tem em mente é patriarcal: o entendimento que 

vence a superstição deve imperar sobre a natureza desencantada. O saber que é 

poder não conhece nenhuma barreira, nem na escravização da criatura, nem na 

complacência em face dos senhores do mundo. 

Do mesmo modo que está a serviço de todos os fins da economia burguesa 

na fábrica e no campo de batalha, assim também está à disposição dos 

empresários, não importa sua origem. Os reis não controlam a técnica mais 

diretamente do que os comerciantes: ela é tão democrática quanto o sistema 

econômico com o qual se desenvolve. A técnica é a essência desse saber, que não 

visa conceitos e imagens, nem o prazer do discernimento, mas o método, a 

utilização do trabalho de outros, o capital. 

As múltiplas coisas que, segundo Bacon, ainda encerra nada mais são do que 

instrumentos: o rádio, que é a imprensa sublimada; o avião de caça, que é uma 

artilharia mais eficaz; o controle remoto, que é uma bússola mais confiável. O que os 

homens querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar 

completamente a ela e aos homens. 

Nada mais importa. Sem a menor consideração consigo mesmo, o 

esclarecimento eliminou com seu cautério o último resto de sua própria 

autoconsciência. Só o pensamento que se faz violência a si mesmo é 

suficientemente duro para destruir os mitos. Diante do atual triunfo da mentalidade 
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fatual, até mesmo o credo nominalista de Bacon seria suspeito de metafísica e 

incorreria no veredito de vacuidade que proferiu contra a escolástica. Poder e 

conhecimento são sinônimos. 

Para Bacon como para Lutero, o estéril prazer que o conhecimento 

proporciona não passa de uma espécie de lascívia. O que importa não é aquela 

satisfação que, para os homens, se chama “verdade”, mas a operation, o 

procedimento eficaz. Pois não é nos discursos plausíveis, capazes de proporcionar 

deleite, de inspirar respeito ou de impressionar de uma maneira qualquer, nem em 

quaisquer argumentos verossímeis, mas em obrar e trabalhar e na descoberta de 

particularidades antes desconhecidas, para melhor prover e auxiliar a vida que 

reside o verdadeiro objetivo e função da ciência. Não deve haver nenhum mistério, 

mas tampouco o desejo de sua revelação.  

Desencantar o mundo é destruir o animismo. Xenófanes zombava da multidão 

de deuses, porque eram iguais aos homens que os produziram, em tudo aquilo que 

é contingente e mau, e a lógica mais recente denuncia as palavras cunhadas pela 

linguagem como moedas falsas, que será melhor substituir por fichas neutras. O 

mundo torna-se o caos, e a síntese, a salvação. Nenhuma distinção deve haver 

entre o animal totêmico, os sonhos do visionário e a Ideia absoluta. 

No trajeto para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido e 

substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade. A 

causa foi apenas o último conceito filosófico que serviu de padrão para a crítica 

científica, porque ela era, por assim dizer, dentre todas as ideias antigas, o único 

conceito que a ela ainda se apresentava, derradeira secularização do princípio 

criador. 

A Filosofia buscou sempre, desde Bacon, uma definição moderna de 

substância e qualidade, de ação e paixão, do ser e da existência, mas a ciência já 

podia passar sem semelhantes categorias. Essas categorias tinham ficado para trás 

como idola theatri da antiga metafísica e já eram, em sua época, monumentos de 

entidades e potências de um passado pré-histórico. Para este, a vida e a morte 

haviam se explicado e entrelaçado nos mitos. As categorias, nas quais a Filosofia 

ocidental determinava sua ordem natural eterna, marcavam os lugares outrora 

ocupados por Ocnos e Perséfone, Ariadne e Nereu. 

As cosmologias pré-socráticas fixam o instante da transição. O húmido, o 

indiviso, o ar, o fogo, aí citados como a matéria primordial da natureza, são apenas 
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sedimentos racionalizados da intuição mítica. Assim como as imagens da geração a 

partir das águas do rio e da terra se tornaram, entre os gregos, princípios hilozoístas, 

elementos, assim também toda a luxuriante plurivocidade dos demônios míticos 

espiritualizou-se na forma pura das entidades ontológicas. 

Com as ideias de Platão, finalmente, também os deuses patriarcais do Olimpo 

foram capturados pelo logos filosófico. O esclarecimento, porém, reconheceu as 

antigas potências no legado platônico e aristotélico da metafísica e instaurou um 

processo contra a pretensão de verdade dos universais, acusando-a de superstição. 

Na autoridade dos conceitos universais ele crê enxergar ainda o medo pelos 

demônios, cujas imagens eram o meio de que se serviam os homens, no ritual 

mágico, para tentar influenciar a natureza. 

Doravante, a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a forças 

soberanas ou imanentes, sem a ilusão de qualidades ocultas. O que não se submete 

ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o esclarecimento. 

A partir do momento em que ele pode se desenvolver sem a interferência da 

coerção externa, nada mais pode segurá-lo. Passa-se então, com as suas ideias 

acerca do direito humano, o mesmo que se passou com os universais mais antigos. 

Cada resistência espiritual que ele encontra serve apenas para aumentar sua força.  

Isso se deve ao fato de que o esclarecimento ainda se reconhece a si mesmo nos 

próprios mitos. 

Quaisquer que sejam os mitos de que possa se valer a resistência, o simples 

fato de que eles se tornam argumentos por tal oposição significa que eles adotam o 

princípio da racionalidade corrosiva da qual acusam o esclarecimento. O 

esclarecimento é totalitário. Para ele, o elemento básico do mito foi sempre o 

antropomorfismo, a projeção do subjetivo na natureza. O sobrenatural, o espírito e 

os demônios seriam as imagens especulares dos homens que se deixam 

amedrontar pelo natural. 

Todas as figuras míticas podem se reduzir, segundo o esclarecimento, ao 

mesmo denominador, a saber, ao sujeito. A resposta de Édipo ao enigma da esfinge 

– “É o homem!” – é a informação estereotipada invariavelmente repetida pelo 

esclarecimento, não importa se este se confronta com uma parte de um sentido 

objetivo, o esboço de uma ordem, o medo de potências maléficas ou a esperança da 

redenção. De antemão, o esclarecimento só reconhece como ser e acontecer o que 

se deixa captar pela unidade. Seu ideal é o sistema do qual se pode deduzir toda e 
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cada coisa. Não é nisso que sua versão racionalista se distingue da versão 

empirista. Embora as diferentes escolas interpretassem de maneira diferente os 

axiomas, a estrutura da ciência unitária era sempre a mesma.  

O postulado baconiano da una scientia universalis é, apesar de todo o 

pluralismo das áreas de pesquisa, tão hostil ao que não pode ser vinculado quanto a 

mathesis universalis de Leibniz à descontinuidade. A multiplicidade das figuras se 

reduz à posição e à ordem, a história ao fato, as coisas à matéria. Ainda de acordo 

com Bacon, entre os primeiros princípios e os enunciados observacionais deve 

subsistir uma ligação lógica unívoca, medida por graus de universalidade. 

De Maistre zomba de Bacon por cultivar une idole d’échelle. A lógica formal 

era a grande escola da unificação. Ela oferecia aos esclarecedores o esquema da 

calculabilidade do mundo. O equacionamento mitologizante das Ideias com os 

números nos últimos escritos de Platão exprime o anseio de toda desmitologização: 

o número tornou-se o cânon do esclarecimento. As mesmas equações dominam a 

justiça burguesa e a troca mercantil. “Não é a regra: „se adicionares o desigual ao 

igual obterás algo de desigual‟ (Si inaequalibus aequalia addas, omnia erunt 

inaequalia) um princípio tanto da justiça quanto da matemática”? E não existe uma 

verdadeira coincidência entre a justiça cumulativa e distributiva por um lado e as 

proporções geométricas e aritméticas por outro lado? A sociedade burguesa está 

dominada pelo equivalente. Ela torna o heterogêneo comparável, reduzindo-o a 

grandezas abstratas.  

Para o esclarecimento, aquilo que não se reduz a números e, por fim, ao uno, 

passa a ser ilusão: o positivismo moderno remete-o para a literatura. “Unidade” 

continua a ser a divisa, de Parmênides a Russell. O que se continua a exigir 

insistentemente é a destruição dos deuses e das qualidades. Mas os mitos que 

caem vítimas do esclarecimento já eram o produto do próprio esclarecimento.  

No cálculo científico dos acontecimentos, anula-se a conta que outrora o 

pensamento dera, nos mitos, dos acontecimentos. O mito queria relatar, denominar, 

dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar. Com o registro e a coleção dos 

mitos, essa tendência reforçou-se. Muito cedo deixaram de ser um relato, para se 

tornarem uma doutrina.  

Todo ritual inclui uma representação dos acontecimentos bem como do 

processo a ser influenciado pela magia. Esse elemento teórico do ritual tornou-se 

autônomo nas primeiras epopeias dos povos. Os mitos, como os encontraram os 
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poetas trágicos, já se encontram sob o signo daquela disciplina e poder que Bacon 

enaltece como o objetivo a se alcançar. 

O lugar dos espíritos e demônios locais foi tomado pelo céu e sua hierarquia; 

o lugar das práticas de conjuração do feiticeiro e da tribo, pelo sacrifício bem dosado 

e pelo trabalho servil mediado pelo comando. As de idades olímpicas não se 

identificam mais diretamente aos elementos, mas passam a significá-los.  

De agora em diante, o ser se resolve no logos – que, com o progresso da 

filosofia, se reduz à mónada, mero ponto de referência – e na massa de todas as 

coisas e criaturas exteriores a ele. Uma única distinção, a distinção entre a própria 

existência e a realidade, engolfa todas as outras distinções. Destruídas as 

distinções, o mundo é submetido ao domínio dos homens. Nisso estão de acordo a 

história judia da criação e a religião olímpica:  

Perante os deuses, só consegue se afirmar quem se submete sem restrições. 

O despertar do sujeito tem por preço o reconhecimento do poder como o 

princípio de todas as relações. Em face da unidade de tal razão, a separação de 

Deus e do homem reduz-se àquela irrelevância que, inabalável, a razão assinalava 

desde a mais antiga crítica de Homero. Enquanto soberanos da natureza, o deus 

criador e o espírito ordenador se igualam. A imagem e semelhança divinas do 

homem consistem na soberania sobre a existência, no olhar do senhor, no comando. 

O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O 

preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo 

sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o 

ditador se comporta com os homens. Este os conhece na medida em que pode 

manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-

las. É assim que seu em si torna para-ele.  

Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se como sempre a mesma, 

como substrato da dominação. Essa identidade constitui a unidade da natureza. 

Assim como a unidade do sujeito, ela tampouco constitui um pressuposto da 

conjuração mágica. Os ritos do xamã dirigiam-se ao vento, à chuva, à serpente lá 

fora ou ao demônio dentro do doente, não a matérias ou exemplares. Não era um e 

o mesmo espírito que se dedicava à magia; ele mudava igual às máscaras do culto, 

que deviam se assemelhar aos múltiplos espíritos. A magia é a pura e simples 

inverdade, mas nela a dominação ainda não é negada, ao se colocar, transformada 

na pura verdade, como a base do mundo que a ela sucumbiu. 
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O feiticeiro torna-se semelhante aos demônios; para assustá-los ou suavizá-

los, ele assume um ar assustadiço ou suave. Embora seu ofício seja a repetição, 

diferentemente do civilizado – para quem os modestos campos de caça se 

transformam no cosmo unificado, no conjunto de todas as possibilidades de presas – 

ele ainda não se declarou à imagem e semelhança do poder invisível.  

Com o abandono do pensamento – que, em sua figura coisificada como 

matemática, máquina, organização, se vinga dos homens dele esquecidos –, o 

esclarecimento abdicou de sua própria realização. Ao disciplinar tudo o que é único 

e individual, ele permitiu que o todo não compreendido se voltasse, enquanto 

dominação das coisas, contra o ser e a consciência dos homens. 

Mas uma verdadeira práxis revolucionária depende da intransigência da teoria 

em face da inconsciência com que a sociedade deixa que o pensamento se enrijeça. 

Não são as condições materiais da satisfação nem a técnica deixada à solta 

enquanto tal, que a colocam em questão. Isso é o que afirmam os sociólogos, que 

estão de novo a meditar sobre um antídoto, ainda que de natureza coletivista, a fim 

de dominar. A culpa é da ofuscação em que está mergulhada a sociedade. 

O mítico respeito científico dos povos, que eles, no entanto, estão 

continuamente a criar, acaba por se tornar ele próprio um fato positivo, a fortaleza 

diante da qual a imaginação revolucionária se envergonha de si mesma como 

utopismo e degenera numa confiança dócil na tendência objetivo da história. 

Enquanto órgão de semelhante adaptação, enquanto mera construção de meios, o 

esclarecimento é tão destrutivo como o acusam seus inimigos românticos. Ele só 

reencontrar-se-á consigo mesmo quando renunciar ao último acordo com esses 

inimigos e tiver a ousadia de superar o falso absoluto que é o princípio da 

dominação cega. 

O espírito dessa teoria intransigente seria capaz de inverter a direção do 

espírito do progresso impiedoso, ainda que este estivesse em vias de atingir sua 

meta. Seu arauto, Bacon, sonhou com as inúmeras coisas que os reis, com todos os 

seus tesouros, não podem comprar, sobre as quais seu comando não impera, das 

quais seus espias e informantes nenhuma notícia trazem. Como ele desejava, elas 

couberam aos burgueses, os herdeiros esclarecidos do rei. 

Multiplicando o poder pela mediação do mercado, a economia burguesa 

também multiplicou seus objetos e suas forças a tal ponto que, para sua 

administração não só não precisa mais dos reis como também dos burgueses: agora 
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ela só precisa de todos. Eles aprendem com o poder das coisas a, afinal, dispensar 

o poder. 

O esclarecimento se consuma e se supera quando os fins práticos mais 

próximos se revelam como o objetivo mais distante finalmente atingido, e os países, 

dos quais seus espias e informantes nenhuma notícia trazem, a saber, a natureza 

ignorada pela ciência dominadora, são recordados como os países da origem. Hoje, 

quando a utopia baconiana de imperar na prática sobre a natureza se realizou numa 

escala telúrica, tornou-se manifesta a essência da coação que ele atribuía à 

natureza não dominada.  

Era a própria dominação. É à sua dissolução que pode agora proceder o 

saber em que Bacon vê a “superioridade dos homens”. Mas, em face dessa 

possibilidade, o esclarecimento se converte, a serviço do presente, na total 

mistificação das massas. 

  Adorno e Horkheimer, em a Dialética do Esclarecimento (1944/47), propõem 

uma revisão do conceito de Aufklärung (Iluminismo/esclarecimento), pois afirmam 

que o projeto moderno de emancipação da razão esclarecida foi reduzido a uma 

nova mitologia. Para defender essa tese, retomam elementos da crítica genealógica 

nietzschiana, a qual aponta o racionalismo socrático como o primeiro "erro" da 

vontade de conhecimento, caracterizada nos seus textos tardios com a expressão 

"vontade de verdade" (Wille zur Wahrheit). Portanto, Adorno e Horkheimer afirmam 

que somente a análise dialética da gênese do esclarecimento permite compreender 

a tensão entre os fenômenos contraditórios presentes na modernidade: progresso e 

regressão, civilização e barbárie, esclarecimento e mito, autoconsciência e 

alienação. Para clarificar melhor essa discussão, no item a seguir discorrer-se-á 

sobre a dialética do esclarecimento e o problema da razão moderna na Teoria 

Crítica de Theodor Adorno. 

  

1.4 A DIALÉTICA DO ESCLARECIMENTO E O PROBLEMA DA RAZÃO MODERNA 

NA TEORIA CRÍTICA DE THEODOR ADORNO 

 

Segundo Nobre (2004), a Teoria Crítica da Sociedade é um termo que foi 

empregado pela primeira vez por Max Horkheimer, em um artigo intitulado Teoria 

Tradicional e Teoria Crítica, publicado em 1937 pelo Instituto de Pesquisa Social em 

Frankfurt na Alemanha. Trata-se de uma expressão que designa pelo menos três 
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sentidos diferentes: um campo teórico, um grupo específico de intelectuais do 

Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt filiados a esse campo teórico e a Escola de 

Frankfurt. 

Independente do sentido que se possa atribuir à Teoria Crítica da Sociedade, 

o sentido clássico do conceito de Teoria Crítica, tal como fora empregado por 

Horkheimer em 1937, evidencia os dois princípios fundamentais que demarcam um 

campo teórico específico: a orientação para a emancipação e o comportamento 

crítico. 

Esses princípios são explicitados pelo autor, no momento em que ele 

confronta dois modelos distintos de teoria social: a “teoria tradicional”, que, em nome 

de uma pretensa neutralidade científica, acaba prevalecendo a descrição do 

funcionamento da sociedade e a adaptação do pensamento à realidade; e a “Teoria 

Crítica”, que considera o conhecimento na dialética das potencialidades e obstáculos 

à emancipação. Tal como expõe Nobre (2004, p. 33-34), 

 
Os dois princípios mostram a possibilidade de a sociedade emancipada 
estar inscrita na forma atual de organização social como uma tendência real 
de desenvolvimento, cabendo à teoria o exame do existente não para 
descrevê-lo simplesmente, mas para identificar e analisar a cada vez os 
obstáculos e as potencialidades de emancipação presentes em cada 
momento histórico. 

 

Segundo Gomes (2010), esse imperativo crítico-emancipatório, explicitado em 

forma de princípios, e que acabou sendo a “marca” da Teoria Crítica, constitui-se 

como tradição intelectual, desde a fundação do Instituto de Pesquisa Social por Felix 

Weil, em 1923, em Frankfurt, na Alemanha. A Escola de Frankfurt, outra forma de 

denominação da Teoria Crítica, nada mais é do que um grupo interdisciplinar de 

intelectuais de diversas áreas (filosofia, sociologia, economia, psicologia, música, 

entre outras), vinculados ao Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, e que tinha 

como principal objetivo promover investigações científicas, de natureza crítica, sobre 

os processos imanentes de dominação da sociedade, além dos obstáculos e das 

possibilidades efetivas de emancipação social (BRONNER, 1997; NOBRE, 2004). 

Segundo Bronner (1997) e Nobre (2004), entre os autores vinculados a essa 

tradição intelectual podemos destacar: Karl Korsch (1890-1961), Friedrich Polock 

(1894-1970), Walter Benjamin (1892-1940), Max Horkheimer (1895-1973), Theodor 

W. Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979), Franz Neumann (1900-1954) 

e Eric Fromm (1900-1980) muito contribuíram para a solidificação da Teoria Crítica. 
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Jürgen Habermas (1929- ), professor aposentado da Universidade de Frankfurt 

continua, juntamente com Axel Honneth (1949- ) e muitos outros autores 

desconhecidos, preservando em suas pesquisas os princípios que definem o sentido 

originário desse campo teórico específico. Naturalmente que não se trata de uma 

concepção unívoca de Teoria Crítica, mas de sentidos peculiares atribuídos a cada 

investigação de fenômenos diversos da sociedade. 

Com o propósito de continuar o grande empreendimento intelectual do 

Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, e tendo como seu principal parceiro o 

pesquisador Max Horkheimer, Theodor W. Adorno (filósofo, sociólogo, musicólogo e 

crítico da cultura) publicou, juntamente com Horkheimer, o livro Dialética do 

Esclarecimento, em 1947, e este fato pode ser considerado o marco representativo 

de uma mudança de orientação no próprio sentido da Teoria Crítica (BRONNER, 

1997). 

Nesse livro, que se inicia com uma reflexão sobre o conceito de 

esclarecimento, sucedido por dois “excursos” – um ensaio sobre a indústria cultural 

e uma análise do antissemitismo –, os autores abandonam o modelo do 

materialismo interdisciplinar da década de 1930, o que significa, sob muitos 

aspectos, abandonar também alguns elementos decisivos da Teoria Crítica, tal como 

apresentada em 1937 por Horkheimer em Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Sobre 

essa mudança de orientação, Marcos Nobre (2004, p. 49) consegue apresentar uma 

síntese muito esclarecedora, que se reproduz a seguir: 

 
O modelo do materialismo interdisciplinar tinha por pressuposto fundamental 
que o capitalismo produz não apenas a ilusão de uma sociedade de livres e 
iguais, mas também a possibilidade concreta de realização da igualdade e da 
liberdade. Desse modo, em „Teoria Tradicional e Teoria Crítica‟, a 
possibilidade da prática transformadora encontrava-se bloqueada 
historicamente pela repressão e pela propaganda nazista, mas permanecia 
ainda no horizonte a ideia de que as possibilidades de intervenção 
transformadora no mundo poderiam se reabrir com a derrota do nazismo. 

 

E continua, 

 
Esse não foi, entretanto, o diagnóstico de Horkheimer e Adorno no período 
pós-guerra. A vitória das tropas aliadas não significou, para eles, a 
restauração das possibilidades revolucionárias. Pelo contrário, o diagnóstico 
do tempo presente que desenvolveram na Dialética do Esclarecimento foi 
um bloqueio estrutural da prática transformadora. Esse diagnóstico estava 
calcado em análises econômicas (de Friedrich Pollock mais uma vez, a 
quem foi dedicado o livro de 1947) que apontavam para uma mudança 
estrutural do funcionamento do capitalismo, na qual a intervenção do Estado 
na organização da produção, distribuição e consumo tinha adquirido o 
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caráter de um verdadeiro  planejamento [...]. Essa nova forma de 
capitalismo foi denominada por Pollock „capitalismo de Estado‟, sendo que, 
na Dialética do Esclarecimento, Horkheimer e Adorno elaboraram uma 
versão própria dessa conceituação de Pollock, que chamaram de 
„capitalismo administrado‟ ou „mundo administrado‟. (NOBRE, 2004, p. 49-
50, grifos do autor). 

 

O que fica evidenciado nessa mudança de orientação é que as fases 

anteriores do capitalismo, em especial a monopolista ou de Estado, como diria 

Pollock, que apontavam para além de si mesmas, o campo de ação capaz de abolir 

o capital e instaurar a sociedade justa, já não são percebidos da mesma forma no 

diagnóstico de Adorno e Horkheimer da Dialética do Esclarecimento. 

Trata-se agora de um capitalismo administrado, ou seja, de um sistema que 

se fecha em si mesmo e que, portanto, bloqueia estruturalmente qualquer 

possibilidade de superação da dominação pela via da ação transformadora ou 

emancipatória da razão iluminista. A grande novidade é que não se trata mais de um 

sistema econômico autorregulado pelo mercado, mas de um sistema controlado de 

fora, por forças políticas que penetram na cultura e acabam agindo de forma sutil na 

burocracia “instrumental” do capitalismo, como esclarece Marcos Nobre (2004, p. 51, 

grifos do autor): 

 
Historicamente, o grande projeto de emancipação da razão humana esteve 
sempre colocado na determinação racional dos fins, ou seja, no debate e na 
efetivação daqueles valores julgados belos, justos e verdadeiros. No 
capitalismo administrado, a razão se vê reduzida a uma capacidade de 
adaptação a fins previamente dados de calcular os melhores meios para 
alcançar fins que lhe são estranhos. Essa racionalidade é dominante na 
sociedade não apenas por moldar a economia, o sistema político ou a 
burocracia estatal, ela também faz parte da socialização, do processo de 
aprendizado e da formação da personalidade. 

 

Esta foi a principal razão para que Adorno e Horkheimer realizassem uma 

investigação específica sobre os processos de racionalidade que estruturavam a 

sociedade, no contexto dos anos de 1940. Esse estudo resultou na Dialética do 

Esclarecimento de 1947, e teve como principal objetivo buscar compreender porque 

a racionalidade das relações sociais humanas, ao invés de levar à instauração de 

uma sociedade de mulheres e homens livres e iguais, acabou por produzir um 

sistema social conformista que bloqueou estruturalmente a principal via de 

emancipação: a razão iluminista. Particularmente para Adorno, a Dialética do 

Esclarecimento tem um sentido teórico-crítico próprio, pois se trata da negação 

crítica da visão racionalista, idealista e progressista da história que se firmava como 
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teoria hegemônica da sociedade burguesa, aspecto este que é retomado mais tarde 

na Dialética Negativa, em que toda visão sistêmica e totalizante da sociedade é 

absolutamente rejeitada. 

O que fica claro na concepção da Teoria Crítica de Adorno é que não faz mais 

sentido uma teoria emancipadora da consciência de classe proletária, tal como foi 

pensada por Lukács (1975), que a entendia como construção ideal-típica a orientar a 

intervenção social rumo à libertação do modo de reprodução vigente. Esta seria 

substituída, por Adorno, pela Teoria Crítica da semiformação da classe burguesa 

vigente, decifrada em sua forma social determinada, entre outras coisas, como 

ordenamento de adequação, de sujeição aos termos existentes da reprodução 

social. 

Assim, a grande questão imposta por Adorno seria: como emancipar o sujeito 

desse processo de manipulação e escravização cultural? A saída apontada por ele, 

para esse processo de alienação e enclausuramento do sujeito, estará condicionada 

aos processos formativos (educacionais) capazes de proporcionar uma condição 

política, estética e cultural diferenciada. O grande desafio será: “esclarecer” e 

“emancipar” o sujeito do conformismo a que está submetido pela semiformação e 

indústria cultural. Tal questão será o objeto principal das análises subsequentes. 

 

1.5 O SENTIDO POLÍTICO DA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA E DA FORMAÇÃO 

EM THEODOR ADORNO 

 

Na intenção de clarificar, com maior propriedade, o sentido da formação em 

Adorno, que pode ser traduzido pela crítica à disposição educativa de se adaptar 

“cegamente” à condição social vigente, optou-se por ressaltar alguns conceitos 

centrais de sua teoria, tais como: indústria cultural, Halbbildung (semiformação), 

Bildung (formação cultural), educação e emancipação, que serão abordados aqui 

com o propósito de subsidiar a compreensão crítica do sentido político da educação 

adorniana. No entanto, vale ressaltar que o foco da pesquisa é a formação de 

professores e não o sentido político da educação.  

Na Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer apresentam, com 

significativa lucidez, uma análise sobre a caracterização social objetiva da perda da 

dimensão emancipatória, gerada na dialética da razão. Dessa forma, tal como 
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assinalada por Wolfgang Leo Maar (1995, p. 20), “A Dialética do Esclarecimento 

constitui a expressão da subjetividade ameaçada, a „semiformação‟, e das forças 

anônimas que ameaçam a subjetividade, a „indústria cultural‟”.  

Como se pode notar, a percepção crítica de Adorno e Horkheimer em 

estabelecer um diagnóstico preciso sobre o processo de regressão do 

esclarecimento à ideologia, mediante a “mistificação das massas” e conversão das 

pessoas em “objeto de dominação”, ocorre num estágio de significativo progresso do 

Aufklärung (esclarecimento) que, para Kant (1985), significava uma condição para a 

emancipação. Mas, como uma sociedade altamente desenvolvida em termos de 

esclarecimento poderia ser tutelada e dominada pela própria “cultura”? Aqui está o 

grande mérito da Dialética do Esclarecimento, ao submeter à crítica a condição de 

uma sociedade supostamente esclarecida, tal como registrado pelos próprios 

autores, logo no início do livro: 

 
No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 
perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los 
na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece 
sob o signo de uma calamidade triunfal (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 
19). 

 

Os autores constatam que a “sociedade totalmente esclarecida” não passa de 

uma “sociedade administrada” e, nessa, os indivíduos se veem completamente 

anulados em face do poder econômico, da visão utilitária e da racionalidade técnico-

instrumental, que impinge à sociedade a sua condição de alienação e 

enclausuramento. 

Com o conceito de indústria cultural, Adorno e Horkheimer esclarecem que há 

um processo de imposição da estrutura social, tal como concebido pelo modo de 

produção capitalista, e que descobre na face instrumental do esclarecimento, e na 

racionalidade técnica, a forma sutil de reificar a cultura, e transformá-la em cultura de 

massa. Ela manipula as necessidades sociais, através de um processo de 

“integração e assimilação voluntária” das pessoas em uma suposta “ordem” 

estabelecida, como se fosse única. É nisso que consiste o caráter ideológico da 

indústria cultural: reificar a práxis social com as formas de integração da cultura. No 

caso específico da educação, Adorno e Horkheimer (1985, p. 20) esclarecem: 

 
Em um mundo onde a educação é um privilégio e o aprisionamento da 
consciência impede de toda maneira o acesso das massas à experiência 
autêntica das formações espirituais, já não importam tanto os conteúdos 
ideológicos específicos, mas o fato de que simplesmente haja algo 
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preenchendo o vácuo da consciência expropriada e desviando a atenção 
do segredo conhecido por todos.  

 

Na Teoria da Semicultura, Adorno enfatiza a necessidade de se construir uma 

teoria abrangente, que transcenda a simplificação pedagógica, e que seja capaz de 

diagnosticar a crise da formação cultural manifestada – na onipresença do espírito 

alienado – pela forma generalizada de conversão da Bildung (formação cultural) em 

Halbbildung (semiformação). Nas palavras de Adorno (1995b, p. 389). 

 
Apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde (e até 
mesmo com sua ajuda) a semiformação passou a ser a forma dominante da 
consciência atual [...] a formação nada mais é que a cultura tomada pelo 
lado de sua apropriação subjetiva [...] ela tem um duplo caráter: remete à 
sociedade e intermedia esta e a semiformação. 
 

Para Adorno, é no processo de reprodução material da sociedade que é 

possível captar a dialética da “formação” e da “semiformação”. Na sociedade 

contemporânea, a significação germânica da Bildung, especialmente na acepção da 

“liberdade”, dos “valores” que orientavam a razão prática, foi reduzida a discursos 

ideológicos, desvinculados da ação social. Com isso, a promessa da emancipação e 

da autonomia, que era a principal razão do ideal iluminista moderno, foi solapada e 

substituída pela adaptação e submissão disciplinada à lógica da dominação. Assim, 

a dimensão crítica da cultura, que deveria garantir a emancipação, cede lugar à 

semiformação, em que predomina a racionalidade instrumental voltada para a 

adaptação e o conformismo à situação vigente. 

Essa condição social de conversão da cultura em pseudocultura chega a 

travar a realização da autêntica experiência formativa, a ponto de Adorno (1995b, p. 

410)  dizer que “[...] a única possibilidade que resta à cultura é autorreflexão crítica 

sobre a semiformação, em que necessariamente de converteu”. Essas 

considerações de Adorno sobre a condição social da semicultura e a necessidade 

da autorreflexão crítica sobre a semiformação são fundamentais para a 

compreensão do sentido político da educação. 

Os ensaios de Adorno sobre a educação, reunidos no livro Educação e 

Emancipação (1995a), são claros quanto aos limites e possibilidades da educação 

no contexto da semiformação. No ensaio Educação – Para quê?, Adorno (1995a, p. 

141-142; grifos nossos) explicita a sua concepção de educação: 

 
[...] concebo como sendo educação [...] não a assim chamada modelagem 
de pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu 
exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja 
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característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção 
de uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância 
política; sua ideia, se é permitido dizer assim, é uma exigência política [...] 
uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar 
conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia 
efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é 
emancipado. 

 

Como se pode observar, Adorno foca o sentido do esclarecimento da 

educação na produção de uma consciência verdadeira, ao se contrapor criticamente 

à condição social de mera adaptação e conformismo à situação vigente. É nesse 

contexto que a indústria cultural forma, pela ideologia da semicultura, uma 

consciência falsa da realidade social. Daí a necessidade da formação de uma 

consciência desalienada, e politicamente emancipada. 

Esclarecido o conceito de educação e o sentido do esclarecimento da 

educação emancipatória, Adorno adverte sobre a necessidade da reflexão crítica 

das possibilidades de emancipação, a partir do condicionamento social da própria 

cultura. No ensaio Crítica Cultural e Sociedade, de 1969, ele salienta que hoje a 

sociedade, ela própria é sua ideologia, ou seja, uma forma de sociedade 

determinada conforme certo modelo de produção social dos homens, de modo que a 

apreensão do conteúdo dessa ideologia passará necessariamente pela análise 

crítica do condicionamento social vigente. É por isso que a emancipação não pode 

ser idealizada de forma ingênua; pelo contrário, ela precisa ser concebida no bojo do 

próprio ordenamento social. Dessa forma, Adorno (1995a, p. 143) destaca, 

textualmente, os dois problemas relacionados à emancipação: 

 
Penso, sobretudo, em dois problemas difíceis que é preciso levar em conta 
quando se trata de emancipação. Em primeiro lugar, a própria organização 
do mundo em que vivemos e a ideologia dominante – hoje muito pouco 
parecida com uma determinada visão de mundo ou teoria – ou seja, a 
organização do mundo converteu-se a si imediatamente em sua própria 
ideologia. Ela exerce uma pressão tão intensa sobre as pessoas que supera 
toda educação. [...] No referente ao segundo problema [...] emancipação 
significa o mesmo que conscientização, racionalidade. 

 

Adorno insiste na ideia de que é necessário decifrar as condições sociais que 

determinam o modo de ser dos homens, por intermédio da reflexão racional – 

“conscientização” – das condições de produção da realidade social. Aqui reside um 

dos elementos fundamentais da emancipação política, a saber, a contradição que 

impede a conciliação total. Como diria Adorno (1995b, p. 81-83), no ensaio Tempo 

Livre (1969), “É evidente que ainda não se alcançou inteiramente a integração da 
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consciência [...]. Os interesses reais do indivíduo ainda são suficientemente fortes 

para, dentro de certos limites, resistirem à apreensão”. 

Se não há a integração total da sociedade, devido à própria contradição 

social, que funciona como o antídoto da semiformação, então continua existindo a 

possibilidade de emancipação. Essa questão foi abordada por Adorno (1995a, p. 

181) no último ensaio do livro Educação e Emancipação: “[...] é preciso começar a 

ver efetivamente as enormes dificuldades que se opõem à emancipação nesta 

organização do mundo [...]. O motivo é a contradição social”.  

Como se pode notar, a educação emancipatória não se sustenta pela retórica 

e sim pela crítica das condições objetivas que promovem a semiformação, ou seja, 

pela identificação da contradição social que bloqueia a aptidão para a experiência 

formativa autônoma (Bildung), sendo esta substituída, de forma “natural”, pela 

configuração heterônoma de formação (Halbbildung). 

É por essa razão fundamental que Adorno (1995a, p. 183) salienta que “[...] a 

única concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas 

pessoas interessadas nessa direção orientem toda sua energia para que a educação 

seja uma educação para a contradição e para a resistência”. E isso seria 

plenamente possível, se conseguíssemos, por exemplo, mostrar aos alunos as 

“ideologias” presentes na vida da sociedade culturalmente construída, além do 

“despertar da consciência” quanto aos enganos a que somos submetidos, 

permanentemente, no interior da própria cultura. 

Trata-se de uma crítica inerente ao próprio condicionamento social e suas 

contradições. É assim que Adorno identifica, no provimento da consciência do 

condicionamento social, o potencial crítico da educação. Nas suas palavras: 

 
É necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso 
evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si 
próprias. A educação só tem sentido ressignificando unicamente como 
educação a partir da auto-reflexão da própria crítica. (ADORNO, 1995a, p. 
121). 

 

É dessa forma que se configura o sentido do esclarecimento da educação em 

Adorno, promovido pela autorreflexão crítica do condicionamento social, mediante a 

consciência pública das contradições que geram o enclausuramento do sujeito. 

Trata-se de uma educação negativa, que realiza a crítica à forma ideológica de 
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prover a semicultura, desobstruindo, dessa forma, o caminho para a realização da 

experiência formativa e, consequentemente, da emancipação. 

O sentido da formação e da educação decorre exatamente da necessidade de 

formação de sujeitos emancipados, livres da condição de alienação e 

enclausuramento social. Como alerta Zygmunt Bauman (2005, p. 113), a formação 

esclarecedora, que poderia garantir uma condição emancipatória para a sociedade 

contemporânea, esbarra em inúmeras dificuldades, principalmente: 

 
Considerando o perigoso Estado atual da esfera público-privada, da qual „o 
público‟ recuou para buscar abrigo em lugares politicamente inacessíveis e 
o „privado‟ está a ponto de retirar-se para a própria autoimagem. Para 
adaptar a Ágora aos indivíduos livres e à sociedade livre, é preciso 
interromper ao mesmo tempo sua privatização e despolitização. É preciso 
restabelecer a tradução do privado para o público. É preciso retomar (na 
Ágora e não apenas em seminários de filosofia) o discurso interrompido do 
bem comum – que torna a liberdade individual tanto factível como digna de 
luta.  

 

A função educativa do refletir é ressignificada por Adorno no texto A 

Educação após Auschwitz (COHN, 1986, p. 33-45), ao iniciar o artigo afirmando que, 

para a educação, a exigência que Auschwitz não se repita é primordial. 

Após analisar as possibilidades de retorno da barbárie a partir da 

permanência das condições que geraram, reitera que a educação só teria sentido 

como educação se provocasse a autorreflexão5 crítica, que significaria para Adorno 

a busca da autonomia, da autodeterminação kantiana, do homem enquanto sábio 

fazendo uso público de sua razão, superando os limites da liberdade trazidos pela 

barbárie, pela semicultura. 

 O homem, enquanto sábio, torna-se cidadão do mundo, superando a 

dimensão do privado, do doméstico, do paroquial, das normas e imposições. E isso 

é plenamente educativo, formativo, esclarecimento. A educação é, antes de tudo, 

esclarecimento. Para Adorno, as medidas educativas, por mais abrangentes que 

sejam, dificilmente poderão evitar o aparecimento dos construtores e ideólogos da 

                                            
5
  A autorreflexão crítica para os frankfurtianos representa um elemento fundamental na luta pela 

emancipação. Por ela, os dominados podem ser esclarecidos a respeito de sua situação 
enquanto classe, no contexto de exploração e subordinação capitalista. Ela seria uma ferramenta 
para iluminá-los no ressignificar dos elementos de classe contidos em suas próprias culturas e no 
saber acumulado pelos homens através dos tempos. Serviria para orientá-los à consequente ação 
transformadora que a própria reflexão crítica exige. Ela se torna educativa em dois sentidos: no 
esclarecimento dos mecanismos de alienação e de manipulação ideológica presentes no sistema, 
e na revelação de verdades não intencionais que poderiam conter imagens fugidas. 
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barbárie. Mas a educação pelo esclarecimento pode fazer alguma coisa no sentido 

de modificar a atitude dos que praticam os atos bárbaros (COHN, 1986, p. 45). 

A Teoria Crítica da Sociedade, na forma como se apresenta aqui, continua 

fornecendo os elementos necessários para realização da crítica social 

contemporânea. A orientação para a emancipação, que fundamenta o pensamento 

de Theodor Adorno, é um exemplo claro de que ainda há espaço para as reflexões 

dessa natureza. Acredita-se ainda que a Teoria Crítica continua sendo 

extremamente fecunda para as reflexões no campo educacional, especialmente na 

análise dos limites e possibilidades de um projeto emancipatório de formação social. 

Foi com esse referencial teórico que se procura desenvolver uma reflexão específica 

sobre o vínculo necessário entre educação e formação, e que parece estar bem 

distante dos projetos educacionais atuais da instituição pesquisada.  

Como vimos, a partir do pensamento teórico-crítico de Adorno, numa 

sociedade em que prevalecem a racionalidade técnico-instrumental e o poder 

ideológico da indústria cultural, a dimensão crítica da cultura, que deveria garantir a 

emancipação, desvincula-se da ação social e acaba cedendo lugar à Halbbildung, 

que passa a ser a forma dominante da consciência social voltada para a adaptação 

e o conformismo. Daí a necessidade, em termos emancipatórios, de uma educação 

que privilegie a autorreflexão crítica sobre o processo de semiformação da 

sociedade, em que ela necessariamente se converteu. 

Portanto, as reflexões apresentadas buscam retomar o debate sobre a 

dimensão da formação de professores na perspectiva do conceito de esclarecimento 

no contexto da Teoria Crítica, em particular, na Universidade Estadual de Roraima 

(UERR), que no passado recente ocupou o centro de teorias educacionais no Brasil, 

especialmente aquelas que traduziram uma das principais teses de Freire (1996). 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se 

dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição 

epistemológica. Não se trata de um discurso nostálgico, mas de resistência à forma 

como o “privado” tem suplantado as instâncias de formação cultural do “bem 

comum”. 

No dizer de Arendt (2002), “[...] o propósito da educação é humanizar os que 

desejam ser humanos e até mesmo os que resistem ser”. E por ser esse o propósito 
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da educação é que trazemos no último subtítulo a universidade e o conceito de 

esclarecimento.  

 

1.6 A UNIVERSIDADE E O CONCEITO DE ESCLARECIMENTO 

 

A universidade é uma instituição de ensino superior que compreende 

um conjunto de faculdades ou escolas superiores destinadas à especialização 

profissional e científica. É uma instituição de ensino superior pluridisciplinar e de 

formação de quadros profissionais de nível superior, de investigação, de extensão e 

de domínio e cultivo do saber humano. A universidade fornece educação tanto 

terciária (graduação) quanto quaternária (pós-graduação). A universidade goza de 

autonomia para executar suas finalidades, em estrita observância ao texto 

constitucional, no entanto, este direito não proíbe o Estado de verificar o uso desta 

prerrogativa nas atividades que lhes são próprias. 

Para Chauí (2003), a universidade é uma instituição social e, como tal, 

exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da 

sociedade como um todo. Tanto é assim que se vê no interior da instituição 

universitária a presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem 

divisões e contradições da sociedade. Essa relação interna ou expressiva entre 

universidade e sociedade é o que explica, aliás, o fato de que, desde seu 

surgimento, a universidade pública sempre foi uma instituição social, isto é, uma 

ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público de sua 

legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação que lhe confere 

autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, 

regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. 

A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de 

autonomia do saber em face da religião e do Estado, portanto, na ideia de um 

conhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, 

tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua transmissão. 

Em outras palavras, sobretudo depois da Revolução Francesa, a universidade 

concebe-se a si mesma como uma instituição republicana e, portanto, pública e 

laica.  

A partir das revoluções sociais do século XX e com as lutas sociais e políticas 

desencadeadas a partir delas, a educação e a cultura passaram a ser concebidas 
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como constitutivas da cidadania e, portanto, como direitos dos cidadãos, fazendo 

com que, além da vocação republicana, a universidade se tornasse também uma 

instituição social inseparável da ideia de democracia e de democratização do saber: 

seja para realizar essa ideia, seja para opor-se a ela, no correr do século XX a 

instituição universitária não pôde furtar-se à referência à democracia como uma ideia 

reguladora. Por outro lado, a contradição entre o ideal democrático de igualdade e a 

realidade social da divisão e luta de classes obrigou a universidade a tomar posição 

diante do ideal socialista. 

Discutir o papel da universidade pública e o currículo de formação de 

professores à luz do conceito de esclarecimento desenhado pela Teoria Crítica nos 

tempos atuais é tarefa que coloca inúmeras interrogações, como, por exemplo: por 

que a formação docente tem se tornado o centro das reformas educativas? É 

possível falar sobre a existência de um modelo ideal para a formação docente? 

Autores como Imbernón (1994), por exemplo, advogam que a formação docente 

hoje se dá em um contexto de mudanças e incertezas que traz, inclusive, 

questionamentos sobre o papel da escola, da universidade. Num mundo incerto, a 

escola, assim como a universidade, não podem continuar atreladas às suas origens: 

quando era considerado o único lócus de transmissão de conhecimento. 

A proposta da pesquisa busca identificar elementos teórico-metodológicos 

para avaliar os limites e paradoxos vivenciados pela Universidade Estadual de 

Roraima, Campus de Rorainópolis, no cenário de políticas deliberadas de expansão 

de oportunidades educacionais em nível superior no setor público. A história da 

interiorização da educação superior, particularmente no que diz respeito às 

universidades públicas, intercruza-se com o movimento de sua própria consolidação 

e legitimação face à sociedade, implicando em políticas voltadas para a extensão 

universitária, sobretudo para aqueles que não tiveram acesso à universidade. Assim 

sendo, as várias discussões travadas a respeito dos processos extensionistas da 

educação superior no país e a implementação de políticas governamentais e 

institucionais tenderam muito mais ao desenvolvimento de ações de caráter 

assistencialista, ou seja, voltadas para o atendimento de necessidades básicas das 

comunidades nas quais as instituições encontravam-se inseridas, do que na efetiva 

ampliação da oferta de vagas neste nível de ensino.  

Como afirma Boaventura de Souza Santos (2011, p. 18), 
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A perda de prioridade na universidade pública nas políticas públicas do 
Estado foi, antes de mais, o resultado da perda geral de prioridade das 
políticas sociais (educação, saúde, previdência) induzida pelo modelo de 
desenvolvimento económico conhecido por neoliberalismo ou globalização 
neoliberal que, a partir da década de 1980, se impôs internacionalmente. 

 

Vale lembrar que, em alguns países, havia uma tradição de universidades 

privadas sem fins lucrativos, as quais, aliás, com o tempo, tinham assumido funções 

muito semelhantes às públicas, e gozavam e gozam de estatuto jurídico híbrido, 

entre o privado e o público. Também elas foram objeto da mesma concorrência por 

se considerar que a sua natureza não lucrativa não permitia a sua expansão. A 

opção foi, pois, pela mercadorização da universidade.  

Santos (2011) identifica neste processo duas fases. Na primeira, que vai do 

início da década de 1980 até meados da década de 1990, expande-se e consolida-

se o mercado nacional universitário. Na segunda, ao lado do mercado nacional, 

emerge com grande pujança o mercado transnacional da educação superior e 

universitária, o qual, a partir do fim da década, é transformado em solução global 

dos problemas da educação por parte do Banco Mundial e da Organização Mundial 

do Comércio. Ou seja, está em curso a globalização neoliberal da universidade. 

Trata-se de um fenômeno novo. É certo que a transnacionalização6 das trocas 

universitárias é um processo antigo, aliás, quase matricial, porque visível desde o 

início nas universidades europeias medievais. 

Por conta disso, percebe-se que, após a Segunda Guerra Mundial, traduziu-

se na formação, ao nível da pós-graduação de estudantes dos países periféricos e 

semiperiféricos nas universidades dos países centrais e, em tempos mais recentes, 

assumiu ainda outras formas (por exemplo, parcerias entre universidades de 

diferentes países), algumas delas de orientação comercial. Nos últimos anos, porém, 

avançou-se para um novo patamar. A nova transnacionalização é muito mais vasta 

que a anterior e a sua lógica, ao contrário desta, é exclusivamente mercantil. 

Por isso, reiteram-se os dois processos marcantes da década – o 

desinvestimento do Estado na universidade pública e a globalização mercantil da 

universidade – são as duas faces da mesma moeda. São os dois pilares de um 

vasto projeto global de política universitária, destinado a mudar profundamente o 

                                            
6
  Usamos o termo transnacionalização para fazer referência aos relacionamentos de ordem 

econômica, política e jurídica que se espraiam mundialmente, a exemplo das formações regionais 
de integração e da regulação que se dá via organismos internacionais. No âmbito do Direito, o 
qualificativo transnacional serve para incluir todas as normas que regulam atos ou fatos que 
transcendem fronteiras nacionais. 
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modo como o bem público da universidade tem sido produzido, transformando-o 

num vasto campo de valorização do capitalismo educacional. O desenvolvimento do 

ensino universitário nos países centrais, nos quarenta ou cinquenta anos depois da 

Segunda Guerra Mundial, assentou, por um lado, nos êxitos da luta social pelo 

direito à educação, traduzida na exigência da democratização do acesso à 

universidade, e, por outro lado, nos imperativos da economia que exige uma maior 

qualificação da mão de obra nos setores-chave da indústria. 

A posição do Banco Mundial na área da educação é talvez das mais 

ideológicas que este tem assumido na última década (e não têm sido poucas) 

porque, tratando-se de uma área onde ainda dominam interações não mercantis, a 

investida não pode basear-se em mera linguagem técnica, como a que impõe o 

ajuste estrutural. A inculcação ideológica serve-se de análises sistematicamente 

enviesadas contra a educação pública para demonstrar que a educação é 

potencialmente uma mercadoria como qualquer outra, e que a sua conversão em 

mercadoria educacional decorre da dupla constatação da superioridade do 

capitalismo, enquanto organizador de relações sociais, e da superioridade dos 

princípios da economia neoliberal para potenciar o capitalismo através da 

privatização, desregulação, mercadorização e globalização. 

O zelo reformista do Banco Mundial dispara em todas as direções onde 

identifica as deficiências da universidade pública e, nelas, a posição de poder dos 

docentes é um dos principais alvos. A liberdade acadêmica é vista como um 

obstáculo à empresarialização da universidade e à responsabilização da 

universidade ante as empresas que pretendem os seus serviços. 

O poder na universidade deve deslocar-se dos docentes para os 

administradores treinados para promover parcerias com agentes privados. Aliás, o 

Banco Mundial prevê que o poder dos docentes e a centralidade da sala de aula 

declinarão inexoravelmente à medida que se for generalizando o uso de tecnologias 

pedagógicas on line. Em consonância com isto, os países periféricos e 

semiperiféricos podem contar com a ajuda financeira do Banco, dirigida 

prioritariamente para a promoção da educação superior privada, desde que reduzam 

o seu financiamento ao sector público e criem quadros legais que facilitem a 
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expansão da educação superior privada enquanto complemento essencial da 

educação superior pública7. 

No que tange a essa discussão, ratifica Santos (2011, p. 40): 

 
Algo de mais profundo ocorreu e só isso explica que a universidade, apesar 
de continuar a ser a instituição por excelência de conhecimento científico, 
tenha perdido a hegemonia que tinha e se tenha transformado num alvo 
fácil de crítica social. Penso que na última década se começaram a alterar 
significativamente as relações entre conhecimento e sociedade e as 
alterações prometem ser profundas ao ponto de transformarem as 
concepções que temos de conhecimento e de sociedade. Como disse, a 
comercialização do conhecimento científico é o lado mais visível dessas 
alterações. Penso, no entanto, que, apesar da sua vastidão, elas são a 
ponta do iceberg e que as transformações em curso são de sentido 
contraditório e as implicações são múltiplas, inclusive de natureza 
epistemológica.  

 

Reitera Santos (2011) que o conhecimento universitário – ou seja, o 

conhecimento científico produzido nas universidades ou instituições separadas das 

universidades, mas detentoras do mesmo ethos universitário – foi, ao longo do 

século XX, um conhecimento predominantemente disciplinar, cuja autonomia impôs 

um processo de produção relativamente descontextualizado em relação às 

premências do quotidiano das sociedades. 

Segundo a lógica deste processo, são os investigadores quem determinam os 

problemas científicos a resolver, definem a sua relevância e estabelecem as 

metodologias e os ritmos de pesquisa. É um conhecimento homogêneo e 

organizacionalmente hierárquico na medida em que agentes que participam na sua 

produção partilham os mesmos objetivos de produção de conhecimento, têm a 

mesma formação e a mesma cultura científica e fazem-no segundo hierarquias 

organizacionais bem definidas. 

É um conhecimento assente na distinção entre pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico e a autonomia do investigador traduz-se numa certa 

irresponsabilidade social deste ante os resultados da aplicação do conhecimento. 

Ainda na lógica deste processo de produção de conhecimento universitário a 

                                            
7
  No Brasil, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Educação, através do 

Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de Ensino Superior e 
em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), viabilizou 
uma linha de financiamento de cerca de R$ 750 milhões para instituições de Ensino Superior, 
com recursos provenientes de empréstimo do Banco Mundial. Estes recursos foram em grande 
parte canalizados para as universidades privadas. Desde 1999, o BNDES emprestou R$ 310 
milhões às universidades privadas e apenas R$ 33 milhões às universidades públicas 
(universianet.com e comunicação pessoal de Paulino Motter). 
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distinção entre conhecimento científico e outros conhecimentos é absoluta, tal como 

o é, a relação entre ciência e sociedade. A universidade produz conhecimento que a 

sociedade aplica ou não, uma alternativa que, por mais relevante socialmente, é 

indiferente ou irrelevante para o conhecimento produzido. A organização 

universitária e o ethos universitário foram moldados por este modelo de 

conhecimento. 

Portanto, percebe-se, à luz destas transformações, que a universidade tem 

vindo a ser posta perante exigências contrapostas, mas com o efeito convergente de 

desestabilizarem a sua institucionalidade atual. Por um lado, a pressão 

hiperprivatista da mercantilização do conhecimento, das empresas concebidas como 

consumidoras, utilizadoras e mesmo coprodutoras do conhecimento científico, uma 

pressão que visa reduzir a responsabilidade social da universidade à sua 

capacidade para produzir conhecimento economicamente útil, isto é, 

comercializável. 

 Por outro lado, uma pressão hiperpublicista social difusa que estilhaça o 

espaço público restrito da universidade em nome de um espaço público muito mais 

amplo, atravessado por confrontos muito mais heterogêneos e por concepções de 

responsabilização social muito mais exigente. Esta contraposição entre uma pressão 

hiperprivatista e uma pressão hiperpublicista não só tem vindo a desestabilizar a 

institucionalidade da universidade, como tem criado uma fratura profunda na 

identidade social e cultural desta, uma fratura traduzida em desorientação e 

tacticismo; traduzida, sobretudo, numa certa paralisia disfarçada por uma atitude 

defensiva, resistente à mudança em nome da autonomia universitária e da liberdade 

acadêmica. A instabilidade causada pelo impacto destas pressões contrapostas cria 

impasses onde se torna evidente que as exigências de maiores mudanças vão 

frequentemente deparar-se com as maiores resistências à mudança. 

Por esta razão, pode-se afirmar que a universidade no século XXI é 

certamente menos hegemônica, mas não menos necessária que o foi nos séculos 

anteriores. A sua especificidade enquanto bem público reside em ser ela a 

instituição que liga o presente ao médio e longo prazo pelos conhecimentos e pela 

formação que produz e pelo espaço público privilegiado de discussão aberta e 

autocrítica que constitui. Por estas duas razões, é um bem público. 
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No exposto acima optou-se em caracterizar a universidade como um bem 

público e sua importância à sociedade para, em seguida, discutir o conceito de 

esclarecimento à luz da Teoria Crítica na universidade. 

Vale ratificar que o ideal de uma sociedade emancipada e esclarecida, livre 

da crença e da ignorância, está presente desde o Iluminismo, mais precisamente no 

artigo do filósofo alemão Immanuel Kant (1974), Resposta a pergunta: que é 

Iluminismo?. Não somente para a filosofia kantiana, mas para toda a sociedade 

moderna, pós-Revolução Francesa (1789), a autonomia do sujeito é um princípio 

muito importante. Isso porque o sujeito, fazendo bom uso de sua racionalidade, pode 

superar a menoridade e construir o conhecimento científico, sem influência de 

crenças ou preconceitos, a fim de dominar e quantificar toda a realidade. 

O projeto de sociedade moderna, baseado no sujeito autônomo e na 

independência do Estado (garantida pelo contrato social entre os cidadãos) não 

atingiu a emancipação na sua plenitude, no máximo, representou uma emancipação 

política. Essa é a crítica que Marx fez à sociedade burguesa, demonstrando que o 

Estado está emancipado politicamente, mas o indivíduo é determinado, sendo os 

direitos humanos fundamentais (liberdade, igualdade e propriedade), nada mais do 

que garantias para o individualismo e jamais para a emancipação humana. 

Adorno (1995a) retoma, na Teoria Crítica, a problemática da emancipação 

relacionando ao contexto educacional. Segundo o autor, a proposta kantiana de 

esclarecimento permanece ainda válida, pois é fundamental ter em vista que a 

construção de um sujeito racional e livre é condição de possibilidade de uma 

sociedade democrática. Adorno propõe superar a concepção idealista e 

individualista de emancipação (enquanto autonomia do indivíduo) e ampliá-la a toda 

a sociedade, a fim de construir coletivamente um conhecimento objetivo que supere 

a instrumentalidade e fragmentação científica, sendo possível assim desvelar os 

mecanismos de dominação e de alienação social em prol do processo de formação 

do homem na sociedade. 

Adorno teve um papel importante na investigação das relações humanas em 

busca de entender a lógica da burguesia industrial para defender mudanças na 

estrutura social e, com esse propósito, acabou entrando no terreno da Pedagogia – 

apesar de não ser considerado por especialistas como um teórico da área. Para 

entender o pensamento de Adorno em relação à educação, é importante 

compreender as críticas que ele faz à indústria cultural, vista como a responsável 
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por prejudicar a capacidade humana de agir com autonomia. O tema foi tratado pela 

primeira vez em 1947 no livro A Dialética do Esclarecimento, que ele escreveu em 

parceria com Max Horkheimer. Os autores explicam que a consciência humana é 

dominada pela comercialização e banalização dos bens culturais – fenômeno 

batizado posteriormente de "semiformação". 

Há um processo real na sociedade capitalista capaz de alienar o homem das 

suas condições de vida. É nessa discussão que está a chave para entender a crítica 

adorniana à escola: para o autor, a crise da educação é, na verdade, a crise da 

formação cultural da sociedade capitalista como um todo. 

Para Adorno (1995b), o problema da educação está no fato de ela ter se 

afastado de seu objetivo essencial, que é promover o domínio pleno do 

conhecimento e a capacidade de reflexão. A escola, assim, se transformou em 

simples instrumento a serviço da indústria cultural, que trata o ensino como uma 

mera mercadoria pedagógica em prol da "semiformação". Essa perda dos valores, 

segundo ele, anula o desenvolvimento da autorreflexão e da autonomia humana. 

Critica a escola de massa por ela instalar e cultuar a massificação, trazendo como 

resultado a deformação da consciência humana. 

Numa escola em que impera a banalização do conhecimento, o aluno é 

induzido a deixar de ler com profundidade as principais obras literárias, por exemplo, 

dando lugar à absorção de apenas alguns trechos necessários para responder aos 

exercícios escolares. São repassados nada mais do que conhecimentos 

fragmentados e o trabalho pedagógico está somente orientado para conseguir a 

aprovação em exames e um diploma.  

Então compreende a educação como ferramenta para a emancipação do 

homem? Como olhar a universidade como um bem público e instrumento do 

esclarecimento? As críticas ao processo pedagógico são consequência do 

reconhecimento pelo autor da capacidade que ela tem de transformar as relações 

sociais. Fica evidente em sua obra a defesa de um projeto de libertação do homem 

por meio da formação acadêmica, porém, uma formação de amplitude humanística. 

Para Adorno, o ensino deve ser uma arma de resistência à indústria cultural na 

medida em que contribui para a formação da consciência crítica e permite que o 

indivíduo desvende as contradições da coletividade.  

O autor defende um processo educacional capaz de criar e manter uma 

sociedade baseada na dignidade e no respeito às diferenças. Segundo ele, o mundo 



66 
 

estaria danificado pela falta de capacidade dos indivíduos de resistirem ao processo 

de sua própria alienação. Mesmo quando a educação considerada ideal estiver 

limitada e condicionada a uma realidade nada promissora, defende um projeto 

pedagógico que consiga libertar da opressão e da massificação.  

O caminho para isso é formar um indivíduo culto, com conhecimentos 

científicos, humanos e artísticos, preparado para uma vivência democrática. A 

perspectiva sociológica de seu pensamento fez com que conceituasse a escola 

como a instituição capaz de formar o homem não dominado, pleno de autonomia de 

pensamento e ação em todas as instâncias da vida social. Esse homem resistiria ao 

processo de massificação e de adaptação cega à ordem estabelecida.  

Adorno tinha ciência de que a cultura da sociedade capitalista impõe um 

mecanismo de construção da heteronomia (ou seja, a sujeição do individuo à 

vontade de terceiros), fazendo o homem ser igual ao coletivo e perder, assim, sua 

individualidade. Sob esse ângulo, o indivíduo perde a capacidade de pensar e agir 

por conta própria e, consequentemente, de ser solidário e respeitar o próximo. Para 

ele, somente essa alienação poderia explicar uma situação tão grave como a 

barbárie presente na sociedade. Adorno utiliza o Holocausto e os campos de 

concentração como símbolos máximos da selvageria humana. 

Compreender o ethos universitário à luz do conceito do esclarecimento não é 

só um dever de quem está na universidade, mas o compromisso de quem trabalha 

pela/na universidade. De quem luta para não permitir o desencantamento e a 

supressão do esclarecimento. O desencantamento é produto da primazia da técnica. 

Isso ninguém duvida. É assim que o projeto da modernidade pode ser definido como 

o desencantamento do mundo, e o conhecimento se torna cada vez mais uma fonte 

de poder. O mundo pós-guerra, o mundo racional-burocrático passou por um 

processo de desencantamento. O que isso significa? 

Para tentar localizar este desencantamento, Adorno e Horkheimer 

percorreram um caminho histórico desde as sociedades indígenas, para indicar que 

a separação cultura X natureza é o ingrediente básico e essencial para o nascimento 

da divisão do trabalho como se conhece e para o nascimento da dominação. A 

Dialética do Esclarecimento mostra que a barbárie, com uma roupagem científica e 

racional, domina as esferas da vida e não é nem mesmo percebida. Chega a ser 

incentivada e apoiada pelas massas, incapazes de perceberem que o avanço 

científico trouxe consigo a permanente exploração de seus corpos e de suas almas. 



67 
 

Portanto, o processo educativo é um processo fundamentalmente humano, onde o 

conhecimento é construído a partir de uma relação dialógica que envolva cuidado, 

respeito e ética entre todos os envolvidos, sendo responsabilidade do pesquisador 

fazer com que estes valores não se percam.  

Procura-se dialogar nesse capítulo sobre a formação de professores na 

perspectiva do conceito de esclarecimento no contexto da Teoria Crítica. Como bem 

se disse, dialogar e não perscrutar por completo sua natureza. Compreender o 

diálogo é compreender a concepção da formação esclarecedora em prol da 

docência/discência. Dialogar implica escutar, reconhecer e perceber o outro como 

um ser humano capaz, com intenções, desejos, história e dificuldades. Nesta 

concepção, não é possível exercer o diálogo sem exercer o respeito ao outro, 

permitindo que este se expresse, coloque-se e confie no outro que está dialogando. 

E o outro aqui é a Universidade Estadual de Roraima (UERR), Campus de 

Rorainópolis, com sua história, encantos, desencantos, avanços, ranços, 

importância, relevância, mas que também tem seus limites no processo de formação 

de professores no sul do Estado. A consequência do diálogo verdadeiro é que o 

respeito entre os sujeitos aconteça, e o pesquisador, ao ter uma postura coerente 

entre discurso e prática, passa a se aproximar ainda mais do seu objeto pesquisado, 

porque este passa ao estado de pertença não apenas pelo conhecimento teórico, 

mas também pela sua postura como pesquisador. A intenção dessa travessia é abrir 

algumas frestas e clareiras em prol da formação de professores no Campus de 

Rorainópolis da Universidade Estadual. Isso significa que a pesquisa não se esgota 

por aqui. Por essa razão, faz-se necessário que a universidade e o conhecimento se 

intercruzem num diálogo aberto, numa busca infinita de suprimir o 

desencantamento, e isso só é possível pelo esclarecimento.  
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CAPÍTULO 2 – LICENCIATURA: DESAFIOS CONCEITUAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

A pesquisa que embasou este trabalho objetiva compreender como se dá a 

produção do conhecimento sobre a formação inicial do professor nos cursos de 

licenciaturas8. A construção deste capítulo está ancorada nas publicações de artigos 

mais recentes que tratam das políticas educacionais sobre formação de professores 

nos cursos de licenciaturas.  

Antes de discorrer sobre o tema, faz-se necessário apresentar, em linhas 

gerais, a natureza do curso de licenciatura, tendo em vista clarificar ao leitor a 

diferença entre licenciatura e bacharelado. No Brasil, a licenciatura habilita seu titular 

a ser professor em escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. O licenciado, assim como o bacharel, pode ser professor em universidades, 

na categoria de professor auxiliar, mas a atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional dificulta tal atividade, uma vez que prioriza docentes com 

mestrado, doutorado, pós-doutorado ou livre docência. 

Além de Portugal e do Brasil, a licenciatura existe como grau de ensino 

superior em outros países, com caraterísticas diferentes. Na maioria dos países 

onde existe, a licenciatura tem caraterísticas muito semelhantes à licenciatura pré-

Bolonha de Portugal, sendo obtida ao fim de quatro a seis anos de estudos 

superiores. Corresponde ao que, internacionalmente, é conhecido como master ou 

"mestrado". 

Em outros países, contudo, a licenciatura é um grau obtido ao fim de dois a 

três anos de estudos superiores, sendo semelhante à licenciatura pós-Bolonha de 

Portugal. Com estas caraterísticas, corresponde ao que é conhecido, 

internacionalmente, como "bacharelado". Este tipo de licenciatura existe apenas na 

França, na Polônia e na Romênia (pós-Bolonha). 

                                            
8
  Em Portugal, a designação "licenciatura" pode referir-se a dois graus diferentes do Ensino 

Superior, um utilizado até a organização do Ensino Superior de acordo com o Processo de 
Bolonha, em 2006, e o outro introduzido a partir de então. Para evitar a confusão, na linguagem 
corrente, o grau antigo é hoje referido como "licenciatura pré-Bolonha" e o introduzido em 2006 é 
designado como "licenciatura pós-Bolonha". A licenciatura pré-Bolonha correspondia, 
normalmente, a um curso superior com uma duração normal de cinco anos (alternativamente, 
nalguns casos poderia ser de quatro, seis ou mesmo sete anos). A licenciatura pós-Bolonha 
corresponde ao primeiro ciclo do Ensino Superior, com uma duração de três ou, em casos 
especiais, quatro anos (como é o caso da licenciatura em Direito). 
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Licenciatura é um grau acadêmico recebido por um indivíduo que finaliza seus 

estudos em uma instituição de ensino superior, normalmente uma faculdade ou 

universidade; o ato de licenciar alguém a algo. A licenciatura é uma categoria do 

curso de ensino superior que permite aos licenciados o exercício do magistério, ou 

seja, podem lecionar, dar aulas sobre a área de estudo que se licenciaram, para o 

ensino fundamental ou médio. 

Os cursos de licenciatura estão voltados para o campo das investigações 

educacionais. Normalmente, os cursos de licenciatura possuem as mesmas 

disciplinas que os de bacharelado, com um acréscimo de matérias voltadas para o 

ensino pedagógico e técnicas de didática, para auxiliar na "arte de ensinar". É o que 

vamos desenvolver no tema a seguir sobre as mudanças de paradigmas na 

estrutura curricular das licenciaturas. 

 

2.1 LICENCIATURAS: MUDANÇA DE PARADIGMA VERSUS MUDANÇA 

CURRICULAR 

 

Os cursos de formação de professores, de uma maneira geral e, em 

particular, as licenciaturas, isto é, aqueles responsáveis pela formação de 

professores para as áreas específicas, têm passado, nestes últimos anos, por 

grandes discussões, sendo alvo de inúmeras propostas de mudanças curriculares. 

 Importantes questões estão sendo levantadas nessas discussões. Por conta 

disso, decidiu-se apresentá-las para poder, neste trabalho mais metódico, classificá-

las, analisá-las e apresentar o nosso entendimento. 

Uma das primeiras questões levantadas é a função social desses cursos nas 

universidades públicas, uma vez que os poucos egressos dessas faculdades têm se 

destinado aos bons colégios particulares e que a grande maioria do professorado 

das escolas estaduais e municipais está sendo formada em faculdades de baixo 

padrão educacional, necessitando, quase que imediatamente após a sua imersão no 

mercado de trabalho, de ser reformada (VIANNA; COSTA; ALMEIDA, 1988). 

Outra questão relevante diz respeito à eficiência dos cursos de licenciaturas. 

Uma das queixas mais frequentes identificada nos encontros pedagógicos é a de 

que os alunos têm ingressado nas universidades cada vez menos preparados. No 

entanto, a maioria destes, como é sabido, tem vindo das camadas mais privilegiadas 
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da sociedade, que estudaram nos melhores colégios (FUVEST, 1992) e que tiveram 

professores formados nessas mesmas universidades. 

Ainda sobre a questão de eficiência, discute-se muito a qualidade dos cursos 

de formação oferecidos aos professores. E aqui sob dois pontos de vista: o dos 

licenciandos que recebem os cursos e o dos professores que ministram esses 

mesmos cursos. Qual seria a solução para tantos e tão importantes problemas? 

Poderíamos resolvê-los, de uma maneira simplista, propondo somente 

reformulações nos currículos dos cursos de licenciatura? Seria esta a solução para 

dificuldades tão diversas? 

A diferença entre o número de alunos matriculados nos cursos de 

licenciaturas em faculdades públicas e em particulares, apesar de ter implicações 

pedagógicas diretas, é um problema eminentemente social e, se não quisermos 

classificá-lo como político. A profissão de professor foi desvalorizada brutalmente 

nestes últimos trinta anos – isto é uma questão política séria para o Brasil, que tem 

nos discursos oficiais de seus políticos a educação como uma questão fundamental. 

Como consequência direta do rebaixamento salarial da profissão, os candidatos aos 

cargos de professor também sofreram um rebaixamento social. Hoje, a grande 

maioria de alunos de licenciatura são provenientes das classes média e média 

baixa, alunos que precisam trabalhar durante o dia e estudar à noite. 

Por outro lado, as grandes maiorias das faculdades públicas funcionam 

somente no período diurno. É comum encontrar cidades onde os cursos de 

licenciatura da faculdade pública local estão vazios e, ao lado desta, existir um 

prédio de uma faculdade particular, com cursos noturnos repletos de alunos. 

Aqui entra um segundo problema, político agora, da esfera das próprias 

universidades públicas – federais e estaduais. Se realmente essas universidades 

estão interessadas na formação dos professores de conteúdos específicos para as 

escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, [se faz parte de 

seus objetivos a melhoria do ensino brasileiro, então essas universidades deverão 

oferecer cursos de licenciatura no período noturno até, pelo menos, que a situação 

social da profissão de professor melhore, o que se acredita ardentemente. 

Os poucos egressos das universidades públicas dirigem-se aos bons colégios 

particulares e a grande maioria dos professores das escolas estaduais e municipais 

estão sendo formados em faculdades particulares de baixo padrão educacional. 
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Esse também é um duplo problema social. De um lado, uma questão de 

mercado: o profissional mais competente tende a receber os melhores salários. Se o 

governo paga mal seus professores, não pode querer o melhor profissional. Quando 

o governo começa a competir em bases salariais com a rede privada, o que ocorre, 

por exemplo, no Município de Rorainópolis, as suas escolas, com bons professores, 

também começam a ser respeitadas sob o ponto de vista educacional e o seu 

ensino apresenta um salto qualitativo sentido amplamente pela comunidade. 

Um problema social estreitamente relacionado a este é: por que a maioria das 

faculdades particulares apresentam baixo padrão educacional em seus cursos de 

licenciatura? Essa é uma realidade bastante complexa ligada ao Conselho Federal 

de Educação durante os anos de Ditadura Militar, sob o ponto de vista político, e 

está relacionada com o aparecimento das licenciaturas de curta duração, sob o 

ponto de vista pedagógico, e com as condições de trabalho de seus professores 

(professores horistas), sob o ponto de vista da estrutura burocrática das próprias 

faculdades. É um fenômeno dentro do panorama educacional brasileiro que 

mereceria um estudo mais profundo. 

Outro problema político-social que se reflete na estrutura pedagógica do 

ensino das escolas de ensino médio é a necessidade de uma quantia razoável de 

verba destinada à formação de professores. Em toda profissão encontra-se a 

necessidade de aperfeiçoamento contínuo, pois a quantidade de novas informações 

geradas em qualquer ramo do conhecimento é sempre muito grande, mas em 

educação, principalmente junto aos professores que estão em sala de aula, esta 

exigência se faz premente. Aqui temos um problema de máximo e mínimo: como 

fazer o máximo dos cursos de aperfeiçoamento (em quantidade e qualidade) com o 

mínimo de despesas, já que o número de professores que necessitam destes cursos 

é muito grande? 

A solução encontrada pela Faculdade de Educação da USP foi simples, 

barata e está apresentando resultados bastante satisfatórios, pois foge dos 

tradicionais cursos de trinta horas (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1991). 

As implicações sociais geradas pelos problemas pedagógicos das/nas 

licenciaturas têm suscitado debates sobre o rigor desses cursos frente à formação 

de bons professores para atuarem nas escolas. A resposta a essa pergunta tem 

gerado discussões e reflexões nos ambientes acadêmicos. E infelizmente não se 
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encontram respostas que deem conta coerentemente sobre essa problemática. São 

sempre incompletas, mesmo quando referimos às boas universidades.  

Apesar desta aparente simplificação dos problemas pedagógicos, 

transformando-os em um só – se formamos ou não bons professores –, sua solução 

não pode também ser simplista – vamos mudar o currículo dos cursos de 

licenciatura –, pois essa solução é inócua (CARVALHO, 1992a). Já se mudaram 

inúmeras vezes os currículos e estes na essência continuam com os mesmos 

entraves, como mostra McDermott (1990, p. 53), analisando cursos de formação de 

professores de Física: 

 
O formato expositivo das aulas estimula um aprendizado passivo; os futuros 
professores são acostumados a receber conhecimento, mais que a criá-los. 
Os problemas-padrão realizados conduzem a resoluções algorítmicas, 
repetitivas, sem contribuir para desenvolver formas de raciocínios 
necessárias para abordar situações novas, como as questões não previstas 
que os alunos podem colocar. As práticas de laboratório utilizam material 
sofisticado, não disponível nas escolas secundárias e, sobretudo, limitam-se 
a um processo de verificação, do tipo de receita de cozinha, que não 
contribui em absoluto com a compreensão da atividade científica. A 
amplitude do currículo abordado e o escasso tempo que se dedica aos 
distintos temas impedem uma apropriação em profundidade dos conceitos 
transmitidos, o que se repete no tratamento de aspectos tais como as 
interações ciência/tecnologia/sociedade, essenciais para uma imagem 
correta da ciência. 

 

O que McDermott escreve para os cursos de Física desenvolvidos nos 

Estados Unidos vale, com pequenas modificações, para todas as licenciaturas (sem 

falar nas licenciaturas polivalentes). Não serão simplesmente novas estruturas 

curriculares que irão melhorar nossos cursos de licenciatura. Esta mudança só será 

possível se acompanhada de uma verdadeira mudança de paradigma no 

desenvolvimento dos cursos de formação de professores. 

Para propor esta mudança de paradigma temos de subdividir o problema 

central – se formamos ou não formamos bons professores – e estudá-lo sob três 

enfoques: o papel e a qualidade do conteúdo específico; o papel da Didática 

Especial (e Prática de Ensino) e as diversas conotações que a relação 

teoria/prática/teoria deve tomar num curso de licenciatura. 

Não se tem dúvida da necessidade de o professor saber o que ele vai 

ensinar. Afirmar isto pode parecer supérfluo se levar em conta que a formação dos 

professores se reduz, em inúmeras universidades, praticamente aos cursos de 

conteúdos específicos – cursos de Licenciatura idênticos aos de Bacharelado, com 
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pequeno acréscimo das disciplinas pedagógicas (CARVALHO; VIANNA, 1988). 

Entretanto, tem-se que insistir nessa tecla pelas razões apontadas a seguir. 

Talvez, como umas reações contra a atenção exclusiva que tradicionalmente 

se deu aos conteúdos específicos na preparação do professor apareceram 

propostas que relativizaram a importância desses conteúdos. Como exemplo, as 

licenciaturas de curta duração, que pretendiam em dois anos preparar professores 

para lecionar Ciências de 5ª a 8ª série, isto é, Física, Química e Biologia, ou mesmo 

a transformação dessas licenciaturas em plenas, complementando-as com mais dois 

anos de uma especialidade, mas sem lhes retirar a condição de professor 

generalista de Ciências. Por trás dessa ideia está a concepção popular de que 

"quem sabe faz, quem não sabe ensina", isto é, o professor precisa saber somente 

um pouco mais que seus alunos para ensinar (CARVALHO, 1991). 

Quando se tomou conhecimento da maioria dos cursos de formação 

continuada do professor, viu-se que a tônica principal das atividades está em 

propostas metodológicas inovadoras, deixando-se de lado as que se referem aos 

conteúdos específicos, como que admitindo, implicitamente, que fora suficiente a 

preparação proporcionada neste aspecto pela formação inicial. Entretanto, é cada 

vez mais evidente que essa preparação é insuficiente (KRASILCHIK, 1987), e, como 

mostraram Tobin e Espinet (1989) a partir de um trabalho de tutoria e 

assessoramento a professores de Ciências, uma falta de conhecimento científico 

constitui a principal dificuldade para que os professores participantes adotem 

atividades inovadoras.  

O mesmo resultado, trabalhando com professores brasileiros, foi encontrado 

por Pacca e Villani (1992). Na verdade, toda a tradição de trabalhar com professores 

mostra os problemas graves acarretados pela deficiência no conhecimento da 

matéria. Esse é o principal fator que converte o professor em um transmissor 

mecânico dos conteúdos dos livros-textos. 

Além desses pontos, é preciso chamar a atenção sobre o fato de que algo tão 

aparentemente simples como "conhecer a matéria que se vai ensinar" implica 

conhecimentos profissionais muito diversos (COLL, 1987), que vão muito além do 

que tradicionalmente é dado nos cursos de licenciaturas, fato que será tratado a 

seguir. 
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2.2 TEORIA E PRÁTICA NAS LICENCIATURAS 

 

Essa é uma questão de grande significado e significância nos cursos de 

formação de professores das disciplinas específicas e que tem acarretado 

discussões acirradas nos fóruns onde as licenciaturas são sistematicamente 

debatidas (ANPEd, ANFOPE, SBPC, ENDIPE) e também nos congressos de ensino 

dos conteúdos específicos, como por exemplo nos seminários web currículo, 

encontro de pesquisadores em currículo, os simpósios de ensino de Física, os 

encontros de ensino de Biologia, etc. 

 Nos currículos das licenciaturas encontram-se sempre três blocos de 

conhecimentos. Os conhecimentos específicos, que são ensinados por professores 

pertencentes aos institutos ou departamentos de conteúdos específicos e que, se 

possível, devem abranger os tópicos discutidos anteriormente; a Didática Especial 

(em muitas faculdades denominada Prática de Ensino, em outras se constituindo um 

conjunto de disciplinas), ensinada por professores que têm suas graduações no 

conteúdo específico, mas que trabalham e pesquisam no campo do ensino desse 

conteúdo e cujos cursos devem abranger os tópicos discutidos no presente subtítulo; 

e, por último, os conhecimentos estritamente pedagógicos, ministrados pelos 

professores formados em pedagogia. 

Tradicionalmente, somente nos dois primeiros blocos de conhecimento 

encontram-se momentos, dentro do currículo, em que a relação teoria/prática/teoria, 

tão indispensável para a construção e mesmo para a compreensão de qualquer 

conteúdo, pode aparecer concretamente. 

Nas principais disciplinas de conteúdo específico estão estruturas 

curriculares; ao lado das aulas de teoria, as de laboratórios, as de problemas, de 

estudo do meio, etc. Isso significa que os licenciandos, ao estudarem o conteúdo 

específico do curso do qual escolheram ser professor, passam por aulas teóricas e 

por aulas práticas. 

 Se a relação teoria-prática-teoria não for discutida, se eles tiverem seus 

laboratórios simplesmente como receitas de cozinha, se suas aulas de exercícios 

forem cópias de listas infindáveis de problemas já resolvidos por seus professores, 

não se estará diante de um problema curricular, mas, sim, de uma necessária 

mudança de paradigma do que seja ensinar um conteúdo. Qualquer que seja a 
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metodologia adotada nessas aulas, o licenciando sempre terá tido em seu curso a 

teoria e a prática desta teoria. 

Na área da Didática Especial, as coisas já não são tão bem definidas. Existem 

instituições que, sob o título de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, criam 

condições para que no currículo constem aulas nas faculdades e departamentos 

onde é possível desenvolver uma teoria de ensino do conteúdo a ser abordado e 

estágios onde se possa exercitar a prática da teoria dada. 

 Nessas instituições "privilegiadas" (as aspas são colocadas porque isso não 

deveria ser um privilégio, mas uma obrigação curricular), encontramos vários 

problemas sérios a enfrentar, sendo o principal o estágio; apesar de obrigatório, só 

passou a ser cumprida a carga horária nos cursos a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º 9.394/96. Ele é importante para a 

formação do professor, a parte prática da teoria de ensino, mas não tão importante 

quanto a parte prática de, por exemplo, Física Geral, que tem seu laboratório 

definido na carga horária. Essa incoerência se tornou por muito tempo campo fértil 

para os “remendos pedagógicos", colocando o professor de Prática de Ensino numa 

situação desconfortável de ter de "negociar" carga horária real de estágios com seus 

alunos. 

Cumpre ressaltar que nos anos oitenta, as pesquisas brasileiras revelavam a 

presença de ensino verbalista, mnemônico e acrítico nas licenciaturas, atualmente 

novas pesquisas vêm apontando problemas semelhantes ratificando a presença de 

uma escola pública cada vez mais dura, mais seca e longe da hospitalidade 

(SAMPAIO, 1998), cuja progressiva minimização do ensinar-aprender pode estar 

produzindo uma escola “dos que passam sem saber”, gerando intensos dilemas 

profissionais para os professores (LOURENCETTI, 2004).  

Justificados pela crise social e ética, convive-se com a primazia do papel 

socializador da escola, que pode estar produzindo uma geração de „pseudo-

escolarizados‟ (DIAS-DA-SILVA, 2003). Talvez o momento em que as licenciaturas 

necessitam de uma mudança de paradigmas (KUHN, 1978), objetivando o 

intercruzamento da teoria e prática na tentativa de evitar com que as escolas 

brasileiras deixem de ser “templos de civilização” (SOUZA, 1999), para se 

converterem em templos de ignorância e omissão. 

A profissionalização dos professores está diretamente ligada à trajetória dos 

cursos de licenciatura, responsáveis pela formação dos professores chamados 
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“especialistas”, ou eternamente professores “secundários” – professores que 

lecionam as diferentes disciplinas/áreas que compõem o currículo escolar nas séries 

finais do ensino fundamental (5º ao 9º ano) e no ensino médio. Diversamente da 

Escola Normal, os licenciandos brasileiros parecem, muitas vezes, não terem tido 

um lócus privilegiado de formação. É preciso reconhecer que a cultura universitária 

historicamente delegou reduzido prestígio à área de educação nos embates pela 

hegemonia acadêmica no campo da ciência brasileira. 

Como afirma Catani (1986, p. 120), 

 
Assim, a criação dos cursos de licenciatura aparece muito mais como um 
ônus que os cientistas pagaram para consolidar seus projetos de formação 
dos bacharéis, o que possibilitou que, desde os anos oitenta, essa tarefa 
“pouco nobre” fosse assumida pelas faculdades particulares. Como 
afirmava o Professor Menezes, “A Universidade tem aceitado formar 
professores como uma espécie de tarifa que ela paga para fazer ciência em 
paz”. 
 

Por outro lado, vale reiterar que a expansão do acesso ao ensino 

fundamental, a partir dos anos setenta/oitenta, implicou a necessidade de 

recrutamento maciço de professores para atender a demanda crescente dos alunos 

do 5º ao 9º ano, levando também as universidades a criarem as “Licenciaturas 

Curtas”, processos aligeirados de certificação de professores, cujas consequências 

se conhece. 

 De lá para cá, pouco se avançou nos desenhos curriculares para as 

licenciaturas, cujas exceções se devem à criação de fóruns de licenciatura em 

algumas universidades nos anos noventa e as tentativas de criação de disciplinas 

“integradoras” e detalhamento de projetos de estágio (PEREIRA, 2000). Como 

analisa Pagotto (1995), foram raras as propostas inovadoras para os cursos de 

licenciatura que, mesmo quando foram produzidas, dificilmente conseguiram ser 

implementadas. 

Uma síntese apresentada no estudo de Pereira (2000) aponta que os 

principais dilemas presentes nas licenciaturas brasileiras foram: a separação entre 

disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas, a dicotomia bacharelado e 

licenciatura (decorrente da desvalorização do ensino na universidade, inclusive 

pelos docentes da área de educação) e a desarticulação entre formação acadêmica 

e realidade prática de escolas e professores. Assim, a rigor, a maioria das 

licenciaturas continua a perpetuar o chamado modelo 3 + 1, sendo esse único ano 

destinado aos conteúdos de natureza pedagógica reduzida ao mínimo estabelecido 
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em lei, portanto, restrito ao oferecimento das quatro disciplinas: Estrutura e 

Funcionamento do Ensino, Psicologia da Educação, Didática e Prática de Ensino. 

Para ajudar no entendimento desse percurso desenvolver-se-ão no tema a seguir os 

amparos legais instituídos às licenciaturas na legislação federal brasileira. 

 

2.3 AS LICENCIATURAS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL BRASILEIRA 

 

Após anos de silêncio na política educacional brasileira para a formação 

docente, volta-se a viver um intenso debate sobre a legislação que regulamentará a 

formação dos profissionais da educação no país. Apesar da carência de novas leis 

para a preparação dos educadores nesse período, a formação de professores 

tornou-se tema recorrente nas discussões acadêmicas dos últimos 30 anos. 

 Com a criação das faculdades ou centros de educação nas universidades 

brasileiras, em 1968, a formação docente constitui-se em objeto permanente de 

estudos nesses espaços. É evidente, também, o crescimento da investigação sobre 

a profissão docente nas universidades e instituições de pesquisa no Brasil, 

principalmente a partir da década de 1990, o que tem possibilitado um debate 

fundamentado em análises empíricas e teóricas e, por conseguinte, uma discussão 

mais qualificada sobre o tema. Todavia, as licenciaturas, cursos que habilitam para o 

exercício dessa profissão no país, permanecem, desde sua origem na década de 

1930, sem alterações significativas em seu modelo. 

Como se sabe, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96) foi, sem dúvida alguma, responsável por uma nova onda de debates sobre 

a formação docente no Brasil. Antes mesmo da aprovação dessa lei, o seu longo 

trânsito no Congresso Nacional suscitou discussões a respeito do novo modelo 

educacional para o Brasil e, mais especificamente, sobre os novos parâmetros para 

a formação de professores. Como consequência, depois de acirrada oposição de 

interesses, prevaleceram, no texto da LDB, os elementos centrais do substitutivo 

Darcy Ribeiro, afinado com a política educacional do governo Fernando Henrique 

Cardoso, porém, com algumas modificações conseguidas em virtude do embate 

parlamentar. 

Sendo assim, a versão final dessa lei foi construída mediante a participação 

de diferentes sujeitos e atores sociais. Isso fez com que ela assumisse um caráter 
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“polifônico” – segundo expressão usada por Carlos Jamil Cury –, em que distintas 

vozes podem ser ouvidas a partir da leitura de seu texto. Na parte mais específica 

sobre formação docente (Título VI – Dos profissionais da educação), por exemplo, 

essa característica é bastante evidente. Nela convivem termos e expressões que 

contêm ideias inconciliáveis, como, de um lado, “programas de formação 

pedagógica para portadores de diplomas de educação superior”, “institutos 

superiores de educação”, “curso normal superior”, e, de outro, “profissionais da 

educação” e “base comum nacional”. 

Para melhor compreender as atuais discussões a respeito da formação de 

professores e as recentes políticas regulamentadoras dessa atividade, é importante 

lembrar o contexto mais amplo em que a LDB foi aprovada. Na época, 

particularmente na América Latina, respirava-se uma atmosfera hegemônica de 

políticas neoliberais, de interesse do capital financeiro impostos por intermédio de 

agências como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI), que 

procuravam promover a reforma do Estado, minimizando o seu papel, e favorecer o 

predomínio das regras do mercado em todos os setores da sociedade, incluindo as 

atividades educacionais.9 

É importante também não esquecer, quando se discute a questão da 

formação docente, as atuais condições da educação brasileira. Isso porque são 

vários os fatores externos ao processo pedagógico que vêm prejudicando a 

formação inicial e continuada dos professores no país, destacando-se o aviltamento 

salarial e a precariedade do trabalho escolar. Sabe-se que o desestímulo dos jovens 

à escolha do magistério como profissão futura e a desmotivação dos professores em 

exercício para buscarem aprimoramento profissional são consequência, sobretudo, 

das más condições de trabalho, dos salários pouco atraentes, da jornada de trabalho 

excessiva e da inexistência de planos de carreira. 

Finalmente, o conjunto de leis que, há pouco tempo, vem sendo formulado 

para regulamentar a formação docente no Brasil parece interessado em romper com 

o atual modelo de preparação dos profissionais da educação. Por outro lado, a 

urgência em qualificar um grande número de educadores para uma população 

escolar crescente sem o correspondente investimento financeiro por parte do 

governo poderá levar à repetição de erros cometidos em um passado próximo e, 

                                            
9
  Essa continua sendo a orientação política e educacional no Brasil. Para mais informações sobre o 

tema, sugiro a leitura De Tomasi, Warde e Haddad (1996). 
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consequentemente, corre-se o risco de reviver cenários de improvisação, 

aligeiramento e desregulamentação na formação de professores no país. 

Formar professores é uma tarefa bastante complexa. Justamente por isso, 

não são medidas simplistas e banalizadoras, apresentadas como uma fórmula mais 

eficiente e produtiva de preparar os profissionais da educação, que irão resolver os 

problemas atuais das licenciaturas. Ademais, a não valorização do profissional da 

educação, os salários aviltantes, as precárias condições de trabalho e a falta de um 

plano de carreira para a profissão continuam sendo questões fulcrais sem solução, 

que afetam diretamente a formação docente no Brasil.  

Os problemas centrais das licenciaturas apenas serão resolvidos, na verdade, 

com a implantação de mudanças drásticas na atual condição do profissional da 

educação. Ao mesmo tempo, fazem-se necessários estudos e pesquisas que 

respondam a questões essenciais, como “O que é formar professores?” ou “Como 

formar professores?”. Além disso, as universidades e demais instituições de ensino 

superior precisam continuar trocando informações e buscando, em experiências 

mais significativas, a chave para as questões que dizem respeito aos cursos de 

formação docente no país. 

Sob esse cenário, composto por dilemas que “[...] persistem desde sua 

origem, sem solução” (PEREIRA, 2000, p. 58), são propostas as alterações 

estabelecidas pelas novas diretrizes para formação de professores decorrentes da 

recente LDBEN: construir cursos com identidade própria, procurando superar as 

clássicas dicotomias teoria e prática e licenciatura e bacharelado, inspirados na 

abordagem de competências. Talvez, mais uma vez, a educação brasileira procure 

forjar mudanças a partir da proposição de leis que se confrontam com a cultura 

organizacional, gerando infinitos embates nas universidades públicas. 

Objetiva-se, aqui, identificar alguns descuidos que podem estar associados à 

desescolarização dos alunos e à desprofissionalização dos professores mediante 

análise dos conflitos/embates que estiveram presentes no cotidiano universitário, 

nos anos de 2002/2004, desencadeados a propósito da reformulação dos cursos de 

licenciatura nas universidades públicas, impactadas pela necessidade de 

implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. 

A hipótese que se constrói neste momento é a de que, em nome da 

importância da relação entre teoria e prática, da interação dos graduandos com seus 

loci reais de trabalho e da construção de projetos pedagógicos com identidade 
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própria, aspectos centrais das Resoluções do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), as reformulações curriculares dos cursos de licenciatura podem ter resultado 

na negação do papel formador que cabe à área de educação, decorrentes da 

banalização e/ou negação do conhecimento educacional. 

 Teme-se que, semelhante ao processo de desinvestimento no conhecimento 

que vem rondando as escolas básicas, também esteja nos cursos de licenciatura – 

em nome da valorização do cotidiano de escolas dos saberes dos professores e 

suas “práticas” – negligenciando o conhecimento educacional nos desenhos 

curriculares reformulados. Seguem alguns exemplos. 

A nova legislação impactou as universidades, de fato, com a Resolução 

CNE/CP 02/2002 (BRASIL, 2002d) que, impositivamente, instituiu a duração e a 

carga horária mínima para os cursos de Licenciatura. Apesar da contradição com a 

Resolução CNE/CP 01/2002 (BRASIL, 2002b) – cujas diretrizes previam liberdade 

de construção de projeto pedagógico para as instituições (incluindo um quinto da 

carga para conteúdos de natureza educacional) –, a questão que realmente afetou a 

reformulação dos cursos, para implantar a nova legislação, foi a obrigatoriedade de 

cumprimento de créditos curriculares destinados à realização de atividades de 

natureza “prática”, decorrente da imposição de uma (inédita) carga horária de 1.000 

horas assim distribuídas: 400 horas de “prática como componente curricular”, 400 

horas de “estágio curricular supervisionado de ensino”, além de 200 horas de “outras 

formas de atividades acadêmico-científico-culturais”. 

O grande impacto advindo dessas resoluções não recaiu sobre a qualidade 

dos cursos ou sobre a relevância de seus conteúdos formativos. A questão central 

passou a ser aritmética: impregnados por uma cultura organizacional legalista, 

acostumada ao estabelecimento de currículos mínimos para cursos de graduação, 

aliada aos eternos embates bacharelado e licenciatura, o resultado imediato dessas 

resoluções para as universidades se reduziu ao loteamento de horas na estrutura 

curricular, com consequências desastrosas para a construção do conhecimento dos 

futuros professores. 

Relatos de “empresas educacionais” que, em seus cursos precarizados, 

baseados nas resoluções do MEC, reduziram os cursos de licenciatura a 1.800 

horas, carga horária quase equivalente a algumas extintas licenciaturas curtas. Por 

conta disso, no cotidiano das universidades públicas, a questão central passou a 

ser: quantas horas? Ou, pior: não dá pra jogar isso para fora do horário do curso? 
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Muitas vezes, no limite, sustentados por uma leitura possibilitada pela legislação, 

vários desenhos curriculares foram projetados considerando a formação docente 

como atividade extracurricular. 

Por outro lado, por trás da contagem de horas ficou subjacente a 

(ir)relevância dos conteúdos educacionais. Duas perguntas mais formuladas durante 

os intensos confrontos em nossas universidades nesses anos de embates sobre a 

reestruturação curricular: a) Os conteúdos de natureza educacional presentes nas 

tradicionalmente chamadas “disciplinas pedagógicas” são “conteúdos de natureza 

acadêmico-científico-cultural” ou são prática como componente curricular?  b) Os 

estágios curriculares são atividades ou equivalem à disciplina tradicionalmente 

chamada de prática de ensino? Nesse cenário contraditório, inspirado pela 

legislação que gerou toda sorte de desencontros, eclodiram os preconceitos com as 

disciplinas de natureza pedagógica.  

A literatura aponta claramente que a formação docente é um processo de 

formação intelectual e cultural e que envolve aspectos de natureza ética e política. 

Portanto, reconhecer e respeitar os professores não significa a legitimação a priori 

de princípios pragmaticamente partilhados numa cultura escolar perversa e 

excludente. Valorizar os saberes docentes não implica perpetuar as trajetórias 

equivocadas vividas durante os processos formativos. As análises sobre a 

precariedade de capital cultural dos professores não pode implicar que seu curso de 

licenciatura contribua para perpetuar a pobreza simbólica que a sociedade brasileira 

impõe à maioria de seus cidadãos. 

Por esta razão, a busca da profissionalidade docente, a construção de 

práticas pedagógicas includentes e a defesa de condições de trabalho tendo como 

pano de fundo um projeto pedagógico crítico e democrático para a escola pública 

são aspectos decisivos na formação dos novos professores “especialistas”, alvos 

das licenciaturas. 

É igualmente imprescindível que se reconheça a relevância social da 

escolarização das camadas excluídas da sociedade brasileira mediante o domínio 

do conhecimento historicamente acumulado e socialmente valorizado, tarefa 

histórica dos professores “secundários” (licenciados). Como aponta Patto (2004), 

conhecimento que implique a atitude filosófica e a problematização da realidade 

numa perspectiva histórica. Portanto, não basta aos licenciandos participarem de 

projetos e vivenciarem o cotidiano escolar reduzido à perpetuação do senso comum. 
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Sua formação intelectual é imprescindível. É o que será abordado no título a seguir 

sobre as licenciaturas na legislação estadual de Roraima. 

 

2.4 AS LICENCIATURAS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE RORAIMA 

 

Na tentativa de uma integração epistemológica e culturalmente antenada com 

o resto do país, contada a partir do percurso da história nacional e local, há quem 

date a formação superior em geral no Brasil a partir da chegada da Família Real, em 

1808, marcado pelas necessidades sociopolíticas e econômicas da colonização. No 

Estado de Roraima, o caminho curricular para a formação superior está marcado 

também pelas necessidades de construção do Estado, a partir de suas significações 

sociopolíticas, econômicas e humano-profissionais, com registros a partir de 1940. 

Os principais componentes curriculares presentes na proposta de preparação 

de docentes que se iniciam no Estado de Roraima na década de 1940 tomam a 

educação e os professores como recursos humanos alternativos ao 

desenvolvimento local. Caracteriza-se inicialmente numa perspectiva bastante 

pragmática, impulsionada pelas necessidades socioculturais e profissionais 

nacionais que implicam na organização social, política e econômica local. 

O pressuposto principal para a tomada de políticas curriculares e 

educacionais em Roraima tem como intencionalidade tópica o desvelar de 

possibilidades desenvolvimentistas, que garantam o direito ocupacional e o controle 

sociopolítico e geográfico da região. Os interesses governamentais mostram que as 

pessoas e a melhoria de suas condições sociais de vida estão, no máximo, em 

segundo ou terceiro plano do processo educativo. A educação então aparece como 

um ambiente e as pessoas como instrumentos, objetos e ou ferramentas para o 

desenvolvimento, controle e domínio político da região. 

No tocante à formação para o magistério, Schramm (2012) destaca seu início 

a partir da década de 1940, impulsionado pela criação de novas unidades 

federativas pelo Governo Vargas na Região Amazônica, como o Território do Rio 

Branco, atual Estado de Roraima, a partir de 1943. Nesse período se dá a 

construção de escolas, os grupos escolares e, consequentemente, a necessidade de 

professores para atender a demanda da docência gerada na região. Marca então o 

nascimento do Curso Normal em 1949, para preparar regentes de ensino, pelo 

Colégio Normal Regional Monteiro Lobato. 
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 Segundo Schramm (2012) “[...] a falta de professores com formação 

adequada leva o Ministério da Educação a criar alternativas paliativas que viessem 

satisfazer as necessidades de funcionamento da unidade escolar” local. O Curso 

Normal Monteiro Lobato, criado pelo Decreto n.º 89, de 01 de abril de 1949, estava 

regulamentado pelo Decreto n.º 8.530, de 02 de fevereiro de 1946. Ele é 

considerado pioneiro na formação docente em Roraima, preparando professores em 

nível de Magistério Normal para atuarem nas séries relativas à educação da 

infância, hoje séries iniciais do ensino fundamental. 

Com um quadro docente inicial composto por profissionais formados em 

diversas áreas como: Medicina, Odontologia, Técnicos Agrícolas e outros, o curso 

buscou formar docentes para responder à demanda escolar durante 14 anos, até 

sua extinção em 1965, com a implantação do curso Pedagógico por meio do Decreto 

n.º 14/64. Período em que formou um grande contingente de alunos através do 

Ginásio Monteiro Lobato, instituído por meio do Decreto n.º 13/64, como destaca 

Schramm (2012). Contava com uma matriz curricular organizada de acordo com os 

demais cursos ministrados em outras regiões do Brasil e tinha o propósito de elevar 

o nível da formação docente para a melhoria do ensino local. 

Vale aqui ressaltar a existência de um currículo denso, voltado a uma 

formação clássica e patriótica, fundada em valores humanos, sociais e políticos, 

norteadores da vida em sociedade para o período de sua implantação até a década 

de 1970. O currículo de formação de professor nessa época buscava construir uma 

identidade educacional para a região, pautada pelo progresso sociocientífico, 

político-econômico e instrucional; fez dessa primeira organização curricular na 

formação de professor do Estado de Roraima um marco na consolidação do ensino 

e da construção e produção do conhecimento. 

A formação docente no Estado, contando os passos desde os convênios 

firmados entre o Governo do extinto Território, que mais tarde se tornou o então 

Estado de Roraima, até o surgimento das instituições de ensino superior locais, 

como o Instituto Superior de Educação de Roraima (ISE/RR) e o Instituto Superior 

de Educação de Rorainópolis (ISER) e a sua transformação na UERR, teve como fio 

condutor, respectivamente, o curso Normal Superior nos Institutos, os cursos de 

Pedagogia, Física, Química e Matemática da UERR. 

O ISER tinha como meta qualificar todos aqueles que atuavam como 

professores no sul do Estado, a princípio, com oferta do curso Normal Superior 
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destinado às séries iniciais do ensino fundamental, com aulas presenciais regulares 

nas modalidades de educação de jovens e adultos, educação indígena, educação 

especial e classes multisseriadas, oferecendo 140 vagas em seu primeiro semestre 

de funcionamento, e 560 vagas para o terceiro e quarto semestres vindouros aos 

moradores do Município de Rorainópolis e Vicinais distantes até 10 km, e em 

período de férias, com aulas presenciais para os demais professores dos municípios 

de São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe. Atenderia, também, para 

efeito de formação, profissionais em educação para o sul do Estado, oportunizando 

a formação de alunos oriundos do ensino médio de forma crescente, dentro das 

possibilidades de espaço físico, humano e financeiro. 

As discussões acerca das políticas curriculares na formação de professores, 

sobretudo nos cursos pesquisados, que se deslumbra como possibilidade real de 

desenvolvimento regional e local, estiveram sempre permeadas por embates e 

conflitos de interesse político. O currículo dos cursos de licenciaturas da UERR veio 

ganhando sua forma e sua capacidade de construir a formação de professores no 

Estado a partir de sua realidade, por meio da educação, mesmo enfrentando 

dificuldades e limitações epistemológicas e didáticas em meio a conflitos e 

interesses de valores educacionais presentes na região. 

Os primeiros passos curriculares para a formação superior em Roraima, 

iniciados na década de 1970, de acordo com Siqueira, Etchebehere Júnior e Santos 

(2009), estão também alicerçados no projeto desenvolvimentista de colonização da 

Amazônia, segurança da fronteira e, posteriormente, a expansão geográfica e 

política do Brasil e da Região. 

 A realidade nesse período faz com que a organização curricular para o 

ensino, em geral, seja um adjunto do processo de habitação e controle político e 

administrativo da região. Não muito diferente da atualidade, as políticas curriculares 

de ensino eram pensadas e colocadas em prática sem levar em conta a realidade 

sociocultural, geográfica e climática do Estado. Isso fazia e continua fazendo delas 

uma espécie de peças que acabam não se encaixando adequadamente, provocando 

algum tipo de desajuste no processo de ensino e aprendizagem. 

A partir de 1970, por meio da assinatura de convênios do Governo do 

Território Federal de Roraima com a Universidade do Amazonas e a Universidade 

de Santa Maria (UFSM/RS) é que teve, de modo efetivo, início o ensino superior em 

Roraima. Esta última deu-se em 1972, pelo advento do “Projeto Rondon”, que tinha 
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como slogan “Integrar para não Entregar” (BRASIL, 2006). A iniciativa propiciou a 

instalação do Campus Avançado em Boa Vista que funcionou até 1985. Oferecia o 

curso de Pedagogia, com licenciatura de 1º Grau, com habilitação em Administração 

Escolar, e o curso do Magistério, com matérias pedagógicas em nível de segundo 

grau.  

No ano de 1971, com a promulgação da Lei n.º 5.692/71, são estabelecidas 

as determinações legais para a formação e atuação dos professores de 1º e 2º 

graus, em seu artigo 30, alíneas a, b, c. Porém, no que diz respeito à formação e 

atuação docente, ainda falta clareza na Lei que só terá maior definição na segunda 

LDB n.º 9.394/96, ao discutir a docência como prioridade na formação para a 

educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Vale ressaltar ainda a 

alteração da carga horária de duração dos cursos de 2.800 horas para 3.200 horas, 

assim como ajuste de carga horária nas atividades práticas profissionais e Estágio. 

A partir do esforço empregado e mediante uma série de limitações 

curriculares e na trajetória educativa na formação de professores para atuarem na 

região, pode-se afirmar que a consolidação do ensino superior em Roraima se deu 

definitivamente com a implantação da Universidade Federal de Roraima (UFRR), em 

1989, amparada pela Lei Federal n.º 7.364, de 12/09/1985. A organização curricular 

dos cursos oferecidos até então estava fundada na Lei n.º 5.692/71.  

Paralelamente à criação e implantação da UFRR surgiram políticas públicas 

de ensino superior por parte do já Estado de Roraima, por meio de convênios e 

criação de organismos estaduais que pudessem levar a cabo a formação de 

professores para atender a demanda escolar imposta pelo aumento da população no 

Estado, oriundo do aumento da taxa de natalidade e da migração em uma curva 

vertiginosamente ascendente. 

A partir de 2000, teve início a formação superior oferecida por instituições 

particulares no Estado. Foi de grande contribuição na implementação e consolidação 

da formação de docentes para atuarem na educação básica local, além de formar 

profissionais para outras áreas técnicas, de muita carência no Estado. 

As políticas curriculares e de formação docente, em cumprimento ao que 

determina a LDB n.º 9.394/96, acerca da necessidade da formação para a atuação 

docente, buscam responder às necessidades de escolarização local e de 

consolidação de uma interação cultural do espaço roraimense. Apesar do caráter 

generalizador das políticas curriculares para a formação de professores, não se 
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pode negar a grande contribuição e significação das licenciaturas no contexto 

educativo sociocultural e político-econômico de Roraima para o período e até os dias 

atuais. 

Em 30 de agosto de 2001, o Governo do Estado criou, através do Decreto n.º 

4.347 – E, a Fundação de Ensino Superior de Roraima (FESUR), com a finalidade 

de criar e manter o Instituto Superior de Educação (ISE/RR), o Instituto Superior de 

Segurança e Cidadania (ISSeC) e o Instituto Superior de Educação de Rorainópolis 

(ISER), credenciados pela Resolução n.° 56/2003, do Conselho Estadual de 

Educação de Roraima (RORAIMA, 2006).  

O contexto significativo do ISE/RR transcende os limites da simples formação 

intelectual sistemática. Expressa, no currículo escrito ou de sala de aulas (ativo), um 

desejo de autonomia intelectual e sociopolítica do povo roraimense. Expressa 

claramente o anseio de superar o imobilismo social que alcança todo o conjunto da 

existência sociocultural e político-econômica da região. No entender de Goodson 

(1995, p. 9), o currículo acaba por expressar exatamente, entre outras coisas, a 

forma como certas questões são definidas como problemas sociais.  

A criação da Universidade Estadual de Roraima (UERR) é marcada pela 

trajetória da formação de professores no Estado que torna evidente a importância do 

registro de um processo que compreende o papel social de diferentes instituições de 

ensino que se destacam na região: A Escola de Formação de Professores de 

Roraima10 e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam). 

Ambos com o objetivo de formar e habilitar docentes para as séries iniciais do 

ensino fundamental e promover a formação continuada dos professores, com a 

oferta de cursos de curta duração (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, 

2013; RORAIMA, 2006). Na consecução de seus objetivos, em 1994, o Cefam 

implantou o Magistério Parcelado Indígena11, e, de 1995 a 2001, desenvolveu o 

Projeto Caimbé, habilitando profissionalmente 920 (novecentos e vinte) professores 

leigos do interior do Estado. 

O quadro marcado pela demanda crescente de professores com formação 

superior para atuarem na educação escolar no Estado levou o Governo do Estado a 

instituir o curso Normal Superior que nasceu com o propósito de licenciar 

                                            
10

  Criada pelo Decreto n.º 11, de 24 de março de 1977, com a finalidade de formar professores para 
o ensino primário (RORAIMA, 2006).  

11
  Habilitando 418 (quatrocentos e dezoito) professores indígenas até o ano de 2001 ( RORAIMA, 

2006).  
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professores para as séries iniciais do ensino fundamental. Registrado em dados da 

Secretaria de Educação do Estado, havia uma demanda de formação reprimida de 

3.906 professores no ano de 200112.  Portanto, o ISE/RR nasce com a finalidade de: 

 
Art. 9º [...] promover a formação inicial, continuada e complementar para o 
magistério de educação básica, podendo incluir os seguintes cursos e 
programas:  
I – curso normal superior para licenciatura de profissionais em educação 
infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental;  
II – cursos de licenciatura destinados a formação de docentes dos anos 
finais do ensino fundamental e do ensino médio;  
III – programas de formação continuada, destinados à atualização de 
profissionais da educação básica nos diversos níveis;  
IV – programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores 
de diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos finais do ensino 
fundamental ou no ensino médio, em áreas de conhecimento ou disciplinas 
de sua especialidade, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de 
Educação nº 02/97;  
V – formação pós-graduação, de caráter profissional, voltada para atuação 
na educação básica (INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE 
RORAIMA, 2001). 

 

De acordo com o Parecer CEE/RR n.º 16, aprovado em 06/06/2002, o ISE 

poderia ofertar os cursos de graduação Normal Superior para as séries iniciais do 

ensino fundamental e Licenciatura Plena em Física e em Matemática. Quanto ao 

curso Normal Superior, que mais tarde daria lugar ou transformar-se-ia no curso de 

Pedagogia atual da UERR, estava organizado curricularmente de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores13 especificadas 

em seu projeto acadêmico. 

A busca curricular do curso Normal Superior do ISE/RR tem como intenção, 

nesse momento da formação, “[...] contemplar atividades relacionadas ao 

desenvolvimento profissional do aluno-professor, que responda às necessidades de 

um trabalho teórico-prático que possibilite ao aluno-professor refletir sua prática 

cotidiana de sala de aula, identificar problemas pedagógicos, propondo alternativas 

concretas para transformações de seu fazer-pedagógico” (INSTITUTO SUPERIOR 

DE EDUCAÇÃO DE RORAIMA, 2001, p. 1). 

A intenção curricular do projeto de formação apoia-se no entendimento de 

que a apropriação do conhecimento científico, das habilidades e hábitos, das 

normas de relações com o mundo e o desenvolvimento da atividade criadora deve 

se fazer a partir da experiência profissional. Estabelece então que “[...] no processo 

                                            
12

  Dessa demanda, o ISE atendeu, até o ano de 2006, aproximadamente 2.480 docentes portadores 
de diplomas do magistério básico (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, 2013).   

13
   Parecer CNE/CP 09/2001 (INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE RORAIMA, 2001).   
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de formação de professores é preciso considerar a importância dos saberes das 

áreas de conhecimento, dos saberes pedagógicos, dos saberes didáticos e dos 

saberes da experiência do sujeito” (INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE 

RORAIMA, 2001, p. 3). 

Observa-se que o currículo apresentado não contempla dados da realidade 

local como elementos significativos e representativos da formação do professor, no 

sentido de prepará-lo para atuar no contexto escolar. Mesmo com algumas 

limitações didáticas e epistemológicas, não se pode negar que, com esse 

entendimento, o Projeto Acadêmico do Curso Normal Superior do ISE demonstra 

uma percepção ampla do processo de formação docente para atuar no Estado de 

Roraima. 

O currículo não parte de uma construção social, mas parece considerar o 

dinamismo curricular e educativo mediante o fluxo científico-tecnológico e as novas 

necessidades sociais que implicam num perfil docente que responda às carências 

da formação técnica e profissional na atualidade. Apesar de não estar integralmente 

de acordo com o que propõe Goodson (2012, p. 8), ao afirmar que o processo de 

fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, apesar 

de conviver lado a lado com fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais, culturais e 

todos os outros processos que formam a existência humana. 

O currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de 

conhecimentos considerados socialmente válidos. Portanto, reconhecer que a 

fabricação do currículo não é um processo meramente lógico é pouco. É preciso 

reconhecer que o próprio processo de construção social tampouco é internamente 

consistente e lógico, consistindo antes num amálgama de conhecimentos 

“científicos”, de descrenças, de expectativas, de visões sociais. 

Por conta disso, percebe-se tecnicamente que o quadro curricular do curso 

Normal Superior foi organizado a partir de um sistema modular de caráter prático, 

isolado do contexto validado a partir do processo da construção social-coletiva. 

Entre os módulos descritos na matriz estão aqueles que representam um 

direcionamento, ainda muito tímido e sem uma intencionalidade definida, ao tema 

isolado da situação sociocultural do Estado. 

Relaciona-se como módulos mais representativos nesse aspecto: educação 

indígena, educação especial, educação de jovens e adultos. Inclui também nessa 

estrutura curricular os módulos comuns de: Estudos Independentes; módulo 
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Desenvolvimento Profissional e Estágio Supervisionado. Tais módulos eram 

pautados por competências, em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.  

Apesar das intencionalidades científico-epistemológicas e técnico-

profissionais, a organização curricular do curso Normal Superior em módulos 

voltados a uma reflexão de temáticas isoladas no âmbito social local pode ser 

tomada como gênese das discussões sobre a questão da formação no Estado, dado 

necessário a uma formação docente que paute em seu espírito formador a 

discussão sobre questões relevantes ao convívio social respeitoso e à interação 

entre as diferentes identidades e diferentes hábitos culturais, expressos na 

atualidade. Quanto ao trabalho de conclusão de curso, previa a construção de um 

Memorial Profissional, elaborado a partir das experiências construídas ao longo da 

formação intelectual e da vida profissional na docência, consolidando os 

conhecimentos considerados socialmente válidos (GOODSON, 2012). 

Os novos tempos, a tecnologia avançada e a velocidade do fluxo de 

informações têm exigido das instituições de ensino superior grandes mudanças, 

especialmente no campo da formação de professores, na busca pelo conhecimento 

institucional e pela necessidade de inovação em sua atuação.  

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) surge objetivando suprir as 

necessidades no campo da formação. É uma instituição com pouco mais de 10 anos 

de existência. Ela conta com 23 cursos de graduação, sendo 12 licenciaturas, 11 

bacharelados, 4 programas de Pós-graduação Stricto Sensu próprios e 2 em regime 

de colaboração. Está presente, em 2016, em 15 localidades, incluindo áreas de 

assentamento e comunidades indígenas, divididos em 6 campi,  3 núcleos e 6 salas 

descentralizadas. 

A razão de ser da universidade está em possibilitar a transformação da 

informação em saberes pertinentes, em conhecimentos capazes de serem 

colocados em prática. O processo da chamada economia globalizada e o 

crescimento da população têm provocado mudanças significativas na infraestrutura 

econômica do Estado de Roraima nos últimos anos. Esta condição econômica 

impõe ao Município de Rorainópolis e à população a necessidade de investimentos 

na área de formação de professores, a fim de atender a qualificação desses 

profissionais. 
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Por outro lado, estando situado no sul do Estado, Rorainópolis caracteriza-se 

como uma região estratégica onde a agricultura local projeta-se para tornar-se um 

dos grandes celeiros agrícolas brasileiros. Situação esta que coloca o município num 

plano de competitividade com outros polos produtores internos e externos. É 

indubitável que a necessidade de expandir o agronegócio e a produtividade dos 

pequenos e grandes produtores também exigirá recursos humanos qualificados para 

gerenciar o desenvolvimento econômico do próprio setor. 

Desse modo, a formulação de políticas públicas para promover o 

desenvolvimento do setor educacional passa, necessariamente, pelo fortalecimento 

das instituições universitárias. Nesse sentido, a participação do Governo Estadual na 

formulação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da educação 

superior no Estado é de grande relevância para a UERR, em especial, quando a 

distribuição de alunos ingressantes no ensino superior acompanha a estruturação e 

o desenvolvimento político, econômico e social de cada região, estando a Região 

Norte com um menor número de alunos matriculados no ensino superior. 

Para acompanhar as transformações oriundas dessas exigências, fez-se 

necessário que a UERR construísse uma política de graduação contemplando o 

papel da ciência e da investigação como fatores imprescindíveis para a formação, 

além de diversificar os métodos de apropriação do conhecimento, adotando práticas 

de ensino, pesquisa e extensão que estabelecessem o diálogo entre os diferentes 

saberes. Essa perspectiva de formação requer que os projetos pedagógicos dos 

cursos de licenciaturas estejam em permanente processo de discussão e de 

avaliação, principalmente no mapeamento do perfil do egresso. 

A estrutura multicampi da UERR permite que o ensino de graduação chegue 

às comunidades oportunizando aos municípios acesso à Universidade. Nesse 

contexto, criou-se o Campus de Rorainópolis objetivando atender o sul do Estado de 

Roraima. As licenciaturas nesse Campus têm dois núcleos: o núcleo comum e o 

núcleo específico no currículo de cada área.  

No núcleo comum estão as disciplinas: Humanidades/Introdução à Filosofia, 

Produção Textual/Comunicação Oral e Escrita, Metodologia do Trabalho Científico, 

Libras, Políticas da Educação Básica, Didática I e II/Didática Geral, Práticas 

Profissionais e Estágios Supervisionados. 

No núcleo específico dos cursos de licenciatura constam as disciplinas: 
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a) Pedagogia: História da Educação I e II, Fundamentos da Educação, Teoria 

Curricular, Avaliação da Aprendizagem, Fundamentos da Gestão Escolar, 

Fundamentos da Educação Infantil, Fundamentos de Supervisão e Orientação 

Educacional, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação 

Indígena. 

b) Sociologia: Introdução à Sociologia, Sociologia Clássica, Sociologia 

Contemporânea, Sociologia do Trabalho, Sociologia do Desenvolvimento, 

Sociologia da Educação, Sociologia Rural, Seminários Temáticos em 

Sociologia, Pensamento Sociológico Brasileiro, Movimentos Sociais, 

Emancipação e Direitos Humanos e Sociologia Urbana. 

c) Matemática: Geometria Analítica, Fundamentos de Matemática I, II e III, 

Cálculo Diferencial, Modelagem e Equações Diferenciais. 

d) Filosofia: História da Filosofia Antiga I e II, Introdução à Filosofia, 

Metodologia da Leitura e Produção de Textos Filosóficos, Filosofia Geral: 

Problemas Metafísicos, História da Filosofia Medieval I e II, Teoria do 

Conhecimento, História da Filosofia Moderna I e II, Pensamento Filosófico no 

Brasil e na América Latina. 

e) Letras/Literatura: Introdução à Literatura, Introdução à Linguística, Fonética 

e Fonologia, Filologia Portuguesa, Morfologia, Sociolinguística, Literatura 

Portuguesa, Literatura Brasileira I, II e III, Tópicos em Morfossintaxe do 

Português, Semântica, Linguística Textual, Literatura Regional, Literatura 

Contemporânea, Literatura Afro-brasileira, Línguas Indígenas. 

f) Química: História da Química, Química Geral I e II, Química Inorgânica I e II, 

Química Orgânica I e II, Físico-Química I e II, Química Analítica I e II, Química 

Ambiental, Bioquímica, Química Industrial.  

g) Ciências Biológicas: Biologia Geral, Química Geral e Orgânica, Histologia, 

Botânica I, II e III, Zoologia de Invertebrados I e II, Ecologia Geral, 

Microbiologia, Genética, Anatomia Humana. 

 

2.5 A CRISE DAS LICENCIATURAS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Conforme pode ser lido em vários dicionários (CUNHA, 2010; HOUAISS, 

2001; BRUNKHOST, 1996), a palavra "crise" vem do latim crisis que, por sua vez, 
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deriva do grego krísis, que também está na origem da palavra "crítica". O 

entendimento mais comum permitido por esses dicionários é o de que a crise 

expressa a alteração ou desequilíbrio repentino (CUNHA, 2010, p. 190), o que 

submete determinada realidade a um estado de dúvida e incerteza, com extensa 

designação de situações que vão dos organismos vivos às estruturas 

socioeconômicas. 

 Esse desequilíbrio pode ser conjuntural, se ele afeta em escala menor e em 

tempo relativamente curto a situação observada, ou estrutural, se ele afeta a própria 

estrutura constitutiva dessa realidade e se prolonga no tempo. A crise de que 

tratamos, portanto, pode ser caracterizada como estrutural e parece ter nascido com 

a própria constituição dos sistemas de ensino. 

Mas a crise pode ser entendida, também, como a "ação ou faculdade de 

distinguir, ação de escolher, decidir, julgar" (HOUAISS, 2001, p. 872). É por essa 

perspectiva que se pode entender a crise como uma relação. Essa relação pode ser 

observada tanto em face de dados objetivos tomados como referência (percentual 

de crescimento econômico menor agora que em períodos anteriores ou em 

comparação com outra unidade de análise) quanto em face da capacidade dos 

seres de fazer escolhas, tomar decisões e fazer julgamentos. 

 Quanto mais amplo é o espectro das escolhas, maior é a possibilidade de 

que se instaure a dúvida e, com ela, a sensação de desconforto, instabilidade e 

desequilíbrio. Quanto mais ampla for a capacidade de fazer julgamentos, maior é a 

probabilidade de encontrar uma realidade não correspondente aos nossos desejos, 

seja os de ordem mais íntima e particular, seja aqueles que brotaram de grandes 

projetos coletivos e da vida pública. Sob essa perspectiva, a crise é a não realização 

do projeto ou da promessa e ela é tão mais amplamente sentida quanto maior é a 

expectativa gerada por essa promessa e a capacidade de julgá-la. 

Todo projeto traz, de certa forma, uma promessa. Mesmo que a palavra 

"promessa" tenha ficado cada vez mais circunscrita ao campo religioso (pro missa, 

promissão), e "projeto" expresse sua variação secular, racionalizada e submetida ao 

cálculo da relação entre meios e fins, nada nos impede de ver como promissora uma 

ideia que encontra campo fértil para sua efetivação. O projeto civilizatório da 

modernidade, de que fala Rouanet (1993), era promissor e à escola era atribuída 

grande responsabilidade para sua realização. Eram três os ingredientes conceptuais 
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básicos desse projeto: a universalidade, a individualidade e a autonomia. Diz 

Rouanet: 

 
A universalidade significa que ele visa todos os seres humanos, 
independentemente de barreiras nacionais, étnicas ou culturais. A 
individualidade significa que esses seres humanos são considerados como 
pessoas concretas e não como integrantes de uma coletividade e que se 
atribui valor ético positivo à sua crescente individualização. A autonomia 
significa que esses seres humanos individualizados são aptos a pensarem 
por si mesmos, sem a tutela da religião ou da ideologia, a agirem no espaço 
público e a adquirirem pelo seu trabalho os bens e serviços necessários à 
sobrevivência material. (ROUANET, 1993, p. 9). 
 

O diagnóstico de Rouanet (1993, p. 9) é que esse projeto não realizou sua 

promessa e "[...] faz água por todas as juntas". A universalidade tinha sua expressão 

máxima no art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, segundo a 

qual "Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos". Não é 

necessária muita discussão para ficar claro que liberdade e igualdade ainda figuram 

como elevados ideais cuja realização exige árdua luta por conquista. Segundo 

Rouanet (1993), a proliferação de particularismos nacionais, culturais, raciais ou 

religiosos evidencia a distância entre esses ideais e a realidade concreta dos fatos. 

A individualidade, diz ele, um dos elementos constitutivos da modernidade, 

expressão mais elevada da afirmação do indivíduo face à coletividade, "[...] 

submerge cada vez mais no anonimato do conformismo e da sociedade de 

consumo" (ROUANET, 1993, p. 9). Se a individualidade se refere à liberação dos 

indivíduos face às estruturas que os prendiam aos domínios do coletivo, o 

individualismo se revela uma grave doença que faz com que cada um dê as costas 

aos outros, desde as relações mais domésticas e privadas até aquelas em que se 

espera de todos uma cooperação para o bem público. 

Quanto à autonomia, Rouanet (1993) apontava para ela três dimensões. A 

autonomia intelectual, a autonomia política e a autonomia econômica. "A autonomia 

intelectual [diz ele] estava no cerne do projeto civilizatório da Ilustração. O objetivo 

básico era libertar a razão do preconceito, isto é, da opinião sem julgamento" 

(ROUANET, 1993, p. 16). Kant é o seu grande artífice, ao propor que o 

esclarecimento é a capacidade de os homens tornarem-se senhores de si mesmos. 

Pelo bom uso da razão, deixariam o estado de menoridade intelectual a que tinham 

sido submetidos por milênios e alcançariam, por seu próprio esforço, a sua 

maioridade. Esse ideal trazia a expectativa de que a escola seria o lugar da sua 
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realização. Se a escola realizou ou não esse ideal é questão abordada em amplos 

debates acadêmicos desde então. 

A autonomia política dizia respeito à liberdade de ação do cidadão no espaço 

público. Seja na vertente liberal, em que essa liberdade era a garantia de que o 

cidadão estaria livre da ação arbitrária do Estado, ou na vertente democrática, em 

que o cidadão era livre para constituir o próprio Estado, a autonomia política trazia 

para o espaço do debate e da luta política a ideia de que os homens estabelecem 

contratos sociais para tornar menos árdua a vida em sociedade. A maior expressão 

desse contrato é o voto, e o sufrágio universal é um dos maiores indicadores do grau 

de democracia de uma sociedade. Tanto o elevado grau de abstenção onde o voto é 

facultativo quanto o elevado índice de insatisfação dos eleitores com seus políticos, 

nos diversos cantos do mundo, são indicadores de que o projeto ainda está longe de 

se realizar. 

A autonomia econômica trazia como característica básica a ideia de que os 

homens deveriam ser livres para produzir as condições materiais de existência e que 

somente o trabalho livre permitiria a eles essa condição. É claro que, visto de longe, 

esse ideal certamente contribuiu para alavancar lutas contra a servidão e a 

escravidão, mas basta uma rápida leitura dos jornais dos nossos dias para se 

perceber que o desemprego e o subemprego deixam muito distante dessa 

autonomia grande parte dos trabalhadores em diversas partes do mundo. 

Esses ingredientes conceptuais orientaram, efetivamente, lutas históricas por 

transformação social e pela efetivação do projeto, uma vez que é próprio da 

modernidade ocidental entender o mundo como construção humana e não como 

desígnio divino. O entendimento de que o homem é sujeito da história encontrou eco 

em diversas formulações filosóficas, e o que foi transposto para o terreno da luta 

política teve efetivas repercussões em todas as dimensões da vida social, econômica, 

política e cultural. A Era das Revoluções (HOBSBAWM, 1982) e A Era dos Direitos 

(BOBBIO, 2004) são dois dentre muitos títulos que tratam dessas grandes 

transformações que fundaram o mundo moderno efetivamente em novas bases. 

Dentre todas as promessas que emergiram desse contexto revolucionário, 

nenhuma se equipara em popularidade com aquela que dizia ser a educação um 

direito do cidadão e um dever do Estado. A partir do final do século XVIII, ampliou-se 

e difundiu-se esse ideal, que foi amplamente correspondido com a constituição de 

grandes sistemas nacionais de ensino, o que implicava construir rede física para 
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abrigar os crescentes públicos escolares, elaborar os currículos organizadores dos 

percursos escolares, debater os modos mais apropriados para ensinar a todos esses 

públicos os conteúdos estabelecidos, fazer campanhas para que todas as crianças 

fossem mandadas à escola (primeiro por direito, depois por obrigação) e, claro, 

formar os professores e professoras que, em número crescente, esse sistema 

demandaria. 

Essa escola deveria ensinar e instruir, mas ela deveria também educar, pois 

começou a ser considerada um lugar importante onde todos não apenas deveriam ir 

para aprender a ler, escrever e contar, mas, sobretudo, para formar uma nova 

sensibilidade relativamente a esse mundo novo da vida moderna. Dentre todos os 

ingredientes conceptuais do projeto civilizatório da modernidade, aquele que mais se 

ligou à escola é o da autonomia intelectual. Nas palavras do próprio Rouanet (1993, 

p. 16), a educação e ciência tinham importância crucial, pois eram as únicas formas 

de "[...] imunizar o espírito humano contra as investidas do obscurantismo [e 

substituir o] dogma pelo saber, ou, para usar metáforas da época, dissipar com a luz 

da verdade as quimeras e fantasias da superstição". 

Claro está que a constituição de sistemas de ensino variou de país para país 

e nem sempre o processo aconteceu sem percalços dentro das fronteiras de um 

mesmo território. Mas um olhar panorâmico sobre os processos de escolarização 

permite apontar, mesmo que apenas para efeito didático, algumas características 

básicas desse processo: 1) um acentuado processo de escolarização das 

sociedades, tanto em termos de expansão das redes de ensino quanto na extensão 

do atendimento aos públicos de ensino superior e aos da educação infantil; 2) uma 

forte correlação entre acesso a diplomas de graduação/pós-graduação e ocupação 

de postos mais elevados na hierarquia ocupacional, ainda que nem todos os 

titulados encontrem emprego nesses postos mais elevados; 3) elevada variação 

dessa correspondência em consonância com os momentos de expansão/retração da 

economia, o que indica, segundo Wright Mills (1987, p. 278), que "A educação 

[escolar] atuará como instrumento de obtenção do sucesso somente até quando as 

necessidades ocupacionais de uma sociedade o exijam"; e 4) perda da centralidade 

da escola como veículo de difusão do conhecimento sistematizado e, por extensão, 

perda da autoridade do professor como guardião desse conhecimento. 

A despeito desse acentuado processo de escolarização, que se estendeu a 

todas as sociedades, a ponto de se configurar como um dos seus importantes 
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indicadores de modernidade, a crise da escola começou a ser percebida desde 

quando os sistemas de ensino começaram a ser constituídos. Escrevendo sobre o 

ensino secundário francês, no final do século XIX, o sociólogo Émile Durkheim foi 

enfático ao cravar essa crise no cerne da estrutura social, ainda que a França do 

seu tempo estivesse colhendo os frutos da consolidação da Terceira República e 

vivendo o entusiasmo da belle époque. Segundo Durkheim (1995, p. 287-288), em 

registro que soa muito familiar em nossos dias, 

 
Costuma-se fazer queixas das variações por demais frequentes que 
ocorreram nos programas, nos últimos vinte anos, e culpa-se 
ocasionalmente essas mudanças por demais repetidas pela crise 
atualmente vivida pelo ensino secundário. Vê-se que essa instabilidade não 
data de ontem; que não é imputável a tais personalidades ou a tais 
circunstâncias particulares, mas sim que configura um Estado crônico, que 
dura há um século, e depende evidentemente de causas impessoais. Longe 
de ser a causa do mal, é seu efeito e indício exterior; revela-o mais do que o 
produz. [...] Acredita-se que, para restabelecer nosso ensino secundário em 
bases sólidas, bastariam algumas felizes mudanças de detalhe, bastaria 
encontrar uma melhor dosagem das disciplinas ensinadas, aumentar a parte 
das letras ou das ciências, ou equilibrá-las engenhosamente, quando o 
necessário, na verdade, é uma mudança de espírito e orientação. 
 

Deslocando a atenção para a mesma França, 80 anos depois de Durkheim, 

encontra-se em Jean-Claude Forquin uma leitura bastante semelhante acerca da 

perda da centralidade da escola e, portanto, seu mergulho na crise contemporânea. 

Segundo ele, "[...] ninguém pode ensinar verdadeiramente se não ensina alguma 

coisa que seja verdadeira ou válida a seus próprios olhos" (FORQUIN, 1993, p. 9). O 

problema é que o clima de agitação cultural e a grande transformação midiática que 

marcaram o mundo ocidental a partir dos anos de 1960 retiraram da escola 

o lócus da aprendizagem e solaparam as bases sobre as quais se sustentavam os 

professores para levar adiante o ofício da docência. 

 Foi essa quebra brusca tanto da instituição como lócus fundamental da 

produção e difusão do conhecimento moderno quanto do profissional que ali atuava 

como seu principal agente que instaurou essa crise que se arrasta até a atualidade. 

Ainda que a crise da educação escolar não tenha se iniciado nessa época, como 

testemunha o registro de Durkheim (1995), é a partir daí que uma espécie de 

consciência pública dela passou a incomodar sobremaneira os profissionais do 

ensino e seus estudiosos. Diz ele: 

 
Essa crise é demonstrada, em particular, pela instabilidade dos programas e 
cursos escolares constatada atualmente por toda parte. Não se sabe mais o 
que verdadeiramente merece ser ensinado a título de estudos gerais: o 
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círculo dos saberes formadores, aquilo que os Gregos chamavam 
"enkuklios Paideia", perdeu seu centro e seu equilíbrio; a cultura geral 
perdeu sua forma e sua substância. Os anos 70 fizeram triunfar um 
"discurso de deslegitimação" poderosamente articulado em torno de certas 
contribuições recentes das ciências sociais. O "discurso de restauração" 
que se esboça nos anos 80 fica muito frequentemente confinado ao estreito 
âmbito do ressentimento. De fato, por toda parte, é o instrumentalismo 
estreito que reina, o discurso da adaptação e da utilidade momentânea, 
enquanto que as questões fundamentais, as que dizem respeito à 
justificação cultural da escola, são sufocadas ou ignoradas. (FORQUIN, 
1993, p. 10). 
 

Conforme abordado em outro texto (SOUZA, 2013), essa crise instaurada no 

fazer pedagógico pode ser atribuída a vários fatores, mas pode-se destacar pelo 

menos três deles como os mais relevantes. O primeiro fator aparece na citação 

acima e pode ser creditado ao próprio exercício da crítica (krísis) produzida pelas 

ciências sociais, sobretudo quando elas tomaram a educação como seu objeto 

privilegiado de análise. 

Em outras palavras, leia-se "paradigma da reprodução" e seu efeito de 

"deslegitimação" da autoridade pedagógica. Como se sabe, o "paradigma da 

reprodução" foi constituído por um conjunto de teorias sociológicas da educação que 

se desenvolveram, principalmente na França, a partir dos anos de 1960, e que 

traziam uma nova explicação sobre a relação entre escola e sociedade. Ele indica 

que a escola funciona mais como mecanismo de reprodução da realidade social que 

de produção de novas relações sociais, e exerceu enorme influência na crítica às 

instituições escolares. 

 Nas décadas de 1960 e 1970, uma grande quantidade de estudos sobre a 

escola passou a denunciá-la como instrumento de reprodução social, o que inverteu 

radicalmente a expectativa que se tinha dela. A promessa cedeu lugar ao 

desencanto. Louis Althusser (1969) denunciou a escola como espaço de reprodução 

da ideologia dominante. Pierre Bourdieu e Claude Passeron (1992) denunciaram-na 

como espaço de reprodução da cultura dominante. Christian Baudelot e Roger 

Establet (1972) viram nela os espaços de reprodução das relações de classe do 

capitalismo. Basta ler o livro de Pierre Bourdieu e Claude Passeron (1992) que deu 

nome ao paradigma para se ter certeza disso. 

Um segundo fator, talvez como decorrência desse primeiro e também 

apontado na citação, foi a desestabilização trazida pela crítica severa de que foram 

alvo a escola e os profissionais do ensino. Ao deslegitimar os saberes escolares sob 

o argumento de que eles constituíam um arbitrário cultural, e as práticas 
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pedagógicas sob o argumento de que elas legitimavam esse arbitrário, os 

professores foram jogados no limbo da indefinição curricular e da insegurança 

relativa ao quê e ao como ensinar. 

 A ampliação do debate que se seguiu até o final do século e aos nossos dias, 

a despeito do repetido jargão que associa educação à transformação, em vez de 

apontar novas possibilidades pedagógicas e criar novas referências para o trabalho 

docente, parece ter sido sufocada no criticismo e esgotado a capacidade de criar 

algo efetivamente novo e estabelecer alguma segurança aos professores em seu 

ofício. 

Um terceiro fator, talvez o mais importante a ser destacado, foi a mudança do 

perfil da escola, com a entrada de públicos que, até então, não eram parte dela, ou 

que, apesar de ter tentado anteriormente fazer parte dela, eram mandados de volta 

para casa sem que ninguém se incomodasse com isso. Ao se realizar o desiderato 

da escola para todos, direito do cidadão e dever do Estado, os profissionais do 

ensino se viram diante de um alto preço a pagar por essa conquista. Pois, uma coisa 

é ter uma escola para públicos já predispostos à escolarização e na qual ficam 

aqueles que se adaptam aos seus rituais e sobrevivem às suas exigências. Coisa 

muito distinta é ter uma escola para todos, não apenas no discurso, mas numa 

prática cotidiana que não apenas dê conta do jogo das diferenças, mas que 

assegure aos desiguais as mesmas condições de percurso. 

Acrescente-se a essa condição discente – alunos que vêm não apenas de 

lugares diferentes, mas, também, desiguais – uma condição docente cada vez mais 

atravessada pela precarização do trabalho e desvalorização do ofício, num cenário 

em que professores e opinião pública internalizaram como habitus a consciência de 

que todos devem ser escolarizados, e teremos pelo menos parte da explicação do 

porquê a crise atual na educação tem como uma de suas decorrências o 

adoecimento dos professores ou o elevado grau de absenteísmo ao trabalho (DIAS, 

2012). 

Disso decorre, portanto, que há fortes evidências, nos dias atuais, de que a 

profissão docente vive uma crise sem precedentes na história do ensino, uma crise 

estrutural, conforme dito anteriormente. A despeito da grande diversidade de 

condições da oferta e demanda por escolarização, tanto no que se refere à condição 

docente quanto à condição discente, produto da diferenciação sociocultural e das 
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desigualdades socioeconômicas, essa crise atravessa a estrutura da pirâmide 

escolar de alto a baixo, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. 

Ela combina ingredientes de natureza muito diversa, mas o elemento-chave 

da sua explicação é o baixo valor do diploma de professor, sobretudo na educação 

básica, tanto no mercado de bens econômicos (salário) quanto no mercado de bens 

simbólicos (prestígio). Esse baixo valor do diploma expressa uma terrível 

contradição: quanto mais se expande a oferta do ensino escolar, maior se revela a 

dificuldade de formar professores para atendê-la. Quanto mais escolarizada se torna 

a sociedade, maior é a sensação de que a escola não corresponde ao que se 

espera dela no nosso tempo. 

Pode-se dizer, então, que estamos pagando o preço alto por uma conquista. 

Desde o século XVIII, na Europa, e pelo menos desde o final do século XIX, no 

Brasil, reivindica-se educação como direito do cidadão e dever do Estado. Como 

resultado dessa reivindicação, todos – ou quase todos – vieram para a escola. 

Vieram os filhos dos camponeses, os dos moradores das periferias urbanas, os 

indígenas, os deficientes físicos e, inclusive, um público altamente refratário ao que 

a escola espera dele e deseja para ele. Vieram todos por direito, como resultado de 

lutas históricas pela sua inclusão nos sistemas de ensino. Mas, como não há 

milagres em matéria de educação e ensino, isso também exigiria formar em 

quantidade e qualidade os professores que dariam conta dessa tarefa em condições 

que correspondessem à elevada expectativa criada por essa ampliação do 

atendimento escolar. 

Ao se encerrar o século XX, o Brasil comemorava a universalização do ensino 

fundamental e atualmente trabalha arduamente para universalizar a educação 

infantil e o ensino médio, cujo atendimento está na casa dos 50%, variável entre as 

regiões. Não bastasse a escassez de professores para a demanda atual, que o MEC 

já contabiliza na casa dos 250 mil, sobretudo para o ensino das Ciências da 

Natureza, universalizar a educação básica implica a necessidade de formar mais e 

bem os professores para realizar a tarefa. Essa legítima proposta do Plano Nacional 

de Educação (PNE) esbarra, contudo, em problemas cuja gravidade deixa poucas 

expectativas para sua realização. Mais uma vez, o projeto pode revelar-se uma 

promessa muito difícil de ser cumprida. 

Um desses problemas é a baixa atratividade da carreira docente, com 

recrutamento dos estudantes dos cursos de licenciatura justamente entre aqueles de 
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escolarização básica mais precária. Isso já evidencia que o acesso ao ensino 

superior não se dá do mesmo modo para os membros de todas as classes sociais e 

que a maioria dentre aqueles que estão rompendo as barreiras econômicas e 

realizando o sonho de chegar à universidade, o fazem pela via dos cursos cujo valor 

do diploma é bem menor. Indicador preocupante dessa baixa atratividade está 

expresso na relação candidato-vaga dos últimos 14 vestibulares da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) (2000-2013), o que parece estar longe de ser uma 

situação exclusiva desta Universidade. Em 2000, dos 17 cursos mais concorridos, 

seis formavam professores. Nos vestibulares de 2012 e 2013, não houve um único 

curso de licenciatura entre os 15 mais concorridos. 

Mantida essa tendência, em três ou cinco anos não haverá candidatos aos 

cursos de licenciatura. Cursos como Ciências Biológicas, Educação Física, 

Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia, que eram disputados numa 

correlação de 12 a 30 candidatos por vaga, há dez anos, para 2012 contaram, 

respectivamente, com 3,5; 2,1; 1,6; 4,8; 1,4; 2,9; e 3,0 candidatos para cada vaga. 

Situação semelhante aconteceu no vestibular 2013, com queda ainda mais 

acentuada em alguns desses cursos. 

 Mesmo considerando que houve aumento do número de vagas em alguns 

deles, redução da concorrência em outros cursos que não os de licenciatura e que 

caiu de 18 para 9 a média geral da relação candidato/vaga na Universidade, a 

generalizada queda da concorrência nos cursos de licenciatura é forte indício do 

crescente desinteresse pela docência atualmente. Além dessa diminuição da 

procura por seus cursos de licenciatura, a despeito do aumento do número de 

vagas, a UFMG forma hoje metade dos professores que formava dez anos atrás. 

Mas isso é apenas parte do problema. Um segundo elemento a ser 

considerado é o elevado índice de desistência da profissão. Grande número dos que 

se formam professores não terão as salas de aula como destino ocupacional. Estudo 

recente sobre alunos que cursaram História entre 1998 e 2001 aponta que, dos 45 

que entraram (44 vestibular + 1 obtenção de novo título), 38 se formaram; desses, 7 

estavam na sala de aula na ocasião da pesquisa, sendo que 4 revelaram que 

estavam em vias de abandoná-la, ou seja, somente três pretendiam continuar 

atuando como professor da educação básica (AMORIM, 2012). 

A UFMG fez elevado investimento, nas duas últimas décadas, criando cursos 

exclusivamente de licenciatura, em que a escolha precede o vestibular. Grande 



101 
 

parte dos alunos desses cursos diz explicitamente que a sala de aula não é a sua 

opção. E um dos motivos mais apontados é a informação sobre o elevado índice de 

abandono da profissão, isto é, professores experientes que se afastam por 

adoecimento ou por não suportarem mais serem vítimas de violência física e/ou 

simbólica no cotidiano da sala de aula. 

Internamente, a Universidade tem enfrentado o problema com ações como o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que concede 

bolsas de estudos e realiza um diferenciado trabalho de formação para alunos dos 

cursos de licenciatura. Trata-se de projeto inovador e que tenta garantir condições 

mais adequadas de percurso escolar desses estudantes. Contudo, se não forem 

modificadas as condições gerais da docência, para fazer dela uma carreira atrativa, 

há fortes indícios de que não teremos professores para atuar na universalização da 

educação básica, conforme prevê o PNE. 

Mais do que a desvalorização das licenciaturas e a formação docente, o que 

se verifica hoje é o empobrecimento da noção de conhecimento que norteia a sua 

práxis, pois, como se procura demonstrar, este é um movimento que se dá no 

âmbito da formação em geral, e em particular nas licenciaturas, com contornos 

específicos no campo da formação. 

Esta pesquisa não finaliza a discussão sobre o tema, apenas deseja trazer 

uma contribuição à área no sentido de alertar que a discussão sobre as licenciaturas 

e a formação docente não pode limitar-se ao domínio da epistemologia, campo no 

qual têm vingado na atualidade o relativismo e o ceticismo, mas ir além e discuti-la 

do ponto de vista ontológico14.  

É preciso desvelar que, por de trás de uma epistemologia da prática, 

esconde-se uma ontologia empírica, que lhe dá base e sustentação: uma 

compreensão de mundo presa aos pormenores da imediaticidade. Não obstante a 

forte adesão de pesquisadores da área educacional a este paradigma, deve-se 

ainda acreditar que a realidade lhes colocará novas indagações, problemas, 

                                            
14

  Ontologia (do grego ontos, "ente", e logoi, "ciência do ser") é a parte da metafísica que trata da 
natureza, realidade e existência dos entes. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, do ser 
concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres que 
gosta de estudar. A aparição do termo data do século XVII, e corresponde à divisão que Christian 
Wolff realizou quanto à metafísica, seccionando-a em metafísica geral (ontologia) e as especiais 
(Cosmologia Racional, Psicologia Racional e Teologia Racional). Embora haja uma especificação 
quanto ao uso do termo, a filosofia contemporânea entende que Metafísica e Ontologia são, na 
maior parte das vezes, sinônimos, muito embora a metafísica seja o estudo do ser e dos seus 
princípios gerais e primeiros, sendo, portanto, mais ampla que o escopo da ontologia. 
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questionamentos e é aí que se origina a necessidade permanente da crítica 

ontológica. 

A discussão de novos cenários e de um novo perfil de professor mostra que 

os currículos dos cursos de Licenciatura devem ser elaborados tendo como objetivo 

desenvolver as habilidades acadêmicas e as competências profissionais. O 

desenvolvimento profissional do professor inclui, necessariamente, o 

desenvolvimento de competências profissionais atadas a um processo dinâmico de 

refletir sobre a ação que desenvolve na sala de aula, buscando modificar os pontos 

considerados críticos e uma constante transformação da ação educativa. 

Portanto, reitera-se a importância das políticas públicas de formação de 

professores para o Estado de Roraima, tendo em vista a necessidade de 

investimento na qualificação do professor. É esse profissional, é esse professor  

que, instrumentalizado, ajudará a formar outros profissionais para atuarem no chão 

da Escola de Rorainópolis. Frente a essa compreensão, deixam-se algumas 

questões que podem, talvez, balizar novos estudos a respeito dessa problemática: 

Quais os aspectos que têm marcado no início do século XXI prioritariamente o 

conteúdo dos currículos dos cursos de licenciaturas? Por que a questão da relação 

teoria e prática é um problema histórico na área da formação de professores? Que 

implicações práticas esta questão traz na atualidade para a definição dos programas 

dos cursos de formação de docentes, dos currículos, das políticas públicas e das 

práticas escolares? 
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CAPÍTULO 3 – A TRAJETÓRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, 

CAMPUS DE RORAINÓPOLIS, E O CURRÍCULO DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

3.1 O PERCURSO DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR NO BRASIL 

 

Não se tem a pretensão de traçar o histórico detalhado da formação de 

professores no Brasil, mesmo porque o foco da pesquisa não é esse. No entanto, 

vale ressaltar, mesmo assim, que se tenciona trazer em linhas gerais sua relevância 

para compreender o contexto do currículo da formação docente. Embora sabendo 

que é um percurso exaustivo e correndo o risco de ser mal entendido por não ser 

historiador, mesmo assim arrisca-se a discorrer neste capítulo o percurso da 

formação do professor no Brasil a partir do contexto do currículo de formação 

docente, em particular da Universidade Estadual de Roraima (UERR), Campus de 

Rorainópolis. 

A relação entre políticas de Estado, políticas educacionais e educação, no 

contexto brasileiro, pressupõe o conhecimento sobre o que são políticas de Estado 

em seus objetivos, agentes definidores e posterior execução. Além disso, é 

necessário olhar, com atenção, aos interesses das classes dominantes, que dão 

forma à ossatura estatal, em uma confluência de interesses. Não estariam aqui 

algumas das causas do histórico e atual insucesso das políticas de Estado 

vinculadas à educação no país? Como pensar na proposição de políticas 

educacionais, tanto na educação do aluno quanto na formação do professor da 

educação básica para além dos atuais referenciais teóricos existentes? 

De uma reflexão acerca do conhecimento e da ciência pedagógica, adentra-

se na discussão sobre as políticas de Estado e educacionais. Nos dois momentos 

reflexivos, procura-se evidenciar as relações existentes entre os sujeitos, as 

dimensões da praxis, o olhar sobre a história e o movimento da cultura, situando, em 

meio à teoria, a condição de possibilidade de se pensar em um conhecimento 

situado, concreto, político, histórico, crítico e gerador de identidades individuais e 

coletivas. A literatura e as ideias acima discutidas, vistas sob uma determinada 

opção metodológica, conduziram ao espaço da escola e ao contexto formativo de 

professores. 
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O ser humano é um sujeito histórico, produtor de conhecimento, encontrando-

se imerso na realidade situada e concreta da cultura. Sob o olhar analítico e 

investigativo dessa premissa, aprofunda-se a discussão sobre a formação de 

professores. Partindo da prática pedagógica dos professores da educação básica, 

quais são os referenciais epistemológicos formativos de professores, teorizados a 

partir da prática pedagógica desenvolvida na escola e da formação recebida no 

curso de licenciatura? Assim, articula-se, agora, a análise sobre os processos de 

formação docente, no contexto das reformulações dos cursos de licenciatura, as 

práticas pedagógicas formativas de professores existentes na escola e em meio à 

prática dos professores da educação básica, a fim de identificar os referenciais 

epistêmicos subjacentes à formação de professores e aos processos constitutivos 

da profissionalização docente. 

Em um primeiro momento, retomaremos a discussão sobre as licenciaturas 

no Brasil, situando no tempo e no espaço o locus formativo de professores. Em 

seguida, conceito de formação de professores, no diálogo com os referenciais 

teóricos deste trabalho, de acordo com o que aqui foi defendido. Finalmente, 

estabelece-se relações entre a formação de professores, a docência e a escola de 

educação básica, atendendo às dimensões da praxis, da individualidade e da 

singularidade das práticas pedagógicas. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade Normal 
(BRASIL, 1996). 

 

Para o exercício da docência na educação básica, a legislação nacional prevê 

a formação do professor em nível médio ou universitário. Pela universidade, os 

professores carregam consigo determinados conhecimentos, além de uma formação 

em nível de conteúdo específico, bem como uma formação pedagógica ainda 

teórica, com momentos específicos de imersão no chão real da escola. 

Quanto à formação pedagógica dos novos professores, André (1999) e 

Romanowski (2002) apontam o fato de que ela é pouco valorizada nos cursos de 

licenciatura. André (1996, p. 102) sinaliza: “[...] temos que fazer o melhor, dar o 

máximo, melhorar, melhorar cada vez mais os nossos cursos de licenciatura”. 
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Gatti e Barretto (2009), no estudo Professores no Brasil: impasses e desafios, 

ao considerarem aspectos relacionados à docência, argumentam que a formação de 

professores exige uma verdadeira e necessária revolução nas estruturas 

institucionais formativas e nos currículos dos cursos. Segundo as autoras, é 

necessário integrar a formação e voltar-se para esse objetivo. Essa formação não 

pode ser pensada a partir das ciências e de seus diversos campos disciplinares, “[...] 

como adendo destas áreas, mas a partir da função social própria da escolarização: 

ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e 

práticas sociais coerentes com a vida civil” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 7). 

O estudo desenvolvido por Pereira (1998) torna-se ontológico para melhor 

compreender os processos de formação docente e o significado das licenciaturas 

enquanto momento formativo. O autor, ao dissertar sobre as licenciaturas e a 

implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

argumenta ser necessário que o licenciado seja compreendido como sujeito em 

formação que carrega junto de si experiências, vivenciando uma formação superior 

com conteúdo e fundamentação e que continuará se formando na “[...] prática 

pedagógica com questões advindas da realidade escolar” (PEREIRA, 2009, p. 75). 

Desse modo, conclui o autor, as licenciaturas devem ser vistas como etapa 

intermediária, “[...] porém imprescindível, no complexo processo de formação do 

professor” (PEREIRA, 2009, p. 75). 

A pesquisa do autor ressignifica o histórico das licenciaturas no Brasil, 

remetendo aos anos de 1930, objetivando preparar docentes para a escola 

secundária. O esquema formativo seguia a fórmula do 3+1, quando as disciplinas de 

natureza pedagógica tinham duração de um ano. Desde o ano de 1983, discussões 

sobre as licenciaturas tornaram-se pauta nas diversas instâncias de discussão no 

Movimento Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores. 

A partir de então, alguns problemas e desafios históricos foram colocados em 

pauta, a exemplo das licenciaturas polivalentes, havendo a necessidade de extinção 

das licenciaturas curtas e parceladas a médio e longo prazo, bem como a não 

autorização para o funcionamento de novos cursos dessa mesma natureza. 

Também coloca em discussão o complexo problema da dicotomia entre teoria e 

prática, refletindo sobre as separações entre pesquisa e ensino, consequentemente 

entre bacharelado e licenciatura e, ainda, o distanciamento existente entre formação 
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recebida na academia e as questões advindas da prática docente na escola de 

educação básica. 

Como evidenciado, as separações entre as disciplinas de conteúdo específico 

e as disciplinas de conteúdo pedagógico, mediatizadas pelo modelo 3+1, quando as 

disciplinas pedagógicas estavam justapostas às de conteúdo, sem articulações 

práticas e teóricas, ainda não foi totalmente superado. Institutos e faculdades de 

educação ainda não assumem corresponsabilidade nas estruturas curriculares a fim 

de superar as divisões entre duas dimensões estruturantes da profissionalização 

docente: o conteúdo específico (o quê) e o método (o como ensinar). 

A existência de duas modalidades de formação dentro em um mesmo curso 

demarca a duplicidade dos objetivos na formação de professores: formar 

professores que ensinam; formar professores que pesquisam. O acento, ainda, dá-

se na dimensão da formação específica e, em relação à licenciatura, na necessária 

complementação pedagógica, exigida em âmbitos da lei. Enquanto no bacharelado 

pensa-se sobre a formação do futuro pesquisador, na licenciatura focaliza-se o ser 

professor. As denúncias feitas por autores apontam que a maneira dicotômica pela 

qual estas duas modalidades são tratadas nos currículos remete, de certa forma, à 

separação entre ensino e pesquisa, ainda existente no meio acadêmico. 

Outro tópico de análise é a desarticulação entre a formação acadêmica e a 

realidade prática da escola de educação básica. Neste tópico, nota-se a quase 

inexistente integração entre os sistemas que formam docentes – universidades, e os 

sistemas que absorvem esses mesmos docentes – as escolas e redes de ensino. De 

acordo com a pesquisa realizada por Pereira (2009), os professores-formadores, 

bem como os futuros professores da educação básica, possuem uma visão parcial 

dos sistemas de ensino, bem como pouca ou nenhuma prática na educação básica. 

Ressalta-se, portanto, a importância, sentido e significado do estágio, ainda 

localizado no final dos cursos formadores de professores. 

A partir dos anos de 1990, algumas instituições de ensino instalaram os 

Fóruns de Licenciatura, a fim de discutir e deliberar a respeito dessa problemática, 

aprofundando os estudos sobre os modelos de cursos de formação de professores, 

tendo em vista a sua reformulação. Como elemento resultante dessas discussões, 

as propostas de reformulação curricular tinham o objetivo de superar o modelo de 

formação 3+1. O mérito dos Fóruns foi o de fomentar o debate nas instituições de 

ensino superior, incentivando a realização de projetos inovadores. A partir dos 
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estudos realizados, era possível apresentar propostas superadoras dos problemas 

até então evidenciados pela prática e mapeados ao longo das discussões nos 

Fóruns. 

No contexto dessas discussões, surge o pressuposto da pesquisa em ensino, 

objetivando a valorização da licenciatura frente às demais atividades da 

universidade. Tal visão teve um papel estratégico na melhoria dos cursos de 

licenciatura. É desse período o Programa de Licenciatura (PROLICEN), articulado 

pelo Ministério da Educação e pela Secretaria do Ensino Superior (MEC/Sesu), que 

tinha o objetivo de estimular a realização de projetos que propunham promover uma 

melhora nas licenciaturas, distribuindo bolsas de estudo aos licenciandos. O 

diferencial desse projeto foi o de que o licenciando, além de desenvolver um 

trabalho de pesquisa junto à universidade, deveria vincular-se ao ensino 

fundamental e médio por meio de um plano de trabalho. Cabe aqui destacar que 

esta proposta de reformulação dos cursos de licenciatura se aproximava dos 

pressupostos e ideias de Shön, ao defender um professor pesquisador no contexto 

prático, teoria inicialmente difundida e popularizada nos meios acadêmicos 

brasileiros em meados da década de 1990.15 

A LDB n.º 9.394/1996 determina que a formação de professores para a 

docência no contexto da educação básica deveria se dar em nível de curso superior 

de graduação plena. Já para o trabalho com a educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental, a formação mínima ofertada seria em nível médio, na 

modalidade Normal. Desde então, a formação dos profissionais da educação passou 

a ser em nível superior ou médio, nas universidades ou nos Institutos Superiores de 

Educação ligados ou não a universidades. Ainda, para os portadores de diploma de 

educação superior, há a licenciatura especial, que consiste em uma formação 

pedagógica de 540 horas. 

A partir de então, as universidades passaram a organizar os currículos de 

seus cursos na observação das diretrizes gerais pertinentes, exceto o curso de 

Pedagogia (que deveria seguir uma base comum nacional, de acordo com o Artigo 

64 da mesma lei). A LDB permitia uma flexibilidade quanto aos processos de 

formação docente, mas um rígido controle sobre o seu produto, feito por meio de 

uma avaliação nacional dos cursos, em decorrência das várias possibilidades de 

                                            
15

  Para aprofundar a discussão, ver SHÖN (1995. p. 48). 
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formação de professores e da diversidade de currículos em meio às licenciaturas. O 

artigo 65 estipulou a inclusão da prática de ensino de no mínimo 300 horas para 

todos os cursos de formação docente. Já no ano de 2002, o artigo 1 da Resolução 

n.º 2/2002 aumenta o número para 400 horas de prática como componente 

curricular, vivenciadas ao longo do curso, bem como 400 horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início da segunda metade do curso. 

O estudo acima, apoiado sobre os documentos da legislação nacional, bem 

como sobre as pesquisas realizadas por Pereira (2009), objetivou ressignificar e, ao 

mesmo tempo, situar os processos formativos de professores no Brasil a partir das 

licenciaturas em suas formulações e reformulações ao longo dos últimos anos, 

discussão que estabelece relações com o objeto de estudo deste trabalho. É a partir 

do situar histórico acerca das licenciaturas que elas são compreendidas em meio ao 

emaranhado de relações e práticas, desenvolvidas no ontem e no hoje, frente aos 

processos de formação docente. Entre o passado e o futuro se situa o presente, e é 

sobre esse presente que o olhar investigativo, enquanto pesquisador, se situa, 

objetivando compreender os tênues fios desse emaranhado de relações, políticas, 

práticas e processos formativos, discorrendo sobre seus referenciais 

epistemológicos. 

Nesse sentido, o trabalho cabe aqui por aprofundar as discussões sobre a 

formação de professores no Brasil em suas perspectivas e desafios. No corpo dessa 

discussão, pontuam-se as transformações dos meios de comunicação e da 

tecnologia, e o modo como eles têm alterado as formas de pensar, sentir e agir das 

novas gerações. À educação, cabe uma abertura às mudanças paradigmáticas de 

conhecimento, atentando-se para a complexidade das práticas educativas no ensino 

básico e as novas formas de organização e trabalho nas instituições de formação 

inicial e permanente de professores. 

De acordo com a autora, discute-se nesta tese que, em um contexto de 

mudanças, os processos formativos docentes são convidados a inserirem em seus 

currículos temáticas tais como: a formação de professores, continuidade e 

descontinuidade das experiências docentes, problemática e realidade da escola de 

educação básica, situações específicas de aprendizagem e apoio à criança em 

formação, atentando-se para os processos do conhecer. Os processos formativos, 

portanto, exigem ousadia e criatividade, investindo na qualidade da formação 
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profissional e no aperfeiçoamento das condições objetivas de trabalho, frente às 

quais se situa o docente da educação básica. 

Ainda em diálogo com a autora, destacam-se algumas das perspectivas da 

formação de professores para a educação básica no Brasil. Segundo Veiga (2009), 

destaca-se a formação de um professor enquanto tecnólogo do ensino, cuja 

identidade profissional é permeada por um projeto de sociedade globalizada e 

neoliberal, pautado por um projeto político-educacional com ênfase na educação por 

resultados. À formação, cabe o desenvolvimento de competências para o exercício 

técnico-profissional, saber fazer, saber prático. Trata-se de uma educação tendo em 

vista a produtividade e manutenção do status quo. 

Uma segunda tendência se relaciona ao professor como agente social, de 

acordo com as macropolíticas globais no campo formativo de professores, 

atendendo à formação permanente, às condições de trabalho, salário, carreira e 

organização da categoria. A educação é compreendida enquanto prática social e 

processo lógico de emancipação coletiva dos sujeitos. 

Portanto, há uma perspectiva de formação crítica e emancipatória, 

mediatizada por uma concepção de educação libertária e prática, atendendo ao 

professor em suas necessidades enquanto sujeito histórico. Para a autora, nos 

processos formativos docentes, tal perspectiva requer um diálogo entre os saberes 

disciplinares e curriculares, a atenção à formação pedagógica, os saberes da 

experiência profissional, da cultura e do mundo vivido na e pela prática social. 

Ao relacionar as perspectivas e desafios apresentados por Veiga (2009) ao 

“Relatório de Pesquisa sobre as disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura: 

tensões e prioridades”, realizado pelo Grupo de Pesquisa Praxis educativa: 

dimensões e processos da PUCPR, evidencia-se a presença de conteúdos e 

realidades que, na atualidade, apresentam-se enquanto focos de investigação nos 

cursos de licenciatura. O relatório aponta como atuais objetos de estudo a 

tecnologia, seguida pelo livro didático, a prática do professor, leituras e 

compreensão de texto, conteúdos específicos, a organização da escola, a 

compreensão das teorias. Pontua também a presença de temas emergentes, tais 

como a cultura escolar, o multiculturalismo e a educação inclusiva, além de estudos 

sobre o coordenador de curso de licenciatura e pesquisas sobre a identidade do 

professor. 
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A discussão apresentada acerca das licenciaturas pontuou dimensões 

dialogantes entre os processos formativos docentes e as atuais perspectivas 

epistemológicas subjacentes à formação de professores para a educação básica. O 

objetivo deste primeiro momento reflexivo foi o de situar no tempo e no espaço o 

locus formativo de professores. Como elemento sintético, acentuo a dimensão 

positiva deste processo: a percepção da existência, em nível nacional, de uma 

política de Estado para a formação de professores, com encaminhamentos definidos 

e clareza em suas dimensões. Ao mesmo tempo, registro a importância de uma 

leitura situada acerca das atuais políticas e propostas para a licenciatura, tendo 

como elemento estruturante a realidade prática da escola de educação básica e dos 

sujeitos que a compõem enquanto estruturas dialogantes, a fim de pensar em 

processos formativos compreendidos enquanto expressão desta realidade que é 

histórica, concreta e situada. 

 

3.1.1 O conceito de formação 

 

O estudo foi se estruturando a partir de um amplo olhar sobre os desafios da 

formação docente, o movimento da formação desses mesmos professores nas 

licenciaturas e algumas das atuais perspectivas formativas no Brasil. No entanto, 

para trazer esse conceito, é importante aprofundar os pressupostos gnosiológicos de 

discussão sobre ele, analisando-o sob o ponto de vista de uma teoria do 

conhecimento. Para tanto, optou-se por trazer o conceito de “paradigma”. A 

premissa aprofundada neste momento da pesquisa é a de que as propostas 

formativas de professores carregam em si determinados paradigmas de 

conhecimento, que levam em seu bojo uma determinada ontologia. Resgato o 

conceito de paradigma em sua dimensão eidética para, na sequência, estabelecer 

as devidas relações entre o conceito de formação de professores e os processos de 

formação e profissionalização docentes, atendendo às mudanças e transformações 

a partir das especificidades do tempo e espaço históricos. 

De acordo com Kuhn (1998, p. 72-73), os paradigmas orientam as pesquisas, 

modelando-as ou estabelecendo regras abstratas. Na produção do conhecimento, o 

período pré-paradigmático é marcado por debates a respeito de métodos, problemas 

e padrões de solução. A partir do momento em que um paradigma é estabelecido e 

se torna seguro, ele “[...] pode funcionar sem que haja necessidade de um acordo 
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sobre as razões de seu emprego ou mesmo sem qualquer tentativa de 

racionalização” (KUHN, 1998, p. 28). Ao mesmo tempo, afirma não ser necessário o 

estabelecimento de paradigmas universais, devido à dimensão qualitativa do 

conhecimento e às características de espaço e tempo. Assim, Kuhn conceitua 

“paradigma” em dois sentidos diferentes: um primeiro, social, que denota o conjunto 

de crenças, valores, técnicas de uma comunidade, e, de outro lado, o elemento real 

desse conjunto enquanto soluções concretas da ciência normal.16 

De acordo com Abbagnano (2000, p. 398 e 742), conceitua-se paradigma 

como modelo ou exemplo. Enquanto modelo, reporta-se a Platão (2007), na 

consideração da realidade suprassensível enquanto imediata, modelo sobre o qual 

se assenta o mundo sensível e imagético. Cabe a Aristóteles (2006) a definição do 

termo ao determinar os passos da lógica, compreendido enquanto indução aparente 

ou retórica, partindo do singular e chegando ao geral, momento em que a premissa 

inicial é generalizada. 

Na Idade Média, a divisão inicialmente elaborada pela sofística é retomada 

com o nascimento da Universidade, quando o trivium e o quadrivium são 

estabelecidos como forma de ação docente e de sistematização do conhecimento 

(ZABALA, 2002, p. 16). Neste período histórico, a teoria do conhecimento deveria 

perpassar pelos pressupostos da lógica paradigmática da correspondência entre 

objeto e razão. O homem medieval procurava por parâmetros reflexivos e 

epistemológicos, avançando nos processos teóricos do conhecimento, adentrando 

na raiz do conceito. Pensadores como Tomás de Aquino, Guilherme de Ockan ou 

Bernardo de Claraval refletiram sobre as novas necessidades evidenciadas, 

abordando um modelo de pensar investigativo e justificativo, partindo do pensar 

humano enquanto servo da matriz divina. 

Esta configuração paradigmática adentra na modernidade e anuncia uma 

nova epistemologia ao suprassumir o papel do sujeito em seu cogito, estatuto 

primordial que torna possível avançar sobre as diferentes formas de conhecimento, 

estabelecendo-se tanto pelo viés racionalista, quanto pelo pressuposto empirista. 

Neste momento histórico em que os novos gonzos societários estavam sendo 

forjados, a fim de sustentar os portões de um mundo ainda embrionário, a Filosofia, 
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  Para aprofundar a análise sobre o conceito de paradigma, ver Kuhn (1988, p. 219-237). Nestas 
páginas, o autor discute os seguintes tópicos relacionados ao conceito de paradigma: os 
paradigmas e a estrutura de comunidade, os paradigmas como a constelação dos compromissos 
de grupo; os paradigmas como exemplos compartilhados. 
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mater magistra ainda por excelência, ditava parâmetros e ordem de ação e conduta, 

fornecendo elementos teóricos para um pensar e conhecer autênticos. Em sua 

formação, a docência seguia tal perspectiva de conhecimento, mediatizada pelos 

métodos italicus e parisiensis (GOMES, 2010). 

É a partir do movimento do conhecimento dos séculos XVI e XVII, com 

Galileu, Giambatista Vico ou mesmo Newton, que se faz possível perceber um 

deslocamento do eixo do conhecer, agora mediatizado pelos pressupostos racionais 

das ciências naturais, universalizando métodos e conclusões, adquirindo a primazia 

na geração do conhecimento epistemológico (ROVIGHI, 1999). Cabe ao cogito 

cartesiano estabelecer a via paradigmática racional de uma forma de conhecimento 

metódico e livre de toda ou qualquer interferência para além do sujeito 

(DESCARTES, 1993). As correntes pedagógicas formativas de professores desse 

período, lidas a partir do movimento e do contexto histórico de então, dialogavam 

entre a essência das formas e a existência dos entes, apregoando, cada uma ao seu 

turno, o estatuto ontológico da ação educativa, conjugando meios em vista de fins 

previamente determinados. 

No século XVIII, adentramos no idealismo alemão que, dialogando com as 

teorias do conhecimento do século XIX, demonstra diferentes elementos epistêmico-

paradigmáticos  relacionados  ao conhecimento  humano:  a origem da convivência, 

a educação e a organização do Estado; o conhecimento em sua origem subjetiva e a 

moral em Kant (1974); o cientificismo positivista e o ápice da razão investigativa em 

Comte (1983); as desigualdades sociais, a crítica ao capitalismo e o materialismo 

histórico em Marx (2002); as formas de solidariedade e o ser em sociedade em 

Durkheim (2017). 

É desse mesmo período histórico a criação da Universidade Imperial de 

Napoleão. Neste momento é estabelecida a diferenciação entre as faculdades de 

letras e as de ciências. A partir de então, é dada ao aluno a possibilidade de escolha 

entre a cultura literária e a cultura científica (ZABALA, 2002, p. 17). A formação de 

professores segue o movimento das principais universidades, bem como a 

vinculação às políticas (existentes ou não) dos Estados Nacionais nascentes ou já 

constituídos. O componente religioso, compreendendo a formação e a prática 

docente enquanto serviço ou sacerdócio, possui o seu lugar e significação em meio 

à comunidade histórica nacional, em relação com os novos métodos e formas de 

aprender (VALDEMARIN, 1998) 
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Já no século XX, encontra-se a crise dos paradigmas, das metanarrativas, 

dos modelos societários e das formas unitárias de conhecer. O atual período, 

marcado pela revolução científica e pela mecânica quântica, necessita ser 

compreendido a partir de um olhar amplo, capaz de confluir condições e 

pressupostos, inter-relacionando o uno e o múltiplo, o individual e o coletivo, o social 

e o histórico. Desde as descobertas de Einstein, houve uma ruptura nas condições 

paradigmáticas do conhecimento moderno, evidenciando a relatividade e a 

simultaneidade. As descobertas da mecânica quântica, bem como os avanços da 

microfísica, colocam em discussão o rigor do conhecimento compreendido a partir 

do movimento do conceito (SANTOS, 1987). 

Finalmente, resgata-se Gamboa (2007, p. 67), que afirma que o conceito de 

paradigma necessita ser compreendido como anterior às teorias, gerador de uma 

série de instrumentos e métodos reconhecidos pela comunidade científica como 

válidos para a solução de enigmas. 

De acordo com o exposto e a partir do recorte epistemológico realizado, 

discutindo sobre o movimento do conhecimento mediatizado pelo conceito de 

paradigma, pode-se dizer que a formação de professores carrega em si 

determinados referenciais de conhecimento, os quais se estabelecem enquanto 

princípios dialogantes com a formação docente, carregando em seu bojo uma 

determinada concepção ontológica. Resta, agora, aprofundar a discussão a partir da 

atualidade, inter-relacionando o objeto de estudo deste trabalho ao atual conceito de 

formação de professores. 

De acordo com Abbagnano (2000, p. 470), o conceito de formação, no sentido 

específico assumido pela palavra em filosofia e em pedagogia, relacionado ao termo 

alemão correspondente (bildung), “[...] indica o processo de educação ou de 

civilização, que se expressa nas duas significações de cultura, entendida como 

educação e como sistema de valores simbólicos”. Aprofundando a reflexão, remete-

se a discussão ao conceito de forma, cujas três das suas principais significações 

são: essência necessária ou substância das coisas; relação ou conjunto de relações 

capaz de conservar uma determinada regularidade; norma ou procedimento.  

Assim, o conceito de  formação defendido nesta tese encontra-se em relação 

com o sistema de valores, expressões, significações e manifestações de um 

determinado objeto, no caso, a formação de professores. Atento para o fato de que, 

neste conceito, não compreende-se a formação enquanto essência ou causa 
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primeira, nem mesmo como norma ou procedimento. O eidos do objeto em questão 

não objetiva estabelecer diálogos com uma das causas aristotélicas no sentido de 

formar, o que significaria dar forma a (aquilo que a coisa é em ato), por atender ao 

referencial epistemológico desta tese, na certeza de que tal pressuposto implicaria 

em não considerar as dimensões sociais, culturais, políticas ou mesmo 

antropológicas, as quais envolvem o objeto em questão, compreendido no 

movimento da história.17 

Para tanto, apoia-se sobre os estudos realizados por Marcelo Garcia (1999), 

quando o autor discute a formação de professores. Em um primeiro momento, o 

autor aprofunda a estrutura conceptual da formação de professores. Neste ponto da 

reflexão, apresenta conceitos atribuídos à formação  com  referência  a  vários  

autores, dentre eles Ferry (1991), ao dissertar sobre a formação como uma função 

social de transmissão de  saberes, de saber-fazer ou de saber-ser que se exerce em 

benefício do sistema socioeconômico ou da cultura dominante. A formação também 

é compreendida pelo autor como um processo de desenvolvimento e estruturação 

da pessoa e o conceito de formação se relaciona à instituição específica. 

Zabalza (2004) compreende a formação enquanto processo de 

desenvolvimento que o sujeito percorre até atingir um estado de plenitude pessoal. 

Relacionando o conceito à formação de professores, o processo de formação seria 

vivenciado pelo sujeito desde a sua formação inicial até o exercício profissional. 

Klaffki (1990) retrata a formação geral nas dimensões do conhecimento, da moral e 

da estética, além da formação especializada, sendo a formação profissional como 

preparação ou capacitação para desenvolver as atividades laborais. 

Debesse (1982) distingue entre autoformação (quando o indivíduo participa 

de forma independente e tendo sob seu próprio controle os objetivos, processos, 

instrumentos e resultados da formação), heteroformação (aquela que advém a partir 

de fora, por especialistas) e interformação (aquela que acontece enquanto apoio 

privilegiado no trabalho pela equipe pedagógica). 

Quanto à necessidade de uma teoria da formação de professores, alguns 

autores defendem os conceitos de “ação formativa”,  “atividade formativa” ou “ações 

de formação” para a área do conhecimento que estuda os problemas relativos à 
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  Para aprofundar, ver Abbagnano (2000, p. 468-470); Gramsci (2007). 
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formação, e Menze (1980) defende a teoria da formação formal, categorial, 

dialogística e técnica. 

Em relação aos conceitos de formação de professores, destaco os estudos de 

Rodríguez Diéguez (1995), que defende que a formação de professores é a 

instrução profissionalizante para o ensino enquanto atividade intencional, a qual se 

desenvolve para contribuir com a dimensão profissional dos sujeitos, responsáveis 

pela educação das novas gerações. Berbaum  (1982) discute que a formação de 

professores é aquela em que se consegue a mudança mediante uma intervenção, 

em um tempo determinado, tendo a participação do sujeito. Resgata o olhar da 

transformação a partir do tripé ação-tempo-sujeito. Para Ferry (1991), trata-se do 

processo de desenvolvimento individual destinado a adquirir ou a aperfeiçoar 

capacidades. Ao mesmo tempo, diferencia-se de outras atividades de formação por 

ser uma formação dupla, inter-relacionando as dimensões acadêmica e pedagógica. 

O autor pontua, também, que se trata de uma formação profissional que nem 

sempre tem características de docência e conclui defendendo que formar professor 

é  formar formadores. Sacristán (2001) resgata a centralidade e importância da 

formação de professores enquanto condição imprescindível diante de qualquer 

tentativa de renovação do sistema educativo. 

Trata-se da preparação e emancipação profissional do docente para realizar 

de forma crítica e eficaz um modo de ensino que promova uma aprendizagem 

significativa em seus alunos, objetivando um pensamento-ação inovador, 

trabalhando em equipe, no desenvolvimento de um projeto educativo comum. Para 

os autores, o professor é um sujeito reflexivo e inovador. 

A formação de professores, compreendida como disciplina, possui uma 

estrutura conceitual que, embora interdependente da teoria do ensino, do currículo, 

da escola, apresenta características específicas que a distinguem de outras do arco 

didático. Para ele, a formação de professores como matriz curricular possui um 

objeto de estudo singular, diversidade de estratégias, metodologias e modelos. 

Trata-se de uma área do conhecimento e investigação, envolvendo um ou mais 

sujeitos, frente à qual se objetiva uma aquisição, um aperfeiçoamento ou um 

enriquecimento da competência profissional dos docentes implicados nas tarefas de 

formação. 

Quanto aos princípios envolvidos na formação de professores, destaca-se a 

necessidade de se conceber a formação de professores como um contínuo, 
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integrando-a a um processo de mudanças, inovações e desenvolvimento curricular, 

ligada ao desenvolvimento organizacional da escola, dialogante com os conteúdos 

propriamente acadêmico-disciplinares e a formação pedagógica, capaz de inter-

relacionar teoria e prática. Além disso, o conhecimento didático do conteúdo e a 

forma didática como esse conhecimento se transmite, atendendo às características 

pessoais, cognitivas e relacionais de cada professor ou grupo deles, também devem 

ser considerados. Por fim, há o princípio de que os professores são sujeitos capazes 

de gerar conhecimento e de valorizar o conhecimento desenvolvido por outros. 

Frente às atuais orientações conceituais para a formação de professores, 

ressalta-se a orientação de cunho acadêmico, na qual o professor possui o papel de 

especialista em uma ou várias disciplinas, cujo objetivo é o de dominar o conteúdo. 

Para tanto, a formação se faz necessária para que aconteça o processo de 

transmissão de conhecimentos científicos e culturais, dotando os professores de 

uma formação especializada a partir do domínio dos conceitos e da estrutura 

disciplinar da matéria objeto de ensino. 

Quanto à orientação conceitual tecnológica, trata-se da formação centrada 

nas competências, objetivando tomadas de decisões e mensuração de resultados. 

Trata-se da orientação conceitual preponderante nas matrizes de ensino pautadas 

em políticas educacionais formadoras de professores de cunho neoliberal. Por sua 

vez, a orientação personalista dialoga com as influências da psicologia da 

percepção, do humanismo e da fenomenologia, tendo como elemento central a 

pessoa em seus limites e possibilidades. 

A orientação conceitual prática focaliza suas discussões sobre a organização 

e desenvolvimento das práticas de ensino, compreendendo a aprendizagem pela 

experiência da observação enquanto repetição de eventos ou situações.  

É no campo conceitual dessa orientação que o conceito de reflexão se 

popularizou, tornando-se o elemento estruturador dos programas de formação de 

professores. A partir dos estudos de Dewey (1959), Schön (2000) e Zeichner (1993), 

tal conceito ganhou força e estatuto de referência enquanto fomentador e articulador 

dos processos docentes, mesmo que em uma dimensão prática, não aprofundando 

os elementos constituidores ou os determinantes sociais da praxis docente. 

Por fim, a orientação conceitual social-reconstrucionista responsável por 

aprofundar a análise acerca da reflexão enquanto compromisso ético e social na 

procura por práticas educativas e sociais justas e democráticas, compreende o 
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professor como agente político e sujeito comprometido com seu tempo e espaço. A 

reflexão, portanto, vai além da técnica ou da prática. A orientação mantém 

relação direta com a teoria crítica aplicada ao currículo ou à docência. Nos alunos, 

a formação de professores analisada pelo viés dessa orientação necessita 

desenvolver a capacidade de análise do contexto social que perfaz o processo 

de ensino-aprendizagem.  

A indagação estabelecida como princípio do processo formativo de 

professores traduz-se por um afastamento de posições estáticas relativamente ao 

currículo, ao conhecimento e ao ensino, ultrapassando a racionalidade técnica 

ainda presente nos currículos formadores de professores. Como exposto e defendido 

ao longo deste texto, a formação de professores expressa determinados 

paradigmas de conhecimentos, os quais traduzem ou resultam em concepções e 

pressupostos orientadores de praxis. A teoria pedagógica sobre a formação de 

professores discorre sobre conceitos, princípios e orientações a respeito desta 

formação. 

Por fim, nesse percurso advoga-se a necessidade de uma teoria pedagógica 

formadora de professores capazes de ultrapassar o âmbito da técnica e da prática 

dissociada dos sentidos imersos no movimento da cultura; uma teoria formadora de 

professores enquanto sujeitos capazes de investigar a sua própria ação, teorizando 

o implícito imerso em sua própria prática. São decorrentes desse movimento a 

reflexão, a investigação e o pensamento analítico crítico, capaz de refletir na, acerca 

e sobre a ação, inter-relacionando teoria e prática, resultando em um conhecimento 

enquanto expressão das relações e práticas estabelecidas pelos professores da 

educação básica, de acordo com o referencial de conhecimento discutido no início 

deste capítulo. Por outro lado, faz-se necessário também dialogar sobre a formação 

de professores e suas relações com a escola de educação básica. Ponto este, 

discorrido no item seguinte.  

 

3.1.2 A formação de professores e a escola de educação básica 

 

Se o movimento do conceito até então apreendido versou sobre os processos 

iniciais formativos de professores, uma nova relação é estabelecida a partir de 

agora: os possíveis e necessários diálogos entre a formação inicial de professores e 
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a escola de educação básica. Para tanto, em um primeiro momento, a reflexão se 

apoiará em Marcelo Garcia (1999), ao discutir sobre a formação inicial docente. 

Não somente no Brasil, mas em outros países, é possível constatar a 

existência de uma insatisfação com a qualidade da formação inicial dos futuros 

docentes. A maioria das críticas se refere à organização burocrática ainda existente 

nos cursos de formação, às divisões entre teoria e prática, à fragmentação do 

conhecimento sistematizado junto aos alunos e à quase inexistente vinculação com 

a escola.18 Desse pressuposto crítico, o autor reforça o elemento de que a formação 

inicial do professor é o primeiro ponto de acesso ao desenvolvimento profissional 

contínuo. Faz-se necessário, portanto, um maior diálogo entre universidade e 

escola, a fim de que a formação inicial docente fale a partir da linguagem da prática. 

Não uma prática pautada na mera transmissão, mas uma prática profissional 

comprometida com a ideia de que todos os envolvidos nos processos de ensino são 

trabalhadores do conhecimento. 

Para o autor, o foco dos bons programas de formação passa pela 

aprendizagem dos estudantes, porém, com uma abertura junto à comunidade. Para 

tanto, faz-se necessária uma concepção de currículo e de prática pedagógica que, 

em seus pressupostos, estabeleça tais diálogos. Semelhantes programas, uma vez 

assim organizados, tendem a desenvolver nos futuros docentes a competência de 

conteúdos, nas estratégias e ensino, no uso e no diálogo com as tecnologias, além 

de outros elementos essenciais para um ensino de qualidade formal e política. Como 

componentes desses bons programas, Marcelo Garcia (1999, p. 67), defende a 

correspondência com a escola; respostas aos interesses dos futuros docentes; o 

vínculo com as condições reais de exercício da docência; a preocupação com os 

resultados no médio e longo prazo; a avaliação contínua; o aprender a partir da 

experiência; o conhecimento em construção; a atenção ao currículo; o ensinar pela 

pesquisa; a coletividade do trabalho; o formador como modelo de futuros docentes. 

Quanto à formalidade e informalidade da formação docente, o autor também 

defende o aprender em situações formais e não formais. Assim, as propostas de 

formação inicial necessitam incorporar oportunidades de aprendizagem as quais 

permitam desenvolver no futuro docente um conhecimento prático. Porém, o prático 
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  Para aprofundar as discussões ver Van Zanten (2011, p. 425-429). 
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aqui não é o técnico, mas sim o reflexivo e crítico, em consonância com o contexto 

real do exercício profissional. 

Para o exercício do ensinar na docência, exige-se conhecimento específico 

sobre o conteúdo ou matéria em questão, sobre os princípios gerais do 

conhecimento enquanto estrutura das formas de aprender e do ensino, além dos 

conhecimentos sobre a didática frente ao conteúdo adaptado à realidade dos alunos. 

A não observação ou a inexistência de uma conexão entre tais elementos resultará 

na pouca relação entre o conhecimento trabalhado e a prática profissional. Neste 

ponto, situam-se os estágios enquanto momento significativo frente ao aprender 

docente, atendendo à prática enquanto componente da formação do futuro 

profissional do ensino. 

Ainda sobre os conhecimentos para o ensinar, resgata-se a dimensão do 

professor enquanto facilitador de processos de aprendizagem cada vez mais 

autônomos, e não meros expositores que dispersam informações para que os 

alunos aprendam mais e melhor (MARCELO GARCIA, 1999, p. 72). Para tanto, faz-

se necessária a imersão na prática e na realidade da escola, resgatando o valor da 

experiência enquanto componente primordial na formação docente. De acordo com 

Zeichner (1993), trata-se das experiências práticas enquanto variedade de 

observações e de experiências docentes em um programa de formação inicial. Tais 

experiências representam ocasiões privilegiadas a fim de se debruçar sobre o 

processo de aprender a ensinar. Zabalza (1987) aprofunda a discussão ao 

estabelecer a diferenciação entre prática e estágio. 

À prática compete a atividade, o exercício profissional e a imersão; ao 

estágio, as contribuições para aproximar o estudante da prática, tratando-se de uma 

aprendizagem profissional, o que não deixa de ser uma simulação da prática. O 

necessário cuidado no processo de formação docente é o de que exista um currículo 

pensado e estruturado para o estágio, com supervisão e apoio da escola. As 

práticas, como dito acima, são componentes da formação para a docência. No 

entanto, trata-se de práticas geradoras de aprendizagens. 

Outro conhecimento abordado por Marcelo Garcia (2009) se refere à 

dimensão tecno-pedagógica em meio à formação dos docentes e para a docência, 

de acordo com a observação de que ainda existe um fosso abissal entre as 

tecnologias e as práticas de ensino. Para o trabalho atual com a docência, faz-se 

necessário o domínio da tecnologia, conhecimento-base para um ensino com estes 
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meios, aprofundando discussões sobre a representação de conceitos, técnicas 

pedagógicas mediadas pela tecnologia, dificuldades de aprendizagem, e integração 

entre tecnologia e conhecimento já existente entre os alunos. O conhecimento 

tecno-pedagógico é, portanto, a intersecção entre a pedagogia, os conteúdos e a 

tecnologia (MARCELO GARCIA, 2009, p. 81). 

A formação para a docência, portanto, necessita integrar características dos 

ambientes físicos e virtuais, atuando na perspectiva de uma aprendizagem ativa, 

compreendendo o aluno enquanto sujeito dos processos do conhecer. Para o autor, 

a autenticidade do conhecimento produzido é verificada a partir da sua relação com 

o cotidiano (MARCELO GARCIA, 2009, p. 83). Concorda-se com o autor ao 

defender que os elementos acima discutidos necessitam ter a escola enquanto telão 

de fundo, embasando o desenvolvimento profissional docente na escola e em torno 

do trabalho diário com o ensino. 

 
Os docentes aprendem com o seu trabalho. Para aprender a ensinar de 
forma mais eficaz, é necessário que esse aprendizado seja planejado e 
avaliado, e que o aprendizado ocorra em um contexto específico. O 
desenvolvimento do currículo, a avaliação e os processos de decisões 
sempre representam ocasiões propícias para o aprendizado (MARCELO 
GARCIA, 2009, p. 172-173). 

 
A proposição defendida por Marcelo Garcia (2009), ao aprofundar a discussão 

sobre os processos formativos de professores e o trabalho com a docência, 

demonstra uma preocupação para com a formação de professores. A discussão 

empreendida, ao dialogar com este universo teórico, não objetiva estabelecer 

binômios frente aos processos formativos de professores. Resgata-se, novamente, o 

sentido, a importância e o significado da formação universitária estabelecida a partir 

da licenciatura e, ao mesmo tempo, os conceitos, princípios, orientações e 

conhecimentos necessários ao contexto formativo de professores. Junto a isso, a 

defesa de que a experiência vivenciada na escola no exercício da e para a docência, 

quando individualizada, historicizada e contextualizada, também é formadora de 

professores e geradora de conhecimentos docentes. 

De acordo com os autores acima discutidos, ressignifica-se o espaço das 

licenciaturas na formação de professores, admitindo, ainda, a condição de 

possibilidade de se pensar a formação de professores da educação básica a partir 

da prática pedagógica real e concreta, efetuada no espaço da escola. Conforme 

explana Cunha (2000, p. 128), “[...] saber teorias é importante, mas é preciso saber 
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aplicá-las à nossa realidade e ainda criar coisas novas de acordo com nossos 

interesses e recursos”. A aplicação nem sempre é expressão de práticas e 

experiências vivenciadas pelo professor no espaço da escola de educação básica.  

Aquilo que é vivenciado e analisado provoca mudanças mais profundas do 

que aquilo que é apenas ouvido, no plano do discurso. No fazer, gera-se o saber. O 

pesquisador concorda com a autora e pensa que trabalhar com os processos 

formativos de professores é trabalhar com o contexto prático enquanto elemento 

constituidor do ato educativo, por ser a educação prática social e contextualizada. 

Tais assertivas nos remetem ao espaço da escola, pensando o atual contexto 

e a realidade sócio-histórica na qual nos situamos, bem como as políticas de Estado 

vinculadas às políticas educacionais, seus definidores, agentes, processos e 

resultados. O professor que, por sua vez, encontra-se no espaço da escola, vincula-

se a todos os elementos acima expostos. Sua prática pedagógica se relaciona à 

realidade prática social global (SAVIANI, 2005, p. 26). Se o professor aprende 

também na escola, por meio da prática, a ser professor, seus saberes experienciais 

(de acordo com TARDIF, 2002), o identificam como professor. A escola se torna, 

então, formadora de professores na dinâmica ação-reflexão-ação (IMBERNÓN, 

2010). 

Apresenta-se, agora, uma reflexão mais aprofundada sobre a docência, 

detalhando referenciais de análise e problematizações decorrentes. O objetivo é 

adentrar ainda mais na complexidade dos elementos constituidores dos processos 

formativos de professores e, ao mesmo tempo, aprofundar as relações dialógicas 

com a realidade da escola, na defesa de que este também é um espaço formador de 

professores. Retoma-se, mais uma vez, a questão norteadora desta pesquisa: como 

a proposta curricular de formação docente se desenvolve nos cursos de licenciatura 

da UERR, Campus de Rorainópolis? Partindo da prática pedagógica dos 

professores da educação básica, quais são os referenciais epistemológicos 

formativos de professores, teorizados a partir da prática pedagógica desenvolvida na 

escola e da formação recebida no curso de licenciatura? 

Romanowski (2012, p. 194), ao escrever sobre a formação de professores 

para os anos finais do ensino fundamental e médio, afirma que os atuais cursos de 

licenciatura ainda expressam uma formação centrada na transmissão de 

conhecimentos, pois, mesmo com a inclusão de outros campos de formação e com 

a distribuição da formação pedagógica ao longo do curso, o nível de predomínio da 
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formação específica se aproxima do modelo 3 + 1, desarticulando conhecimentos e 

práticas. 

Os referenciais de conhecimento, bem como os fundamentos subjacentes aos 

processos formativos de professores, como visto anteriormente, acompanham o 

movimento do conhecimento sob o ponto de vista da experiência histórica. Santos 

(1987) propõe uma reflexão sobre um determinado referencial de conhecimento, o 

qual se estabeleça como prudente para que haja uma vida decente. Aprofunda a 

discussão ao defender que o conhecimento é produto de um processo social 

coletivo, sendo que cada indivíduo desenvolve saberes individuais em meio às 

interações com o seu grupo social, no interior das classes, em sociedade.  

Relacionando tais pressupostos ao contexto formativo de professores, faz-se 

necessário discutir um referencial de conhecimento integrado, o qual possibilite inter-

relações entre a formação inicial, a docência e a realidade concreta da escola de 

educação básica. Um referencial de conhecimento capaz de atingir e dialogar com a 

prática pedagógica dos professores nos diferentes níveis de ensino, implicando em 

uma abertura epistemológica que considere o movimento, as incertezas, a 

fragmentação e o diálogo. 

Trata-se de um conhecimento aberto, de acordo com a formação de um 

professorado imerso em um novo modo de ver e compreender o conhecimento 

científico. A ciência pós-moderna, como demonstrou Cunha (2000, p. 30), traz novas 

linhas e diretrizes que, para muitos professores, tornaram-se o pressuposto 

ontológico sobre o qual se assenta a sua forma de conceber o homem, a sociedade, 

o conhecimento, a si próprio. Tal referencial de conhecimento e, ao mesmo tempo, 

de formação de professores exige compromisso individual e coletivo, bem como uma 

concepção de escola. Não se pode continuar dividindo o conteúdo em assuntos, 

especialidades, “[...] subespecialidades, fragmentando o todo em partes, separando 

corpo em cabeça, troncos e membros, as flores em pétalas, a história em fatos 

isolados, sem se preocupar com a integração, a continuidade e a síntese” (CUNHA, 

2002, p. 52). O professor, para a autora, não é o único responsável pela 

sistematização do conhecimento, vendo o aluno como uma tábula rasa, depositando 

nele informações e dirigindo o processo de ensino, representando o modelo a ser 

seguido. Marcelo Garcia (2009) critica semelhantes questões e reforça, como acima 

exposto, um modelo situado e crítico de aprendizagem.  
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Tendo estabelecido este recorte sobre o conhecimento, ressignificado a partir 

da formação inicial de professores e as relações com a escola de educação básica, 

adentra-se no contexto da prática pedagógica e suas relações com a formação de 

professores. 

A atual formação do indivíduo é alterada de forma a se adaptar às novas 

necessidades da economia globalizada, priorizando a adaptação às situações 

extremas e mutáveis. A escola é tratada como uma empresa, centrando sua 

preocupação com a formação tecno-científica, ferramentizando o aluno e o 

professor. A cultura é também transformada em mercadoria padronizada e 

massificada: os padrões culturais estabelecidos tendem a excluir a diversidade e 

enfraquecer as diferentes manifestações culturais. As tecnologias, por sua vez, 

trazem informação em massa, ideologizando no sentido de que somente o novo e o 

tecnológico são bons. Diante disso, a educação, ao ser tratada como comércio, 

perde sua função e sentido sociais, bem como as dimensões política e humana para 

com o aluno e o professor. Essa reflexão retoma os pressupostos estabelecidos ao 

longo da discussão sobre as políticas públicas e educacionais, além de dialogar com 

as atuais tendências e orientações formadoras de professores para a educação 

básica. A denúncia feita é a de que, ao não valorizar o humano e a individualidade 

da experiência, os processos educativos são transformados em mercadorias, 

refletindo-se em práticas pedagógicas descontextualizadas e reprodutoras de 

desigualdades sociais. 

Ao falar sobre o contexto, sobre a prática pedagógica do professor, sobre a 

mercantilização da educação e sobre a formação de professores, retorna-se às 

ideias de Marx (2007), mais especificamente sobre o conceito de alienação. Sendo 

um dos primeiros teóricos críticos do mundo do trabalho e da sociedade capitalista 

nascente, Marx discute, em seus escritos, a relação homem-trabalho, apontando 

referenciais de análise que permitem tecer críticas ao pensar a educação e a 

formação de professores. O teórico, ao pensar de forma material e dialética a 

realidade, estabelece a categoria de alienação e demonstra, mediante exemplos, 

como se dá a relação trabalhador-capital-trabalho. 

Gramsci (2000), relendo os escritos de Marx, relaciona o seu pensamento ao 

contexto do século XX, reforçando a categoria de materialismo histórico e dialético e 

defende as relações de produção entre as classes, suas forças e interferências em 

meio ao contexto produtivo de então. 
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Compreendo que os conceitos centrais resultantes da obra desses dois 

autores, quando relacionados à educação, à formação de professores e à prática 

pedagógica no exercício da docência, permitem uma leitura crítica da sociedade 

capitalista e suas imbricações em meio ao mundo do trabalho. À educação compete 

o posicionamento crítico e, ao mesmo tempo, a ação concreta diante da realidade, 

fazendo com que os sujeitos envolvidos nos processos educativos tenham 

consciência sobre princípios, conceitos, orientações e situações que envolvem a 

vida em sociedade. 

Frente aos processos formativos de professores e à prática pedagógica 

desenvolvida na escola de educação básica, faz-se necessário a tomada de 

consciência inicial para além das práticas de alienação. Em seguida, a necessária 

compreensão acerca das diferentes forças e modos de produção, inclusive 

formadores de professores, os quais ditam normas e práticas de existência. 

Ainda, há a necessária transposição crítica para o espaço da sala de aula, 

objetivando a tomada de consciência e a ação social transformadora. Trata-se do 

exercício epistêmico autoperceptivo sobre a realidade, sua compreensão enquanto 

teia de determinações e dimensões para, em seguida, ocorrer a transformação. 

Observa, nesse sentido, o que Gramsci (2000, p. 45) fala sobre a ação dos 

professores frente ao trabalho educativo: 

 
Na realidade, um professor medíocre pode conseguir que os alunos se 
tornem mais instruídos, mas não conseguirá que sejam mais cultos; ele 
desenvolverá, com escrúpulo e consciência burocrática, a parte mecânica 
da escola, e o aluno, se for um cérebro ativo, organizará por sua conta, e 
com a ajuda de seu ambiente social, a “bagagem” acumulada. Com novos 
programas, que coincidem com a queda geral do nível do corpo docente, 
simplesmente não existirá mais nenhuma “bagagem” a organizar. Os novos 
programas deveriam ter abolido completamente os exames; prestar um 
exame, hoje, deve ser muito mais um “jogo de azar” do que antigamente.  
Uma data é sempre uma data, qualquer que seja o professor examinador, e 
uma “definição” é sempre uma definição; mas e um julgamento, uma análise 
estética ou filosófica?  
 

Para além da crítica, propõem-se uma reflexão que dialogue com os 

processos formativos de professores relacionados às práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola. Sob o ponto de vista do conhecimento, cabe à educação o 

ressignificar dos sujeitos, das práticas sociais, da dimensão da experiência 

individualizada em relação à escola. Como consequência, torna-se possível articular 

novos referenciais antropológicos, sociais, políticos e culturais, dentre outros, 

atendendo ao movimento do contexto e do espaço concreto de vida, produzindo um 
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conhecimento, como afirmava Freire (2006), capaz de transformar. Assim, haveria a 

integração entre teorias e práticas, ainda ausentes dos cursos formadores de 

professores, como mais recentemente denuncia Romanowski (2002).  

O reforço de tais ideias encontra-se fundamentado em Santos (2005), que 

percebe as implicações existentes entre o mundo do trabalho e a educação. Para o 

autor, a educação e a escola, no atual contexto capitalista, são fundamentos para o 

desenvolvimento e manutenção do sistema, pois o desenvolvimento econômico 

depende do componente intelectual do trabalho. A escola e a educação vinculam-se 

aos impositivos do mercado de trabalho, produzindo e reproduzindo forças de 

trabalho. É no espaço da escola que se situam interesses e contradições 

característicos da contemporaneidade. 

De acordo com os autores, faz-se necessário articular a formação 

universitária ofertada na licenciatura à realidade da escola. Neste espaço, faz-se o 

resgate do professor enquanto sujeito, relacionando as experiências e práticas 

pedagógicas desenvolvidas. Nesta tese, é apresentada a condição de possibilidade 

de se pensar a formação de professores no espaço da escola, em diálogo com a 

formação universitária, no movimento ação-reflexão-ação ou, dito de outro modo, 

sob o referencial dialético prática-teoria-prática. 

De acordo com essa premissa, bem como a partir de toda a reflexão 

empreendida até o momento, faz-se possível avançar e discutir tal proposição, 

debatendo a formação de professores no espaço da escola. 

Nóvoa (2009, p. 6) afirma que é preciso trazer a formação de professores 

para dentro da profissão. Segundo ele, 

 
[...] a educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas 
perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 
conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso  de discursos, redundantes 
e repetitivos, que se traduz em uma pobreza de práticas. (NÓVOA, 2009, p. 
11). 
 

Ao observar a diversidade de discursos, questiona-se a sua real compreensão 

por parte tanto dos formadores quanto dos professores imersos na prática 

pedagógica. Além do conhecimento sobre o ensinar, sobre os elementos da cultura 

profissional, o necessário tato pedagógico, o trabalho em equipe e o compromisso 

social, acrescenta-se a necessária leitura de mundo e de contexto, por defender a 

escola como uma comunidade reflexiva de aprendentes, produtora de saberes e de 
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conhecimentos docentes. Trata-se da dimensão autopoiética do conhecimento e da 

prática pedagógica. 

Dialogando com o mesmo autor, são sistematizadas no corpo deste texto as 

cinco propostas por ele discutidas. São ideias que se pontua em caráter conclusivo 

neste referencial teórico, inter-relacionando referenciais de conhecimento, políticas e 

formação de professores para uma formação significativa e contextualizada. Ao 

mesmo tempo, estabelecendo um diálogo entre os elementos discutidos pelo autor e 

as considerações registradas pela pesquisa realizada. 

A primeira proposta se relaciona à prática. De acordo com o autor, a formação 

de professores deve assumir uma prática, centrada na aprendizagem dos alunos e 

no estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho escolar (NÓVOA, 

2009, p. 13-14). Para tanto, são necessários os diálogos entre escola e 

universidade, fazendo da primeira um espaço significador e fomentador de 

conhecimentos docentes. 

À profissão docente cabe a segunda proposta, que afirma que a formação de 

professores necessita passar para “dentro” da profissão, isto é, basear-se na 

aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores mais experientes 

um papel central na formação dos mais jovens (NÓVOA, 2009, p. 14-15). Ao 

defender tal proposição, o autor insiste na 

 
[...] necessidade de devolver a formação de professores aos professores, 
porque o reforço de processos de formação baseadas na investigação só 
faz sentido se eles forem construídos dentro da profissão. Enquanto forem 
apenas injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão 
lugar no interior do campo profissional docente. (NÓVOA, 2009, p. 15). 
 

Neste ponto, é necessário cuidado para que não se estabeleça uma maior 

dicotomia entre a formação universitária e a escola de educação básica. Aqui está 

se defendendo a profissão do professor, atendendo a partir de dentro às 

características da cultura profissional. Tal cuidado é discutido na investigação sobre 

a relação Universidade-Escola e na análise das frases dos sujeitos. A pesquisa 

aponta que “[...] nem sempre as frases se referem à prática como ação, pois foram 

encontrados componentes que conduzem a uma interpretação que tende à teoria, e 

frases que tendem a uma predominância prática” (NÓVOA, 2009, p. 31). 

 Outra relação possível é a análise sobre a prática profissional. Pela pesquisa 

realizada, ela se apresenta em todos os cursos analisados, relacionando-se à teoria 

e prática, currículo, fundamentos da educação, didática, neotecnicismo, políticas 
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educacionais, espaços não escolares, organização do trabalho pedagógico e 

docência. A maior ênfase apresentada, no entanto, refere-se à prática para a 

docência, expressando-se em situações tais como “[...] diagnóstico, intervenção, 

prática no contexto escolar, implementação de projetos levantados a partir da 

realidade escolar, elaboração de material didático” (NÓVOA, 2009, p. 33). Verifica-

se, assim, que a ênfase se situa em preparar o formando para o exercício da 

profissão, estabelecendo relações com a prática profissional. Porém, permanece a 

dúvida: até que ponto as práticas profissionais são estabelecidas enquanto 

referenciais iniciais de análise e estudo ou são decorrência de concepções 

anteriores estatuídas a partir de generalizações e teorizações realizadas. 

A terceira proposta se refere à pessoa do professor, por entender que a 

formação de professores precisa dedicar uma atenção especial às dimensões 

pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de relação e de 

comunicação que define o tato pedagógico (NÓVOA, 2009, p. 15-16). A defesa aqui 

estabelecida é a de que o professor é uma pessoa, sujeito concreto, no qual se 

encontra a relação entre o ensinar e o aprender, via dimensão da experiência. 

Em seguida, há a partilha. Para o autor, a formação de professores deve 

valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão, reforçando a 

importância dos projetos educativos da escola (NÓVOA, 2009, p. 16-17). É 

estabelecida aqui a dimensão do coletivo e do grupo, do aprender e formar-se 

mediante os projetos educativos coletivos, tecendo uma nova ética profissional pela 

dimensão do diálogo. Segundo o autor, mediante os movimentos pedagógicos ou 

das comunidades de prática é reforçado 

 
[...] um sentimento de pertença e de identidade profissional que é essencial 
para que os professores se apropriem dos processos de mudança e os 
transformem em práticas concretas de intervenção. É esta reflexão coletiva 
que dá sentido ao desenvolvimento profissional dos professores. (NÓVOA, 
2009, p. 17). 
 

A quinta proposta se refere à dimensão do público e às relações com o 

contexto sócio-histórico. O autor defende que a formação de professores deve ser 

assinalada por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a comunicação 

e a participação profissional no espaço público da educação (NÓVOA, 2009, p. 17-

18). Pela escola, é estabelecida a condição de possibilidade para que o professor 

aprenda a se comunicar com a sociedade e com o público, posicionando-se e 

conquistando a sociedade pelo trabalho educativo. Este movimento resultará em 
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uma recontextualização coletiva da escola, necessidade também presente na 

contemporaneidade. 

Nesta mesma linha de análise, a pesquisa buscou discutir a relação entre a 

formação do professor para a educação básica e os espaços não escolares. A sua 

ênfase ainda está na relação entre didática, organização do trabalho pedagógico, 

docência e prática pedagógica, expressa em conceitos como a construção da ação 

docente em diferentes espaços educacionais e a inserção dos sujeitos nas decisões 

pedagógicas e administrativas de diferentes instituições. A consideração resultante 

da pesquisa alerta para uma carência de discussões, práticas e fundamentações 

que possibilitem a formação do professor da educação básica em uma dimensão 

política e situada para além dos espaços não escolares e das situações 

relacionadas à dinâmica da escola. 

Por fim, predomina a lógica da teoria como guia da prática, e um foco maior 

na aquisição teórica. O pressuposto de que uma sólida formação teórica garante 

uma prática consequente (MARTINS, 2003) ainda prevalece na organização dos 

cursos. Partindo da prática pedagógica dos professores da educação básica, quais 

são os referenciais epistemológicos formativos de professores, teorizados a partir da 

prática pedagógica desenvolvida na escola e da formação recebida no curso de 

licenciatura? 

Dos gregos, pelos caminhos da prosa, da poesia, da Filosofia e da 

Pedagogia, objetivou-se ressignificar o momento em que o sujeito aprendeu a ser 

comunidade humana, a conhecer e a expressar a sua individualidade, valorizando 

expressões e descobertas. Deste povo, registrou-se um determinado modo de fazer 

educação e produzir o conhecimento que permitiu a autopercepção do eu frente às 

manifestações em sociedade. 

Ao avançar pelo movimento do conhecimento humano, junto à ciência e à 

técnica, reencontra-se o espaço do senso comum e da experiência em seu sentido e 

importância frente aos processos de formação do indivíduo, dos ordenamentos 

culturais humanos e do próprio conhecimento. Neste momento, resgata-se a 

dimensão prática e existencial do sujeito, compreendendo-o enquanto indivíduo 

histórico, imerso na cultura e produtor de significados. A discussão demonstrou o 

caráter pedagógico de todos os elementos envolvidos, geradores de novos 

conhecimentos. O resgate feito trilhou o movimento do conceito no sentido de 

demonstrar que toda construção teórica é fruto de um movimento histórico 
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vivenciado por sujeitos concretos, que, via existência histórica, tornam-se capazes 

de ressignificar o seu modo de ser individual e coletivo. Este momento reflexivo foi 

permeado por duas premissas: as condições de possibilidade para compreender a 

formação da cultura ocidental pelas lentes do conhecimento, e como, quando e onde 

situar o sujeito e o conhecimento humano e pedagógico. Estas premissas deram 

forma às discussões empreendidas ao longo do texto. 

Na sequência, tendo como pano de fundo os referenciais teórico-analíticos 

responsáveis por discutir a relação dialógica entre políticas de Estado, políticas 

educacionais e formação de professores para a educação básica, apresenta-se uma 

discussão sobre as políticas públicas e políticas educacionais, adentrando em seus 

elementos constituidores e demonstrando como elas são fruto de um determinado 

modelo de conhecimento racional- tecnicista. Tais políticas foram ainda analisadas a 

partir do conceito de globalização e de como o país se encontra vinculado aos 

acordos e interesses de grupos majoritários, nacionais ou internacionais, 

responsáveis por elaborar políticas hegemônicas padronizadoras de 

comportamentos e ações dos sujeitos nos diferentes âmbitos da sociedade. Buscou-

se identificar, ainda, como esse mesmo movimento se relaciona ao campo da 

educação e da formação de professores, pois a epistemologia que subjaz às 

políticas educacionais é a mesma daquela que permeia as políticas de Estado. 

 Dentre outros elementos, a análise realizada demonstrou que as políticas 

educacionais, pela sua vinculação aos interesses dos órgãos internacionais, 

dificilmente atingem os espaços da escola sob a premissa da transformação social. 

As condições objetivas de trabalho, bem como a realidade da escola pública de 

educação básica, ou mesmo os determinantes da prática pedagógica ou dos 

processos formativos de professores, ao dialogarem com semelhante lógica, não 

objetivam a transformação, e sim a manutenção das estruturas de produção e 

reprodução. 

Por fim, sem alterar a importância e sentido deste objeto de estudo, os 

referenciais epistemológicos formativos de professores para a educação básica, 

adentrou-se à problemática da formação de professores, respondendo à seguinte 

questão: sob quais referenciais epistêmicos faz-se possível discutir a formação de 

professores e os processos constitutivos da profissionalização docente? Tendo 

situado o objeto de estudo, dissertou-se sobre a atual política de formação de 

professores para a educação básica no país, detalhando as discussões, 
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pressupostos e referenciais presentes nos cursos de licenciatura. Em seguida, o 

necessário aprofundamento sobre o conceito de formação, analisado mediante o 

olhar a respeito de como esse conceito foi sendo plasmado ao longo dos séculos da 

história ocidental. Neste momento da discussão, procurou-se clarificar conceitos, 

princípios e orientações a respeito da formação de professores, discorrendo sobre 

os pressupostos gnosiológicos deste objeto de estudo. 

Tendo compreendido o conceito de formação, e ao mesmo tempo situado a 

formação de professores em termos de Brasil, aprofundou-se o diálogo com a 

formação inicial, adentrando no espaço da docência, momento em que os 

conhecimentos docentes foram objeto de discussão e estudo. Em seguida, 

conceituou-se os elementos da prática pedagógica envolvidos na discussão sobre a 

formação de professores para além da dimensão universitária, carregando em seu 

bojo princípios de uma prática pedagógica histórica, viva, realizada por professores 

compreendidos como sujeitos históricos. Ressaltou-se que a leitura estabelecida 

sobre a prática pedagógica foi além da dimensão técnica, considerando um possível 

conhecimento capaz de sublevar o atual ordenamento epistemológico existente nos 

processos formativos de professores. 

 Por fim, e ainda dialogando com os autores, considerou-se a formação de 

professores a partir da escola, atendendo à praxis, à individualidade, à singularidade 

das práticas pedagógicas, discutindo uma possível formação que, pela ação, leve à 

reflexão transformadora. Assim, a partir dos questionamentos apresentados, bem 

como da problemática norteadora desta pesquisa, daremos corpo à reflexão que se 

segue, mediatizada, buscando aprofundar a reflexão sobre a universidade no Brasil.  

 

3.1.3 A universidade no Brasil: percurso tardio 

 

Apesar de já existir curso superior desde 180819, com a chegada da Coroa 

Portuguesa, o surgimento da universidade propriamente dita foi tardio em relação à 

América espanhola, já que foi o último país da América Latina a criar uma 

                                            
19

  Em 1808, são criados os cursos de Cirurgia na Bahia e de Cirurgia e Anatomia no Rio de Janeiro. 
Em 1810 é fundada a Academia Real da Marinha e Real Militar no Rio de Janeiro. Em 1812 é 
criado o curso de Agricultura, em 1816, criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios; em 
1817, o curso de Química. Em 1827, os cursos de Direito em São Paulo e em Olinda (FÁVERO, 
2000, p. 31-32). Para Anastasiou (1999), as escolas superiores criadas aqui foram “[...] cópias 
pioradas das escolas portuguesas”. Eram escolas profissionalizantes isoladas inspiradas no 
modelo jesuítico escolástico de ensino do Ratio Studiorum e no modelo francês profissionalizante 
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2008). 
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universidade. Desde o início do século XVI, a Espanha implantou universidades no 

México, Cuba, Guatemala, Peru, Chile e Argentina (WANDERLEY, 2003)20. Vale 

ressaltar que a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) é considerada a mais 

antiga do Brasil com o status de universidade, criada em 1909. 

 No entanto, faz-se necessário também ratificar que há outras instituições de 

ensino superior brasileiras mais antigas, porém não gozavam do status de 

universidade antes de 1909. Em 1911, a de São Paulo e, em 1912, a do Paraná, 

todas tiveram existência breve. Todavia, a maioria dos autores estudados considera 

que a URJ pode ser considerada a primeira universidade do Brasil, em virtude de ter 

sido criada por um Decreto Federal e de ter tido continuidade, bem como servir de 

modelo institucional para outras universidades brasileiras (WANDERLEY, 2003; 

FÁVERO, 2000; SGUISSARDI, 2009; BRITO; CUNHA, 2009). 

A criação de universidades no Brasil é um fenômeno tardio. No período 

colonial, os estudos superiores existentes eram desenvolvidos pela Igreja e 

destinados à formação do clero, e as tentativas para estender aos colégios jesuítas 

as prerrogativas universitárias foram sistematicamente frustradas e o ensino superior 

laico somente teria início em 1808, com a chegada de D. João VI ao Brasil, quando 

foram criados, em Salvador, os Cursos de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia, 

embriões da Faculdade de Medicina da Bahia, que comemorou 200 anos em 2008. 

Ainda em 1808, foi criada no Rio de Janeiro a Academia da Marinha e, com 

ela, os cursos de Anatomia e Cirurgia destinados à formação de cirurgiões militares; 

em 1809, alguns cursos de Medicina; em 1810, a Academia Real Militar constituída 

de cursos voltados para a formação de oficiais e de Engenheiros Civis e Militares; 

em 1813, a Academia de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Por sucessivas 

reorganizações, fragmentações e aglutinações, os cursos criados por D. João VI 

dariam origem às escolas e faculdades profissionalizantes que iriam constituir o 

conjunto das nossas instituições de ensino superior até a República. A esse conjunto 

de instituições agregaram-se os cursos jurídicos instituídos após a Independência 

por D. Pedro I, em São Paulo e Olinda, em 1927. 

Quanto à criação de universidades, há registro histórico de que, em 1889, D. 

Pedro II propôs, sem lograr êxito, a criação de duas universidades: uma no norte e 

                                            
20

  A pesquisa nesta universidade só iniciou em 1945, com a chegada de professores de outros 
países, a maioria, franceses. Antes disso, a docência se restringia à sala de aula (BRITO; 
CUNHA, 2009). 
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outra no sul do país. Contudo, a partir de 1915, com o Decreto n.º 11.530, 

decorrente da Reforma Carlos Maximiliano (NAGLE, 1976), o Governo Federal 

começou a estabelecer os ordenamentos jurídicos e os organismos oficiais 

responsáveis pela criação de universidades. 

Nessa época, a rede de ensino secundário consistia do Ginásio Nacional, 

mantido pelo Governo Federal do Rio de Janeiro e por ginásio modelo equiparado 

mantido em cada capital de estado pelos governos estaduais, embora alguns 

estados não os possuíssem. A iniciativa particular, portanto, segundo Nagle (1976), 

assumiu na prática a responsabilidade de ministrar o ensino secundário, os alunos 

obtendo seus certificados mediante aprovação nos exames preparatórios parcelados 

realizados junto a estabelecimento de ensino oficial. 

A escassez de estabelecimentos definia o caráter altamente seletivo do 

ensino secundário. A intenção não era oferecer esta modalidade de ensino à massa 

da população do Brasil, mas apenas preparar aquelas poucas pessoas que iriam 

cursar os estabelecimentos de nível superior. Taxas, selos e contribuições 

concorriam para que as escolas secundárias, públicas e particulares, além de 

reduzidas em números, fossem pagas e, mais do que isso, caras. 

A criação da Universidade do Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1920, por 

exemplo, estava prevista no artigo 6º do referido Decreto com a seguinte redação:  

 
O Governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em universidade as 
Escolas Politécnicas e de Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas 
uma das Faculdades Livres de Direito, dispensando-a da taxa de 
fiscalização e dando lhe gratuitamente edifício para funcionar.  
 

Nasce aí a primeira Universidade pública criada pelo Governo Federal. De 

1500 a 1808, 308 anos se passaram para que fossem criados os primeiros cursos 

universitários no Brasil. 409 anos foi o tempo que a sociedade brasileira esperou 

para vivenciar a criação da primeira universidade brasileira, a Escola Universitária 

Livre de Manáos, na Cidade de Manaus, em 17 de janeiro de 1909, dois anos antes 

da criação de uma Universidade em São Paulo (23/3/1911), três da Universidade do 

Paraná (19/12/1912) e onze da Universidade do Rio de Janeiro (1920). Tendo em 

vista aprofundar mais o tema, abordar-se-á em seguida o percurso da escolarização 

na Amazônia e o Ensino Superior em Roraima.   
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3.2 O PERCURSO DA ESCOLARIZAÇÃO NA AMAZÔNIA E O ENSINO SUPERIOR 

EM RORAIMA  

 

Antes de apresentar o desenho do ensino superior em Roraima, optou-se, 

num primeiro momento, por identificar a estruturação interna do espaço étnico tendo 

em vista que os primeiros relatos sobre a estruturação interna do espaço étnico no 

atual Estado de Roraima estão marcados pelo "olhar tribalista", típico do orientalismo 

antropológico ocidental com relação às sociedades não ocidentais e não estatais. 

Na realidade, os primeiros documentos dos quais se dispõe são, 

basicamente, levantamentos de grupos "tribais" sob nomes, supostamente deles 

próprios, associados a determinados posicionamentos geográficos21. Contudo, os 

nomes e territórios indicados divergem, e muito, de uma fonte para outra. Há autores 

que interpretam tais divergências como evidência de migrações ou de um impacto 

especificamente devastador do contato inicial, causando a extinção súbita de grupos 

inteiros. 

Tais interpretações até podem estar corretas, em alguns casos, mas não 

podem e nem devem ser aplicadas mecanicamente. Tais interpretações advindas 

dessa literatura oral, veiculada quase sempre em línguas indígenas, e ultimamente 

em línguas europeias, foi em parte recolhida por viajantes e estudiosos, entre os 

quais o inglês Everard Im Thurn (1878), o francês Henri Coudreau (1883), o alemão 

Theodor Koch-Günberg (1911-1912), o norte americano Hamilton Rice (1924-1925), 

o suíço Alcuíno Mayer, padre beneditino que viveu mais de 20 anos com os índios. 

Hipótese alternativa considera as mesmas variações de nomes e territórios 

tribais uma consequência da "fusão aditiva" inicial de vários sistemas de 

classificação social nativo22 (e neobrasileiras locais) alternativos, pré-existentes na 

área, e da lenta adaptação posterior do resultado dessa fusão às normas 

simplificadoras de um "olhar tribal" ocidental que, no fundo, equaciona "tribos" com 

"grupos linguísticos". Tal "adaptação" levava, quase sempre e em qualquer lugar, a 

uma drástica redução em número e à estandardização, até na ortografia, de nomes 

tribais. 

                                            
21

  O fato não surpreende, afinal, desde os gregos clássicos é corriqueira essa lente "tribalista" sob a 
qual o Ocidente costuma olhar os "primitivos". 

22
  Como aquele dos Wapishana atuais, magistralmente analisado por Farage (1991). 
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Comparando, por exemplo, as principais descrições da paisagem étnica 

roraimense do século XVIII23, encontrar-se-á, segundo Ferreira (1994), Parauana 

junto com Aruaquiz e Macús, no médio Rio Branco e no Catrimani e, junto com 

Aturahiz, também no Rio Anauá. Um pouco mais ao norte, no médio e alto curso do 

Rio Branco, moram os Pauxiana, povo então dominante. 

 Vêm em seguida os Guaxumará, Tapicari, Sapará e Auaqui dos rios Mucajaí 

e Cauamé e, finalmente, no Rio Uraricoera e os seus afluentes, os Uapexanas, 

Trimicanes, Peralvilhos (ou Peravilhanos), Caripunas e outros Tapicarys. Nos rios 

Surumú, Tacutú e Mahú há ainda os Uapexanas, juntos com Sucurys, Yaricuna, 

Carapys, Uaicás e, finalmente, também os Macuxis. 

Em D'Almada (1861), por outro lado, deparamo-nos com informações 

surpreendentemente distintas (que dificilmente podem ser interpretadas como 

simplesmente "adicionais"), apesar de seu relato ser contemporâneo ao de Ferreira 

e de, provavelmente, ter-se beneficiado dos mesmos informantes, indígenas ou não 

indígenas.  

Entre 1770 e 1790, num momento de intensa preocupação do poder colonial 

português na Amazônia com a identificação e defesa da fronteira norte da colônia, 

os encarregados por esse poder da tarefa de organizar tal defesa in situ (entre 

outros, Ferreira e D'Almada) tentaram de tudo para formar uma visão clara da 

estruturação étnica da região, com a finalidade decididamente orientalista24. 

Não se tem a intenção aqui de revisar detalhadamente a história da formação 

e consolidação do atual quadro ortodoxo da composição étnica do espaço 

roraimense, como o que foi apresentado, entre outros, nas duas publicações da 

Diocese de Roraima de 1989 e 199025. É suficiente indicar aqui que, na primeira 

metade do século XIX, vários autores contribuíram decisivamente para a formação 

de tal ortodoxia, entre eles, os irmãos Robert e Richard Schomburgk. O mesmo vale 

para a segunda metade do referido século, quando, entre outros, Henri Coudreau e 

Everard Im Thurn percorreram a área. 

                                            
23

  Refiro-me aos relatos de Alexandre Rodrigues Ferreira, que visitou a área em 1786 (1994), e à 
"Descrição relativa ao rio Branco" de Lobo D'Almada (1861), de 1787. Há, por certo, informações 
esporádicas anteriores a estas, resumidas por Whitehead (1988), relativas à Venezuela e às 
Guianas, e por Sweet (1974), para a região do rio Negro e do rio Branco. 

24
  Para aprofundar, ver Said (1979). 

25
  CIDR 1989 "Índios de Roraima: Makuxí, Taurepang, Ingarikó, Wapixana", Coleção Histórico- 

Antropológica n. 1. 1990 "Índios e brancos em Roraima", Coleção Histórico-Antropológica, n. 2.  
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Comparando as informações proporcionadas por esses autores, e 

contrastando-as com as fontes do século anterior, o que se encontra – além, claro, 

de uma variedade de novos nomes tribais, nunca antes e nem depois registrados – 

é: a) o desaparecimento completo de muitas tribos, proeminentes ainda nas fontes 

do século XVIII, tais como os Paruá, Guayxumará, Tapicari, Arina, Acarapi, Sucuri 

etc.; b) o lento, mas ao cabo, total desaparecimento dos Paraviana e Pauixana; e, 

finalmente, c) a substituição destes últimos pelos anteriormente quase insignificantes 

Wapixana e Macuxí, como tribos dominantes na área. 

Essas mudanças testemunham a lenta formação e adesão, por parte de 

nossos testemunhos, a uma visão única da paisagem étnica roraimense, estruturada 

pelo "olhar tribal" ocidental, em decorrência do fato de que, antes de penetrar na 

área, os testemunhos do século XIX se prepararam, cada vez mais, estudando as 

obras dos seus predecessores. 

A visão cada vez mais compartilhada pelas fontes do século XIX fundamenta-

se num contraste, tanto linguístico como ecológico, entre membros da família 

linguística Aruak, que ocupam as savanas centrais, e os membros da família Caribe, 

localizados nas montanhas do extremo norte do Estado.26
. 

O Estado de Roraima é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está 

situado na Região Norte do país, sendo o Estado mais setentrional da federação. 

Tem por limites a Venezuela ao norte e noroeste; Guiana ao leste; Pará ao sudeste 

e Amazonas ao sul e oeste. Ocupa uma área aproximada de 224,229 mil km², pouco 

menor que a Romênia, sendo o décimo quarto maior Estado brasileiro. Em Boa 

Vista, única capital brasileira totalmente no Hemisfério Norte, encontra-se a sede do 

governo estadual, atualmente presidido por Maria Suely Silva Campos. 

A palavra "Roraima" vem de línguas indígenas. Sua etimologia lhe emprega 

três significados: “Monte Verde”, “Mãe dos Ventos” e “Serra do Caju”. Seria a junção 

de roro (papagaio) e imã (pai, formador). Nessa língua indígena, roro - ou também 

rora – significa verde, e imã significa serra, monte, formando, portanto, a palavra 

"serra verde", que reflete a paisagem natural da região específica.  

Os primeiros colonizadores portugueses chegaram à região através do Rio 

Branco. Antes da chegada dos portugueses, os ingleses e neerlandeses já eram 

                                            
26

 Aliás, temos um valiosíssimo estudo nesse sentido (FARAGE, 1991), dedicado ao 
caso Wapixana, os quais "absorveram", supostamente, os grupos anteriormente 
distintos Amariba, Maopityan, Tapicari, Atorado eTarumá. 
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atraídos para a região, com a finalidade de explorar o Vale do Rio Branco através 

das Guianas. A soberania de Portugal sobre a região só foi estabelecida após os 

espanhóis invadirem a parte norte do Rio Branco, juntamente com o Rio Uraricoera. 

A partir de 1775, missionários Carmelitas iniciaram a tarefa de conversão do 

indígena na região. A Coroa Portuguesa preocupou-se com a criação da Capitania 

Real de São José do Rio Negro, através da Carta-Régia de 3 de março de 1755. O 

primeiro motivo da preocupação era a ameaça por parte dos espanhóis do Vice-

reino do Peru, e o segundo pelas expedições de neerlandeses do Suriname, com 

fins de comércio e de apresamento de indígenas. 

O Decreto-lei n.º 5.812, de 13 de setembro de 1943, que desmembrou o 

Estado do Amazonas, criou o Território Federal do Rio Branco. Em 1962, o território 

foi denominado Território Federal de Roraima e elevado à categoria de Estado pela 

Constituição Brasileira de 1988. 

A colonização da região foi altamente incentivada em fins do século XIX, com 

o estabelecimento de Fazendas Nacionais (ANDRELLO, 2010). Porém, a população 

do Estado só encontrou estabilidade após sua emancipação, um século mais tarde, 

com os garimpos de ouro e diamantes que atraíram levas migratórias de diversas 

regiões do país. Essa imigração e exploração desordenada ocasionaram na 

localidade muitos conflitos e mortes por doenças e assassinatos. Atualmente, quase 

todas as reservas indígenas do Estado encontram-se homologadas. 

A população de Roraima é de 505.665 habitantes, segundo a estimativa 

populacional de 2015, realizada pelo IBGE,27 o que faz do Estado a unidade 

federativa menos populosa do Brasil. A capital, Boa Vista, concentra 65,3% da 

população28 do Estado. A população de Roraima quase dobrou em vinte anos. Em 

1991, o Estado contava com 217.583 habitantes, um aumento significativo de 

95,51% de crescimento populacional. 

Os municípios que apresentaram maior crescimento populacional são Boa 

Vista, a capital, e Rorainópolis. Quanto ao número de crescimento populacional 

anual de Roraima, o Estado coloca-se entre os de maior crescimento no Brasil, com 

uma taxa de 4,6%, muito superior à média nacional de 1,6% de crescimento. Nesse 

                                            
27

  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Área Territorial Oficial – Consulta por 
Unidade da Federação. 2014. 

28
  Censo 2010: Boa Vista concentra 65,3% da população de Roraima (SEPLAN RR, 2011). 

População cresce, mas sem infraestrutura (Jornal Folha de Boa Vista, 2011). Roraima Portal 
Brasil, 2011. 
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quesito, perde apenas para o Amapá, que registra mais de 5% de crescimento 

anual. 

Entretanto, esse alto número de crescimento de população vem caindo nos 

últimos anos. Um exemplo disto é a taxa apresentada em 2000, quando Roraima 

apresentou 49,09% de crescimento de população em relação a 1991. No último 

censo, em 2010, esse número caiu para 31,13%. Do total da população do Estado 

em 2010, 229.343 habitantes são homens e 221.884 são mulheres.  Nos últimos 

anos, o crescimento da população urbana se intensificou muito, ultrapassando o 

total da população rural.  

A escolarização na Amazônia se desenvolveu buscando ajustar o indivíduo 

desta região aos padrões da moral e da civilidade estipulados pelos modelos 

predominantes no país. As peculiaridades locais podem ser percebidas em estudos 

como o de Rizzini (2004) e Domingues (1995). Além disso, os documentos 

impressos, como os relatórios das Assembleias da Província29, caracterizam fontes 

de informações administrativas e cotidianas da sociedade. No entanto, não é 

intenção deste estudo, voltado para a institucionalização do ensino, ater-se à análise 

desses documentos. Contudo, os relatórios dos presidentes de províncias são 

documentos das sessões das assembleias provinciais com informações nos mais 

diversos segmentos da região. Esses documentos, utilizados como fonte de 

pesquisa na tese de Rizzini (2004), trouxeram significativa contribuição para o 

aprofundamento desse estudo. 

O relatório do Presidente de Província, Ângelo Thomaz do Amaral, em 1857, 

demonstra a importância da intervenção do Estado na instrução pública e privada, 

além da instituição das escolas normais no Amazonas: 

 
É urgente organizar o ensino público e privado: deixá-lo ir como vai, sem um 
regulamento ao menos que estabeleça as condições de aptidão do 
professorado, importa uma renuncia tão completa da intervenção que compete 
ao Estado n‟este importante objeto, que não sei se ainda haverá sectário tão 
aferrado da escola do laissez faire e a deixe de condenar. A principal garantia 
de um povo está na cultura da inteligência e no coração das gerações novas. 
Tem razão os que dizem que si se reformar a educação moral da mocidade 
reformar-se-á o gênero humano; é na flor que se cultiva o fruto. A parte mais 
difícil e também mais importante d‟esta missão do Estado, tanto mais ampla 
quanto menos a família conserva em si para transmitir as tradições da religião e 
da moral, é, pois a educação, difícil, sobretudo pela falta de quem a dê 
convenientemente. Com efeito, podem-se encontrar mestres com aptidão 
necessária para ensinar á juventude o que deve constituir a instrução geral [...] 
Esses verdadeiros apóstolos da civilização [...] não se acham, formam-se, e 

                                            
29

   Disponível em: <http://www.crl.edu/pt-br/brazil/provincial>. 
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d‟aqui decorre a necessidade indeclinável da instituição das escolas normas (p. 
207

30
). 

 

A instituição das escolas normais ganhou destaque na Província do 

Amazonas, dada a importância do profissional que passaria a ser formado para 

designar uma função tal qual um apóstolo ou uma espécie de herói responsável pela 

formação moral e religiosa dos jovens. Neste sentido, a intervenção do Estado na 

instrução vai se tornando cada vez mais efetiva, pois a partir daí começa a se 

organizar, qualificando profissionais na área da docência. 

Rizzini é uma das poucas autoras que trabalha sobre a educação das 

camadas populares na Amazônia, embora com dificuldades na apresentação de 

evidências e documentação. Com certa discordância de sua metodologia de 

abordagem para sustentar sua linha de argumentação, procurou-se em sua tese as 

contribuições que relacionassem o processo de escolarização e civilização. 

Com base nos referidos relatórios foi possível perceber que a catequização, 

mesmo depois do processo de laicização do ensino conjugava a maior concentração 

de esforços no sentido de civilizar a população, além de suprir a necessidade de 

professores na região. 

 Neste caso, a instrução da população deixou de ser uma atribuição 

exclusivamente da família e da Igreja, passando a ser responsabilidade da 

Província, o que caracteriza a forte presença estatal na direção de monopolizar o 

controle e o direcionamento da instrução pública. No entanto, como afirmado no 

início do parágrafo, o ensino confessional, com o apoio da Igreja Católica, manteve-

se presente na Amazônia no início da República, por incentivar valores do homem 

denominado civilizado. 

Rizzini (2004) se refere ao estudo nos impressos da época sobre a 

implantação do sistema educacional. Sua análise focaliza o conjunto das instituições 

educacionais (internatos) voltadas para a instrução elementar e a formação 

profissional das crianças desvalidas e de origens étnicas. 

A autora discute a instrução elementar pública na perspectiva de um 

programa de educação popular, enquanto uma política de governo cujo objetivo era 

                                            
30

  Fala dirigida à Assembleia Legislativa Provincial do Amazonas em 1º de outubro de 1857, pelo 
Presidente da Província, Ângelo Thomaz do Amaral. Rio de Janeiro, Typ. Universal de Laemmert, 
1858. Disponível em: <http://brazil.crl.edu>. 
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a consolidação da Língua Portuguesa e a formação de um quadro de funcionalismo 

público para fins eleitorais e burocráticos. 

Na tese O cidadão polido e o selvagem bruto: a educação dos meninos 

desvalidos na Amazônia Imperial, Rizzini apresenta o recorte temporal que se inicia 

no ano de 1850, determinado pela separação legal do Amazonas da Província do 

Grão-Pará e vai até 1889, data da queda do regime imperial. 

As instituições educacionais dirigidas aos meninos e meninas desvalidos da 

Amazônia no período imperial, que são as escolas primárias e os internatos de 

ensino profissional, as escolas públicas e os internatos oficiais de formação de 

artífices são o foco de sua análise. Sua atenção também se volta aos internatos 

cujas propostas educacionais se aproximavam das instituições oficiais, como foi o 

caso do Instituto Providência, criado pelo Bispo do Pará.  

Para ela, os termos selva e selvagem demonstram que os termos progresso e 

civilização representavam valoração significativa para a sociedade no momento 

analisado. O termo civilização marca a importância dada pela elite na construção de 

seu discurso para classificar e demonstrar oposição à condição social ou intelectual 

menos elevada. Desta maneira, a relação entre o ensino da Língua Portuguesa e o 

processo de incorporação das populações nativas fica explícito:  

 
No caso da região amazônica, a formação do cidadão implicava não somente 
no conhecimento dos direitos e deveres pela população livre, como era 
defendido pelos agentes educacionais de outras partes do Império. O 
aprendizado do português e a sedentarização da população do interior foram 
necessidades reclamadas pelos inspetores e diretores da instrução na região. 
Desabituar-se da língua geral, falada pelos meninos em casa e nas ruas, 
consistia na primeira tarefa das escolas das freguesias e vilas do interior [...]. 
(RIZZINI, 2004, p. 23). 

 

A maior preocupação e o desafio dos governantes consistiam em desenvolver 

uma organização laica de ensino pautada na formação da nacionalidade, por isso a 

premência de unificar o idioma. O total de escolas da Província era ínfimo em 

relação à quantidade de habitantes e a oferta de vagas era oferecida, até então, pela 

Igreja Católica, que realizava a tarefa educacional na região. O Estado passou a 

oferecer gradativamente a escolarização de forma laica, ocasionando insatisfações à 

Igreja, com quem a rivalidade frequente levou o Presidente da Província a 

desenvolver estratégias de atuação quanto à institucionalização do ensino. 

Entre 1852 e 1853, o número de escolas providas de professores passou de 

sete para quinze, conforme estipula Rizzini (2004). Esses dados foram apontados 
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pela autora com base no Censo Imperial, mas convém destacar que esse Censo era 

realizado pela paróquia. Segundo os dados, a situação de 1870 revela que 

 
Os municípios de Belém e de Manaus eram formados por doze e seis 
paróquias, respectivamente. O Pará tinha 32 municípios e 71 paróquias ou 
freguesias no todo e o Amazonas, sete municípios e 22 paróquias ou 
freguesias. A categoria “frequentam escolas” abrangia a população em idade 
escolar, ou seja, os meninos e as meninas livres entre os 6 e 15 anos, que 
estavam na escola. É razoável supor-se que ela englobava duas situações: 
aqueles que efetivamente frequentavam escolas e aqueles que estavam 
matriculados, mas não as frequentavam ou o faziam de forma intermitente. 
(RIZZINI, 2004, p. 60). 

 

A autora discute ainda os problemas que dificultavam a implantação de uma 

organização educacional que pudesse atender satisfatoriamente a população. Entre 

eles, as lutas entre representantes de grupos políticos divergentes e da Igreja local; 

a falta de formação dos professores; demora ou falta de verbas para pagamento dos 

salários; desentendimentos entre professores e os pais de alunos; desistência dos 

alunos, cujo abandono se dava por ocasião do deslocamento dos grupos indígenas 

para outros lugares. 

A escolarização, como um benefício público, surge no século XVIII, enquanto 

o século XX traz a inovação “nas pedagogias centradas na dominação e integração”, 

caracterizada na estrutura social e política como a modernidade do Estado Nação. 

“Estrutura esta que, pelo seu plano organizacional, de comunicação, legitimação, 

mobilização, participação, encontrou na escola um meio de consolidação” 

(MAGALHÃES, 2006, p. 2-3).  

Segundo Magalhães (2006), no caso português, o Estado passou a controlar 

a formação do indivíduo de forma que este deveria se comportar com base na 

instrução da catequese e da civilidade. Assim, o binômio instrução/formação 

caracterizou a política iluminista e centralizadora sobre as instituições de ensino 

elementar. Esta visão parece ter se generalizado entre os países que se 

autodenominavam como nações civilizadas. 

Para se incluir como uma nação considerada civilizada era preciso criar 

estratégias para desenvolver o monopólio do ensino em todas as regiões brasileiras, 

onde este empreendimento ocorria desde o Período Imperial. Na Amazônia, a 

preocupação em escolarizar a população de um modo geral levou os governantes à 

tentativa de civilizar tribos inteiras. A estratégia era transformar aldeias em vilas para 
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fixar o nativo na terra a fim de serem administradas sem a intervenção dos 

missionários (COELHO, 2008). 

A imposição da Língua Portuguesa em oposição à língua nativa dava maior 

garantia da formação da identidade do povo como afirmação de sua nacionalidade. 

Neste sentido, a instrução pública cumpria a função de reforçar esta aprendizagem. 

Além disso, outros costumes foram sendo adotados por adesão ou pelo uso da 

força.  

É com esta intenção que as políticas de ocupação empreendidas no Estado 

Novo e no Regime Militar incentivavam a formação de núcleos populacionais nas 

regiões de fronteira. As tribos e os povoamentos já existentes precisaram passar por 

adequações conforme a chegada de mais pessoas e a instalação de novas formas 

de controle administrativo. 

A institucionalização do ensino foi gradativamente se organizando nos 

núcleos populacionais até como uma forma de controle do Estado com a finalidade 

de criar uma identidade considerada nacional, levando em consideração as 

peculiaridades da região. 

Não se tenciona aqui mapear a institucionalização do ensino por toda a 

Região Amazônica, mas chamar a atenção para a forma como se deu o processo de 

escolarização empreendido pelo Estado. Neste sentido, pode-se perceber que a 

monopolização da instrução pública na Amazônia foi mais uma estratégia de 

controle sobre os costumes da população como uma configuração que contribuiu 

para a construção/fixação da identidade do povo nesta região. 

Na Amazônia, o projeto de escolarização apresentava aspectos marcantes de 

propostas civilizatórias na construção da identidade da população que se constituía 

mediante a organização política da sociedade pelo Estado. Vale lembrar que foi com 

o objetivo de fixar e civilizar a população que o Território Federal do Rio Branco foi 

criado.  

A história de Roraima privilegia um grupo seleto de pessoas, denominadas 

famílias pioneiras ou tradicionais, e esta caracterização marca a importância do 

estabelecimento desse grupo como os desbravadores ou primeiros moradores da 

região. Essa tradição “inventada” pode ser observada no monumento localizado na 

Praça Barreto Leite, no centro histórico de Boa Vista. São considerados pioneiros de 

Roraima os homens que vieram de outras localidades do país e constituíram famílias 

nesta região. Destacaram-se por alguns feitos ou por serem os primeiros habitantes 
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não índios. São lembrados frequentemente em folhetins ou jornais nas datas 

comemorativas alusivas à criação e formação de Boa Vista. 

 Um exemplo disso é o capitão Inácio Lopes de Magalhães que serviu no 

Forte São Joaquim. Magalhães casou com Liberata, a filha do português Carlos 

Mardel, que era casado com uma nativa da tribo Wapixana chamada Geminiana. 

 

Figura 1 – Monumento aos pioneiros 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/guia/monumento-aos-pioneiros/>. 

Acesso em: 29 maio 2012.
31

 
 

Nos cem anos de Boa Vista, consta que Magalhães e sua esposa começaram 

a povoar a cidade, demonstrando o valor dessa família, assim como outras famílias, 

para o povoamento da cidade, intercruzando-se umas com as outras. Inácio Lopes 

de Magalhães era dono da fazenda Boa Vista que deu início ao povoado e que mais 

tarde se tornaria freguesia, vila, cidade e capital do Estado. Os filhos do capitão e de 

outros fazendeiros eram alunos do João Capristano da Silva Mota que, segundo o 

discurso no folhetim, deu uma lição de altruísmo ao nomear a si mesmo professor, 

em 1890, na única escola existente. 

O professor foi nomeado superintendente (o primeiro prefeito) na ocasião da 

elevação da freguesia à vila e criação do município de Boa Vista do Rio Branco pelo 

                                            
31

  Construído em 1995 pelo artista plástico Luíz Canará, o monumento aos pioneiros reproduz o 
perfil do Monte Roraima e conta sobre o largo período da história do antigo Território, com os 
elementos étnicos que formam o povo roraimense, suas tradições e costumes locais. A obra 
retrata as primeiras famílias que vieram para o Estado. Situado no berço histórico do Município, 
às margens do Rio Branco, na Praça Barreto Leite, o monumento integra o marco zero da 
colonização do Vale do Rio Branco. 
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Decreto n.º 49, de 9 de julho de 1890. José Joaquim Junior e José Francisco Coelho 

foram empossados aos cargos de intendentes (vereadores) por Fábio Barreto Leite, 

representante de Augusto Ximeno de Villeroy, governador do Amazonas. 

Um fenômeno intrigante na construção histórica da educação, referente a 

esse período, consiste na inexistência ou raridade de registros sobre os primeiros 

professores. Contrapondo a isso, os impressos e registros historiográficos exaltam 

com muita frequência os políticos, reservando-se, às vezes, algumas linhas para os 

agentes da educação. 

Em comparação com a política educacional de outras regiões do Brasil na 

mesma época e mesmo em relação à grande Região Amazônica, certamente o 

pequeno povoado estava muito aquém, por todos os problemas levantados. Ainda 

no início da República não havia uma política sistemática voltada para o ensino. A 

Província do Amazonas desenvolveu sua política educacional motivada 

principalmente pelo ato de “civilizar” os nativos na língua, nos costumes, nos hábitos 

e maneirismos do colonizador português. 

Isso não representava a intenção de desenvolver a região por meio da 

escolarização, mas de preparar mão de obra para atender as necessidades de 

serviços surgidas com a criação dos núcleos urbanos. Além disso, era uma forma de 

prover um contingente populacional fixado à região no sentido de povoar a fronteira 

para garantir de fato a posse da terra lusa, e o Território integrava esta região. Isto 

vai ocorrer em grande parte da extensão territorial, chegando às extremidades e em 

todos os povoados, pela ocupação espontânea ou dirigida. E a escolarização das 

populações despontava tanto pela necessidade dos sujeitos quanto pelo 

direcionamento do Estado. 

A configuração educacional nas primeiras décadas da criação de Boa Vista, 

considerando a sua estrutura física e populacional, leva a crer que o processo de 

escolarização de fato vai ocorrer a partir do ensino particular em domicílios dos 

próprios professores, sem formação docente adequada. Além do ensino promovido 

por padres e missionários que também ofereciam ensino particular, mesmo que 

subsidiados pelo governo do Amazonas. Fato explicitado no ponto a seguir que trata 

da política de formação de professores em Roraima. 
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3.3 O ENSINO SUPERIOR EM RORAIMA E A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

O ensino superior em Roraima se inicia a partir da experiência precursora da 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), com a instalação em Boa Vista, em 1º de 

agosto de 1969, do "Campus Avançado da Universidade de Santa Maria em 

Roraima" (CAUSM). O campus era uma extensão da atual Universidade Federal de 

Santa Maria, fora de sua área geo-educacional, e caracterizava-se pela presença 

permanente de universitários e professores executando atividades que visavam ao 

desenvolvimento da microrregião onde se estabelecia. O trabalho realizado nas 

áreas prioritárias definidas pelo governo militar buscava integrar e desenvolver a 

região. O campus inseria-se, de certa forma, nos objetivos do Projeto Rondon. 

O trabalho do CAUSM durou até 1985, quando, por mudanças nas diretrizes 

do Projeto Rondon, teve que ser desativado.32  Por conta disso, a comunidade local 

se organizou para que fosse instalado um novo campus com vistas a suprir a falta 

do CAUSM. A mobilização culminou com a elaboração de uma proposta de lei 

criando a "Universidade de Roraima". Implantada em 1989 pelo Decreto n.º 98.127, 

quatro anos após ter sido autorizada pela Lei n.º 7.364/85, a UFRR é a primeira 

Instituição Federal de Ensino Superior a instalar-se em Roraima. 

O primeiro projeto de institucionalização para uma política de formação de 

professores criado na região foi o Curso Supletivo Lourenço Filho, criado pelo Grupo 

Escolar Lobo D‟Almada em 1945 (PENA, 2008, p. 15). O déficit de professores 

habilitados crescia no país. Por conta disso era preciso criar soluções concretas, 

ainda mais para uma região tão periférica, como é o caso de Roraima. Em seguida, 

com a lei orgânica de Ensino Normal de 1946, foram implantadas novas ações para 

a construção de uma política nacional de formação de professores. 

No Território Federal de Roraima, como medida deste, foi criado o Ginásio 

Normal Monteiro Lobato e o Curso Pedagógico, que visava formar em melhores 

condições práticas os professores de ensino primário, considerado, então, prioridade 

pelo poder público. 

Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

(LDB), Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, pela primeira vez, criavam-se 

                                            
32

  UFSM retira do baú de sua memória sua participação pioneira no Projeto Rondon Portal da 
Universidade Federal de Santa Maria. Cópia arquivada em 2 de setembro 2014. 
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aspectos específicos de um projeto de aperfeiçoamento e formação de professores 

compreendido em três grandes áreas do 1° grau: habilitação, atualização e 

aperfeiçoamento de recursos humanos. 

Como parte do contexto político da época, as políticas educacionais se 

enquadravam na perspectiva da construção e consolidação de um currículo escolar 

engendrado na ideologia tecnicista, cuja preocupação maior estava na transmissão 

de conteúdos e não no processo de reflexão e compreensão dos mesmos. 

A partir da Lei Federal n.° 5.692, de 1971, consolidaram-se as políticas de 

formação no Território Federal de Roraima, que culminou com a criação da Unidade 

Integrada Monteiro Lobato (PENA, 2008, p. 19). No início dos anos de 1980, apesar 

de uma área extremamente profícua no campo das discussões políticas, devido ao 

contexto de renovação da abertura política promovida nacionalmente e a revisão de 

grande parte dos rumos das políticas sociais do governo brasileiro, incluindo a 

educação, em termos de efetivação concreta das propostas estabelecidas, pouco se 

avançou no processo de escolarização no Estado de Roraima. 

O processo de escolarização começou a se estruturar de fato e de direito 

somente a partir da transformação do Território Federal para Estado de Roraima, 

visto que o Território Federal do Rio Branco foi criado em 1943 por Getúlio Vargas 

na perspectiva de ser uma importante ação geopolítica nas intenções do Governo 

Brasileiro à época, que era a ocupação das fronteiras do país e a própria Amazônia 

em si, tendo a administração do território nesse período ficado sob a gestão dos 

militares até transformar-se em Estado, com a Constituição Federal de 1988. Em 5 

de outubro de 1988, Roraima foi elevado à condição de Estado Federativo do Brasil 

e muito de sua estrutura administrativa de território federal ficaria para trás, mas 

muito ainda continuaria impregnado na construção da máquina pública. 

No fim da década de 1980, após os avanços políticos oriundos das conquistas 

de liberdade com o movimento das Diretas Já e a abertura política, a educação viu 

surgir novas perspectivas. Contudo, em termos de legislação, demoraria quase uma 

década para efetivar uma nova lei geral, em termos de ações, desde 1985. Mas isso 

não quer dizer que as coisas estavam paradas; na verdade, muitas coisas vinham 

acontecendo, inclusive no campo das políticas de formação inicial e continuada. 

Em Roraima, por exemplo, data deste período a criação da Fundação de 

Educação Ciência e Cultura (FECEC) para manter o Centro de Ensino Superior de 

Roraima (CESUR) (PENA, 2008, p. 23). Foi por meio desta instituição que a 
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administração estadual realizou sua primeira oferta de habilitação em nível superior, 

por meio de uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas. Este era o 

embrião da Universidade Federal de Roraima que viria a se consolidar com a Lei n.º 

7.364, de setembro de 1985, mas que somente teve suas atividades acadêmicas 

implementadas em 1989, pelo Decreto n.º 98.127. 

Nesse sentido, a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos (SECD) 

herdou as diretrizes das políticas do período anterior. Predominantemente, as ações 

em nível de formação dos professores concentravam-se na oferta de magistério em 

nível médio, uma vez que era significativo o número de docentes em sala de aula 

sem a habilitação mínima exigida para o exercício do magistério. Dentro do 

organograma da SECD, todos os departamentos podiam fazer formação continuada, 

mas pouco se fez de maneira objetiva, conforme demonstra a documentação 

existente do período. Apesar de todos os setores poderem ofertar capacitação, foi a 

Divisão de Currículo e Programas que encabeçou as principais ações de formação 

continuada nas áreas específicas do currículo escolar. 

O desenvolvimento da pesquisa desse contexto assume o objetivo de 

apresentar um histórico da dinâmica de continuidades e rupturas das políticas de 

formação continuada em Roraima desde a década de 1990. E somente será 

possível por meio de uma base metodológica da investigação descritiva, com uma 

apresentação que invariavelmente seguirá uma organização linear, dado o caráter 

estrito das fontes. 

Na ausência dos documentos que norteiam o planejamento e a 

fundamentação dos projetos, as fontes prioritárias são os ofícios emitidos pela 

secretaria na época. Nesse sentido, os ideais das práticas da história política de 

criticidade do trabalho ocorrerão com a discussão do caráter e das peculiaridades 

destes documentos oficiais, avaliados a partir dos poucos trabalhos existentes no 

Estado que tratam das políticas públicas no campo educacional desse período. 

Nesse sentido, é pertinente se perguntar: por que não existem documentos 

sobre os temas? Uma das respostas possíveis se deve ao fato de que, considerando 

o período de estruturação da máquina pública, havia pouca preparação técnica para 

a realização dos projetos educacionais em desenvolvimento. Sem contar que uma 

marca nesse sentido foi a personificação privada daquilo que deveria ser público. 

Como se observa em documentos (ofícios, relatórios de gestão e projetos dos 
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cursos), muitas ações são conhecidas não por seu nome, mas pela coordenação ou 

pelos seus idealizadores. 

O primeiro aspecto considerado para a introdução da pesquisa foi abordar os 

aspectos históricos da construção institucional das políticas estaduais no campo da 

formação continuada; por conta disso, fez-se uso dos documentos que registram 

esse avanço histórico, visto que a produção acadêmica nesse campo é limitada. 

Para tanto, centrou-se nas ações estaduais e não nos espaços, até por não serem 

estes o foco central da pesquisa; ou seja, o foco foram as ações, e não os setores.  

Todavia, considerando ser uma pesquisa qualitativa inscrita no campo do 

método histórico-documental que, pela natureza, insere-se na história política do 

Estado, faz-se necessário compreender os agentes e os espaços no período 

delimitado e, nesse sentido, os aspectos gerais do Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam), a Escola de Formação de Professores de 

Boa Vista, o Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de 

Roraima (CEFORR), o Instituto Superior de Educação de Roraima (ISE) e o Instituto 

Superior de Educação de Rorainópolis (ISER) são recortes indispensáveis no que 

tange ao objeto de estudo desse capítulo. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à legislação e normas quanto às 

práticas de formação continuada, desde os aspectos educacionais constantes na 

Constituição Federal de 1988, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.° 9.394/96, a 

Lei n.° 11.273/06 que trata das políticas nacionais de fomento para professores 

participantes de programas de formação inicial e continuada, o Plano Estadual de 

Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais . 

A implantação do ensino superior no Brasil está atrelada ao projeto de 

colonização da Coroa Portuguesa. Antes da chegada da família Real, em 1808, os 

filhos da burguesia deslocavam-se para Coimbra com o intuito de obter esse nível 

de ensino. Ao se instalar em Salvador, D. João VI, atendendo a uma proposta da 

elite local, cria extensões de alguns cursos oferecidos na Província para a então 

sede da Coroa, garantindo a permanência dos estudantes na Colônia33. Nesse 

sentido, é possível estabelecer uma analogia entre a trajetória do ensino superior no 

                                            
33

  Salvador passou a sediar o Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia. Quando a Corte mudou-se 
para o Rio de Janeiro, foram criadas: a Escola de Cirurgia, Academias Militares e a Escola de 
Belas Artes. 
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Brasil com a de Roraima34, pois até as três últimas décadas do século XX, os filhos 

da oligarquia dominante mudavam-se para outros Estados em busca de formação 

superior. 

Localizado em uma área da Região Amazônica considerada sui generis, pela 

dificuldade de acesso, sua formação histórica está relacionada ao processo de 

colonização do Amazonas e à conquista do Rio Negro35. Ao final do século XIX, 

ocorre o processo de povoamento na área que deu origem à capital de Roraima. Em 

1858, o Governo da Província do Amazonas transforma a localidade, que se formara 

em torno da Fazenda Boa Vista, em sede da Freguesia de Nossa Senhora do 

Carmo. Posteriormente, foi elevada à categoria de Vila sob o nome de Boa Vista do 

Rio Branco36. 

Com a Constituição de 1891, o município de Boa Vista do Rio Branco, embora 

pertencesse ao Estado do Amazonas, “[...] transformou-se no núcleo político, 

administrativo e militar de maior relevância na região” (OLIVEIRA, 2003, p. 27). 

Somente durante o Estado Novo37
, em nome da “Segurança Nacional”, surgem 

novas políticas de povoamento e colonização para a região. O Presidente Getúlio 

Vargas assinou decretos, em 13 de setembro de 1943, criando cinco territórios 

federais, dentre eles, o Território Federal do Rio Branco, posteriormente denominado 

Roraima38. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

                                            
34

  É um dos Estados mais jovens do Brasil. Até a promulgação da Constituição Federal, em 1988, 
constituía um Território da Federação. Limita-se ao norte com a República Bolivariana da 
Venezuela e com a República Cooperativista da Guiana; ao sul, com o Estado do Amazonas; a 
leste, com a República Cooperativa da Guiana e com Estado do Pará; e a oeste com o Estado do 
Amazonas e com a República da Venezuela. Suas fronteiras internacionais estendem-se por 958 
km com a Venezuela e por 964 km com a Guiana. O nome do Estado de Roraima origina-se das 
palavras roro, rora, que significa verde, e imã, que quer dizer serra, monte, no idioma indígena 
Yanomâmi, formando serra verde, tipo de paisagem natural encontrada na região. 

35
  FARAGE, 1991; OLIVEIRA, 2003; SANTILI, 1989. 

36
  Decreto n.º 49, de 9 de julho de 1890, assinado pelo governador do Amazonas Augusto Ximeno 

de Villeroy, e, pelo mesmo decreto, criou-se o município com o mesmo nome da vila. 
37

  Estado Novo é o nome do regime político centralizado e autoritário brasileiro fundado por Getúlio 
Vargas em 1937, que durou até 1945. 

38
  A mudança de nome ocorre em 13 de setembro de 1962, em virtude de Rio Branco ser homônimo 

da capital do Território Federal do Acre. 
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Figura 2 – Mapa de localização de Roraima  

 

Fonte: Diniz e Santos (2005, p. 24). 

 

Os programas de povoamento das colônias agrícolas de Roraima perduraram 

até a década de 1970, quando ocorreu a construção da BR-174, facilitando a 

interligação do Estado com o Amazonas. Deve-se mencionar que ainda nessa 

mesma década, registra-se o fenômeno de crescimento populacional urbano 

superior ao rural. 

 
[...] o processo de evolução da fronteira agrícola muda a realidade dos 
assentamentos rurais, transformando áreas marcadas por agricultura de 
subsistência, bem como também a ausência de mercados de terra e de 
trabalho em áreas mais proximamente incorporadas à economia nacional. 
(DINIZ; SANTOS, 2005, p. 24).. 
 

Nesse contexto de mudanças estruturais, em 1971, Roraima entra para o 

cenário do ensino superior. Nesse mesmo ano, deu-se a promulgação da Lei n.º 

5.692/71, que determinava os requisitos necessários para a atuação dos professores 

no ensino de 1º e 2º graus. 
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Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: 
a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; 
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau 
superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau, 
obtida em curso de curta duração: 
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso 
superior de graduação correspondente a licenciatura plena. (BRASIL, 1971). 
 

As políticas de incentivo à migração para Roraima fizeram a demanda de 

alunos ingressantes no 2º grau39 crescer. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho 

local exigia mão de obra com os conhecimentos básicos imprescindíveis ao 

exercício profissional. No entanto, o número de professores habilitados para 

assumirem esse nível em diferentes áreas não atendia a necessidade do governo 

local. Dessa forma, com autorização e reconhecimento na forma da Lei n.º 5.692/71, 

o governo do Território Federal de Roraima deu início a uma série de convênios com 

instituições de ensino superior, buscando alternativas para equacionar as 

fragilidades apontadas. 

Uma das prerrogativas da lei era a realização de exames de suficiência que 

comprovavam os conhecimentos dos professores, habilitando-os a suprirem a 

carência de profissionais para ministrarem aulas de 5ª a 8ª séries e no 2º grau. 

 
Educação Superior em Roraima teve seus primórdios na década de 70, tendo 
como ponto de partida um Convênio firmado entre o Governo do então 
Território Federal de Roraima e a Universidade do Amazonas, ao oferecer aos 
professores de 1º e 2º Graus, cursos de Suplência

40
 (sic) nas áreas de 

Comunicação e Expressão, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, História 
e Geografia

41
.   

Com a vinda do Projeto Rondon
42

 para Roraima, a Universidade Federal de 
Santa Maria – UFSM/RS instalou um Campus Avançado em Boa Vista

43
. Em 

1972, foram ofertados cursos de Licenciatura de 1º Grau nas áreas de Letras e 
Estudos Sociais

44
.O levantamento realizado pela Secretaria de Educação de 

Boa Vista, demonstrou que, dos 149 professores atuantes no 1° grau, apenas 
24 possuíam habilitação em Letras. Diante desse quadro, estava comprovada a 
necessidade de regularizar a situação, oferecendo o Curso de Licenciatura 

                                            
39

  Com a LDB 9.394/96, esse nível de ensino passa a ser denominado ensino médio. 
40

  O relator refere-se ao disposto do artigo 77 da LDB 5.692/71: “Quando a oferta de professores, 
legalmente habilitados, não bastar para atender às necessidades do ensino, permitir-se-á que 
lecionem, em caráter suplementar e a título precário [...] nas demais séries do ensino de 1º grau e 
no 2º grau, candidatos habilitados em exames de suficiência regulados pelo Conselho Federal de 
Educação e realizados em instituições oficiais de ensino superior indicado pelo mesmo Conselho. 

41
  Parecer 34/06 CES/CEE/CP, aprovado em 15/08/2006. 

42
  Iniciativa de cunho social do governo brasileiro, coordenada pelo Ministério da Defesa, em 

colaboração com a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação – MEC. Contava 
com a participação voluntária de estudantes universitários em busca de melhorias na qualidade 
de vida de comunidades carentes.  

43
  O Campus Avançado funcionou entre 1969 e 1985. Nestes 16 anos, foram enviados cerca de 3,5 

mil alunos e 450 professores da UFSM. Disponível em: <ttp://w3.ufsm.br/exalunos/ index.php? 
acao=noticias&idV=53&PHPSESSID=6af6921be763e419184c8a9bf61942a1>. Acesso em: 10 
jan. 2016. 

44
  Autorização concedida pelo Decreto Federal n.º 71.769, de 26/01/1973. 
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Curta, ministrado em período de férias, por professores do Curso de Letras da 
UFSM.(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2016). 
 

Além dos cursos já mencionados, foram ofertados os cursos de Pedagogia, 

Licenciatura de 1º Grau, habilitação em Administração Escolar; o Curso de 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau, reconhecidos através do 

Parecer CFE n.º 40/82, aprovado em 04/02/1983, funcionando em regime especial, 

fora de sede, de forma intensiva, nos meses de janeiro, fevereiro e julho. 

Em janeiro de 1974, o Governo de Roraima assinou convênio com a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS), para a realização de vestibular 

para os cursos de Educação Física, Agronomia e Veterinária. Os aprovados se 

deslocaram à cidade de Santa Maria, com bolsas oferecidas pelo governo. Nesse 

mesmo ano, outros estudantes foram contemplados pelo convênio assinado com o 

Centro de Ciências do Nordeste (CECINE), na época vinculado à Universidade 

Federal de Pernambuco, para o Curso de Licenciatura Curta em Ciências. 

O projeto do governo visava capacitar profissionais em diferentes áreas. 

Desta feita, viabilizou outras ações para oportunizar a formação superior para os 

jovens de Roraima, criando duas casas para estudantes: uma em Belém (PA) e 

outra em Manaus (AM). 

Outro convênio firmado pelo Governo do Território Federal de Roraima foi na 

década de 1980, com o Centro de Educação da Universidade Federal do Pará, que 

ofereceu o curso de Pedagogia com Habilitação em Administração e Supervisão 

Escolar. Pode-se observar que os cursos oferecidos no Território Federal de 

Roraima foram todos voltados para a área de educação, haja vista a carência de 

professores habilitados. 

Em 1982, para ministrar a reedição do Curso de Letras Licenciatura de 1º 

Grau, foi firmado um novo convênio com a mesma Universidade do Pará, que, com 

a aprovação do Conselho Federal de Educação, passou a oferecer a plenificação 

dos Cursos de Letras e História. 

Na tentativa de suprir as necessidades no campo educacional, o Governo do 

Território Federal de Roraima buscou alternativas fora do Território e firmou 

Convênio com a Escola Superior de Educação Física do Pará, mantida pela 

Fundação Educacional do Estado do Pará, para oferecer em Boa Vista o Curso de 

Educação Física, Licenciatura de 1º Grau, autorizado pelo Parecer CFE n.º 461 e 

Portaria Ministerial n.º 346, de 06/08/1984. 
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Em 24 de setembro de 1984, a Lei Municipal n.º 106 criou e instalou no 

Centro de Ensino Superior de Roraima45, a primeira Unidade de Ensino de 3º Grau 

mantido pela Fundação de Educação, Ciência e Cultura de Roraima, que ofereceu 

os Cursos de 1º Grau e Plena em História e Ciências – Licenciatura de 1º Grau e 

Plena em Matemática.  

Ainda na década de 1980, o governo territorial firmou mais dois convênios.  O 

primeiro com a Universidade Federal do Amazonas, que permitiu a implantação do 

Curso de Licenciatura Plena em Educação Física e a plenificação do Curso de 

Licenciatura em Educação Física que fora ofertado anteriormente. O segundo, 

firmado entre a Secretaria da Educação do Território Federal de Roraima com a 

Universidade Federal do Ceará para, em caráter temporário, ofertar o Curso, fora de 

sede, de Especialização em Educação nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências 

Exatas e Ciências Sociais46. 

Em 198947, com amparo na Lei Federal n.º 7.364, de 12 de setembro de 

1985, iniciou-se o processo de criação da Universidade Federal de Roraima. O 

projeto foi defendido pelo então Deputado Federal Mozarildo Cavalcanti, médico, na 

época, Deputado Federal por Roraima. Em 1990, a Universidade Federal de 

Roraima (UFRR) passa a funcionar, incorporando os acadêmicos dos cursos 

oferecidos pela FECEC e ofertando novos cursos. 

Paralelamente ao processo de implantação da UFRR, foi concedido o 

reconhecimento do Curso Emergencial de Licenciatura Plena – Graduação de 

Professores da Parte de Formação Especial do Currículo do Ensino do 2º Grau – 

Esquema I, pelo Ministério da Educação, que publicou a Portaria Ministerial n.º 

1.009, em 24/10/1990, resultante de um Convênio firmado entre a Universidade do 

Amazonas e a Fundação de Educação, Ciência e Cultura de Roraima (FECEC), 

autorizado pelo Conselho Federal de Educação através do Parecer CFE n.º 277/90. 

O projeto de criação e implantação da Universidade Federal de Roraima é um 

marco na história da educação e do Estado de Roraima. Em 2009, a UFRR 

contabiliza: 29 cursos de graduação nas mais diversas áreas do conhecimento; 

Colégio de Aplicação (CAp); Escola Agrotécnica (EAgro). Na pós-graduação, tem 

                                            
45

  Gestão do prefeito Brigadeiro Miguel Guerra Ballvé. 
46

  Conselho Federal de Educação. Parecer CFE n.º 735, aprovado em 07/10/1986. 
47

  No ano anterior, 1988, Roraima passa à condição de Estado da Federação. 
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cinco cursos de mestrado: Agronomia, Física, Química, Recursos Naturais, Letras. 

Registra mais de 40 cursos de especialização. 

A UFRR era, ainda na década de 1990, a única instituição de Educação 

Superior de Roraima, mas mesmo assim se fez necessário continuar a buscar 

parcerias com Universidades fora do Estado, pois era preciso que a “UFRR 

ampliasse seu raio de ação, particularmente por meio da descentralização de suas 

atividades”48. Foram criados campi que funcionavam nas sedes de outros 

municípios, com recursos oriundos de convênios com o Governo do Estado. 

Além das atividades de ensino, a UFRR desenvolvia extensão e pesquisa. 

Assim, foram criados núcleos e unidades de pesquisa: Núcleo Amazônico de 

Pesquisas em Relações Internacionais (NAPRI); Núcleo de Recursos Naturais 

(NUREN); Biofábrica; Núcleo Histórico Sócio-ambiental (NUHSA); Núcleo de 

Estudos Comparados da Amazônia e do Caribe (NECAR); Núcleo de Estudos 

Semióticos da Amazônia (NUPS); Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras 

(NUCELE); Núcleo de Pesquisas Energéticas (NUPENERG), Núcleo de Pesquisas 

Eleitorais e Políticas da Amazônia (NUPEPA); Núcleo de Estudos do 

Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Sustentável (NEEDS); Núcleo 

ObservaRR. 

O Núcleo Insikiran49 de Educação Superior Indígena, criado em dezembro de 

2001, é responsável por um dos projetos mais inovadores do País: a formação 

intercultural para professores indígenas50. Com a transformação da Escola Técnica 

Federal de Roraima51 em Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima52 

(CEFET), Roraima ganha mais uma instituição credenciada a oferecer Ensino 

Superior. 

Em 29 de dezembro de 2008, o CEFET/RR torna-se Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) com três campi: Boa Vista, 

Novo Paraíso e Amajari. Em 1999, a UFRR ainda não dispunha de capital humano 

                                            
48

  Instituída pelo Decreto n.º 98.127, de 8 de setembro de 1989. 
49

  O nome Insikiran é proveniente da mitologia dos povos indígenas que habitam o Monte Roraima, 
sendo para os índios Macuxi um dos filhos guerreiros de Makunaima, irmão de Anikê, integrando 
toda a cosmologia da criação dos indígenas dessa região. 

50
  Disponível em: <http://www.insikiran.ufrr.br/>. Acesso em: 14 out. 2009. 

51
  Em 30 de junho de 1993, sob a Lei n.º 8.670, publicada no Diário Oficial da União n.º 123, de 1º 

de julho de 1993, no governo do então Presidente da República Itamar Franco, foi criada a Escola 
Técnica Federal de Roraima. 

52
  Sua efetiva implantação como CEFET-RR só ocorreu através do Decreto Federal de 13 de 

novembro de 2002, publicado no DOU n.º 221, Seção I, tendo a referida solenidade ocorrida no 
dia 10 de dezembro de 2002. 
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qualificado para cobrir todas as necessidades de formação profissional inerentes ao 

contexto de desenvolvimento de Roraima. O Governo do Estado recorreu à 

Universidade Federal do Amazonas, com a qual firmou convênio para oferta de 

cursos de pós-graduação lato sensu53 em Supervisão Educacional, Gestão Escolar e 

Psicopedagogia. 

No mesmo ano, surge o projeto de criação da Fundação de Educação 

Superior de Roraima (FESUR) para ser mantenedora de Institutos de Educação. 

Havia, pois, a necessidade de qualificar professores em nível stricto sensu54. Por 

isso, o Governo de Roraima investiu na formação de um grupo de professores, 

financiando seus estudos no curso de mestrado em “Ciências da Educação 

Superior”, na Universidade Camilo Cienfuegos de Matanzas (Cuba). Em 30 de 

agosto de 2001, Lei Complementar nº 043/0155 “Autoriza o Poder Executivo a 

instituir a Fundação de Educação Superior de Roraima”. 

 
Art. 3º A Fundação terá por objetivo criar e manter o Instituto Superior de 
Educação de Roraima, instituição de ensino de natureza profissional que 
tem por finalidade a formação inicial, continuada e complementar para o 
magistério da educação básica e outros que venha criar, atendendo ao 
interesse público. 
[...] 
Art. 9º O Instituto Superior de Educação de Roraima, de caráter profissional, 
visará a formação inicial, continuada e complementar para o magistério de 
educação básica, podendo incluir os seguintes cursos e programas:  
I – curso normal superior para licenciatura de profissionais em educação 
infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental; 
II – cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos 
finais do ensino fundamental e do ensino médio; 
III – programas de formação continuada, destinados à atualização de 
profissionais da educação básica nos diversos níveis; 
IV – programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores 
de diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos finais do ensino 
fundamental ou no ensino médio, em áreas de conhecimento ou disciplinas 
de sua especialidade, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de 
Educação nº 02/97; 
V – formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para atuação 

na educação básica
56

. 
 

Além de Instituto Superior de Educação (ISE), a FESUR mantinha outros 

dois institutos: o Instituto Superior de Segurança e Cidadania (ISSeC) e o Instituto 

                                            
53

  Compreendem programas de especialização e incluem os cursos designados como MBA - Master 
Business Administration. 

54
  Compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos 

superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de 
seleção dos alunos. (art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.) Ao final do curso o aluno obterá diploma. 

55
  Alterada pela Lei Complementar n.º 049, de 19/12/2001. 

56
  Lei Complementar n.º 049, de 19/12/2001. 
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Superior de Educação de Rorainópolis (ISER)57. O Instituto Superior de Educação 

de Roraima58 ofertava os seguintes cursos de Graduação: Curso Normal Superior 

para as séries iniciais do ensino fundamental59 e Licenciatura Plena em Física, em 

Química e em Matemática60, com acadêmicos efetivamente matriculados em Boa 

Vista e acadêmicos matriculados nos municípios de Caracaraí, Mucajaí e 

Iracema61. 

Em 2005, o Instituto implantou o Curso de Pós-Graduação em 

Psicopedagogia Educacional, contribuindo para a especialização de 40 (quarenta) 

profissionais na área educacional. Quanto ao Instituto Superior de Educação de 

Rorainópolis62 (ISER/RR), oferecia os cursos63: Curso Normal Superior para as 

séries iniciais do ensino fundamental; Licenciatura Plena em Física, em Química e 

em Matemática. Mantinha sua sede no município de Rorainópolis e salas 

descentralizadas nos municípios de São Luiz do Anauá e São João da Baliza64. 

Em 2005, é encaminhado projeto de criação da Universidade Estadual de 

Roraima65
 (UERR) devendo ser estruturada a partir das instalações sob a 

responsabilidade da Fundação de Educação Superior de Roraima (FESUR), 

transformando os institutos em campi. O diferencial na estrutura da UERR deu-se 

pelo processo de interiorização. Foram criados seis campi, nos seguintes 

municípios: Boa Vista, Alto Alegre, Caracaraí, Pacaraima, Rorainópolis e São João 

da Baliza. Foram implantados ainda os Núcleos nos municípios de Bonfim, Caroebe, 

Iracema, Mucajaí, Normandia e São Luiz do Anauá. Seu projeto previu a criação de 

salas descentralizadas nas seguintes vilas: Entre Rios, Nova Colina, e Surumu66. O 

item seguinte abordará a politica de formação continuada em Roraima nas décadas 

de 1980 a 2000. 

 

 

 

                                            
57

  Decreto 4.347-E. 
58

  Parecer CEE/RR n.º 16, aprovado em 06/06/02. 
59

  Parecer CEE/RR n.º 46/03. 
60

  Resolução CEE/RR n.º 56/03. 
61

  Parecer CEE/RR n.º 27/04. 
62

  Credenciado pela Resolução n.º 01/2004, do CEE/RR. 
63

  Parecer CEE/RR n.º 24/04. 
64

  Parecer CEE/RR n.º 50/03. 
65

  Credenciado pela Resolução n.º 58/2003 do CEE/RR. 
66

  Criada em 10 de novembro de 2005, através da Lei Complementar n.º 91. 
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3.3.1 A política de formação em Roraima nas décadas de 1980 a 2000 

 

O marco histórico de consolidação daquelas políticas ocorreu em 1993 com a 

criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam), que tinha 

como objetivo habilitar os professores que atuavam no ensino fundamental das 

escolas estaduais e, em consonância a isto, oferecer formação continuada para os 

docentes. A criação deste Centro se inseria na construção de um plano estratégico 

de governo que visava consolidar a política educacional de formação docente, 

garantindo a habilitação mínima requerida para o exercício da docência e que 

comprometia a qualidade da educação em Roraima.  

Segundo Pena (2008, p. 25), na construção no Plano Decenal de Educação 

de 1994, o retrato do perfil docente era definido da seguinte forma: 

 
Professores sem habilitação para o magistério ou qualquer habilitação em nível 
de 2º grau; Carência de professores de nível superior em diversas áreas do 
conhecimento; Professor da zona rural sem habilitação, havendo um grande 
número de professores com apenas o 1º grau e, em alguns casos, o primeiro 
grau incompleto; Falta de uma política de valorização de recursos humanos 
para atuar como professores no interior do Estado, principalmente em escolas 
indígenas. 

 
Na verdade, tanto na década de 1980 quanto 1990, as ações promovidas pelo 

Governo de Roraima caminhavam no sentido de ampliar as políticas de formação 

inicial, visto que a maior necessidade era a habilitação de professores. Uma das 

primeiras medidas do Cefam foi a implantação do Magistério Normal e Magistério 

Indígena (PENA, 2008, p. 26). A demanda dos povos indígenas era muito incisiva 

quanto à construção de uma escola verdadeiramente indígena. Nesse sentido, o 

Cefam intensificou suas ações por meio do Projeto Caimbé, um curso de formação 

inicial em nível magistério, cujo objetivo era habilitar professores leigos em nível 

médio magistério, ofertado para os professores indígenas que atuavam nas séries 

iniciais. 

 O foco principal do curso eram os professores do interior que se deslocavam 

de suas áreas para a cidade de Boa Vista, ficando hospedados na própria Sede do 

Cefam, hoje Sede do Campus da Universidade Estadual (UERR), em Boa Vista. 

Para tanto, foi construído em sua estrutura um refeitório cuja capacidade era para 

1.500 pessoas. Nos primeiros anos de existência, o Cefam ofereceria 39 cursos que 

atenderiam 1.788 professores (PENA, 2008, p. 26). 
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No mesmo período foi criado o Centro de Ciências de Roraima (CECIRR), 

setor que se encontrava inserido no organograma do Cefam, cujo objetivo era 

oferecer formação continuada em Matemática, Biologia, Física e Química. O Centro 

funcionava dentro das dependências do próprio Cefam e atendia não somente 

professores, mas também alunos interessados no campo experimental das ciências 

da natureza. 

Em nível de formação continuada foi desenvolvido também o curso Casinha 

Feliz. O curso, na verdade, era a multiplicação do método homônimo cujo objetivo 

era capacitar os professores alfabetizadores atuantes das escolas estaduais da 

capital e interior. A ênfase central do curso era a questão fônica do processo de 

alfabetização das crianças. O curso teve um longo período de execução, tendo 

relevância num campo no qual as políticas locais ainda tinham muita dificuldade de 

avançar, principalmente por conta da escassez de recurso para investimento nessa 

área. O programa também acabou no início dos anos de 1990, sendo substituído por 

um conjunto de ações de formação permanente nessa área de atuação. 

Em 1996, a Secretaria de Educação do Estado de Roraima (SECD) celebrou 

um Convênio com a Universidade de Matanzas, em Cuba, com o objetivo de formar, 

em nível de mestrado, professores da rede estadual de educação e trazer 

profissionais de Cuba para oferecerem cursos de formação continuada para os 

professores de Roraima. Ademais, esta parceria visava construir um corpo docente 

habilitado em nível de mestrado para auxiliar a implantação do Instituto Superior de 

Educação (PENA, 2008, p. 3). 

Vieram de Cuba vários profissionais para prestar assessoria especializada 

nas escolas. As assessorias funcionavam de maneira concreta, não eram palestras 

ou realização de oficinas. Os professores cubanos iam para as salas de aula, 

assistiam às aulas dos professores da rede estadual, faziam suas anotações e 

reflexões e então dialogavam com os professores e a coordenação pedagógica da 

escola, apresentando sugestões e apontando práticas para melhoria do trabalho. 

A marca mais visível desse processo foi retroalimentativo que havia entre a 

observação, a análise dos professores cubanos e a reflexão com os professores da 

rede estadual. Como ápice desse momento formativo, criou-se um currículo escolar 

unificado pela SECD, por meio da Divisão de Currículos e Programas e 

assessorado pelos professores cubanos. A realização da parceria se justificava 

porque, à época, Cuba tinha uma das melhores redes de educação do mundo, com 
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professores qualificados, sistema de ensino definido e progressivo, taxas de 

evasão escolar baixas e altos níveis de rendimento. É fruto desta parceria entre 

Roraima e Cuba o conhecido trabalho de pesquisa sobre as políticas estaduais de 

formação continuada em Roraima nos anos de 1990 da professora Maria Odete 

Calheiros Pena (2008).  

Em 1998, o Governo do Estado firmou outros convênios. Primeiro com a 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), para oferecer habilitação específica para 

os professores da rede estadual em nível superior, licenciatura nas áreas de Letras, 

Matemática, História e Geografia. Em seguida, com a Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), para realização de cursos de pós-graduação em Supervisão 

Educacional, Gestão Escolar e Psicopedagogia. 

 O primeiro garantiu 560 vagas e o segundo, 150. As aulas aconteciam nas 

salas de aula do próprio Cefam e também nas salas da Escola Estadual Monteiro 

Lobato. Os cursos de especialização eram voltados exclusivamente para tratar dos 

problemas de aprendizagem escolar da rede de ensino de Roraima, a ideia era criar 

multiplicadores a partir de discussões objetivas sobre a realidade local. 

Na temática de diversidades, a SECD ofereceu, nos anos de 1990, o curso de 

formação continuada em ensino religioso, cuja parceria com a Igreja Católica data 

desde o período do Território Federal. Tratava-se de um curso oferecido pela 

Diocese de Roraima no qual os professores da rede de ensino participavam e 

contribuíam para a construção de práticas escolares de inserção dos valores 

cristãos no ambiente escolar. Liderava esse movimento a Igreja Católica e foi 

somente no fim dos anos de 1990 que a Igreja Evangélica também passou a fazer 

parte desse processo de formação. 

O ápice das ações ocorreu no ano 2000, com a realização do I Seminário 

Científico Internacional (SEDIEC), com o tema “Por uma educação de qualidade”. O 

evento foi considerado a maior ação de formação continuada na história da SECD, 

por ter colocado nas dependências do ginásio Totozão um público de mais de mil 

pessoas. 

 Ainda em 2003, a Secretaria realizou a parceria com o Instituto Insikiran67 

para realizar a formação inicial de professores indígenas em nível de Licenciatura 

                                            
67

  O Núcleo Insikiran de Formação Superior Indígena, da Universidade Federal de Roraima (UFRR), 
foi criado no ano de 2001, após reivindicações de organizações políticas indígenas, em especial 
da Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIR). 
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Intercultural e garantir um número mínimo de professores da rede estadual de 

educação, que atuam na educação escolar indígena, com formação requerida para 

docência. 

Há algum tempo, a SECD vinha sinalizando a necessidade de consolidar um 

espaço para realização de cursos previstos nas políticas de formação, o que veio a 

ganhar vida no fim dos anos de 1990, com a criação do projeto de implantação do 

Instituto Superior de Educação. Após todo o período de planejamento e 

preparação, que incluiu a capacitação de profissionais nas universidades da 

França, em 2001, por meio da Lei Complementar n.º 043, o Governo do Estado de 

Roraima criava a Fundação de Educação Superior de Roraima (FESUR), que tinha 

como premissa maior criar e manter o Instituto Superior de Educação de Roraima 

(ISE/RR). 

Em 2002 foi criada a Coordenação de Ensino Superior de Roraima cujo 

objetivo era oferecer o Curso Normal Superior para 200 professores de Mucajaí, 

Iracema e Caracaraí no polo de Iracema. Isto porque o ISE/RR só iniciou suas 

atividades regulares em 2003, quando da publicação da Resolução n.º 053, do 

Conselho Estadual de Educação (CEE/RR). Assim, em 2004, aqueles alunos 

migraram para o ISE/RR. 

O foco de atuação do Cefam e o que se estabelecia com a FESUR estava 

distante daquilo de que se necessitava. Se no início era possível conciliar as 

políticas de formação continuada com as necessidades de garantir formação inicial, 

já neste, a formação continuada sumiu gradativamente, sendo vistas ações pontuais 

da Divisão de Projetos e Programas. Este direcionamento se consolidou em 2005 

com a criação da Universidade Estadual de Roraima (UERR), cujo foco era 

essencialmente a formação inicial. Nesse sentido, a SECD mostrava que era preciso 

replanejar suas ações de formação continuada. 

Vale aqui ressaltar que, de 2003 em diante, todos os setores da SECD faziam 

formação continuada, mas sem que houvesse uma articulação entre as divisões, 

muito menos um planejamento conjunto. A partir de 2005, com a reformulação das 

coordenações de programas e projetos de formação, essa visão se tornou latente e 

se disseminava na própria Secretaria a necessidade de se construir um novo Centro 

de Formação. 
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3.3.2 O CEFORR e a formação continuada em Roraima 

 
No fim de 2006, Roraima aderiu ao Compromisso “Todos pela Educação” 
no qual a Secretaria se comprometia em criar e fortalecer em 2007 um 
centro de formação específico para atendimento dos profissionais de 
educação do Estado, baseado nos indicadores educacionais que 
demonstravam que a construção de um projeto de formação permanente do 
educador seria uma das condições essenciais para a promoção da melhoria 
da qualidade na educação. Na verdade, o CEFORR foi criado por meio de 
um conjunto de ações inseridas no Plano Estratégico Educacional que 
previa: 
O Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima 
(CEFORR) foi criado pela Lei nº. 611, de 22 de agosto de 2007, com 
acréscimos de dispositivos por meio da Lei nº. 793 de 06 de dezembro de 2010. 
É mantido pelo poder executivo estadual e integra a estrutura organizacional da 
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos de Roraima, com base 
nos dispositivos constitucionais vigentes na Lei nº. 9.394/96, que dispõe sobre 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, especificamente em seu Art. 61, 
Inciso I, que trata da Formação dos Profissionais da Educação Básica e versa 
sobre a (RORAIMA, 2006, p. 23) 

 
Inicialmente, o CEFORR foi constituído pelos programas e projetos de 

formação que já faziam parte das ações da SECD, especialmente as ações 

oferecidas por programas federais, tais como Profuncionário, Formação pela Escola, 

Gestar e Progestão. Além destes, o Centro procurou agregar as formações iniciais 

em nível magistério que já se encontravam em discussão com os povos indígenas e, 

assim, o Magistério Indígena Tamî‟kan também passou a fazer parte das ações do 

CEFORR. Inicialmente, o Centro funcionava com uma organização por 

coordenações de programa; conforme já citado a priori, eram elas: 

Quadro 1 – Organização das coordenações  

Ordem  Item 
01 Coordenação do Proletramento e Gestar 
02 Coordenação do Progestão 
03 Coordenação do Proformação e Profuncionário 
04 Coordenação da TV Escola 
05 Coordenação do Proinfo 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

Somente em 2009 o Centro passou a ter um organograma distribuído por 

gerências, quando efetivamente se constituiu, com a seguinte distribuição: 

Quadro 2 – Organização das gerências  

Ordem  Item 
01 Gerência de Formação em Linguagens, Código e  Matemática. 
02 Gerência de Formação Multidisciplinar 
03 Gerência de Formação Técnica e Profissional 
04 Gerência de Formação Indígena 
05 Gerência de Formação Médio e Magistério 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 



161 
 

A estrutura física do CEFORR encontrava-se inicialmente no prédio Maria da 

Glória, na Avenida Santos Dumont, no bairro São Francisco. Foi somente a partir de 

2010 que o Centro passou a atuar na atual localização que é a Avenida Castelo 

Branco, no bairro Calungá, antiga Escola Barão de Patima, tendo passado por uma 

reforma para atendimento à estrutura do Centro. 

As premissas de um planejamento de formação continuada foram alojadas na 

perspectiva de uma realidade na qual o professor é detentor de um conhecimento 

construído e que norteia suas escolhas metodológicas, sua seleção de conteúdos e 

de ferramentas de uso em sua prática docente. Vêm dessa dinâmica essas 

necessidades de constante aperfeiçoamento, nas quais tanto a escola quanto o 

professor se tornam contraproducentes no sentido de serem unidades formadoras 

de crianças e adolescentes. 

De forma geral, a formação continuada tem se encaixado como parte 

fundamental da disseminação de uma ideologia de como fazer melhor, de como 

resgatar o prazer no ato de aprender a partir de um cotidiano escolar mais similar ao 

mundo externo, o que inclui as prerrogativas de uma educação associada à cultura 

digital, não tal e qual o existente no âmbito particular das crianças e adolescentes, 

mas semelhantes, de modo que eles se sintam mais ambientados.  

Nesse sentido, cabe a questão: o CEFORR está inserido nestas prerrogativas 

teóricas? Os cursos de formação continuada oferecidos pelo CEFORR estão 

embasados no conceito de esclarecimento? Na perspectiva de construção de 

profissionais docentes esclarecidos? De profissionais educadores esclarecidos? As 

grandes questões norteadoras dizem respeito ao perfil dos profissionais envolvidos 

nos cursos do CEFORR, e claro, é preciso também refletir sobre o planejado e o 

realizado, visto que os cursos de formação continuada não conseguem efetivar a 

completude de suas propostas de mudança da práxis pedagógica, até porque o 

profissional que adentra um curso de formação difere em muito um do outro, o que 

faz com que cada um tenha uma apreensão epistemológica diferente e, por 

conseguinte, explica porque alguns apresentam maiores mudanças e outros saem 

tal e qual entraram no curso. 
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3.3.3 O Instituto Superior de Educação de Rorainópolis (ISER): contexto 

histórico, desafios e perspectivas 

 

Figura 2 – Mapa de Rorainópolis 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rorainópolis 14/12/2015. 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96), 

constituindo-se em estratégia da formação de professores, naquele momento, pois, 

dentre outras determinações, sugeria prazo para admissão de professores sem 

habilitação em nível de terceiro grau (Art. 87, IV, § 4o). Por sua vez, a formação dos 

professores do Estado de Roraima, e particularmente na região sul do Estado, 

apresentava sinais de não convergência em nível de magistério e superior, com as 

demandas de formação atual de professores da educação básica em curso de nível 

superior editada pelo MEC. 

Os dados consolidados apresentados nos projetos institucionais e 

pedagógicos tiveram como fonte o Centro Regional de Rorainópolis, representante 

legal da SECD-RR, na região sul, os quais, analisados, se verificam evidentes 

necessidades de implantação de um Instituto Superior de Educação na região, com 

uma nova concepção de formação de professores, tanto pelo quantitativo de 
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professores leigos68 existentes no sistema quanto pelos baixos rendimentos 

apresentados pelos alunos das séries iniciais do ensino fundamental. 

E o Estado criou (artigo 1o) a FESUR, entidade autônoma de natureza 

jurídica, através de Lei Complementar n.º 043, de 30 de agosto de 2001, com o 

objetivo de criar e manter Institutos Superiores de Educação em Roraima, 

instituições de ensino de natureza profissional que têm por finalidade a formação 

inicial e complementar para o magistério da educação básica, e outros que venham 

a criar, atendendo ao interesse público. O artigo 4º da lei afirma que “A Fundação é 

uma entidade administrativa e financeiramente autônoma, nos termos da lei e do 

presente Estatuto”. 

No Patrimônio inicial do Regimento Financeiro da Fundação de Educação 

Superior de Roraima, o artigo 18 tratava dos seguintes bens e direitos: 

 
I – dotação R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
II – estrutura física e material presentemente usada pelo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM; 
III – estrutura física e material presentemente utilizada pela Escola de 
Formação de Professores; 
IV – estrutura física e material presentemente usada pelo Estádio e Complexo 
Aquático Flamarion Vasconcelos (Canarinho);  
V – estrutura física e material presentemente utilizada pelo Ginásio 
Poliesportivo Hélio da Costa Campos; 
VI – estrutura física e material presentemente usada pelo Centro Regional 
Antônio Carlos Lacerda Gago, situado em Rorainópolis; 
§ 1º A esses bens e direitos se acrescentarão as doações, subvenções e 
auxílios que venham a ser concedidos à Fundação, pelo Estado, pela União, 
por entidades públicas ou particulares. 
§ 2º Os bens e direitos da Fundação serão utilizados exclusivamente na 
consecução de seus objetivos, podendo para tal fim ser alienados. 
Art.19 Os recursos para a manutenção e desenvolvimento da Fundação de 
Educação Superior de Roraima advirão das seguintes fontes: 
I – juros, frutos e rendimentos dos bens patrimoniais; 
II – subvenções e auxílios dos poderes públicos; 
III – doações legais; 
IV – retribuição de atividades remuneradas de seus serviços; 
V – taxas e emolumentos; 
VI – receita eventual; 

                                            
68

  A definição de “professor leigo” é dinâmica. Em 1991, quando comentava a distribuição dos leigos 
no Brasil, conforme dados de 1977 e 1987, Barreto assim os definiu (lato sensu): “[...] são aqui 
considerados professores leigos [...] aqueles que possuem escolaridade inferior ao segundo grau 
completo”. (BARRETO, 1991, p. 8). Já de modo diferente, “[...] em 2010, foram definidos os 
professores „leigos‟ como os educadores que dão aulas nas salas de aula brasileiras sem nenhum 
diploma de Ensino Superior e até tendo cursado apenas o ensino fundamental”. (OLIVEIRA, 
2010: p. 1). Toda definição já se revela insuficiente se pensa que o professor leigo tem, no Brasil, 
uma longa história; qualquer definição será mesmo dinâmica. Em Roraima, que tem uma história 
relativamente bem recente, o professor leigo era o que fora chamado a ministrar aulas numa 
escola “isolada”, em geral da área rural, levando consigo o seu diploma de curso primário e, com 
certa frequência, apenas o Estado de conclusão do terceiro ano primário. 
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Art. 23. Os direitos e deveres dos servidores da Fundação serão regulados pela 
legislação do trabalho, pelo regulamento que for baixado pelo Conselho Diretor 
e pelos contratos que vierem a ser celebrados. 
Art. 24. Todos os servidores serão admitidos mediante contrato escrito, de que 
deverão constar a sua duração, as atribuições e a remuneração do contratado. 
Art. 25. A Fundação poderá, na forma da lei, solicitar funcionários do serviço 
público e das autarquias. 

 

Enquanto o artigo 18 tratava dos bens e direitos da Fundação, o artigo 6 

reafirmava que o Instituto Superior de Educação de Roraima, de caráter profissional, 

ratificava a formação inicial, continuada e complementar para o magistério da 

educação básica, podendo incluir: os cursos Normal Superior, para licenciatura de 

profissionais em educação infantil e de professores para os anos iniciais do ensino 

fundamental;  cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos 

iniciais do ensino fundamental e do ensino médio e os programas de formação 

continuada, destinados à atualização de profissionais de educação básica nos 

diversos níveis como, por exemplo: os programas especiais de formação 

pedagógica, destinados aos portadores de diploma de nível superior que desejavam 

ensinar nos anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, em áreas de 

conhecimento ou disciplinas de sua especialidade, nos termos da Resolução do 

Conselho Nacional de Educação n.º 2/97 e formação pós-graduada, de caráter 

profissional, voltada para a atuação na educação básica. 

O artigo 27 afirmava que os cursos e programas do Instituto Superior de 

Educação de Roraima teriam que observar, na formação de seus alunos, a 

articulação entre teoria e prática, valorizando o exercício da docência; a articulação 

entre áreas do conhecimento ou disciplinas; aproveitamento da formação e 

experiências anteriores em instituições de ensino e na prática profissional; a 

ampliação dos horizontes culturais e o desenvolvimento da sensibilidade para as 

transformações do mundo contemporâneo. Disposição reiterada no artigo 28. 

Observado o disposto no artigo anterior, o curso Normal Superior, os cursos 

de licenciatura e os programas especiais de formação pedagógica do Instituto 

Superior de Educação de Roraima seriam organizados e atuariam de modo a 

capacitar profissionais aptos a conhecer e dominar os conteúdos básicos 

relacionados às áreas de conhecimento, objeto de sua atividade docente, 

adequando-os às necessidades dos alunos tendo em vista compreender e atuar 

sobre o processo de ensino e aprendizagem na escola e nas relações com o 

contexto no qual se inserem as instituições de ensino. Postulava também resolver 
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problemas concretos da prática docente e da dinâmica escolar, zelando pela 

aprendizagem dos alunos ao considerar, na formação dos alunos da Educação 

Básica, suas características socioculturais e psicopedagógicas na tentativa de 

sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente. 

Segundo o artigo 29 da referida lei, visando assegurar a especificidade e o 

caráter orgânico do processo de formação profissional, o Instituto Superior de 

Educação de Roraima teria projeto institucional próprio de formação  de professores 

com a missão de articular os projetos pedagógicos dos cursos e integrar as 

diferentes áreas de fundamentos da educação básica; os conteúdos curriculares da 

educação básica e as características da sociedade de comunicação e informação. 

Por outro lado, vale ressaltar o artigo 30, que trata da estrutura e a 

organização do Instituto, as quais seriam reguladas no Regimento Geral e aprovado 

pelo Conselho Diretor. O artigo posterior, artigo 31, assegurava que os diplomas 

profissionais por ele expedidos, ao conferir as prerrogativas legais aos respectivos 

titulares, seriam observados pelo Instituto a partir dos seguintes princípios: I - o 

Curso Normal Superior e demais cursos de licenciatura teriam duração mínima de 

3.200 horas, computadas as partes teóricas e práticas; II – os cursos referidos no 

inciso anterior incluiriam obrigatoriamente parte prática de formação mínima de 800 

horas, oferecida ao longo dos estudos, vedada a sua oferta exclusivamente ao final 

do curso. 

Quanto às disposições gerais e transitórias, seriam asseguradas em seu 

artigo 32 que, até a completa instalação do Instituto Superior de Educação de 

Roraima, o Diretor organizaria cursos normais superiores, de licenciaturas e de pós-

graduação, em caráter emergencial e regime especial, que regeria por normas 

aprovadas pelo Conselho Diretor, com objetivos de titular os professores leigos da 

rede estadual de ensino e promover o desenvolvimento profissional de professores 

do próprio Instituto Superior de Educação de Roraima. 

Por conta disso, em seu parágrafo único, os cursos e serviços, previstos 

neste artigo, seriam extintos à medida que não mais existissem professores leigos 

na rede estadual de ensino e for efetivamente implantado no Instituto Superior de 

Educação de Roraima um programa pós-graduado de formação de formadores. 

A implementação dos trabalhos do Instituto Superior de Educação de Roraima 

(ISE) se deu em janeiro de 2000. O Governo do Estado de Roraima, com o escopo 

de implementar a política de desenvolvimento dos recursos humanos à disposição 
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do sistema educacional, com vistas a garantir o processo longitudinal para a 

formação e superação de professores, celebra convênio com a Universidade Camilo 

Cienfuegos – Matanzas, de Cuba, com o objetivo de formar 30 professores em nível 

de pós-graduação “Stricto Sensu” – mestrado, com menção em Ciências da 

Educação Superior. Esta ação destaca-se como primeira meta realizada com o 

objetivo de criação do Instituto Superior de Educação de Roraima (ISE). 

Em 5 de abril de 2000, o então Governador Neudo Ribeiro Campos visita os 

alunos em Cuba – Matanzas, na primeira etapa do curso de mestrado, em cuja 

solenidade de aula inaugural reafirma seu propósito na elevação da qualidade 

educacional do Estado. Em julho de 2000, O Governador do Estado, juntamente 

com a Secretária de Educação, estiveram na França em visita ao Institut 

Universitaire de Formation des Maitres, para celebrar o convênio de cooperação 

técnica e consultoria para os trabalhos de implantação do Instituto Superior de 

Educação de Roraima. Em 2 de janeiro de 2001, O Secretário de Educação, Cultura 

e Desportos, Francisco Flamarion Portela, institui, através da Portaria SECD/GAB. 

No 001/2001, a Comissão de Especialistas em Educação, responsáveis pelo 

processo de implantação e fomento pedagógico administrativo dos processos 

formativos voltados para a educação básica, em conformidade com a Legislação 

Brasileira, para elaborarem os projetos necessários para a implantação do Instituto. 

 Em 4 de janeiro de 2001, através do Decreto n.o 4.142-E, o Governador do 

Estado autoriza a referida equipe a ausentar-se do país, para um Estágio de 

Formação de Formadores na Academia de Crèteil – Institut Universitaire de 

Formation des Maitres, na França, referência Internacional na época em formação 

de professores, conforme dado da Unesco. 

Em 19 de fevereiro de 2001 iniciaram-se os trabalhos de estudo e elaboração 

dos Projetos Institucional e Pedagógico, as legislações complementares para a 

criação da Fundação de Educação Superior de Roraima e o Instituto Superior de 

Educação de Roraima. Em 7 de março de 2001, a equipe, conjuntamente com o Dr. 

Júlio Pinto e a professora Maria Inês organizaram um cronograma para a criação do 

Instituto Superior de Educação. 

De 9 a 21 de abril de 2001, a equipe de implantação do Instituto Superior de 

Educação de Roraima recebe o Diretor e duas professoras do Institut Universitaire 

de Formation des Maitres, de Crèteil, na França com a missão de acompanhar os 

trabalhos de implantação do Instituto Superior de Educação de Roraima. No dia 18 
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de julho de 201, primeira defesa da dissertação de mestrado pelas professoras-

acadêmicas Iolanda Honorato de Souza e Maria Odete Calheiros Pena. 

Na segunda quinzena de agosto de 2001, a Assembleia Legislativa aprova o 

Projeto de Lei Complementar n.º 043, que autoriza o Governo do Estado a instituir a 

Fundação de Educação Superior de Roraima. Em agosto de 2001, foram 

sancionadas pelo Governador do Estado, as seguintes leis: Lei Complementar n.º 

043, de 30 de agosto de 2001, autoriza o poder Executivo a instituir a Fundação de 

Educação Superior de Roraima e dá outras providências; Resolução n.º 001, de 31 

de agosto de 2001, cria o Instituto Superior de Educação de Roraima – ISE e dá 

outras providências; Decreto n.o 4.349-E, de 30 de agosto de 2001, aprova o 

Regimento Geral do ISE; e a Resolução n.º 008, de 31 de julho de 2002, cria o 

Instituto Superior de Educação de Rorainópolis – ISER e dá outras providências. 

Em 1 de agosto de 2002, obedecendo ao calendário previsto no Projeto 

Institucional, é realizado o 1o processo seletivo para as primeiras turmas de 

acadêmicos do Instituto Superior de Educação de Rorainópolis, para 140 vagas. No 

dia 29 de agosto de 2002, iniciam-se as aulas para a 1a turma de 140 alunos, após 

processo seletivo entre 315 candidatos. 

Dada a realidade do número de professores da rede pública estadual de 

educação no sul do Estado de Roraima (doc. SECD) e as novas exigências da Lei 

de Diretrizes e Bases no que tange à formação do professor (artigo 62 do Título VI 

Dos Profissionais da Educação), a formação de todos os docentes para atuar na 

Educação Básica (Infantil, Fundamental e Média) deveria ocorrer “em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em Universidades e Institutos 

Superiores de Educação”. Ainda segundo o artigo 87, parágrafo 4o, do Título XI Das 

Disposições Transitórias, “até o fim da Década da Educação somente seriam  

admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 

serviço” e, principalmente, pela necessidade de fazer acontecer um ensino que se 

efetive, verdadeiramente, em aprendizagem nas escolas do sul do Estado de 

Roraima, foi criado o Instituto Superior de Educação de Rorainópolis (ISER), pela 

Resolução n.o 008/2002. 

O ISER constituía-se naquele momento como um corpo social, um bem 

público a serviço da sociedade e, particularmente, da comunidade educacional, o 

qual se afirma através da capacidade de representação intelectual e científica, no 
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cenário da educação local com compromisso de garantir a produção do 

conhecimento inovador e crítico dos processos educacionais. 

No bojo de suas principais atividades, o Instituto estabelecia como prioridade 

a formação inicial, continuada e complementar para o magistério da educação 

básica. Sua missão era socializar o conhecimento científico e criar condições para o 

desenvolvimento do saber pedagógico, formando professores competentes em sua 

atuação profissional, capazes de promover a transformação da realidade concreta 

da sala de aula intervinda no contexto sociocultural do sul do Estado de Roraima. 

Os objetivos do ISER eram atender as demandas de formação de professores 

em nível superior no interior do Estado de Roraima, nos municípios de Rorainópolis, 

São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Sudeste de Caracaraí; promover 

a titulação dos professores, com a consequente melhoria de sua formação; 

constituir-se em polo disseminador de uma política de formação de professores nos 

municípios envolvidos. 

 
A educação Superior tem dado ampla prova de sua viabilidade no decorrer 
dos séculos e de sua habilidade para se transformar e induzir mudanças e 
progressos na sociedade. Devido ao escopo e ritmo destas transformações, 
a sociedade tende paulatinamente a transformar-se em uma sociedade do 
conhecimento, de modo que a educação superior e a pesquisa atuam agora 
como componentes essenciais do desenvolvimento cultural e 
socioeconômico de indivíduos, comunidades e nações (UNESCO, 2003). 

 

Tal questão sinalizava, em plano local, estabelecer estratégias viáveis ao 

cumprimento dos objetivos propostos, através de ações que articulem ideias, 

práticas e recursos. Em cumprimento às primeiras estratégias, o Instituto Superior de 

Educação de Rorainópolis implantou, em 2001, o Curso Normal Superior para as 

séries iniciais do ensino fundamental, com área de atuação nas séries iniciais do 

ensino regular e nas modalidades de educação de jovens e adultos, educação 

indígena, educação especial e classes multisseriadas, oferecendo 140 vagas em 

seu primeiro semestre de funcionamento e 560 vagas para o terceiro e quarto 

semestres vindouros (conforme demonstrativo de ofertas no Projeto Acadêmico). 

Ao delinear o Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Superior de 

Educação de Rorainópolis (ISER) para o quinquênio 2003-2007, a equipe gestora 

utilizou dados socioeconômicos diagnosticados pelos alunos, coletados a partir de 

uma pesquisa junto à comunidade local dirigida à escola, família e comunidade, 

fornecidos pelo Centro Regional Sul quanto: à demanda e formação dos professores 
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da rede de ensino da região sul – Rorainópolis, São Luiz, São João da Baliza, 

Caroebe e sudeste de Caracaraí; à difícil condição de acesso às comunidades e às 

escolas de campo e sede; à baixa densidade demográfica da região; à não 

perspectiva dos jovens oriundos do segundo grau quanto à continuidade de estudo 

e/ou formação profissional e à rotatividade de professores na região em face de 

migração destes para a capital. 

 Este projeto previa metas para os programas de implantação de cursos de 

licenciatura plena e, inicialmente, metas e ações para o Curso Normal Superior, na 

sede e em salas descentralizadas, e para formação de formadores, ambos 

preocupados com a qualidade da educação e o desenvolvimento sociocultural do sul 

do Estado de Roraima, particularmente os municípios de Rorainópolis, São Luiz, 

São João da Baliza, Caroebe e sudeste de Caracaraí. 

A reestruturação capitalista no Brasil foi acompanhada de uma mudança  de 

concepção em educação, induzida a partir da Conferência Mundial de Educação 

para Todos, em 1990, em Jomtien, Tailândia; da Conferência de Nova Delhi, na 

Índia, em 1993; e das várias reuniões do Projeto Principal de Educação na América 

Latina e Caribe, seguida dos documentos: Educação: eixo da transformação 

produtiva com equidade, da CEPAL69 (1992 e 1995) e Focalización y pobreza. 

Estas ações, seguidas das diretrizes políticas implementadas no Brasil, pelo 

Banco Mundial (BID), subsidiaram, juntamente com pareceres, resoluções e outras 

diretrizes federais e estaduais, a mudança do foco da educação instituída na 

Constituição de 1988, de “educação de qualidade para todos”, para segmentos 

sociais, isto é, “focalização e equidade”, uma educação orientada para atender a 

clientela específica, seletiva, em nível de ensino fundamental, de forma a diminuir 

custos de recursos públicos, culminando com a posição atual mais recente, uma 

formação direcionada às populações mais pobres, direcionadas tão somente para 

conseguir um emprego. 

Neste contexto podem-se visualizar as comunidades onde estão inseridas as 

Escolas do sul do Estado, comunidades onde as classes menos favorecidas 

sobrepõem, quantitativa e qualitativamente, às expectativas de uma possível tensão 

                                            
69

  A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) é a comissão regional das Nações 
Unidas que tem como objetivo promover o desenvolvimento latino-americano mediante a 
cooperação econômica e a integração regional. Criada em 1948 pelo Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas, a CEPAL está constituída por 44 países e oito territórios. Além dos 
países da América Latina, fazem parte da Comissão Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, 
Itália, Japão, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. 
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social em curto prazo, refletindo diretamente no processo e resultados de 

aprendizagem esperada das instituições de ensino público da educação básica. As 

escolas da região não diferem em resultados de reprovação e evasão da média do 

Estado, onde, segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 

revela um alto índice de “reprovação e evasão” no ensino fundamental. 

Analisando a situação da escola, família e alunos da região, a partir de 

avaliação diagnosticada, utilizando-se de instrumentos específicos e aplicados pelos 

140 alunos do ISER às comunidades de cada município (Rorainópolis, São Luiz e 

São João da Baliza), verificou-se: precária formação dos professores; gestão não 

colegiada; ausência de cursos de capacitação e/ou extensão para professores e 

gestores; baixo nível de escolaridade dos pais; famílias desestruturadas; baixo poder 

aquisitivo das famílias; não participação da comunidade nas ações da escola 

(processo autoritário de tomada de decisões pelos gestores); alunos não 

estimulados para a aprendizagem. 

O Instituto entendia que a pesquisa era elemento essencial na formação 

profissional do professor, constituindo-se no foco principal do ensino nos cursos de 

formação docente e também no próprio processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos escolares na educação básica. Portanto, o núcleo de investigação e 

produção de conhecimentos se desenvolvia em consonância com o Projeto 

Pedagógico e Institucional do ISER, que contemplava a pesquisa como instrumento 

de ampliação e de produção de conhecimento e de acordo com as diretrizes 

curriculares para os cursos de formação. 

O núcleo de investigação tinha como finalidade garantir e viabilizar aos alunos 

experiências de investigação sobre a prática pedagógica e os processos de 

construção de conhecimento articulados com o contexto escolar e a dinâmica social 

dos alunos, de modo a familiarizá-los com os procedimentos de investigação e o 

processo histórico de produção do conhecimento. 

A pesquisa científica, no contexto do ISER, tornava-se elemento essencial na 

formação do professor. Tratava-se, desta forma, de potencializar uma formação que 

tinha no processo investigativo um de seus referenciais básicos. Isto implicava o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades necessárias para a aquisição dos 

pressupostos teóricos e metodológicos usados pelas diferentes ciências no processo 

de construção de conhecimentos, ao mesmo tempo, permitindo fazer escolhas de 

temas a serem investigados, partindo das problemáticas reais vivenciadas no 
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contexto pedagógico. Os conhecimentos produzidos deviam possibilitar o repensar 

crítico e reflexivo e a transformação da prática na perspectiva de consolidação das 

competências profissionais requeridas para a educação na sociedade 

contemporânea.  

O artigo 62, localizado no Título VI, Dos Profissionais da Educação, 

estabelece que 

 
[...] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal.  
 

Amparado nele, o Instituto Superior de Educação de Rorainópolis (ISER) se 

consolidava como uma instituição capaz de implementar processos pedagógicos 

inovadores, com base no desenvolvimento de competências, a partir da simetria 

invertida, teoria prática e transposição didática, de forma a qualificar e 

instrumentalizar os professores da rede estadual de educação, e particularmente do 

sul do Estado, nos aspectos social, afetivo, cognitivo e prática profissional para a 

tomada da melhor decisão frente a situações de ensino e de aprendizagem, tendo 

como resultado a melhoria da qualidade de aprendizagem dos alunos do Estado de 

Roraima. 

As parcerias com Prefeituras, Secretarias de Educação municipais e outras 

instituições de ensino particular eram analisadas pela FESUR e ISER e atendidas 

sempre que satisfeitas as prioridades de demandas da Secretaria de Educação do 

Estado quanto à qualificação e capacitação continuada dos profissionais em 

educação. 

Os cursos desenvolvidos pelo ISER, quando em parceria com a SECD-RR, 

foram feitos a partir de um estreito relacionamento e acompanhamento do ISER, da 

escola em que o aluno-professor estava lotado e da SECD-RR, de forma interativa e 

participativa, facultando uma formação integral teoria-prática dos profissionais da 

rede pública do Estado.  

Esta opção diferenciava os cursos de licenciaturas até então ofertados e o que 

era proposto pelo ISER, qualificar o profissional em educação, um professor 

pesquisador, capaz de refletir sobre sua própria prática, de estabelecer objetivos 

significativos subsidiados por conteúdos e metodologias que inibam a simples 
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reprodução, e estabelecia, a partir de situações problemas, vínculos a um tratamento 

procedimental, conceitual e latitudinal onde a prática da metacognição, criatividade, 

crítica, abstração e interpretação se convergiam para o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias ao pleno desenvolvimento do aluno. 

Conforme o documento norteador para as comissões de verificação com 

vistas à autorização e reconhecimento de Curso Normal Superior, elaborado em 

reunião nos dias 31 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro de 2001 em Brasília, pela 

Comissão de Especialistas de Formação de Professores do MEC, o Curso Normal 

Superior destina-se à formação do profissional docente para atuar no magistério dos 

anos iniciais do ensino fundamental, que articule no seu desempenho os saberes 

que definem sua identidade profissional: saber – conhecimento dos conteúdos da 

formação; saber pensar – refletir sobre a própria prática em função da teoria; saber 

intervir – saber mudar/ melhorar/ transformar sua própria prática. 

O ISER tinha como meta qualificar todos os professores do sul do Estado, a 

princípio, com oferta do Curso Normal Superior destinado às séries iniciais do ensino 

fundamental, com aulas presenciais regulares para os moradores do Município de 

Rorainópolis e Vicinais distantes até 10 km, e em período de férias, com aulas 

presenciais para os demais professores do mesmo município, de São Luiz do 

Anauá, São João da Baliza e Caroebe. Atenderia, também, à formação de uma 

reserva de profissionais em educação para o sul do Estado, oportunizando a 

formação de alunos oriundos do ensino médio de forma crescente, dentro das 

possibilidades de espaço físico, humano e financeiro. 

O ISER, além da concepção de ensino e aprendizagem adotada pelo Instituto 

Superior de Educação (ISE) da capital, descrito nas diretrizes curriculares do MEC, 

atenderia as particularidades regionais em face de maioria de suas escolas 

apresentarem características de “Escola de Campo”, prevista no Parecer 36/2001 do 

CEB. Estabelecia e firmava o compromisso de qualificar os profissionais do sul do 

Estado, o que significaria conhecer e entender a realidade em que estão inseridos 

os alunos da região.  

O difícil acesso, a baixa densidade demográfica, os aspectos sociais, 

econômicos e culturais dos pais e a falta de programas regularmente planificados e 

executados pelo governo quanto ao diferencial da escola de campo, o quantitativo 

de alunos da educação básica e a demanda de profissionais em educação para 

suprir as necessidades da educação do Sul do Estado são facetas diagnosticadas 
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pelo ISER, que foram incorporadas ao PDI, elaborado pela FESUR, ao Projeto 

Institucional e ao Projeto Acadêmico do Curso Normal Superior desenvolvido pelo 

ISER como parte integrante do norte pedagógico e administrativo do instituto. 

Para a administração na época, a gestão do Instituto de forma planejada e 

participativa seria fruto de uma política colegiada, onde as decisões emanadas do 

Conselho Pedagógico, no sentido de análise, proposição, acompanhamento e 

avaliação das ações do ISER, seriam o norte para os principais eixos de atuação da 

direção. Analisar e decidir em equipe subsidiando a direção de elementos concretos 

para a tomada de decisão era uma inovação que, com certeza, faria do ISER uma 

instituição superior de referência, um exemplo a ser multiplicado pelos seus alunos, 

um exemplo prático de simetria invertida para a aprendizagem do “saber conviver”, 

um dos pilares da educação apresentado no Relatório da Unesco em 1988 

(DELORS, 2012).  

A construção compartilhada deste Projeto Acadêmico, norte do Curso Normal 

Superior, configurou-se, então, como oportunidade de se mobilizar a capacidade do 

ISER em contar e levar a cabo um projeto inovador no cenário das instituições 

superiores de ensino, gerando, além dos resultados concretos do processo, 

experiência e conhecimento em governo, planejamento e gestão. 

No Plano de Desenvolvimento Institucional da FESUR estavam estabelecidos 

para o ISER os objetivos futuros que a instituição almejava e projetava erguer para 

si. A reflexão cuidadosa sobre as possibilidades e prioridades do Instituto contribuiria 

para a coerência e convergência das ações nos vários âmbitos da instituição, 

potencializando e dando qualidade aos seus resultados. Essa reflexão – ou esforço 

de planejamento – deveria ser capaz, então, por um lado, de apreender a riqueza de 

informações e pontos de vista sobre o ISER e, por outro, de ter suas conclusões 

apreendidas pelo conjunto da instituição como norte legítimo para seu 

desenvolvimento. 

Esperava-se, pois, as diretrizes orientadas para o desenvolvimento 

acadêmico, organizacional e físico do Instituto Superior de Educação de 

Rorainópolis, constantes do PDI, elaborado pela FESUR, o Projeto Institucional e o 

Projeto Acadêmico do Curso Normal Superior desenvolvido pelo ISER fossem 

implementadas a partir das ações e estratégias constantes deste e de outros 

projetos acadêmicos que seriam desenvolvidos pelo ISER em atendimento às metas 

estabelecidas para os próximos anos.  
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O Instituto estabelecia como prioridade a formação inicial, continuada e 

complementar para o magistério da educação básica. Sua missão era socializar o 

conhecimento científico e criar condições para o desenvolvimento do saber 

pedagógico, formando professores competentes em sua atuação profissional, 

capazes de promover a transformação da realidade concreta da sala de aula 

intervinda no contexto sociocultural do sul do Estado de Roraima. 

Os objetivos do Instituto Superior de Educação (ISE) eram:  

a) atender as demandas de formação de professores em nível superior no 

interior do Estado de Roraima, nos municípios de Rorainópolis, São Luiz do 

Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Sudeste de Caracaraí; 

b) promover a titulação dos professores, com a consequente melhoria de sua 

formação;  

c) constituir-se em polo disseminador de uma política de formação de 

professores nos municípios envolvidos. 

Este projeto previa metas para os programas de implantação de cursos de 

licenciaturas plena e, inicialmente, metas e ações para o Curso Normal Superior, na 

sede e em salas descentralizadas, e a formação de formadores, ambos 

comprometidos com a qualidade da educação e o desenvolvimento sociocultural do 

sul do Estado de Roraima, particularmente os municípios de Rorainópolis, São Luiz, 

São João da Baliza, Caroebe e sudeste de Caracaraí. 

O Instituto Superior de Educação de Rorainópolis (ISER), com salas 

descentralizadas em 2 (dois) municípios da região sul do Estado (São Luiz do Anauá 

e São João da Baliza), credenciado pela Resolução n.º 01/2004, do CEE/RR, ofertou 

o curso Normal Superior para as séries iniciais do ensino fundamental e as 

Licenciaturas em Física, Química e Matemática, atendendo a 420 (quatrocentos e 

vinte) acadêmicos. Em 2005, o Instituto implantou o Curso de Pós-Graduação em 

Psicopedagogia Educacional, contribuindo para a especialização de 40 (quarenta) 

profissionais na área educacional. 

Tendo em vista clarificar a natureza da extinção do Instituto Superior de 

Educação de Rorainópolis (ISER), optou-se, no item posterior, por incluir nesse 

percurso a criação do Campus da Universidade Estadual de Roraima (UERR), em 

Rorainópolis. 
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3.3.4 Do Instituto Superior de Educação de Rorainópolis à Universidade 

Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis 

 

O Instituto Superior de Rorainópolis (ISER) foi um Instituto Superior ou Escola 

Superior gratuita (pública estadual) fundada no dia 30 de janeiro de 2004. Não foi 

uma dádiva política do governo de Roraima, mas uma luta constante dos 

professores pela formação e qualificação frente às necessidades clamadas do 

ensino e aprendizagem para o sul do Estado. 

A luta em si estava respaldada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n.º 9.394/96) que, naquele momento, constituiu-se em estratégia da 

formação de professores, pois, dentre outras determinações, definiria o prazo para 

admissão de professores sem habilitação em nível de terceiro grau (artigo 87, IV, § 

4o). Por sua vez, a formação dos professores do Estado de Roraima – em particular, 

a região sul – apresentava sinais de não convergência em nível de magistério e 

superior, com as demandas de formação atual de professores da educação básica 

em curso de nível superior exigida pela referida lei. 

As manifestações da comunidade, as reivindicações dos professores, as 

audiências públicas, as discussões internas acerca da criação do Instituto, respaldada 

na segunda LDB, ganharam eco no sul do Estado, provocando o Governo a criar o 

Instituto Superior de Educação de Rorainópolis (ISER), levando-o a inserir em sua 

agenda a formação de professores como políticas públicas do Estado. 

 Em 9 de junho de 2001, o Governador do Estado de Roraima, no uso das 

atribuições que lhe conferiam o inciso III do artigo 62 da Constituição do Estado, o 

inciso IV do artigo 10 da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de novembro de 1996, e o 

artigo 26 do Decreto Federal n.o 3.860, determina: 

 

Art.1º Fica autorizado, pelo prazo de 2 (dois) anos, o funcionamento do Curso 
Normal Superior no Instituto Superior de Educação  de Rorainópolis, para 
licenciatura de professores para as séries iniciais do ensino fundamental e para 
a educação infantil. 
Parágrafo Único: O Curso Normal Superior tem como objetivo atender à 
demanda de formação e aperfeiçoamento de professores em nível superior, e 
disponibilizará, inicialmente, setecentas (700) vagas. 
Art. 2º Como entidade mantenedora, cabe à FESUR – Fundação de Educação 
Superior de Roraima, proporcionar as condições indispensáveis ao 
funcionamento do Curso Normal Superior. 
Art. 3º O Curso Normal Superior, que visa a formação de professores para as 
séries iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil, atenderá 
exclusivamente aos professores do município de Rorainópolis e municípios 
adjacentes. 
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Em face ao exposto, justificava-se a criação do Instituto Superior de 

Educação de Rorainópolis (ISER), através da Resolução n.º 008/2002, o qual, em 

projeto próprio, delineava o objetivo e perspectivas de cursos a serem oferecidos 

para a região do sul do Estado. 

O contexto dessa pesquisa se dá no sul do Estado de Roraima. Um território 

que começou sua ocupação em 1977 quando teve início a abertura da BR-174, que 

liga Manaus a Boa Vista. Esta área de ocupação é caracterizada por uma área de 

assentamento que foi, por muitos anos, o maior assentamento da América Latina de 

agricultores e colonos advindos de diferentes partes do país. 

A abertura dessa estrada é um dos episódios mais velados e sinistros da 

história das Forças Armadas brasileiras no período do Regime Militar. Encobertos 

pelo AI-5, os militares brasileiros cometeram um dos maiores genocídios da história 

mundial, muito pior que o dos armênios pelos turcos ou dos judeus pelos nazistas. 

Em 1968, quando começou a revolta dos Waimiri-Atroari contra a abertura da BR-

174, sua população era estimada em mais de 6.000 pessoas; em 1974, quando as 

Forças Armadas terminaram sua campanha de extermínio, eles eram menos de 500 

(SABATINI, 1998). 

Dessa guerra restaram pelo lado dos Waimiri-Atroari as lendas dos grandes 

chefes guerreiros Maiká, Maroaga e Comprido (nomes dados pelos brancos, na 

verdade seus nomes seriam, muito provavelmente, Sapata e Depini) todos mortos 

pelo exército70.  

Os projetos de colonização só se efetivariam a partir da construção dessas 

rodovias federais, o que marca o início de uma segunda fase. A construção das 

referidas estradas atraiu para Roraima um grande contingente de migrantes, 

oriundos sobretudo do Nordeste, atraídos pela oferta de trabalho advinda com a 

construção da estrada e com a possibilidade de adquirirem lotes ao longo das 

rodovias. É válido salientar que, das várias frentes de trabalho do governo, 

concretizou-se a rodovia Caracaraí – Manaus, BR-174, sendo inaugurada em 1977. 

A referida BR foi de importância fundamental para o fim do isolamento desta área, 

bem como no âmbito internacional, por ser uma rodovia que liga o Brasil diretamente 

ao contexto das Américas.  

                                            
70

  O episódio mais infame dessa guerra, documentada por entrevistas gravadas pelo padre Silvano 
Sabatini com índios wai-wai, Waimiri-Atroari e sertanistas e relatadas no livro Massacre 
(SABATINI, 1998).  
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O município de Rorainópolis é originário de uma vila de assentamento do 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sendo o portal de entrada pela 

BR-174, sentido Manaus – Boa Vista. Foi transformado em município pela Lei n.º 

100, em 17 de outubro de 1995, em consequência das terras desmembradas do 

Município de São Luiz do Anauá. 

Possui uma área territorial de 33.595,892 km, que corresponde a 14,98% do 

território de Roraima. As distâncias rodoviárias de Rorainópolis às sedes municipais 

mais próximas são: Caracaraí – 143 km; São Luiz do Anauá – 88 km; São João da 

Baliza – 104 km; Caroebe – 130 km e Boa Vista – 290,4 km, este último com acesso 

pela BR-174.  

A pesquisa é desenvolvida na Universidade Estadual de Roraima, Campus de 

Rorainópolis, que procura investigar os cursos de licenciaturas na trajetória do 

currículo de formação de professores em Roraima, num recorte de 2005 a 2015.  

Em um primeiro momento buscou-se levantar alguns questionamentos e 

identificar postos-chave (ponto de vista social, científico e pessoal) que justificassem 

a decisão de optar por essa problemática. Os sujeitos dessa pesquisa são os 

coordenadores (07) de cursos, professores (14) e egressos (35). Os 

questionamentos que ajudaram a balizar este trabalho foram: 

a) A universidade, dos projetos de formação que instituiu, é uma instituição de 

esclarecimento ou uma instituição de alienação? 

b) Em que medida a formação que a universidade oferta serve para esclarecer a 

população local da sua condição sócio-histórica ou ela apenas trabalha para 

manter uma ideologia hegemônica? 

c) Em que medida o contexto histórico da pesquisa contribuirá para o processo 

de esclarecimento às populações locais dos níveis de exploração a que estão 

submetidas? 

d) O currículo de formação de professores da Universidade Estadual de Roraima 

no Campus de Rorainópolis forma professores esclarecidos do seu papel 

social, do seu compromisso com o esclarecimento como contraposição à 

teoria tradicional ou reproduz a ideologia dominante? 

A partir dessas arguições buscou-se compreender a história e a política de 

sua criação. A Universidade Estadual de Roraima (UERR), criada pela Lei 

Complementar n.º 91, de 10 de novembro de 2005, é uma Fundação Pública, dotada 

de personalidade jurídica de direito privado, de natureza e estrutura multicampi, com 
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autonomia administrativa, financeira e didático-científica nos termos da Lei e de seu 

Estatuto. 

A raiz de sua história é marcada pela trajetória da formação de professores no 

Estado, registrado em um processo que compreende o papel de diferentes 

instituições: a Escola de Formação de Professores de Roraima, criada pelo Decreto 

n.º 11, de 24 de março de 1977, com a finalidade de formar professores para o 

ensino primário; o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), 

com o objetivo de habilitar docentes para as séries iniciais do ensino fundamental e 

promover a formação continuada dos professores com a oferta de cursos de curta 

duração; a Fundação de Ensino Superior de Roraima (FESUR), criada através do 

Decreto n.º 4.347, com a finalidade de criar e manter o Instituto Superior de 

Educação (ISE/RR), o Instituto Superior de Segurança e Cidadania (ISSeC) e o 

Instituto Superior de Educação de Rorainópolis (ISER). 

Criada pela Lei Complementar n.º 91, de 10 de novembro de 2005, a UERR 

somente foi instituída com a aprovação de seu Estatuto em 13 de julho de 2006. 

Este período de transição foi marcado por audiências públicas, discussão interna 

acerca da implantação da Universidade, incorporação da infraestrutura física da 

FESUR e de suas unidades, internalização de uma nova cultura institucional, e, 

especialmente, adoção de medidas para a incorporação dos cursos existentes e 

alunos matriculados. 

É uma Fundação Pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

de natureza e estrutura multicampi, com autonomia administrativa, financeira e 

didático-científica nos termos da Lei e de seu Estatuto, localizada na cidade de Boa 

Vista, capital de Roraima. Boa Vista é o município mais populoso do Estado, 

concentrando cerca de dois terços dos roraimenses; situa-se na margem direita do 

Rio Branco. É a única capital brasileira localizada totalmente ao norte da linha do 

Equador.  

Na perspectiva de democratizar o ensino superior no Estado, o processo de 

interiorização tinha sido, até certo tempo, um marco diferencial na estrutura da 

universidade, pois a UERR priorizou, no início de sua criação, a implantação de seis 

campi: Campus de Boa Vista, Campus de Alto Alegre, Campus de Caracaraí, 

Campus de Pacaraima, Campus de Rorainópolis e Campus de São João da Baliza, 

além da implantação dos Núcleos de Bonfim, Caroebe, Iracema, Mucajaí, 

Normandia e São Luiz do Anauá; ainda contempla salas descentralizadas em Vilas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Vista_%28Roraima%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Vista_%28Roraima%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco_%28Roraima%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Equador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Equador
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(Entre Rios, Nova Colina, e Surumu), objetivando atender à demanda de cursos fora 

de sede. 

No que se refere à Inserção Regional, a UERR está presente em 17 

(dezessete) localidades, com 6 (seis) Campi; 5 (cinco) Núcleos e 6 (seis) salas 

descentralizadas. A possibilidade de acesso ao ensino superior, onde a UERR está 

fisicamente presente, revela claramente sua presença e seu compromisso, uma vez 

que, para muitos, seria impossível sair de suas localidades para iniciar a vida 

acadêmica no Município de Boa Vista. Por conta da demanda e das questões 

econômicas, as salas descentralizadas foram extintas e dois campi (Pacaraima e 

São João da Baliza) estão sendo avaliados sobre sua continuidade. 

A construção de um currículo de formação de professor é vista hoje como um 

dos grandes desafios para o Estado e as grandes regiões do mundo. A Universidade 

Estadual de Roraima surge num contexto que implica, entre outras iniciativas, a de 

responder às necessidades emergentes no que diz respeito ao currículo de 

formação de professores. 

No cenário econômico e político atual, o ensino superior ocupa um importante 

lugar na formação do professor. Há incontestavelmente um fundo de verdade nos 

discursos acadêmicos e políticos sobre a centralidade do ensino superior no âmbito 

„movediço‟ da economia, do saber e da globalização. No entanto, a formação da 

mão de obra e a produção/construção do esclarecimento como pensamento 

progressivo na formação de professores são desafios maiores para compreender a 

natureza de sua existência para o Estado de Roraima. 

O processo da chamada economia globalizada e o crescimento da população 

têm provocado mudanças significativas na infraestrutura econômica do Estado nos 

últimos dez anos. Apesar desse gradativo crescimento econômico, Rorainópolis 

ainda move sua maior economia por meio de serviços públicos. Esta condição 

econômica impõe ao município do Estado e à população a necessidade de 

investimentos na área de recursos humanos a fim de atender às necessidades de 

profissionais qualificados. O processo de formação de professores, resultante de 

uma demanda social, pedagógica e científica, culminou com a criação, implantação 

e desenvolvimento histórico do Campus da Universidade Estadual de Roraima 

(UERR), em Rorainópolis.  

O projeto da pesquisa objetiva compreender: a formação de professores na 

perspectiva do conceito de esclarecimento no contexto da Teoria Crítica; 



180 
 

Licenciatura: esclarecimento na formação de professores; a trajetória da 

Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis, e o currículo da 

formação de professores; o currículo da formação de professores no contexto 

educacional da Universidade Estadual de Roraima. 

Considerando os cursos de licenciaturas enquanto lócus da formação de 

professores para a educação, optou-se neste trabalho por pesquisar o currículo de 

formação de professores em Roraima, nos Cursos de Licenciatura da UERR entre 

2005 e 2015, no Campus de Rorainópolis. A questão do esclarecimento está ligada 

à Teoria Crítica defendida por Adorno. A Teoria Crítica almeja o esclarecimento do 

homem sobre a sua condição de agente histórico de produção de suas condições de 

vida e das relações sociais às quais está submetido, a fim de criar as condições 

capazes de mobilizá-lo para uma ação transformadora. 

Esse empreendimento não é um mero projeto da razão, mas, sim, uma tarefa 

com a finalidade de diagnosticar a realidade social, negar o estabelecido pela sua 

iniquidade, e criar uma consequente práxis social capaz de intervir na sua mudança. 

Considerando os cursos de licenciaturas enquanto lócus da formação de 

professores, buscou-se identificar como o conceito de esclarecimento desenhado 

por Adorno, na Teoria Crítica, insere-se no currículo da formação de professores dos 

cursos de licenciatura, Campus de Rorainópolis.  

A Teoria Crítica almeja a mudança da sociedade como um todo. Por conta 

disso, buscou-se compreender a formação de professores desenhada pela 

Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis, sua configuração 

frente às mudanças das populações locais. 

Quando tivemos que pensar o projeto específico de doutorado, procuramos 

pensá-lo na relação com aquelas questões que sempre nos inquietaram ao longo de 

nossa formação, no trabalho docente. Questões como: Por que é importante 

pesquisar essa questão do ponto de vista pessoal, científico e social? 

Temos ciência que, do ponto de vista pessoal, este investimento se justifica 

por conta de um compromisso existencial, vital com o conhecimento sobre como se 

dão essas questões da formação e do currículo enquanto possibilidade de 

esclarecimento. Na condição de pesquisador, essas questões sempre permearam o 

nosso modo de ser no âmbito profissional. Do ponto de vista pessoal, objetiva-se 

responder a essas questões que são inerentes ao trabalho profissional. 
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 A justificativa pessoal para esse esforço é que o trabalho profissional vai ser 

melhorado à medida que, por meio da investigação, respondemos a esse problema. 

Quanto à contribuição dessa pesquisa para a evolução do conhecimento científico 

da comunidade, justifica-se por uma razão científica, isto é, não há outro trabalho 

que procura abordar e abarcar, fazendo uma análise contextual a respeito desse 

problema nas condições que nos propomos fazer. 

Existem pesquisas em andamento sobre o educação/currículo/formação de 

professores no Estado de Roraima, mas com outro enfoque, isto é, não respondem 

plenamente ao contexto da pesquisa, tendo em vista que elas se dão em outros 

contextos. Embora elas se deem movidas por uma visão crítica, o contexto onde 

elas se dão não é o mesmo do sul do Estado, ou melhor, do município de 

Rorainópolis. Portanto, a pesquisa se justifica do ponto de vista científico porque ela 

se constitui única no momento para a pesquisa em educação. Outrossim, não há 

nenhum trabalho em Rorainópolis, que se conheça na área de educação, que 

discuta o currículo dos cursos de licenciatura nos projetos de formação de 

professores no sul do Estado.  

Do ponto de vista social, a pesquisa se faz necessária tendo em vista 

identificar suas reais contribuições à Universidade enquanto instituição social. Além 

do mais, a partir do momento que esse trabalho levantar o contexto onde se dá a 

formação e pesquisa, essa formação proporcionará contribuição significativa ao 

modelo social vigente. Isso reforça ainda mais a responsabilidade e o compromisso 

do pesquisador para com o objeto de sua pesquisa. 

A opção pelo tema da pesquisa resultou de investimentos anteriores e 

significa continuidade a pesquisas realizadas sobre questões relacionadas com o 

currículo de formação de professores. Foi nessa condição que se desenvolveu a 

necessidade de realizar a pesquisa que ora se relata e analisa, cujo objetivo é, 

portanto, estudar: a formação de professores no Estado de Roraima, na 

Universidade Estadual de Roraima (UERR), Campus de Rorainópolis, para a 

discussão de questões educacionais atuais, em especial no campo da Educação: 

Currículo (da PUC-SP). 
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CAPÍTULO 4 – O CURRÍCULO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 

CONTEXTO EDUCACIONAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

 

A origem curricular do curso de formação de professores da UERR está 

imbricada na trajetória da elaboração e organização política, social e econômica 

do Estado de Roraima e de todo o Território Nacional. Para compreender a 

evolução de sua forma estrutural até a atual é preciso um caminhar histórico que 

perpassa os primórdios educativos da formação intelectual e socioeconômica em 

nível nacional, impulsionados pelas necessidades econômicas e práticas políticas 

que se configuraram desde o processo colonizador do país até a reestruturação 

das políticas de habitação, colonização e integração social e econômica da 

Amazônia. 

Como apontam Chizzotti e Ponce (2012, p. 27), “A área de currículo evolui 

para um pensamento crítico, capaz de desvelar nas intencionalidades e ser 

compreendida em suas possibilidades de busca da igualdade social, política e 

humana”. Essa é uma dinâmica epistemológica progressiva que sempre incita a luta 

a partir de uma compreensão e entendimento social do direito à educação e à 

diversidade cultural. 

O nascimento da UERR é marcado pela formação de professores no Estado, 

registrada em um processo que compreende o papel de diferentes instituições de 

ensino, culminando na sua criação em 2005. De acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), a UERR nasceu do compromisso do Governo 

do Estado com a população roraimense em democratizar o ensino superior e 

garantir oportunidade de crescimento social à comunidade (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE RORAIMA, 2013).  

No contexto loco-regional, a UERR aparece como força impulsionadora da 

formação inicial e continuada dos profissionais nas mais diversas áreas de 

interesses da sociedade roraimense. Possibilita o aumento da produtividade, a 

utilização adequada e racional das potencialidades e a eficácia do trabalho em todos 

os seus setores, reconhecendo que o capital humano é a maior riqueza de qualquer 

sociedade. Expressa como missão: 

 
Proporcionar à sociedade roraimense mecanismos técnicos, científicos e 
culturais que possam contribuir para formação integral do indivíduo, para o 
crescimento econômico e social do Estado, atuando como força 
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transformadora das desigualdades sociais e regionais (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE RORAIMA, 2013, p. 17). 
 

Ao definir em sua missão institucional a preocupação com o 

desenvolvimento social, humano e econômico do Estado de Roraima, a UERR 

estabelece em seu PDI, entre os demais princípios relacionados, “Igualdade de 

condições de acesso e permanência; o respeito à diversidade e ao pluralismo de 

ideias, sem discriminação de qualquer natureza” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

RORAIMA, 2013, p. 18). 

 Isso remete à necessidade de elaborar e levar a cabo políticas curriculares e 

educacionais instituídas que visem à formação de professores na região. Um 

currículo e uma formação docente capazes de eleger uma política que reafirme o 

currículo como terreno de produção e criação de conhecimentos significativos 

construídos a partir de seus sujeitos. 

Para auxiliar no cumprimento da missão, a UERR estabeleceu como visão de 

futuro definida em PDI, correspondente aos anos de 2013 a 2017: 

 
Orientar o percurso institucional, o planejamento macro e micro de todas 
as ações implantadas e implementadas para que a UERR, em 2017, 
esteja definitivamente consolidada, reconhecida como uma instituição 
educacional inovadora, sólida, aberta às novas demandas sociais e em 
permanente processo de modernização de suas estruturas física, 
pedagógica e organizacional (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, 
2013, p. 18). 
 

Como está relatado no PDI, a UERR se caracteriza por ser uma Fundação 

Pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, de natureza e estrutura 

multicampi, com autonomia administrativa, financeira e didático-científica nos termos 

da Lei e de seu Estatuto. 

O Quadro a seguir apresenta a atual conjuntura da UERR, expressa em 

números, para atender aos 958 acadêmicos em 23 cursos de graduação, segunda 

licenciatura (PARFOR) e estudantes de pós-graduação em dois cursos de 

doutorado, quatro cursos de mestrados e três cursos de Especializações. Os sete 

cursos de licenciaturas da Universidade Estadual de Roraima, Campus de 

Rorainópolis, apresentam, no semestre 2016.2, um contingente acadêmico de 75 

matrículas, conforme dados do Departamento de Registro Acadêmico. 
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Quadro 3 – Estrutura multicampi da UERR 

LOCALIDADES 

 
CAMPUS 

 
NÚCLEOS 

 
SALAS 

DESCENTRALIZADAS 

 

 
 

PROFESSORES 

 

 
 

PROJETOS 

 

BOLSAS 

Assentamentos e 

comunidades 
indígenas 

Boa Vista, 
Rorainópolis 
Alto Alegre 

Caracaraí 
São João da 

Baliza 

Pacaraima. 

Bonfim 

Normandia 
Amajari 

Surumu 
Contão 

Vista Alegre 

Truaru 
Félix Pinto 

Nova Colina. 

 

 
32 

DSc 

 
 

 

116 
MSc

. 

 

 
89 

Esp 
 

 

  

 

Total: l5 
 

 

Total: 6 
 

 

Total: 3 
 

 

Total: 6 
 

 

Total: 236 
 

 

Total: 98 
 

 

Total: 436 
 

       

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado do site oficial da UERR71 
 

O quadro representa o esforço da UERR em atender os propósitos de sua 

missão em levar educação superior a todo o Estado de Roraima. Inserida no 

contexto sociocultural e econômico local, marcado por singularidades geográficas, 

socioeconômicas e culturais próprias da Região Amazônica, a UERR aparece como 

uma alternativa de grande significação no processo formativo de docentes na região, 

em particular, no sul do Estado, sobretudo na formação de professores, com uma 

proposta curricular que busca preparar o egresso para atuar nas séries iniciais do 

ensino fundamental. 

 Sua presença, por meio da educação, tem causado significativas mudanças 

nas representações sociais, políticas, econômicas e financeiras em todos os 

municípios do Estado. Dos 15 municípios, o município de Rorainópolis se 

configurava como espaço da pesquisa tendo em vista os cursos de licenciaturas, 

objeto de investigação deste estudo. 

 

4.1  RORAINÓPOLIS (RR): O CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

O processo da chamada economia globalizada e o crescimento da população 

provocaram mudanças significativas na infraestrutura econômica do Estado nos 

últimos dez anos. Apesar desse gradativo crescimento econômico, Rorainópolis 

ainda move sua maior economia por meio de serviços públicos. Esta condição 

econômica impõe ao município e à população a necessidade de investimentos na 

área de recursos humanos a fim de atender às necessidades de profissionais 

qualificados. O processo de formação de professores, resultante de uma demanda 

                                            
71

 Disponível em: http://uerr.edu.br/sobre-a-uerr/. Acesso em: 30 set. 2015   
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social, pedagógica e científica, culminou com a criação, implantação e 

desenvolvimento histórico do Campus da Universidade Estadual de Roraima 

(UERR), em Rorainópolis.  

A pesquisa é desenvolvida na Universidade Estadual de Roraima, Campus de 

Rorainópolis, onde se procurou investigar o currículo de formação de professores 

nos cursos de licenciaturas. Os sujeitos da pesquisa foram: professores efetivos, 

coordenadores e egressos dos cursos de licenciaturas.  

A UERR foi criada em 2005, no entanto, as primeiras ocupações que 

antecedem a criação oficial do município de Rorainópolis acontecem a partir de 

1979. Uma vila popularmente chamada como “VILA DO INCRA” que pertencia ao 

município São Luiz do Anauá, continha dezoito (18) casas com a abertura da BR-

174. Movido pela política de Integração Nacional, inspirada no lema: “Integrar para 

não entregar”, passou de acampamento do INCRA para ser uma vila; de cidade para 

ser o segundo maior município do Estado de Roraima num período de 30 anos. 

A análise dos dados discorrida sobre a formação de professores da 

Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis, partiu da necessidade 

de estudar a natureza da perspectiva crítica dos formadores de formadores de 

professores, coordenadores de cursos e dos egressos. Sendo 14 (quatorze) 

professores, 7 (sete) coordenadores de curso e 35 (trinta e cinco) egressos, cinco de 

cada curso de licenciatura do Campus. Para tanto, objetivou compreender como os 

professores são formados de forma a serem esclarecidos; como o conceito de 

formação emancipadora e autônoma se intercruzam na compreensão dos sujeitos 

dos respectivos cursos de licenciatura. 

  

Quadro 4 – Estrutura das áreas 

Área de Ciências Humanas, Linguagens e Artes 2008 2009 2010 2011 2012 

Pedagogia 120 120 80 80 80 

Letras 80 80 80 40 80 

Filosofia 40 80 40 40 80 

Sociologia  40 80 40 40 80 

Área de Ciências Biológicas  2008 2009 2010 2011 2012 

Biologia 80 80 80 80 80 

Área de Ciências Exatas e Agrárias 2008 2009 2010 2011 2012 

Química 80 80 80 80 80 

Matemática 80 80 80 80 80 
 

     

Fonte: Registro Acadêmico 
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4.1.1 Estrutura da pesquisa: sujeitos, técnicas e abordagens 

 

Os desdobramentos metodológicos se justificaram a partir dos objetivos e da 

finalidade da pesquisa, que se sobreveste do caráter descritivo por sua abordagem 

qualitativa. Convém ressaltar que a pesquisa qualitativa não se restringe à adoção de 

uma teoria, de um paradigma ou método, mas permite, ao contrário, adotar uma 

multiplicidade de procedimentos, técnicas e pressupostos. 

A estrutura do percurso metodológico foi baseada em Freire (1996), Severino 

(2007), Carvalho (2003), Arroyo (2013), Adorno (1995a), Marconi e Lakatos (2003), 

Chizzotti (2011, 2011, 2013).  

A pesquisa conceituou-se como qualitativa enquanto tomou o ambiente 

(sujeitos e problema) e o pesquisador como as principais fontes de dados 

essenciais. Para Chizzotti (2013), a consciência parte da experiência do fato, mas 

seu objeto são as essências dos fatos, que se alcançam por meio da intuição das 

essências, mostrando a importância da significação dada pela consciência que 

conhece. 

A natureza do estudo está classificada em aplicada72, uma vez que a 

abordagem da temática permite gerar discussões para a aplicação prática. Os 

conhecimentos decorrentes do estudo permitem discutir a constituição curricular de 

escolas inseridas no contexto do sul do Estado de Roraima, o que envolve verdades 

e interesses locais. 

Quanto ao método de abordagem do problema, o estudo revela-se qualitativo 

na modalidade do fenômeno situado. Serve-se da análise do discurso na 

interpretação das significações extraídas das entrevistas e da análise do conteúdo 

na interpretação significativa das propostas curriculares em execução. Segundo 

Chizzotti (2011, p. 113), a análise do discurso “[...] ultrapassa os aspectos 

meramente formais da linguística, para privilegiar a função e o processo da língua no 

processo interativo e social em que é prolatada”, enquanto que análise do conteúdo 

“[...] visa decompor as unidades léxicas ou temáticas de um texto [...], estabelece 

inferências generalizadoras”. 

                                            
72

  As pesquisas aplicadas dependem de dados que podem ser coletados de formas diferenciadas, 
tais como pesquisas em laboratórios, pesquisa de campo, entrevistas, gravações em áudio e/ou 
vídeo, diários, questionários, formulários, análise de documentos, etc. (NUNAN, 1997; MICHEL, 
2005; OLIVEIRA, 2007). 
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Ao discutir o papel da pesquisa em Ciências Sociais, Chizzotti (2005, p. 11) 

afirma que 

 

A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem. 
Para esta atividade, o investigador recorre à observação e à reflexão que 
faz sobre os problemas que enfrenta, e à experiência passada e atual dos 
homens na solução destes problemas, a fim de munir-se dos instrumentos 
mais adequados à sua ação e intervir no seu mundo para construí-lo 
adequado à sua vida. 

 

Caracteriza-se como qualitativo também por tomar o ambiente natural e o 

pesquisador como as principais fontes de dados de essências e de fatos; por 

priorizar o processo em detrimento do produto e enfocar o significado do mundo 

percebido pelo público pesquisado, de forma indutiva, no intuito de conhecer e não 

de explicar o fenômeno estudado. 

A produção do conhecimento sobre a formação inicial do professor nos cursos 

de licenciatura da Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis, 

levou-nos também a situá-los no quadro da expansão do ensino superior em 

Roraima, abrindo, com isso, a possibilidade de se perceber as problemáticas e suas 

implicações.  

Considerando os cursos de licenciatura enquanto lócus da formação de 

professores para a educação, optou-se por pesquisar a formação de professores em 

Roraima na Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis, 

objetivando compreender a trajetória do currículo de formação de professores nos 

cursos de licenciatura dessa instituição entre 2005 e 2015. 

 

4.1.2 Sujeitos da pesquisa 
 
 

Para fins deste estudo foram considerados os professores efetivos dos sete 

cursos de licenciaturas em exercício, coordenadores(a) dos cursos e egressos do 

Campus do sul do Estado onde funcionam os cursos. Esses colaboradores foram 

classificados como: sujeitos SA1, SB2 e SC3. Os sujeitos SB2 foram representados 

por 14 professores efetivos, por sua convivência e conhecimento em relação ao 

objeto investigado, os quais expressaram conhecimento sobre o currículo do curso a 

partir de experiência na formação por meio das disciplinas que compõem a matriz 

curricular, e a convivência com os acadêmicos e com a realidade de formação local.  



188 
 

A amostra foi classificada como não probabilística e selecionada por 

acessibilidade. Neste caso, quando a seleção de unidades amostrais não é 

aleatória, e fala-se de amostragem não probabilística, não se deve falar sobre 

estimativas de erro. Em outras palavras, uma amostra não probabilística informa 

como é um universo, mas não permite saber com que precisão: não é possível 

estabelecer uma margem de erro e níveis de confiança. Algumas técnicas de 

amostragem deste tipo são: amostragem por conveniência, amostragem sequencial, 

amostragem por cotas, amostragem discrecional e amostragem bola de neve. 

Configurou-se entre os sujeitos envolvidos diretamente com a execução curricular 

dos cursos de licenciaturas relataram suas experiências e percepções vivenciadas 

com o objeto investigado. Objetivando garantir o sigilo da identidade dos sujeitos, os 

depoimentos foram identificados como Partilha de Experiência (PE). 

Os sujeitos complementares foram representados por 7 (sete) coordenadores, 

14 (quatorze) professores e 35 (trinta e cinco) egressos dos respectivos cursos.  

 

4.1.3 Procedimentos de coleta de dados e construções das informações junto 

aos sujeitos 

 

A coleta de dados se estruturou a partir de perguntas abertas a três 

categorias de sujeitos: coordenadores (SA1) de curso, professores (SB2) e egressos 

(SC3). Aos sujeitos “SA1”, num primeiro momento, em entrevista aberta, foi pedido 

que caracterizassem, em linhas gerais, além da formação técnica, científica e 

pedagógica, como se dava a formação política do licenciando do curso. Num 

segundo momento, a contribuição do curso de licenciatura para um processo de 

formação emancipadora, no sentido de esclarecer o licenciando das questões 

sociais, políticas e ecológicas. Quanto aos sujeitos “SB2”, buscou-se a identificação 

do “perfil” dos professores em relação a sua inserção no curso de licenciatura (a 

disciplina e a área em que atua) e saber como o curso de licenciatura no qual 

trabalha contribui para um processo de emancipação dos professores em formação 

e formados pelo curso. Por último, em relação aos sujeitos “SC3”, tratou-se de 

investigar qual era sua formação e que expectativa tinham sobre sua formação 

quando ingressaram no curso. 

Questão 1: Em linhas gerais, além da formação técnica, científica e 

pedagógica, como se dá a formação política do licenciando do Curso? 
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Referente à questão acima, três dos sujeitos SA1 compreendem que a 

formação política dos acadêmicos dos cursos pode ocorrer em diferentes conteúdos 

e disciplinas. O curso de Pedagogia, por exemplo, tem três projetos em execução, 

um projeto que está voltado mais para questões indígenas, cujo nome genérico ficou 

Curso de Pedagogia com ênfase em educação escolar indígena; outro que está 

voltado para as questões do campo é o Curso de Pedagogia com ênfase em 

educação do campo, e um terceiro, a partir do qual se produziu dois outros projetos, 

que é o Curso de Pedagogia Regular. 

Entre os três projetos, a formação política aparece com mais evidência nos 

projetos que tratam das questões indígenas e das questões do campo. Isso não 

quer dizer que no projeto de Pedagogia Regular não exista. No entanto, ficou 

evidenciado que os envolvidos na execução do projeto de Pedagogia Regular estão 

numa outra dinâmica pedagógica que, de alguma forma, os impedem de se 

aproximar dessa leitura. Tendo em vista que o campo de atuação de suas raízes 

está imbrincado num percurso urbano aberto. Por conta disso, a formação política é 

discutida mais nos dois projetos: a Pedagogia com ênfase em educação escolar 

indígena e a Pedagogia com ênfase em educação do campo. 

Na matriz do curso de Matemática, o componente curricular Política da 

Educação Básica, ofertado no 3º semestre, trata das políticas educacionais no 

Brasil: evolução histórica, determinantes sócio-político-educacionais, organização e 

funcionamento da educação básica, aspectos gerais e normativos, análise das 

problemáticas e perspectivas de mudança nos atuais impasses do sistema de 

ensino, a política educacional no contexto das políticas públicas, estrutura e 

funcionamento da educação básica em Roraima.  

Percebe-se que a formação política do licenciando do curso ficou estritamente 

direcionada ao componente curricular Política da Educação Básica, à Semana da 

Matemática e aos eventos complementares, não levando em conta outros 

componentes curriculares de extrema importância no processo de formação como, 

por exemplo, Didática Geral I, Estágios Supervisionados e Práticas Profissionais.  

O curso de Filosofia é avaliado como regular frente à formação política do 

licenciando. Por esta razão, necessita, segundo nossa interpretação, fazer-se uma 

reflexão mais rigorosa enquanto curso de licenciatura. Maior profundidade nos 

conteúdos com o chão da sala de aula e uma maior reflexão frente à formação 

política dos futuros professores. 
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O curso de Sociologia gira em torno praticamente da questão da formação 

política. Na maioria, a questão está diluída em todas as disciplinas específicas do 

curso até porque a formação do sociólogo partiria desse princípio. No entanto, na 

prática, percebe-se, em geral, que o licenciando de Sociologia da UERR não 

consegue desenvolver essa maneira de enxergar e ler o mundo73. Sair dos 

conteúdos que poderiam, pelo menos no papel, subsidiar os estudantes para 

reforçar a formação política se distancia cada vez mais da realidade. 

 Por essa razão, a ligação entre essas duas realidades – dos conteúdos e das 

disciplinas do que realmente é ensinado e aprendido durante o curso – não reflete, 

sobretudo, na formação política do futuro professor.  

O curso de Letras tem como foco na sua estrutura a educação do homem 

como princípio de cidadania. Almeja formar profissionais interculturalmente 

competentes, capazes de lidar de forma crítica com as linguagens, em especial, a 

verbal, os contextos orais e escritos, com condições de interação com a realidade, 

buscando manejar a escrita e entender o funcionamento da língua e a literatura.  

A formação se baseia na construção e socialização dos conhecimentos. No 

entanto, o desenvolvimento das habilidades e competências dentro duma prática 

social historicamente estruturada capaz de inserir nesse profissional a formação 

política para intervir no cenário do mundo contemporâneo e garantir aquisição dos 

conhecimentos variados dessas possibilidades de inserção no mercado de trabalho 

não condiz com a estrutura do processo de ensino e aprendizagem do curso. Uma 

vez que as condições de trabalho, tanto no que diz respeito à formação do capital 

humano quanto ao espaço físico, contrariam o que está desenhado no PPP. O que 

se vê no Projeto Político-Pedagógico não traduz a realidade de sala de aula e 

tampouco as condições reais experimentadas pelos licenciandos.  

Nos cursos de Química e Ciências Biológicas, são os projetos de extensão do 

PIBID que ajudam a aproximar o licenciando da formação política. E é a partir dos 

relatos da aplicabilidade dessa experiência que a questão vem à tona. O contato 

com a Rede Básica, em particular, com as comunidades ribeirinhas do Estado, 

permite que o licenciando comece a ter compreensão da intencionalidade das 

políticas educacionais do governo, considerando que a formação política do futuro 

professor não dá para ser separada dos pilares da formação técnica e científica dos 

                                            
73

  Para aprofundar a leitura de mundo sugere-se: FREIRE, Paulo. A importância do Ato de Ler: em 
três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1988. 
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cursos. O PIBID ajuda a trabalhar os conceitos específicos (transposição didática) 

provocando e convocando o licenciando a partir do 3º e 4º períodos a experimentar 

o mundo da sala de aula.  

Referente à contribuição do curso de licenciatura para o processo de 

formação emancipadora, no sentido de esclarecer o licenciando das questões 

sociais, políticas e ecológicas, 3 (três) sujeitos afirmaram que as questões políticas e 

as questões ecológicas infelizmente acabam ficando em terceiro plano no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Ficando claro também 

suas inquietações frente à questão levantada pela pesquisa quando entende que 

não é possível separar uma coisa doutra, tendo em vista uma realidade que clama 

por uma preocupação cada vez maior com as questões ecológicas e, 

principalmente, com o debate sobre a política. 

Dois sujeitos apresentam os componentes curriculares como a Ética, Ontologia, 

Introdução à Filosofia, Estágios Supervisionados, Práticas Profissionais e História da 

Matemática, como disciplinas responsáveis pela abertura dialógica frente a essa 

questão. Outros 2 (dois) sujeitos identificam como papel fundamental para o 

licenciando a retomada da curiosidade e a concepção da língua. Ela vai permitir a 

aproximação dos conceitos de estranhamento e desnaturalização dos conteúdos 

trabalhados durante o curso, ajudando o licenciando a adquirir uma postura 

emancipadora e autônoma. A concepção de língua e de curiosidade, instrumentos de 

mediação entre o homem e seu ambiente, é referência dos cursos de Letras e 

Biologia. Ao assumir a leitura como ponto de partida e ponto de chegada, o homem 

compreende os saberes construídos, os saberes registrados. A escrita e a curiosidade 

instrumentalizam historicamente o licenciando. O conhecimento contribuirá para o 

processo de esclarecimento das questões sociais, políticas e ecológicas a partir da 

leitura crítica do curso ao inserir o educando frente a essas questões.  

Tendo em vista a natureza curricular dos cursos, tomando como premissas 

norteadoras a “inconclusão do ser humano”, “o engajamento político” e o 

“compromisso ético”, Freire (1996, p. 14) tece argumentos “[...] sobre a prática 

educativo-progressista em favor da autonomia do ser educando”. Prática essa que 

só se viabiliza com uma formação docente que seja coerente com seus 

pressupostos.  

Para o educador brasileiro, o exercício da docência exige 
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Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 
criticidade, ética e estética, corporificar as palavras pelo exemplo, assumir 
riscos, aceitar o novo, rejeitar qualquer forma de discriminação, reflexão 
crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade cultural, 
ter consciência do inacabamento, reconhecer-se como um ser 
condicionado, respeitar a autonomia do ser educando, bom senso, 
humildade, tolerância, convicção de que mudar é possível, curiosidade, 
competência profissional (FREIRE, 1996, p. 18). 
 

Só compreender-se-á a postura teórica de Paulo Freire em relação às 

exigências do exercício da docência, quando se atentar para as suas concepções e 

princípios educacionais, que se traduzem em práxis educativa. A formação docente 

e os princípios da educação libertadora, emancipadora são partes indissociáveis do 

todo/fenômeno educativo. Dessa forma, ter clareza sobre os pressupostos da 

educação emancipadora se faz indispensável para compreender a proposta de 

formação docente. 

O processo educativo é fundamentalmente formativo. Formação entendida 

como o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas. Assim, o papel 

primordial da educação está na plausibilidade esperançosa da superação de 

quaisquer situações de opressão provocadas pela ordem social injusta, uma vez que 

a educação se apresenta como espaço privilegiado de conscientização. 

 O desenvolvimento da consciência crítica em relação à história, ao mundo e 

a si próprio é condição sine qua non para que o ser humano atinja a verdadeira 

liberdade autônoma. Neste sentido, compreende-se, com Freire (2002, p. 66), que 

“[...] o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não 

um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. 

A emancipação é a luta das minorias pelos seus direitos de igualdade ou 

pelos seus direitos políticos enquanto cidadãos. O conceito de emancipação política 

foi abordado por Karl Marx em um ensaio publicado em 1844 sobre a “questão 

judaica” na Alemanha. Para Marx, a emancipação política do judeu ou do cristão 

estava relacionada com a emancipação do Estado do Judaísmo, do Cristianismo ou 

de qualquer religião. 

Considera-se que, mesmo com a indicação e análise de estudos sobre a 

necessidade de que a formação de professores seja desenvolvida numa perspectiva 

crítica, faz-se necessário um amplo e consistente estudo sobre esta perspectiva 

como referência à formação de professores para que os princípios sejam clareados 

e sustentem propostas coerentes e consistentes, que contribuam para a formação 
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de profissionais emancipados e transformadores, que possam efetivamente atuar na 

formação de aprendentes autocríticos. 

A premissa de que o ensino deve formar o cidadão autocrítico, autônomo e 

atuante é amplamente aceita. No entanto, muitas vezes ela parece descolada de um 

posicionamento crítico mais amplo em relação à organização da sociedade 

capitalista e da compreensão de que é necessário que os professores sejam críticos, 

autônomos e comprometidos com uma sociedade mais justa para que eles possam 

contribuir para a formação dos aprendentes. 

Segundo Contreras (2007, p. 222), enfrentar o novo esforço poderoso e 

avassalador do capitalismo moderno exige que os professores “[...] estabeleçam 

seus referenciais teóricos e políticos, gerem comunidades educativas e 

organizacionais necessárias para sua ação crítica e sejam reconhecidos como os 

novos intelectuais orgânicos74 da mudança educativa”. Reitera-se ainda que há “[...] 

obstáculos e pressões para que o trabalho docente e sua projeção político-cultural 

sejam uma ação intelectual para mudança” e compreende-se que o enfrentamento e 

a superação desses obstáculos passam pela formação dos professores, sustentados 

pela perspectiva crítica de educação. 

Para os sujeitos SB2 buscou-se, num primeiro momento, identificar o perfil 

desse profissional em relação ao curso de origem. Partiu-se da questão: Qual a 

identificação do “perfil” dos professores em relação à inserção dele no curso de 

licenciatura (disciplina e área em que atua)? 

Dos 14 (quatorze) sujeitos, treze são específicos dos seus cursos. O único 

curso que absorveu professores de outros cursos foi o de Sociologia, devido à 

exoneração de professores. 

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Roraima foi aprovado 

pela Comissão Provisória de Implantação da UERR, por meio do Parecer n.º 

023/2006, e autorizado pela Resolução n.º 023, de maio de 2006, publicada no 

Diário Oficial n.º 343, de 29 de maio de 2006. Nesse momento, passa-se a atender 

                                            
74

  Na sociologia gramsciana, os intelectuais de tipo orgânico, ao se desenvolverem, deparam-se 
com os de tipo "tradicional", herdados de formações histórico-sociais anteriores, clérigos, 
filósofos, juristas, escritores e outros. Estes intelectuais tradicionais têm um forte sentimento de 
continuidade através do tempo e veem-se como independentes em relação às classes sociais em 
luta. De certo modo, estas últimas tentam capturar para si estes intelectuais tradicionais no 
processo da luta pela hegemonia. No caso da classe operária, para Gramsci, a luta seria no 
sentido de afirmar um novo intelectual, não mais afastado do mundo produtivo ou encharcado de 
retórica abstrata, mas capaz de ser, simultaneamente, especialista e político. Em outras palavras, 
capaz de exercer uma função dirigente no novo bloco histórico. 
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os alunos do Curso Normal Superior do Instituto Superior de Educação, mantido 

pela Fundação de Educação Superior que foi extinta em janeiro de 2007. 

Com isso, inicia-se o processo de adaptação75 do Curso de Pedagogia no 

município de Rorainópolis. Desde sua aprovação, o Curso de Pedagogia tem por 

objetivo desempenhar ações e atividades que possibilitem o desenvolvimento do 

curso e a consolidação da Universidade na sua articulação interna e externa em 

todos os campi. Possui oito turmas presentes nas seguintes localidades: Truaru, 

Contão, Félix Pinto, Amajarí, Pacaraíma, São João da Baliza, Caracaraí e Boa Vista, 

e atende 303 (trezentos e três) discentes. Nas turmas descentralizadas, o Curso de 

Pedagogia acontece na categoria Modular, já nos campi ocorre de forma regular. 

No curso de Filosofia76, as disciplinas: História da Filosofia Antiga I, 

Introdução à Filosofia, Ética I, Metodologia da Leitura e Produção de Textos 

Filosóficos, História da Filosofia Antiga II, Filosofia Geral: Problemas Metafísicos, 

foram ministradas pelos respectivos sujeitos da pesquisa. 

O curso de Filosofia tem como objetivo formar profissionais para atuarem em 

atividades concernentes à prática filosófica, principalmente no exercício da docência 

na educação básica, difundindo e construindo os saberes filosóficos em articulação 

com os saberes pedagógicos e os demais saberes, na perspectiva de uma prática 

pedagógica advinda de um pensar crítico e reflexivo, rigoroso e totalizador, que 

tenha a pesquisa, a extensão e a vida social como eixos mediadores. 

O curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Estadual de Roraima, 

disposto pelo Projeto Pedagógico, representa o único Curso de Filosofia do Estado 

de Roraima. Nesse sentido, muitas das responsabilidades e problemáticas 

enfrentadas partem dessa factual situação, porém intensificam-se pelo caráter 

extremamente recente da implantação do referido curso: apenas a partir do segundo 

semestre de 2007 ele passou, efetivamente, a formar professores licenciados em 

                                            
75

  Vale ressaltar que esta adaptação se estende também nos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, 
Iracema, Bonfim, Surumu, Nova Colina, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Entre 
Rios. 

76
  O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Estadual de 

Roraima, desenvolvido pela comissão de reformulação autorizada pela Portaria Interna n.º 031, 
de 29 de outubro de 2013, e Portaria Interna n.º 006, de 13 de março de 2014, seguiu com a 
legislação nacional vigente, assim como as normas institucionais da Universidade Estadual de 
Roraima. Neste caso, sobremodo o Estatuto da Universidade Estadual de Roraima, publicado no 
DOE em 16 de agosto de 2012 e o Regimento Geral da UERR, publicado no DOE em 21 de 
outubro de 2013. O curso foi criado pelo Parecer n.º 021/2006 e autorizado pela Resolução n.º 
021, de maio de 2006, pela Universidade Estadual de Roraima, de acordo com a Lei n.º 9.394/96 
(LDB), e as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo parecer CNE/CES n.º 492/01, 
que estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Filosofia. 
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Filosofia para atuarem no ensino básico. Isso reforça o diagnóstico de que não há 

um número suficiente, ainda hoje, de profissionais que atendam à demanda das 

escolas. Assim, a situação, que já é precária em outros Estados do país, torna-se 

extremamente delicada em Roraima. Isso porque, na medida em que a 

obrigatoriedade da Filosofia em turmas do ensino médio ocorreu apenas a partir de 

2008, mesmo a circunstância dos Estados que já possuíam cursos de Filosofia 

consolidados não correspondeu imediatamente à demanda repentina de 

profissionais. 

Na matriz curricular do curso de Sociologia constam as disciplinas77: 

Introdução à Sociologia, Sociologia Clássica, Teoria Política I, Sociologia do 

Trabalho, Sociologia do Desenvolvimento, Sociologia Rural, Sociologia Urbana, 

Seminário Temático em Sociologia.  

O curso tem por objetivo proporcionar a formação profissional de docentes 

capazes de dominar os saberes teórico-metodológicos necessários ao ensino da 

Sociologia, numa perspectiva crítica e humanística, articulando a Sociologia às 

diversas áreas do conhecimento. 

O curso de Licenciatura de Matemática tem por objetivo formar professores 

plenamente habilitados para a docência nas séries finais do ensino fundamental, 

como também no ensino médio, desenvolvendo conhecimentos teóricos e práticos 

contextualizados, com atuação na pesquisa sobre o ensino e aprendizagem de 

Matemática. O perfil profissional caracterizado pelo egresso do Curso de 

Licenciatura em Matemática oferecido pela UERR contempla uma formação técnico-

científica, cultural e humanística. A matriz curricular do curso de Matemática é 

composta pelas disciplinas: Fundamentos da Matemática I, Fundamentos da 

Matemática II, Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial II, Álgebra Linear, 

Fundamentos de Álgebra, Projeto de Ensino de Matemática, Modelagem e 

Equações Diferenciais78.  

A compreensão de que a teoria e a prática se renovam mutuamente constitui 

um dos elementos essenciais na prática do professor formador. O professor, no 

exercício da docência no curso de Licenciatura em Matemática, deve, ao nosso 

olhar, assumir uma postura reflexiva quanto ao ensino que desenvolve e ser um 

praticante do ensino que teoriza. 

                                            
77

  Foram ministradas pelos respectivos sujeitos da pesquisa. 
78

  Foram ministradas pelos respectivos sujeitos da pesquisa. 
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Torna-se necessário um planejamento intencional da ação docente para o 

entendimento de que o exercício diário da prática pedagógica não implica 

necessariamente na recriação da teoria na prática e da prática na teoria. Os 

profissionais que atuam no curso de Licenciatura em Matemática devem concentrar 

suas preocupações, no que se refere à sua prática docente, não só na aquisição dos 

conceitos matemáticos por parte do aluno, seja do ponto de vista específico, seja do 

ponto de vista pedagógico, mas, ao mesmo tempo, focar no aspecto da formação 

voltada para a prática de ensino e a pesquisa, inserida em um contexto tecnológico 

que seja a expressão da convivência entre teoria e prática. 

Neste sentido, o professor do curso deve ser conhecedor dos saberes 

necessários para a formação do profissional que se pretende formar: conhecimento 

teórico específico; uso adequado dos recursos didáticos; contextualização do 

ensino; trabalho interdisciplinar e desenvolvimento de valores, incluindo o cuidado 

com o meio ambiente. 

O curso de Letras tem como objetivo formar profissionais na área de Língua 

Portuguesa e Literatura, capazes de lidar com a linguagem nos contextos oral e 

escrito e suas manifestações literárias, conscientes de sua inserção política na 

sociedade; de usar suas capacidades intelectuais para realizar atividades de forma 

competente na docência e na pesquisa nessas áreas. Vale ressaltar que, na matriz 

curricular do curso de Letras, as disciplinas79 Leitura e Produção Textual, Introdução 

à Literatura, Introdução à Linguística, Fonética e Fonologia, Gêneros Literários, 

Filologia Portuguesa, Morfologia, Sociolinguística, Sintaxe, Tópicos em 

Morfossintaxe e Linguística Textual foram ministradas pelos sujeitos da pesquisa. 

A proposta atual do Curso de Letras encontra respaldo legal na Lei n.º 

9.394/96 – LDBEN; Parecer n.º 009/2001 CNE/CP e Resolução CNE/CP n.º 01, de 

18 de fevereiro de 2002, que estabelecem as Diretrizes Nacionais para formação de 

professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

graduação; Resolução CNE/CP n.º 02, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 

formação de professores da educação básica em nível superior; Resolução n.º 

07/2006 CEE/RR, e ainda o Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018) e 

Regimento Interno (2014) da UERR. 
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O curso de Licenciatura em Química tem por objetivo formar professores 

aptos a exercerem o magistério nas séries finais do ensino fundamental e no ensino 

médio, desenvolvendo conhecimentos teóricos e práticos contextualizados, com 

atuação na pesquisa sobre o ensino e aprendizagem de Química. Reitera-se que, na 

matriz curricular do curso de Química, as disciplinas80: Química Geral I, Química 

Geral II, Química Inorgânica I, Química Inorgânica II, Química Analítica II, Análise 

Instrumental e Química Ambiental foram ministradas pelos sujeitos da pesquisa. 

O curso de Ciências Biológicas tem como objetivo formar o profissional em 

Ciências Biológicas com habilitação para atuar como professor de Biologia no ensino 

médio e de Ciências no ensino fundamental, mediante aquisição de competências 

relacionadas ao exercício da profissão, contribuindo com a melhoria das condições 

da educação básica, do desenvolvimento sustentável e ambiental do Estado de 

Roraima. Vale aqui ressaltar que, na matriz curricular do curso de Ciências 

Biológicas, as disciplinas81: Microbiologia, Limnologia, Biologia Geral, Zoologia de 

Invertebrados I, Zoologia de Invertebrados II, TCC foram ministradas pelos sujeitos 

da pesquisa. 

Vale reiterar a importância de desenhar, em linhas gerais, a realidade de cada 

curso, objetivando compreender suas raízes na formação do licenciando, percurso 

este que será refletido na segunda questão. 

Em resposta à segunda questão de como avalia que o curso de licenciatura 

no qual trabalha contribui para um processo de emancipação dos professores em 

formação e formados pelo curso, 12 (doze) sujeitos apontam que as disciplinas que 

compõem a estrutura curricular dos cursos em si já provocam o percurso do 

processo de emancipação. Essa provocação acontece na aproximação da teoria e 

prática, no momento em que se abre para dialogar com as diferenças históricas do 

licenciando. 

Nesse contexto, cada componente curricular se interpela diante da 

necessidade de refletir como se dá o ensino e aprendizagem em sala de aula. Dois 

sujeitos trazem à tona a ausência de laboratórios, tendo em vista aproximarem o 

licenciando da teoria com a prática. Afirmam que essa lacuna não é de hoje e isso 

tem comprometido de forma direta a formação do futuro professor. A ausência 

desses laboratórios na instituição tem fragmentado o ensino e desestimulado tanto o 
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formando como o próprio professor, que durante a semana viaja quase trezentos 

quilômetros para repetir teorias. Se o currículo fosse voltado às questões locais, o 

resultado do ensino e aprendizagem seria outro. Um sujeito entende que alguns 

componentes curriculares indiretamente abrem espaço para o processo de 

emancipação, mas outros não, porque são da “área mais dura”. Isso porque, muitas 

vezes, não se tem a oportunidade de discutir o currículo do curso. A maioria das 

reuniões são para tratar de demandas e carga horária. A questão referente ao 

currículo não se tem tempo para aprofundar.  

Historicamente, a capacidade de decisão sobre os currículos ficou fora do 

alcance não só dos próprios professores, mas também do próprio sistema educativo, 

ao amparo das demandas externas, e são os interesses e os valores daquelas 

pessoas que mais meios têm para decidir – as classes e os grupos hegemônicos – 

os que historicamente determinam a seleção e a organização dos conteúdos 

escolares. 

Essa situação de verdadeira „amputação‟ da capacidade de argumentação e 

fundamentação sobre a função social da escola impediu que os professores fossem 

conscientes da importância que a seleção e organização dos conteúdos têm em sua 

aplicação. O papel tradicionalmente atribuído ao ensino (GHEDIN, 2012) permitiu 

uma organização dos conteúdos de caráter multidisciplinar e esta forma de 

estruturá-los é consequência de algumas finalidades educativas centradas 

basicamente na preparação para estudos superiores: função propedêutica e 

seletiva. A reprodução de uma ordem social estabelecida é a finalidade natural dos 

sistemas educativos, e o modo como estes se concretizam, um reflexo das 

necessidades da sociedade para se manter. 

Segundo Zabala (2002), um currículo que ao final está pensado para formar 

trabalhadores e trabalhadoras, e não cidadãos, e que, em sua forma atual, em vez 

de preparar os indivíduos para compreender, julgar e intervir em sua comunidade de 

maneira responsável, justa, solidária e democrática, prepara-os no marco de uma 

profissão para a dependência em relação aos especialistas e ao comportamento 

rotineiro e obediente do trabalho, contribui para um processo de dependência 

científica, tecnológica e epistemológica. 

Concordamos com Apple (2011), quando afirma que por toda a sua 

prevalência como meio de organizar e sistematizar os conteúdos curriculares, o 

currículo baseado em disciplinas não ajuda os alunos a adquirirem uma 
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compreensão minuciosa da realidade ou, por extensão, de questões sociais, 

culturais, políticas e religiosas. Este modelo de projeto e desenvolvimento curricular, 

na verdade, transforma os conteúdos em parcelas desconectadas de informação. 

O fato é que a dependência dos poderes hegemônicos proporcionou uma 

seleção dos conteúdos curriculares em torno de algumas disciplinas valorizadas 

socialmente como eternas e, por outro, às demandas do mundo produtivo. Isso 

refletiu nas falas dos sujeitos SA1 e SB2, tornando relevantes suas contribuições na 

compreensão do objeto em estudo.  

Agora tratar-se-á dos SC3, últimos sujeitos de nossa pesquisa. 

Sobre a primeira questão, que se refere à formação superior dos sujeitos 

“SC3” das duas turmas do curso de Pedagogia, 2 (dois) sujeitos atuam como 

gestores escolares, 1 (uma) como professor e 2 (dois) na sala multifuncional e 

biblioteca. Vale ressaltar que, para atuarem em sala de aula, precisam ter curso de 

especialização; aqueles que ainda não têm, estão em sala multifuncional que 

envolve bibliotecas ou salas de vídeo ou de recreação. Das 8 (oito) turmas de 

licenciatura em Matemática, compostas por 224 alunos, ao todo, apenas 34 se 

formaram. Entre os entrevistados somente um atua como professor. Das 2 (duas) 

turmas de licenciatura em Filosofia, somente um dos egressos entrevistados exerce 

sua função como professor no município. 

Dos 5 (cinco) entrevistados das duas turmas de Sociologia apenas um 

trabalho como professor. Das 4 (quatro) turmas de Letras, apenas dois estão 

atuando em sala de aula. Das duas turmas de Química, um não atua como 

professor. Como é de se observar, é o único curso com maior número de 

profissionais atuando em sala de aula. 

O curso de Ciências Biológicas só teve uma turma com ingresso no ano de 

2012.1, com 37 alunos devidamente matriculados. No entanto, encerrou com cerca 

de 20 (vinte) alunos matriculados segundo o diário de uma disciplina específica do 

curso. Apesar do quantitativo relevante de matrícula, conseguiram colar grau 

somente 3 (três) alunos. O curso em si encerrou no ano de 2015.2; no entanto, as 

últimas defesas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se deram em 2016.1.  

Na segunda questão, que trata das expectativas que tinham sobre sua 

formação quando ingressaram no curso, somente 13 (treze) tinham expectativas em 

ser professor, mas no decorrer do curso viram que foi deixado de oferecer muitas 

coisas que deveriam sustentar a profissão. As condições dadas pela universidade, 
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como por exemplo, em particular, a falta de docentes com formação, acervo de 

livros, internet e o pouco tempo que tinham com os professores por conta de não 

morarem no município de Rorainópolis contribuíram para apressar as desistências e 

afetar o desejo frente à escolha. As apresentações dos trabalhos e seminários em 

vista de uma nota sem interligar a teoria e a prática fragilizara o sonho de ser 

professor, ao ponto de muitos perderem o encanto pelo ofício. 11 (onze) dos sujeitos 

entraram no curso por falta de opção: 7 (sete) porque queriam ter um curso superior 

e 4 (quatro), influenciados pela família. 

Em resposta à questão 3 – A formação recebida na universidade tornou 

possível o entendimento e a autopromoção de sua autonomia e emancipação? –, 

dos 35 (trinta e cinco) egressos entrevistados, 27 (vinte e sete) disseram sim. Pois, 

mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no percurso acadêmico, a 

universidade ajudou a estruturar o pensamento abrindo novas oportunidades e 

possibilitando uma visão de compreensão no que tange às questões sociais no meio 

em que estão inseridos. A universidade não deixa de ser uma luz para quem vive no 

município de Rorainópolis. Se o isolamento é fato real para quem reside no Sul do 

Estado, sem a UERR, seria muito pior. 8 (oito) afirmam mais ou menos, porque não 

estão trabalhando dentro de sua área. Isso implica na falta de identidade pelo ofício 

no desenvolvimento da formação. 

Entender a identidade profissional como um processo, na forma de 

construção permanente, é também um aspecto defendido por Pimenta (1997), pela 

significação social da profissão, na revisão de práticas consagradas culturalmente e 

que permanecem válidas, e pelo significado que cada professor atribui à sua 

profissão, com base em seus valores, sua visão de mundo, suas histórias de vida, 

suas representações, seus saberes, suas angústias e seus anseios pessoais e 

profissionais. 

Nóvoa (1992), em análise sobre as formas de “se sentir e ser professor” em 

Portugal, releva o fato de que a identidade não é um dado, não é uma propriedade 

nem sequer um produto, mas “[...] é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão” (NÓVOA, 1992, p. 15). E, 

nessa construção, o profissional atravessaria uma tripla trajetória: de adesão – a um 

conjunto de princípios e valores; de ação – ao selecionar formas de agir, com 

decisões de foro pessoal e profissional; de autoconsciência – na reflexão sobre a 

própria ação, base de todas as decisões. 



201 
 

Entre os autores analisados, parece haver um consenso no que diz respeito à 

identidade profissional, quando se entende que ela é dinâmica, que se processa em 

um tempo e espaço próprios, em um ciclo de vida profissional, e se produz entre a 

imagem interna (a identidade para si) e a imagem externa (a identidade para os 

outros); ou seja, a forma como a sociedade vê e trata a profissão. 

Arroyo (2000), ao situar a aprendizagem do ofício de mestre, o papel da 

educação como humanização, a necessidade de olhar o desenvolvimento humano e 

as interações entre pares, alerta sobre o que subjaz o campo da docência, o subsolo 

comum que configura a matriz fundante da teoria pedagógica – a pedagogia do 

como –, a forma de ensinar, que produz significações no estudante. 

Observa-se que o estágio apresenta-se, assim, como uma das possibilidades 

de reflexão entre teoria e prática, de pesquisa e de ação profissional qualificada na 

área da educação infantil. Entendemos também que a prática nos cursos de 

formação de professores tem sido relegada a segundo plano no conjunto da 

formação desses profissionais. O estágio possibilita a inserção no campo 

profissional e o exercício de ler a realidade educacional pesquisada, na e a partir 

das práticas observadas. 

Formosinho (2002) assume a prática pedagógica como componente pleno de 

formação, intencional e profissionalizante, considerando o estudante como 

futuro/potencial profissional e os professores do curso como formadores assumidos, 

diferente da condição acadêmica em que apenas uma minoria afirma-se como 

formador. Quanto mais acadêmica for a cultura da instituição formadora, maior será 

a distância entre as disciplinas curriculares e a prática pedagógica, assim como 

menor será a interação e maior a diferença de estatuto entre os diversos tipos de 

formadores envolvidos. 

Existe uma tradição de formação em nível superior, cuja base de organização 

curricular e pedagógica está pautada em uma visão positivista de educação, que 

fragmenta o conhecimento. Nessa tradição, os currículos se organizam em áreas de 

fundamentos, de conhecimentos básicos, seguidos de conhecimentos técnicos e, 

finalmente, a ida a campo que se materializa, ao final do curso, através do estágio. 

Observa-se, assim, uma maneira explícita de polarizar a teoria e a prática, o pensar 

e o fazer, ou ainda: um real que, como se sabe, está condicionado às circunstâncias 

materiais de trabalho e é, em grande parte, aprendido no próprio fazer. 
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Segundo Larrosa (2002), as práticas dos professores não se relacionam com 

o que eles sabem, com suas competências profissionais, mas com o que eles são, 

com o valor e o sentido que conferem à sua prática, com sua autoconsciência 

profissional. Busca-se assim produzir, capturar e mediar pedagogicamente alguma 

modalidade da relação da pessoa consigo mesma, com o objetivo explícito de sua 

transformação. Ver-se de outro modo, dizer-se, julgar-se de outra maneira, atuar 

sobre si mesmo, é o que caracteriza a infinitude humana, consequência da crítica e 

da liberdade. Ainda segundo Larrosa, a experiência é cada vez mais rara em nossa 

sociedade e viria na contramão do efêmero, do estímulo, das sensações e do 

consumismo. A experiência entendida como algo que aconteça com o ser humano, 

que o toque, requer um gesto de interrupção, uma vivência singular que requer 

disponibilidade pessoal. Por suas palavras, 

 

O sujeito da experiência é um sujeito “exposto”. Do ponto de vista da 
experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira de pormos), 
nem a oposição (nossa maneira de opormos), nem a imposição (nossa 
maneira de impormos), mas a “exposição”, nossa maneira de “expormos”, 
com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz 
de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, 
mas não se “expõe”. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe 
passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o 
toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada 
ocorre. (LARROSA, 2002, p. 24-25). 
 

Procurou-se, na pesquisa, utilizar meios e procedimentos que cumprissem um 

rigor de pesquisa e de formação realizada com os colaboradores e não sobre eles. 

Os procedimentos utilizados tentaram dar conta de, mais do que amplificar suas 

vozes por meio das narrativas escritas e orais, fazer emergir suas identidades plurais 

e proporcionar vivência de coletivo institucional, possibilitando a aproximação dos 

segmentos com sua formação. 

O abismo fica exposto na urgência de olhar os aprendentes, para o que a 

turma traz. Seu viver ou mal viver passou a ser um imperativo para repensar quem 

somos como profissionais nas salas de aula.  

Estamos passando por uma ampliação de identidade (ARROYO, 2013), antes 

referidas ao que ensinamos e em que treinamos. O currículo, o que ensinar, tem 

marcado nossas identidades profissionais como referente único. Os cursos de 

licenciaturas formam professores que as escolas exigem: a tempo completo, a vida 
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completa. O termo „aulista‟ é a síntese: passar matéria, a tempo completo, sem 

outras atividades que nos desvirtuem dessa função nos tempos de aula. 

Compreende-se ainda que a formação de professores numa perspectiva 

crítica articula dialeticamente educação e sociedade e educação e política, 

reconhecendo o sujeito como ser histórico, condicionado, opondo-se a concepções 

inatistas e naturalistas e a-históricas de formação do homem e, consequentemente, 

ao espontaneísmo na educação. Pautada, é claro, no conceito de práxis e na 

compreensão de ciência como um processo, como causa e efeito, condicionada e 

condicionante, determinada e determinante da práxis social histórica do homem 

contemporâneo no processo de sua existência e evolução como espécie em estado 

de humanização.  

Portanto, chama-se aqui a atenção para o papel dos cursos de licenciaturas 

segundo as diretrizes do Ministério da Educação, qual seja, o educar e o cuidar de 

vidas. Compreende-se que as breves considerações aqui apresentadas lançam 

algumas luzes sobre a integração das histórias pessoais, profissionais e 

institucionais, sobre as políticas públicas e, sobretudo, luzes que incidem sobre a 

formação conjunta desses licenciados. Falar em formação de professores hoje na 

Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis, é estimular a 

revelação de histórias que foram produzidas em cenários separados. Integrá-los é 

uma tarefa do processo pedagógico, de formação profissional comprometida no 

„chão da sala‟ de aula. 

 

4.1.4 Processos orientadores na análise dos dados coletados 

 

As questões direcionadas do estudo abrangem 56 (cinquenta e seis) sujeitos 

da Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis, num recorte de 

2005 a 2015: 

a) Quais são as respostas apontadas pelos sujeitos para a superação das 

problemáticas existentes nos cursos de licenciatura? 

b) Quais são os elementos indicativos na constituição da teoria sobre a 

formação de professores abordados pelos sujeitos nessa pesquisa? 

c) Como se mostra a expansão das licenciaturas no conjunto dos cursos da 

Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis? 
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Os dados foram coletados transversalmente, ou seja, num recorte momentâneo 

do objeto investigado, registrado em caderno de campo, entrevistas gravadas em 

áudio ICD-PX312 e captura de imagens por meio de máquina fotográfica. A pesquisa 

utilizou-se de procedimentos técnicos definidos e sistematizados de acordo com o 

propósito de informações e coletas de dados necessários ao alcance dos objetivos 

estabelecidos para a resposta do problema colocado. 

Os procedimentos da pesquisa bibliográfica utilizaram-se das contribuições da 

teoria curricular existente em fontes secundárias. Adotou-se como instrumentos de 

informação: livros, revistas, periódicos, artigos científicos, dissertações, teses e Diários 

Oficiais do Estado. Foram definidos como contexto da investigação os ambientes de 

bibliotecas, sites acadêmicos, portal de Teses e Dissertações da CAPES. 

Os procedimentos de observação não participante tiveram como finalidade 

conhecer e sistematizar significações de aspectos observados, inclusive 

iconográficos, que necessitam registros e uma atenção particularizada. No contato 

com os sujeitos, foram utilizados instrumentos de anotações em caderno de campo, 

que permitiram identificar valores, preferências e comportamentos sociais.  

As entrevistas semiestruturadas buscaram identificar as significações dadas 

ao currículo na formação docente, a partir da realidade vivenciada no contexto das 

licenciaturas no sul do Estado de Roraima. Utilizou-se, como instrumentos para a 

coleta dos dados, questionários com questões abertas focalizadas em temas 

específicos sobre suas concepções e atuação em relação aos componentes 

curriculares das propostas de formação dos cursos. 

Os procedimentos da pesquisa documental tiveram como escopo analisar 

fontes primárias e publicações específicas que não passaram por tratamento 

analítico. Uma prática metodológica que possibilitou a realização de anotações 

sobre os elementos do currículo em execução discutidos. Utilizou-se como 

instrumentos de coleta de informações o Projeto Institucional da UERR, os projetos 

curriculares dos cursos em execução, as resoluções, pareceres e diretrizes 

curriculares da formação de professores e os pareceres do Conselho Estadual de 

Educação de Roraima (CEERR), referentes à criação e aprovação dos cursos. 

As contribuições da Administração Superior, Pró-Reitoria de Ensino, das 

Coordenações dos cursos de licenciatura, dos professores e egressos foram de 

fundamental importância para os procedimentos específicos na realização da 

pesquisa e resposta ao problema que aponta limites e possibilidades curriculares 
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dos cursos de licenciaturas na formação docente para atuar no contexto da sala de 

aula em Rorainópolis, sugerindo elementos significativos para uma proposta 

curricular que atenda de fato às necessidades e anseios da formação de docentes 

esclarecidos para atuarem no contexto local. 

O procedimento metodológico na construção das informações ocorreu 

inicialmente através de carta-convite, seguido de anotações decorrentes dos 

agendamentos prévios com os sujeitos da pesquisa, visitas a espaços de encontros 

dos docentes como sala dos professores, departamento das coordenações dos 

cursos e egressos do Campus, onde foram expostos os objetivos da pesquisa e os 

pretendidos resultados a serem alcançados.  

Após contato prévio com os participantes, foi estabelecido um cronograma 

para a realização das entrevistas. Este instrumento de coleta de dados foi aplicado 

individualmente aos sujeitos, em locais previamente agendados. A coleta de dados 

iniciou-se junto aos coordenadores, professores e egressos dos cursos de 

licenciatura num clima de receptividade respeitosa. Implicou numa partilha com os 

sujeitos “SA1”, “SB2” e “SC3”, para extrair de suas experiências vividas e 

percepções de mundo os significados sensíveis e latentes decorrentes da atuação 

na docência nos respectivos cursos. 

A autorização dos discursos descritos nas entrevistas foi formalizada pelos 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), constantes no Projeto 

aprovado na Comissão de Ética. As entrevistas semiestruturadas, inicialmente 

aplicadas aos coordenadores, professores e egressos (Apêndice D) focalizaram em 

conhecer temas específicos sobre os componentes das propostas curriculares dos 

cursos, como também as significações sobre a ação curricular em relação à 

realidade de formação de professores dentro de uma perspectiva autônoma e 

emancipadora da UERR, Campus de Rorainópolis.  

Os relatos livres e espontâneos por meio da comunicação oral permitiram a 

interpretação das significações que os coordenadores deram ao currículo da 

formação de professores, além de identificar intencionalidades para a formação 

adequada do professor aos anseios e desejos locais. Permitiram identificar a 

compreensão de políticas de desdobramento das questões curriculares na formação 

de professores dos cursos de licenciatura para atuarem em Rorainópolis. Seguindo 

os mesmos princípios metodológicos e técnicos, procederam-se as entrevistas com 

os professores e egressos do Campus de Rorainópolis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa se desenvolveu na busca de conhecer a concepção de formação 

docente e práticas formativas emancipatórias da proposta curricular dos cursos de 

licenciatura da Universidade Estadual de Roraima, Campus de Rorainópolis. 

O empreendimento da pesquisa permitiu compreender que o currículo e sua 

prática na formação de professores implica numa tomada de consciência dos fatores 

sociais, culturais, econômicos, políticos, epistemológicos e axiológicos que envolvem 

a dinâmica qualitativa dos processos formativos, desde a educação básica ao ensino 

superior. Admiti-lo como um campo tensional é reconhecer que o terreno de sua 

cultivação é diversificado por “espinhos” e “flores”, conflitos, convergências e 

divergências no ambiente ideado e prático.  

O Município de Rorainópolis é formado por uma sociedade de migração, na 

sua maioria maranhense. Está inserido num processo socioeconômico e cultural 

globalizado. Conta com uma diversidade cultural, perfil refletido nos conflitos sociais 

que também se expressam no processo educativo de sala de aula. É um contexto 

onde a sistematização curricular desenvolve-se de modo tensional e, portanto, 

mediada pelos debates das transformações sociais, dos desacordos ou 

antagonismos ideológicos.  

A realidade que se desvela nos espaços socioeducacionais despertou a 

percepção da necessidade de uma epistemologia curricular que dialogue com as 

significações advindas do chão da Escola. A ação do currículo, de modo geral, por 

meio da atividade docente nas salas de aula na Universidade e no espaço escolar, 

onde o fenômeno currículo se expressa de modo mais intensivo, necessita estar 

atenta às necessidades de uma formação emancipadora.  

O ambiente descrito formado pelas experiências de vida na convivência com 

o fenômeno das relações constituiu-se numa demanda curricular na formação e 

preparação do egresso, capaz de responder aos anseios e desejos da educação. 

Uma ação curricular tanto escrita quanto desenvolvida na sala de aula, que 

empregue práticas expressas capazes de conciliar o conflito entre as pedagogias da 

divergência e da convergência, possibilitando ao licenciando o conhecimento amplo 

e profundo dos diferentes ângulos do complexo processo relacional humano.  
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A dimensão política do currículo, diante desse contexto onde se dá a 

formação docente em Rorainópolis, denota claramente a relação de poder em torno 

do conceito de conhecimento, do tipo de aprendizagem que se pretende fazer e do 

tipo de pessoa e sociedade que se quer construir. Um dilema expresso 

especialmente na opção político-pedagógica da organização curricular dos cursos 

de licenciatura da UERR.  

Com a colaboração dos sujeitos da pesquisa na descrição do fenômeno do 

currículo investigado, através da observação processual, foram identificadas 

consequências compreendidas como limitações curriculares dos cursos quanto à 

preparação do egresso para atuar no contexto educacional escolar. Limitações que 

mostram que o conhecimento produzido é direcionado por intencionalidades 

políticas para uma formação técnico-instrumental aligeirada, pautada por resultados 

imediatistas e vazios de significações esclarecedoras. Por isso, foi significativamente 

importante compreender a forma como as políticas curriculares na formação docente 

vêm se destacando no debate nacional e local.  

A Universidade Estadual de Roraima é uma instituição de ensino superior, 

que tem como política educacional central a formação de professores, sobretudo 

para atender a demanda do sistema público de educação escolar do Estado. Pela 

análise documental, verificou-se sua origem no compromisso do Governo do Estado 

com a população roraimense em democratizar o ensino superior e garantir 

oportunidade de desenvolvimento social à comunidade. 

 Mesmo se desvelando nas partilhas de significações dos sujeitos como ainda 

incapaz de promover uma formação que atenda aos anseios, desejos e 

necessidades da educação e da vida local, a UERR tem se colocado como 

alternativa à qualificação docente para a melhoria do ensino e da qualidade da vida. 

 Diante das observações significativas dos sujeitos acerca das fragilidades 

institucionais nos aspectos estruturais, logísticos, didático-metodológicos, 

epistemológicos e sociais, tomadas como limitações da proposta curricular dos 

cursos em execução, faz-se urgente uma releitura dos propósitos curriculares da 

formação em relação à realidade local do Campus.  

A partir das partilhas de experiências tomadas como significações no estudo, 

fica evidente a certeza dos sujeitos de que, apesar das limitações que aparecem 

como descrições resultantes da pesquisa, o currículo dos cursos de licenciatura em 

execução ainda é o caminho mais plausível e encontra o grande desafio na ação 
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educativa em torno do problema da formação, expressa, de modo sensível, em 

Rorainópolis. Desafio materializado nas peculiaridades geopolíticas, definidas por 

“fronteiras sociais”, com uma organização sociopolítica e econômica ainda muito 

nova em relação aos demais Estados da Federação do Brasil.  

Como significação positiva que se expressa em forma de mudança curricular 

à formação docente local, a pesquisa de campo identificou que a UERR está ou já 

esteve atuando na formação docente em todos os municípios do Estado. 

Especialmente nos seis municípios que figuraram como espaço da pesquisa, por 

terem presentes os cursos de licenciatura. O currículo dos cursos está inserido no 

contexto educacional do sul do Estado com a finalidade de formar professores para 

atuarem „no chão‟ da escola pública. 

As significações dadas revelaram que o currículo na preparação do egresso 

de licenciatura para atuar em Rorainópolis exige uma intencionalidade à interação 

da singularidade local, mas sem deixar de contemplar e ressignificar as 

objetividades que constituem os princípios de relações e desenvolvimentos humanos 

globais.  

A pesquisa mostrou que, fenomenologicamente, é evidente o pressuposto de 

que um currículo que busca contemplar uma formação que reconhece as 

significações e representações das vivências experimentadas, interagindo com os 

saberes da ciência, faz surgir uma educação mais emancipadora e, portanto, de 

qualidade social melhor. Ao reconhecer as limitações do currículo dos cursos de 

licenciatura na formação de professores para atuarem no contexto de Rorainópolis, 

os sujeitos da pesquisa mostraram, por meio de suas significações sobre a proposta 

curricular dos cursos, que estão atentos às necessidades para promover uma 

formação adequada às exigências educacionais da região.  

Os sujeitos da pesquisa, por meio de suas significações dadas ao fenômeno 

pesquisado, apresentam uma consciência das necessidades de mudanças 

curriculares dos cursos na formação em relação à realidade local, mas destacam 

que os caminhos para as mudanças ainda não são desvelados e, por isso, 

continuam executando um processo curricular de formação correspondente às 

possibilidades institucionais e intelectuais pessoais. Essa consciência se expressa 

nas significações que destacam a falta de esclarecimento e autonomia para atuar no 

cumprimento da proposta curricular de formação.  
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Os sujeitos entrevistados também estão certos das mudanças que o currículo 

dos cursos oferece por meio da formação e diplomação desses professores que 

atuam na educação escolar no sul do Estado, melhorando o ensino e a qualidade de 

vida local.  

Afirmam que, mesmo com todas as dificuldades e falta de condições 

estruturais do Campus na execução curricular dos cursos, estão recebendo uma 

formação superior aos conhecimentos teóricos e práticos anteriormente construídos. 

E que essa formação aproxima a inclusão social, profissional e econômica desses 

professores. Oportuniza um maior reconhecimento social e profissional pela 

sociedade em geral, além de gerar externalidades positivas ao desenvolvimento 

social e econômico para a sociedade rorainopolitana.  

Atentos à ideia de que o currículo e a construção do próprio conhecimento 

acontecem de modo processual e não acabado num todo finito, mostraram-se 

preocupados com a qualidade da educação na formação do licenciando e com o tipo 

de atuação que poderão expressar no espaço da educação escolar. Os limites 

curriculares dos cursos se desvelam enquanto dificuldades de conhecer como o 

conhecimento do mundo local que existe se dá e realiza na convivência social e na 

produção e construção do conhecimento nos espaços educativos escolares.  

As principais alternativas se manifestam numa proposta curricular que atenda 

aos anseios, desejos e necessidades da formação, especialmente em relação à 

realidade local, característica particular da sociedade rorainopolitana. Reivindicam 

uma formação adequada às exigências curriculares do sul do Estado. As 

significações advogam um currículo interligado às necessidades da formação por 

meio da educação e do acesso ao ensino e aprendizagem local.  

A História esclarece, trazendo luz à realidade contemporânea; possibilita a 

compreensão do movimento constante e incessante da sociedade, da educação, do 

ser humano. Quanto à História da Educação Brasileira, esta precisa ser repensada 

de forma concreta, o que significa desvinculá-la do contexto mais amplo em que se 

constitui, porque nesse caso estaria, nas palavras de Saviani (1996), 

“descentralizada”. Dessa forma, 

 

[...] a compreensão da trama da História só será garantida se forem levados 
em conta os "dados de bastidores", vale dizer, se se examina a base 
material da sociedade cuja história está sendo reconstituída. Tal 
procedimento supõe um processo de investigação que não se limita àquilo 
que convencionalmente é chamado de História da Educação, mas implica 
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investigações de ordem econômica, política e social do país em cujo seio se 
desenvolve o fenômeno educativo que se quer compreender, uma vez que 
é esse processo de investigação que fará emergir a problemática 
educacional concreta. (SAVIANI, 1996, p. 33). 
 

Na medida em que nós, pesquisadores, assumimos o esclarecimento como 

uma atitude de superação da minoridade frente aos desafios da investigação 

comprometida com a autonomia da formação de professores; na medida em que 

nós, em face dos educandos, estimulamos esta mesma atitude, eis como estaremos 

contribuindo efetivamente para o avanço do campo do conhecimento do currículo 

que constitui a História da Educação e, no nosso caso específico, para o 

desenvolvimento da História da Educação Brasileira. 

Vale ressaltar que os currículos oficiais foram sendo construídos ao longo da 

História da Educação Brasileira de acordo com o modelo econômico. O que não foi 

diferente com o sul do Estado de Roraima. As mudanças legais significativas 

também foram feitas para atender aos novos modelos econômicos que se 

desenhavam. Isso leva a um alerta aos educadores para que observem com mais 

cuidado as atuais orientações oficiais em relação ao currículo. As reformas ocorridas 

na década de 1990 no Brasil e nos demais países da América Latina só comprovam 

que as políticas oficiais estão alicerçadas nas novas necessidades do modelo 

produtivo. 

Dessa forma, a pesquisa não se encerra aqui, por se tratar de um tema 

infinito e complexo diante da ciência. Não tem a pretensão de se afirmar sobre essa 

direção. Espera-se que a análise aqui feita contribua para trazer à tona questões de 

nossa época, ou, pelo menos, suscitar questionamentos que nos façam pensar o 

estabelecido, perceber as contradições e produzir novas possibilidades de uma 

educação comprometida com uma sociedade mais humana. O pesquisador, então, 

não se pode limitar a desenvolver o que diversos agentes decidem, mas deve estar 

atento aos diversos contextos em que são gestadas as propostas curriculares, pois 

esse é um instrumento de intervenção e defesa de propostas coerentes com uma 

educação e uma sociedade mais condizentes com os desejos de sua maioria. 
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ANEXO A – Matriz curricular do curso de Pedagogia regular 

Semestre Disciplinas Carga 
horária 

Pré-requisito 

1º 

Metodologia do Trabalho Científico 72  

Humanidades  72  

Comunicação Oral e Escrita  72  

História da Educação I 72  

Matemática Elementar I 72  

2 º 

Fundamentos da Educação 72  

Produção Textual      72  

História da Educação II 72 Pré-requisito: Hist. Da Educ. I 

Matemática Elementar II 72 Pré-requisito: Matem. El. I 

Fundamentos de Antropologia  72  

3º 

Sociolinguística e Ensino da Língua Portuguesa 72  

Didática I 72  

Teoria Curricular 72  

Psicologia Educacional  72  

Sociologia da Educação  72  

4º 

Jogos, Desenvolvimento e as Múltiplas Linguagens  60  

Didática II 72 Pré-requisito: Did. I 

Política da Educação Básica  72  

Fundamentos da Educação Infantil 72  

Psicologia do Desenvolvimento  72  

Estágio Supervisionado I 100  

5º  

Libras  36  

Avaliação da Aprendizagem 72  

Produção Textual e Ensino 72  

Fundamentos de Educação Infantil 72  

Psicologia de Aprendizagem  72  

Estágio Supervisionado II 100 Pré-requisito: Est. I 

6º  

Metodologia da Alfabetização 72  

Metodologia do Ensino da História e Geografia 72  

Metodologia do Ensino das Ciências 72  

Metodologia do Ensino da língua Portuguesa 72  

Introdução à Pesquisa 36  

Estágio Supervisionado III 100 Pré-requisito: Est. II 

7º  

Metodologia do Ensino da Matemática 72  

Estatística Básica 72  

Educação Especial 72  

Pesquisa em Educação  72 Pré-requisito: Intrd. Pesquisa 

Fundamentos de Supervisão e Orientação 

Educacional 

72  

8º 

Educação do Campo 72  

Educação de Jovens e Adultos 72  

Ética na Educação 36  

Literatura Infantil 72  

Educação Indígena 72  

TCC 72  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 808 h  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 300h  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100h  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 3.208 h  
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ANEXO B - Matriz curricular do curso de Pedagogia indígena 

Semestre Disciplinas Carga 
horária 

Pré-requisito 

1º 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 72  

HUMANIDADES  72  

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA  72  

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  72  

NARRATIVA ORAL 36  

RELAÇOES ÉTICAS NA EDUCAÇÃO 36  

2 º 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO INDÍGENA 72  

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 72  

CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA PARA O 
ENSINO DE LÍNGUAS 

72  

ANTROPOLOGIA COM ÊNFASE EM INDÍGENA 72  

PRODUÇÃO TEXTUAL 72  

3º 

DIDÁTICA I 72  

ETNOMATEMÁTICA 72  

LÍNGUA MACUXI I 72  

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO TRADICIONAL E 
INDÍGENA I 

72  

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 72  

4º 

LÍNGUA MACUXI II 72  

MATEMÁTICA PARA AS SÉRIES INICIAIS I 72  

PSICOLOGIA EDUCACIONAL 36  

DIDÁTICA II 72  

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO TRADICIONAL E 
INDÍGENA II 

72 Pré-requisito: Hist. Da E.T.I I  

5º  

EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGENA 72  

METODOLOGIA DA ALFABETIZAÇAO INDÍGENA 72  

MATEMÁTICA PARA AS SÉRIES INICIAIS II 72  

LÍNGUA MACUXI III 72  

JOGOS, DESENVOLVIMENTO E AS MÚLTIPLAS 

LINGUAGENS  

36  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 100  

6º  

LÍNGUA MACUXI IV 72  

METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

72  

METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA 72  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 72  

LIBRAS 36  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 100 Pré-requisito: Est. I 

7º  

POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 72  

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 72  

SISTEMA DE ENSINO E GESTÃO ESCOLAR 
INDÍGENA 

72  

LÍNGUA MACUXI V 72  

INTRODUÇÃO A PESQUISA 36  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 100 Pré-requisito: Est. II 

8º  

METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 72  

METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA 

72  

LÍNGUA MACUXI VI 72  

EDUCAÇÃO ESPECIAL 72  

PESQUISA EM EDUCAÇÃO COM ÊNFASE NA 
EDUCAÇÃO INDÍGENA 

72 Pré-requisito: Introdução a 
Pesquisa 

9º 

LITERATURA INFANTIL 72  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM ÊNFASE 

EM EDUCAÇÃO INDÍGENA 

72  

ESTATÍSTICA BÁSICA 72  

FUNDAMENTOS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

72  

TCC 72 Pré-requisito: Pesquisa em 

Educação 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 3.132 h  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 300 h  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100 h  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 3.532h  

  



225 
 

ANEXO C – Organização curricular curso de Pedagogia  
com ênfase na educação do campo (UERR) 

 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINA 

CAR./ 

HOR. 

 

PRÉ-REQUISITO 

1º Humanidades  72h  

 
 

1º 

 

Humanidades  72h  

Comunicação Oral e Escrita 72h  

Metodologia do Trabalho Científico 72h  

Etnomatemática nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental 72h  

Fundamentos da Antropologia 72h  

 
 

2º 

Didática I 72h  

Matemática nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental I  72h  

Produção Textual 72h  

História da Educação no Campo  72h  

Currículo na Escola de Educação Básica 72h  

 
 

3º 

Matemática nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental II  72h Mat. nas Séries Inic do Ens 
Fund I 

Didática II 72h  

Sociolingüística e o Ensino da Língua Portuguesa  72h  

Sociologia da Educação com ênfase na Educação do Campo  72h  

Fundamentos Epistemológicos da Educação do Campo  72h  

 

 
 

4º 

Avaliação da Aprendizagem 72h Didática I 

Psicologia Educacional 72h  

Matemática nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental III  72h Matem. Séries Inic do Ens Fund 
II 

Português nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental  72h  

Estágio e Docência 72h  

 
 
 

5º 
 

Psicologia do Desenvolvimento  72h Psicologia Educacional 

O Lúdico e as Múltiplas Linguagens na Escola  72h  

Estatística Básica Aplicada à Educação  72h  

Metodologia da Educação Infantil  72h  

Metodologia da Alfabetização 36h  

Estágio Supervisionado I 100h Planej. Estágio e Docência 

 
 
 

6º 

Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa  72h  

Metodologia do Ensino da Matemática 72h  

Metodologia do Ensino da História e Geografia 72h  

Metodologia do Ensino das Ciências  72h  

Psicologia da Aprendizagem 36h Psic. Educ. e do Desenv. 

Estágio Supervisionado II 100h Estágio Sup. I 

 
 
 

7º 

Educação Indígena 72h  

Fundamentos Metodológicos da Educação do Campo  72h  

Pesquisa em Educação 72h Metodolog. Trab. Científico 

Políticas da Educação Básica 72h  

Libras 36h  

Estágio Supervisionado III 100h Estágio Sup. II 

 
 
 

8º 

Ética na Educação 72h  

Educação de Jovens e Adultos com ênfase na Educação do 
Campo  

72h  

Fundamentos da Gestão Escolar do Campo  72h  

Educação Especial  72h  

Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação 36h  

 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 72h  

Carga Horária Disciplinas 2.880h  

Carga Horária Estágio Supervisionado 300h  

Carga Horária de Atividades Complementares 100h  

Carga Horária Total do Curso 3.280h  
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ANEXO D – Matriz currricular curso de Sociologia 

Matriz curricular do curso de licenciatura em Sociologia 

Sem. Disciplinas C. H. Total 
Créd. 

Teor. 

C.H. Teor. Créd. 

Prát. 

C.H. 

Prát. 

1º 

300h 

Introdução a Sociologia  60h 4 60h - - 

Fundamentos de Antropologia  60h 4 60h - - 

Humanidades 60h 4 60h - - 

Comunicação Oral e Escrita 60h 4 60h - - 

Metodologia do Trabalho Científico 60h 4 60h - - 

C.H. e Créditos 300h 20 300h - - 

2º 

300h 

 

Sociologia Clássica  60h 4 60h - - 

Introdução a Ciência Política  60h 4 60h - - 

Psicologia Educacional  60h 4 60h - - 

Produção Textual  60h 4 60h - - 

Políticas da Educação Básica  60h 4 60h - - 

                            C.H. e Créditos 300h 20 300h - - 

3º 

300h 

 

Sociologia Contemporânea 60h 4 60h - - 

Teoria Política I  60h 4 60h - - 

Filosofia e Sociedade 60h 4 60h - - 

Fundamentos da Educação  60h 4 60h - - 

Didática Geral 60h 4 60h - - 

C.H. e Créditos 300h 20 300h - - 

4º 

435h 

 

LIBRAS 60h 2 30h 1 30h 

Introdução aos Estudos Históricos (PPP História) 60h 4 60h - - 

Epistemologia das Ciências Sociais 60h 4 60h - - 

Prática Profissional I 105h 3 45h 2 60h 

Estágio Curricular Supervisionado I 150h 2 30h 4 120h 

C.H. e Créditos 435h 15 225h 7 210h 

5º 

435h 

Sociologia do Desenvolvimento 60h 4 60h - - 

História da Educação 60h 4 60h - - 

Formação Econômica e Política do Brasil (PPP História) 60h 4 60h - - 

Prática Profissional II 105h 3 45h 2 60h 

Estágio Curricular Supervisionado II 150h 2 30h 4 120h 

C.H. e Créditos 435h 17 255h 6 180h 

6º 

435h 

Metodologia em Ciências Sociais 60h 4 60h - - 

Sociologia da Educação 60h 4 60h - - 

Sociologia Rural 60h 4 60h - - 

Prática Profissional III 105h 3 45h 2 60h 

Estágio Curricular Supervisionado III 150h 2 30h 4 120h 

C.H. e Créditos 435h 17 255h 6 180h 

7º 

345h 

Geografia Econômica (PPP Geografia) 60h 4 60h - - 

Etnologia da Amazônia  60h 4 60h - - 

Filosofia da Educação 60h 4 60h - - 

Seminário Temático em Sociologia 60h 4 60h - - 

Prática Profissional IV 105h 3 45h 2 60h 

C.H. e Créditos 345h 19 285h 2 60h 

8º 

300h 

Sociologia Urbana 60h 4 60h - - 

Pensamento Sociológico Brasileiro  60h 4 60h - - 

Movimentos Sociais, Emancipação e Direitos Humanos 60h 4 60h - - 

Sociologia do Trabalho 60h 4 60h - - 

Trabalho de Conclusão de Curso 60h 4 60h - - 

C.H. e Créditos 300h 20 300h - - 

TOTAL 2.850h 148 2.220h 
2

1 
630h 

Atividades Complementares                                             200h 

Total Geral da C/H 3.050h 
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Núcleo das disciplinas comuns a todos os cursos da UERR 240h 

Núcleo das disciplinas comum às licenciaturas da UERR 240h 

Prática profissional  420h 

Estágio supervisionado 450h 

Núcleo das disciplinas específicas ao curso de licenciatura em sociologia 1500h 

Atividades complementares  200h 

Total de carga horária 3.050h 
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ANEXO E – Matriz curricular do curso de Filosofia (UERR) 

Sem. Disciplinas 
C. H. 
Total 

Créd. 
Teor. 

C.H. 
Teor. 

Créd. 
Prát. 

C.H. 
Prát. 

Pré-Requisito 

1º 

300h 

História da Filosofia Antiga I 60h 4 60h 0  - 

Introdução à Filosofia 60h 4 60h 0  - 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

60h 
2 30h 1  - 

Leitura e Produção de Texto 60h 4 60h 0  - 

Ética I  60h 4 60h 0  - 

C.H. e Créditos 300h 18 270h 1   

2º 

315h 

 

História da Filosofia Antiga II 60h 
4 60h 0  História Fil. Antiga 

I 

Metodologia da Leitura e 
Produção de Textos Filosóficos 

60h 
2 30h 1  

- 

Lógica I 60h 4 60h 0  - 

Filosofia Geral: Problemas 
Metafísicos 

60h 
4 60h 0  - 

Psicologia Educacional 75h 5 75h 0  - 

C.H. e Créditos 315h 19 285h 1   

3º 

315h 

 

História da Filosofia Medieval I 60h 4 60h 0  - 

Lógica II 75h 3 45h 1  Lógica I 

Teoria do Conhecimento 60h 4 60h 0  - 

Didática Geral 75h 5 75h 0  - 

Introdução à LIBRAS 30h 2 30h 0  - 

Seminário de História da Filosofia 
Antiga 

30h 
0 0h 1  - 

C.H. e Créditos 330h 18 270h 2   

4º 

330h 

 

História da Filosofia Medieval II 60h 
4 60h 0  História Fil. 

Medieval I 

Ética II 75h 3 45h 1  Ética I 

Metodologia do Ensino de 

Filosofia 
75h 

1 15h 2  - 

Política da Educação Básica 75h 5 75h 0  - 

Epistemologia 60h 4 60h 0  - 

C.H. e Créditos 345h 17 255h 3   

5º 

375h 

História da Filosofia Moderna I 60h 4 60h 0  - 

Filosofia Política I 60h 4 60h 0  - 

Fundamentos da Educação  75h 5 75h 0  - 

Pensamento Filosófico no Brasil e 
na América Latina 

30h 2 30h 0  - 

Seminário de História da Filosofia 
Medieval 

30h 0 0h 1  - 

Estágio Supervisionado I 135h 3 45h 3  - 

C.H. e Créditos 390h 
18 270h 4 120h 

 

6º 

390h 

História da Filosofia Moderna II 60h 4 60h 0  História Fil. 
Moderna I 

Filosofia Política II 75h 3 45h 1  Filosofia Política I 

Filosofia da Linguagem I 60h 4 60h 0 0 - 

Ontologia 30h 2 30h 0 0 - 

Projeto de TCC 30h 2 30h 0 0 Met. Trab. 

Científico 

Estágio Supervisionado II 135h 3 45h 3 9 Estágio Superv. I 

C.H. e Créditos 390h 18 270h 4 1  
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7º 

390h 

História da Filosofia 

Contemporânea I 
60h 

4 60h 0 0 
- 

TCC I 60h 4 60h 0  Projeto de TCC 

Filosofia da Linguagem II 75h 3 45h 1  - 

Seminário de História da Filosofia 

Moderna 
30h 

0 0h 1  
- 

Optativa I 30h 2 30h 0  - 

Estágio Supervisionado III 135h 3 45h 3  Estágio Superv. II 

C.H. e Créditos 390h 16 240h 5   

8º 

330h 

História da Filosofia 

Contemporânea II 
60h 

4 60h 0  
História Fil. 
Contemp. I 

Filosofia da Mente 75h 3 45h 1  - 

TCC II 75h 5 75h 0  TCC I 

Estética 75h 3 45h 1  - 

Optativa II 30h 2 30h 0  - 

Seminário de História da Filosofia 
Contemporânea  

30h 0 0h 1  - 

C.H. e Créditos 345h 17 255h 3  Das 690h 
práticas, 270h são 

referentes ao 
Estágio, portanto, 
420h são 

referentes à 
Prática como 
Componente 

Curricular 

TOTAL 2790h 141 2115h 23 690h 

Atividades Complementares 200 h 

Total Geral da C/H 2990 h 
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ANEXO F – Matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática 

Semestre Componente Curricular Código Carga 
Horária 

Pré-Requisitos 

1º 

 

Comunicação Oral e Escrita NC01 72h Livre 

Metodologia do Trabalho Científico NC02 72 h Livre 

Geometria Analítica LMNE 01 72 h Livre 

Fundamentos de Matemática I LMNE 02 72 h Livre 

Estatística Aplicada LMNE 03 72 h Livre 

2º 

 

Humanidades NC03 72 h Livre 

Produção Textual NC04 72 h Livre 

Fundamentos de Matemática II LMNE 04 72 h Livre 

Cálculo Diferencial e Integral I LMNE 05 72 h LMNE 01 

Geometria Plana LMNE 06 72 h Livre 

3º 

 

Fundamentos da Educação NP01 72 h Livre 

Didática Geral NP02 72 h Livre 

Fundamentos de Matemática III LMNE 07 72 h Livre 

Cálculo Diferencial e Integral II LMNE 08 72 h LMNE 05 

Prática Profissional I LMPP01 80 h Livre 

4º 

 

Política da Educação Básica NP03 72h Livre 

Didática e Avaliação em Matemática  LMNP 01 72 h NP02 

TIC no Ensino da Matemática LMNP 02 72 h Livre 

Prática Profissional II LMPP02 80h LMPP 01 

Estágio Supervisionado I  LMES 01 100h NP01, LMPP01 

5º 

 

Psicologia Educacional NP04 72 h Livre 

Física Básica LMNE 09 72h LMNE 08 

Álgebra Linear LMNE 10 72h Livre 

Prática Profissional III LMPP03 80h LMPP 01 

Estágio Supervisionado II LMES 02 100h LMES 01 

6º 

 

Libras NP05 36h Livre 

Fundamentos de Álgebra  LMNE 11 72h LMNE 10 

Geometria Espacial LMNE 12 72h Livre 

Prática Profissional IV LMPP 04 80h LMPP 01 

Estágio Supervisionado III LMES 03 100h LMES 01 

 

7º 

Fundamentos de Análise  LMNE 13 72h LMNE 08 

História da Matemática  LMNE14 72h Livre 

 

7º 

 

Fundamentos de Análise  LMNE 13 72h LMNE 08 

História da Matemática  LMNE14 72h Livre 

Prática Profissional V LMPP 05 80h LMPP 01 

Estágio Supervisionado IV LMES 04 100h LMES 01 

Projetos de Ensino de Matemática LMAC 01 36h NC02 

8º 

 

Teoria dos Números LMNE15 72h Livre 

Modelagem e Equações Diferenciais  LMNE16 72h LMNE 08 

Seminários Temáticos  LMNP 03 72h LMNE13 

Trabalho de Conclusão de Curso  LMAC 02 72h LMAC 01 

Atividades Acadêmicas Complementares LMAC 03 200h Livre 

Total 3.088h  
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ANEXO G – Matriz curricular do curso de Letras 

Semestre Disciplina Créditos Carga horária total Pré-requisito 

1º sem 

Introdução à 

Filosofia 
4 60 60 4 

   
Leitura e 
Produção 

Textual 

4 60 60 4 
   

Introdução à 
Literatura 

4 60 60 4 
   

Introdução à 
Linguística 

4 60 60 4 
   

Metodologia 
do Trabalho 

Científico 
4 60 60 4 

   

Total 20 300 300 20 0 0 
 

2º sem 

Produção 
Textual 

4 60 60 4   
 

Fundamentos 
da Educação 

5 75 75 5    

Fonética e 

Fonologia 
4 60 60 4    

Gêneros 
Literários 

4 60 60 4   
 

Psicologia da 

Educação 
4 60 60 4   

 
Total 21 315 315 21 0 0 

 

3º sem 

Didática Geral 5 75 75 5 
   

Políticas da 
Educação 

Básica 
5 75 75 5 

   

Filologia 
Portuguesa 

4 60 60 4 
   

Morfologia 5 90 60 4 30 1 
 

Prática 
Profissional I 

4 90 30 2 60 2 
 

Total 23 390 300 20 90 3 
 

 
 
 

4º sem 

Sociolinguística 4 60 60 4 
   

Sintaxe 5 90 60 4 30 1 
 

Literatura 
Portuguesa I 

4 60 60 4 
   

Literatura 
Brasileira I 

4 60 60 4 
   

Prática 
Profissional II 

5 105 45 3 60 2 Prática Profissional I 

Total 22 375 285 19 90 3 
 

5º sem 

Literatura 
Portuguesa II 

5 90 60 4 30 1  

Tópicos em 

Morfossintaxe 
do Português 

5 90 60 4 30 1 Morfologia/ Sintaxe 

Semântica 4 60 60 4 
  

 

Literatura 

Brasileira II 
5 90 60 4 30 1  

Estágio com 
Pesquisa I 

3 75 15 1 60 2 

Fundamentos da Educação/ 
psicologia da Educação/ 

Políticas da Educação Básica/ 
Didática Geral/ Prática 
Profissional I/ Prática 

Profissional II 

Total 22 405 255 17 150 5 
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Semestre Disciplina Créditos Carga horária total Pré-requisito 

6º sem 

Linguística 

Textual 
5 90 60 4 30 1 

 
Literatura 

Brasileira III 
4 60 60 4   

 
Libras 4 60 60 4   

 
Educação 
Especial 

4 60 60 4 
   

Literatura 
Infanto-juvenil 

4 60 60 4 
   

Estágio com 
Pesquisa II 

3 90 0 0 90 3 Estágio com Pesquisa I 

Total 22 390 270 18 120 4 
 

 
 

 
7º sem 

Literatura 
Regional 

4 60 60 4 
   

Pesquisa na 
área de Letras 

2 60 0 0 60 2  

Literatura 
Contemporânea 

5 90 60 4 30 1  

Crítica Literária 4 60 60 4    

Estágio 
Supervisionado 
I na Regência 

do Ensino 
Fundamental 

4 120 30 1 90 3 
Estágio com Pesquisa I e 

Estágio com Pesquisa II 

Total 19 390 210 13 180 6 
 

8º sem 

Literatura 

Comparada 
4 60 60 4   

 

Literatura Afro-
brasileira 

4 60 60 4 
   

Línguas 
Indígenas 

4 60 60 4 
   

Estágio 

Supervisionado 
II na Regência 

do Ensino 

Médio 

4 120 30 1 90 3 
Estágio Supervisionado I na 

Regência do Ensino 
Fundamental 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
4 60 60 4   Pesquisa na área de Letras 

Total 20 360 270 17 90 3 
 

Total das Disciplinas 2925 Equivalência 

Estágio Supervisionado 405 Créditos teóricos 1 = 15 horas 

Atividades complementares 200 Créditos Práticos 1 = 30 horas 

Total Geral do Curso Carga Horária 3.125 
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ANEXO H – Matriz currricular curso  de Química 

DISCIPLINA 
CRÉDITOS CC.H. PRÉ-REQUISITO 

Total Teórico Prático   

1
o
 SEMESTRE 

Química Geral Teórica e Experimental  I 5 4 1 90 -- 

Matemática Básica 4 4 0 60 -- 

Introdução à filosofia 4 4 0 60 -- 

Metodologia do Trabalho Científico 4 4 0 60 -- 

Leitura e Produção Textual 4 4 0 60 -- 

TOTAL 21 20 1 330  

2
o
 SEMESTRE 

História da Química 4 4 0 60 -- 

Fundamentos da Educação Básica 5 5 0 75 -- 

Química Geral Teórica e Experimental II 4 3 1 75 Química Geral Teórica e 
Experimental I  

Cálculo Diferencial e Integral I 5 5 0 75 Matemática Básica 

Biologia Celular 3 2 1 60 -- 

TOTAL 21 19 2 345  

3
o
 SEMESTRE 

 Total Teórico Prático   

Física I 3 2 1 60 Matemática Básica 

Química Inorgânica Teórica e 

Experimental I 

4 3 1 75 Química Geral Teórica e 

Experimental II 

Química Orgânica Teórica e 
Experimental I 

4 3 1 75 Química Geral Teórica e 
Experimental II 

Psicologia Educacional 4 4 0 60 -- 

Cálculo Diferencial e Integral II 5 5 0 75 Cálculo I 

TOTAL 20 17 3 345  

4
o
 SEMESTRE 

Física II 4 4 0 60 Física I 

Química Inorgânica Teórica e 
Experimental II 

4 3 1 75 Química Inorgânica Teórica e 
Experimental I 

Química Orgânica Teórica e 

Experimental II 

4 3 1 75 Química Orgânica Teórica e 

Experimental I 

Prática de Ensino de Química I   5 4 1 90 Química Geral Teórica e 

Experimental II 

Didática Geral 5 5 0 75 Psicologia Educacional 

TOTAL 22 19 3 375  

5
o
 SEMESTRE 

Físico-Química Teórica e Experimental I 4 3 1 75 Química Geral Teórica e 

Experimental II 
Física II 

Prática de Ensino de Química II 5 4 1 90 Prática de Ensino de Química I   

Química Analítica Teórica e Experimental I 4 3 1 75 Química Geral Teórica e 
Experimental II 

Estatística Básica 4 4 0 60 Matemática Básica 

Educação Especial 4 4 0 60  

TOTAL 21 18 3 360  

6
o
 SEMESTRE 

Físico-Química Teórica e Experimental II 4 3 1 75 Físico-Química Teórica e 
Experimental I 

Química Analítica Teórica e Experimental 
II 

4 3 1 75 Química Analítica Teórica e 
Experimental I 

Instrumentação para o Ensino de 
Química   

5 4 1 90 Química Geral Teórica e 
Experimental II 

Tecnologias digitais para o ensino de 

Química 

2 2 0 30 --- 

Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 4 4 0 45  

TOTAL 19 16 3 330  

7
o
 SEMESTRE 

Prática para a pesquisa no Ensino de 

Química   

5 3 2 105 Metodologia do Trabalho Científico; 

Instrumentação para o Ensino de 
Química   

Química Ambiental 3 2 1 60 Química Geral Teórica e 

Experimental II 

Bioquímica 4 3 1 75 Biologia Celular; 
Química Orgânica Teórica e 

Experimental II 

Estágio Supervisionado I 6 3 3 135 Prática de Ensino de Química II; 

OPTATIVA I 3 3 0 45  

TOTAL 21 14 7 420  
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8
o
 SEMESTRE 

Análise Instrumental I 4 3 1 75 Química Geral Teórica e 
Experimental II 

Química Analítica Teórica e 
Experimental II 

Química Industrial 3 2 1 60 Química Geral II Teórica e 

Experimental 

Estágio Supervisionado II 6 3 3 135 Estágio Supervisionado I 

Seminário Avançado I 2 2 0 30 Prática para a pesquisa no Ensino 

de Química   

OPTATIVA II 3 3 0 45  

TOTAL 18 13 5 345  

9
o
 SEMESTRE 

Estágio Supervisionado III 6 3 3 135 Estágio Supervisionado II 

TCC 5 5 0 75 Prática para a pesquisa no Ensino 
de Química   

Seminário Avançado II 2 2 0 30 Seminário Avançado I 

Análise Instrumental II 4 3 1 75 Química Geral Teórica e 
Experimental II 

Análise Instrumental I 

TOTAL 17 13 4 315  
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ANEXO I – Matriz currricular curso Ciências Biológicas 

Etapa Disciplinas CHT CRT CHP CR P CH 

total 

CR 

total 

Pré-requisito 

1º Matemática básica 60 4   60 4 
 

Física Geral 30 2 30 1 60 3 
 

Química Geral e Orgânica 45 3 15 0,5 60 3,5 
 

Introdução à filosofia 60 4   60 4 
 

Metodologia do Trabalho do Científico 30 2 30 1 60 3  

  TOTAL: 255 17 45 1,5 300 18,5 
 

2º Bioquímica  45 3 30 1 75 4 Química Geral e 

Orgânica 

Biologia Celular 45 3 15 0,5 60 3,5 
 

Leitura e Produção textual 60 4   60 4  

Princípios de taxonomia 30 2 15 0,5 45 2,5 
 

Psicologia Educacional 75 5   75 5 
 

Prática Transposição de conteúdo I   15 0,5 15 0,5 
 

  TOTAL 240 16 90 3 330 19 
 

3º Anatomia Vegetal 30 2 15 0,5 45 2,5 
 

Zoologia de Invertebrados I 45 3 30 1 75 4 
 

Histologia 30 2 30 1 60 3 Biologia Celular 

Fundamentos de anatomia humana 45 3 15 0,5 60 3,5 
 

Didática Geral 75 5   75 5 
 

 

Prática Transposição de conteúdo II   15 0,5 15 0,5 
 

Prática de ensino: Temas Transversais 15 1 30 1 45 2 
 

  TOTAL: 225 15 150 5 375 20 
 

4º Organografia Vegetal 30 2 30 1 60 3 Anatomia 

Vegetal 

Estatística básica 60 4   60 4 Matemática 

básica 

Zoologia de Invertebrados II 45 3 30 1 75 4 Zoologia de 

Invertebrados I 

Políticas da Educação Básica 75 5   75 5 
 

Prática Transposição de conteúdo III   15 0,5 15 0,5 
 

Prática de ensino: TICs 15 1 30 1 45 2 
 

Estágio Institucional 30 2 75 2,5 105 4,5 
 

  TOTAL 255 17 180 6 435 23 
 

5º Sistemática Vegetal I 30 2 30 1 60 3 Organografia 

Vegetal 

Zoologia de Cordados I 30 2 30 1 60 3 Zoologia de 

Invertebrados II 

Biofísica 30 2 30 1 60 3 
 

Educação especial 60 4   60 4 
 

Prática Transposição de conteúdo IV   15 0,5 15 0,5 
 

Prática de ensino: Experimentação 15 1 30 1 45 2 
 

Estágio Escola–Comunidade 30 2 75 2,5 105 4,5 
 

  TOTAL 195 13 210 7 405 20 
 

6º Ecologia de Ecossistemas 45 3 30 1 75 4 
 

Sistemática Vegetal II 30 2 30 1 60 3 Sistemática 

Vegetal I 

Genética Básica 30 2 30 1 60 3 Biologia Celular 

        

Zoologia de Cordados II 30 2 30 1 60 3 Zoologia de 

Cordados I 

Prática Transposição de conteúdo V   15 0,5 15 0,5 
 

Prática de ensino: Espaços não formais 15 1 30 1 45 2  

Estágio de regência no Ensino Fundamental 30 2 75 2,5 105 4,5 
 

  TOTAL 180 12 240 8 420 20 
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7º Ecologia de Populações e Comunidades 45 3 30 1 75 4 Eco. de 

Ecossistemas 

Microbiologia 45 3 15 0,5 60 3,5 Biologia Celular 

Embriologia 30 2   30 2 Histologia 

Fisiologia Vegetal 60 4 30 1 90 5 Organografia 

Vegetal 

Prática Transposição de conteúdo VI   15 0,5 15 0,5 
 

Prática de ensino: Elaboração de projetos 30 2 30 1 60 3 MTC 

Estágio de regência no Ensino Médio 30 2 75 2,5 105 4,5 
 

  TOTAL 240 16 195 6,5 435 22,5 
 

8º Biologia Molecular 30 2 30 1 60 3 Genética Básica 

Fisiologia humana e animal comparada 60 4 15 0,5 75 4,5 Biofísica 

Educação ambiental 45 3   45 3 
 

Evolução 30 2 30 1 60 3 Genética Básica 

Geologia  30 2 30 1 60 3 
 

Prática de ensino: Análise do Livro Didático 15 1 30 1 45 2 
 

Prática Transposição de conteúdo VII   15 0,5 15 0,5 
 

Trabalho de Conclusão de Curso I 30 2     Prática de 

ensino – 

Elaboração de 

projetos 

  TOTAL 240 16 150 5 390 21 
 

9º Biogeografia 60 4   60 4 Eco. de pop. e 

comunidades 

Paleontologia 30 2 30 1 60 3 Geologia 

Limnologia 30 2 30 1 60 3 Eco. de pop. e 

comunidades 

Libras 60 4   60 4 
 

Parasitologia 45 3 15 05 60 35 

 

Prática Transposição de conteúdo VIII   15 0,5 15 0,5 
 

  TOTAL 225 15 90 3 315 18 
 

 Disciplina de oferta regular       
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 60 4 0  60 4 Trabalho de 

Conclusão de 

Curso I 

CARGA HORÁRIA TOTAL (h)     3435 184 
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ANEXO J – Parecer de Mérito 
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ANEXO K – Autorização para realização de pesquisa  
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ANEXO L – Folha de rosto para pesquisa 
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APÊNDICE A – Carta convite com roteiro das entrevistas com os sujeitos 

(coordenadores) dos cursos de licenciatura da UERR  

 

 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
                          Pós-Graduação em Educação: Currículo 

 

Orientador Prof.ª. Drª. Branca Jurema Ponce - PUCSP 

Autor: Oziris Alves Guimarães 

Título do Projeto de Pesquisa: A Formação de Professores pela UERR: um estudo no 
Campus de Rorainópolis. 
Nível: Doutorado 

 
Carta-convite  
Senhores coordenadores (a) dos Cursos de Letras-Literatura, Matemática, Química, Filosofia, 

Pedagogia, Biologia e Sociologia da Universidade Estadual de Roraima (UERR) que ministraram 

disciplinas no Campus de Rorainópolis. 

Tenciona-se com as entrevistas identificar, num primeiro momento, as contribuições da 

Universidade Estadual de Roraima (UERR), Campus de Rorainópolis no processo de formação de 

professores. Por conta disso, optou-se dividir a tese em quatro capítulos: a formação de professores 

na perspectiva do conceito de esclarecimento no contexto da teoria crítica; licenciatura: desafios 

conceituais na contemporaneidade; a trajetória da Universidade Estadual de Roraima, Campus de 

Rorainópolis e o currículo da formação de professores; o currículo da formação de professores no 

contexto educacional da Universidade Estadual de Roraima. 

Considerando os cursos de licenciaturas enquanto lócus da formação de professores para 

educação, optou-se nesse trabalho pesquisar os cursos de licenciaturas da UERR entre 2005 a 2015 

no Campus de Rorainópolis. 

 Os sujeitos da pesquisa são: coordenadores (7) dos cursos, professores (14) e egressos (35) 

do período supracitado. Optou-se em levantar duas questões objetivando estruturar o percurso da 

entrevista na tentativa de compreender as vozes e suas leituras. Que são elas: 

1) Em linhas gerais, caracterize, além da formação técnica, científica e pedagógica, como se 

dá a formação política do licenciando do Curso.  

2) Qual a contribuição do curso de licenciatura para um processo de formação emancipadora, 

no sentido de esclarecer o licenciando das questões sociais, políticas e ecológicas?  

Rorainópolis, 28 de abril de 2016. 

Oziris A. Guimarães 
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APÊNDICE B – Carta convite com roteiro das entrevistas com os sujeitos 

(professores) dos cursos de licenciatura da UERR 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
                        Pós-Graduação em Educação: Currículo 

Orientadora: Profa. Dra. Branca Jurema Ponce - PUCSP 
Autor: Oziris Alves Guimarães 
Título do Projeto de Pesquisa: A Formação de Professores pela UERR: um estudo no 
Campus de Rorainópolis. 
Nível: Doutorado 
 
Carta-convite  

Senhores professores (a) dos Cursos de Letras-Literatura, Matemática, Química, Filosofia, 

Pedagogia, Biologia e Sociologia da Universidade Estadual de Roraima (UERR) que ministraram 

disciplinas no Campus de Rorainópolis. 

Tenciona-se com as entrevistas identificar, num primeiro momento, as contribuições da 

Universidade Estadual de Roraima (UERR), Campus de Rorainópolis no processo de formação de 

professores. Por conta disso, optou-se dividir a tese em quatro capítulos: a formação de professores 

na perspectiva do conceito de esclarecimento no contexto da teoria crítica; licenciatura: desafios 

conceituais na contemporaneidade; a trajetória da Universidade Estadual de Roraima, Campus de 

Rorainópolis e o currículo da formação de professores; o currículo da formação de professores no 

contexto educacional da Universidade Estadual de Roraima. 

Considerando os cursos de licenciaturas enquanto lócus da formação de professores para 

educação, optou-se nesse trabalho, pesquisar os cursos de licenciaturas da UERR entre 2005 a 2015 

no Campus de Rorainópolis. 

Os sujeitos da pesquisa são: coordenadores (7) dos cursos, professores (14) e egressos (35) 

do período supracitado. Optou-se em levantar duas questões objetivando estruturar o percurso da 

entrevista na tentativa de compreender as vozes e suas leituras. Que são elas: 

1) Qual a identificação do “perfil” dos professores em relação à inserção dele no curso de 

licenciatura (disciplina e a área que atua)?. 

2)  Como avalia que o curso de licenciatura no qual trabalha contribui para um processo de 

emancipação dos professores em formação e formados pelo curso? 

Na oportunidade, reitero que os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido estão 

direcionados aos próprios sujeitos investigados, os quais serão, assim, devidamente instruídos sobre 

a natureza da pesquisa. Ainda, do ponto de vista ético, foi solicitada a autorização do Reitor da 

Universidade Estadual de Roraima onde acontecerá a pesquisa. O projeto atende aos requisitos de 

clareza, objetividade, concisão, fundamentação e adequação às normas. 

Diante do exposto, venho, respeitosamente, através desta, solicitar agendamento para 

efetuar a referida entrevista. Outrossim, vale reiterar a importância de Vossa contribuição para com o 

objeto desse estudo. 

Rorainópolis, 18 de maio de 2016. 

Oziris A. Guimarães 
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APÊNDICE C – Carta convite com roteiro das entrevistas com os sujeitos (egressos) 

dos cursos de licenciatura da UERR 

 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Pós-Graduação em Educação: Currículo 
Orientador Prof.ª. Drª. Branca Jurema Ponce - PUCSP 
Autor: Oziris Alves Guimarães 
Título do Projeto de Pesquisa: A Formação de Professores pela UERR: um estudo no 
Campus de Rorainópolis. 
Nível: Doutorado 
 
Carta-convite  
 
Senhores egressos (a) dos Cursos de Letras-Literatura, Matemática, Química, Filosofia, 

Pedagogia, Biologia e Sociologia da Universidade Estadual de Roraima (UERR) que concluíram seus 

cursos no Campus de Rorainópolis. 

Tenciona-se com as entrevistas identificar, num primeiro momento, as contribuições da 

Universidade Estadual de Roraima (UERR), Campus de Rorainópolis, no processo de formação de 

professores. Por conta disso, optou-se dividir a tese em quatro capítulos: a formação de professores 

na perspectiva do conceito de esclarecimento no contexto da teoria crítica; licenciatura: desafios 

conceituais na contemporaneidade; a trajetória da Universidade Estadual de Roraima, Campus de 

Rorainópolis, e o currículo da formação de professores; o currículo da formação de professores no 

contexto educacional da Universidade Estadual de Roraima. 

Considerando os cursos de licenciaturas enquanto lócus da formação de professores para 

educação, optou-se nesse trabalho, pesquisar os cursos de licenciaturas da UERR entre 2005 a 2015 

no Campus de Rorainópolis. 

Os sujeitos da pesquisa são: coordenadores (7) dos cursos, professores (14) e egressos (35) 

do período supracitado. Optamos em levantar três questões objetivando estruturar o percurso da 

entrevista na tentativa de compreender as vozes e suas leituras. Que são elas: 

1. Qual sua formação superior e há quantos anos está atuando como professor(a)? 

 

2. Que expectativas você tinha sobre sua formação quando ingressou no curso? Suas 

expectativas foram satisfeitas no decorrer do curso? 

 

3. Você avalia que a formação recebida na universidade tornou possível o entendimento e a 

autopromoção de sua autonomia e emancipação? Como isso se deu? 

 

Na oportunidade, reitero que os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido estão 

direcionados aos próprios sujeitos investigados, os quais serão, assim, devidamente instruídos sobre 

a natureza da pesquisa. Ainda, do ponto de vista ético, foi solicitada a autorização do reitor da 

Universidade Estadual de Roraima onde acontecerá a pesquisa. O projeto atende aos requisitos de 

clareza, objetividade, concisão, fundamentação e adequação às normas. 

Diante do exposto, venho, respeitosamente, através desta, solicitar agendamento para 

efetuar a referida entrevista. Outrossim, vale reiterar a importância de Vossa contribuição com o 

objeto desse estudo. 

 

Rorainópolis, 28 de abril de 2016. 

Oziris A. Guimarães 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livreo e Esclarecido (TCLE) 

 Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

Pós-Graduação em Educação: Currículo 

 

Estamos convidando-o(a) para participar da pesquisa intitulada “O tratamento dado à questão 

do esclarecimento na trajetória do currículo de formação de professores em Roraima, nos Cursos de 

Licenciatura da UERR entre 2005 a 2015, no Campus de Rorainópolis”. O tratamento dado à questão 

do esclarecimento está ligado à Teoria Crítica, defendida por Adorno. Este trabalho faz parte da tese 

de Doutorado desenvolvida no programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, e tem como 

orientadora a Profa. Dra. Branca Jurema Ponce (PUC/SP) 

O projeto tem como objetivo: Compreender o tratamento dado à questão do esclarecimento 

nos currículos de formação de professores na historicidade de uma instituição pública de ensino 

superior, nos cursos de licenciatura, no Campus de Rorainópolis. 

Como metodologia de coleta de dados será utilizada a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas individuais, complementada com questionários e pesquisa documental.  

As entrevistas serão gravadas e os relatos serão mantidos em sigilo, servindo apenas para os 

fins da pesquisa, não se revelando os nomes dos participantes. Quando for necessário exemplificar 

determinada situação, sua privacidade será assegurada, uma vez que seu nome será substituído de 

forma aleatória. Os registros de voz serão transcritos para o papel e os registros ficarão de posse do 

pesquisador por cinco anos e após esse período serão incinerados. 

A sua participação não oferece risco algum, sendo o único desconforto o tempo que será 

gasto para responder o questionário. 

Será garantido também: 

 Receber resposta a qualquer dúvida ou questionamento sobre os procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa;  

 Não ter nenhum custo financeiro com este trabalho, bem como não receber qualquer 

tipo de valor financeiro neste sentido; 

 Poder retirar seu consentimento a qualquer momento, deixando de participar do 

estudo, sem que isso traga qualquer tipo de prejuízo; 

 Não ser identificado quando da divulgação dos resultados e que todas as 

informações obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados NESTA 

pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Este termo documento deverá ser assinado em duas vias, sendo que uma delas será retida 

pelo sujeito da pesquisa e a outra pelo pesquisador. O responsável pela pesquisa é o professor Oziris 

Alves Guimarães Fone: (92) 99152-2230  

Pelo presente termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que autorizo minha 

participação nesta pesquisa, pois fui devidamente informado (a), de forma clara e detalhada, livre de 

qualquer constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa, dos instrumentos de coletas de 

informação que serão utilizados, dos riscos e benefícios, conforme já citados neste termo.  

Data______/____/____  
                                                    
 _________________________         _________________________________ 
  Nome do (a) Entrevistado                               Assinatura do (a) Entrevistado 
                                                                                      

 __________________________         _________________________________ 

  Nome do (a) Pesquisador                               Assinatura do (a) Pesquisador 

 


