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1- O CURRÍCULO COMO CONSTRUTO SOCIAL 

Sabemos que o sistema educativo serve sempre a determinados interesses 

concretos. Tais interesses, evidentemente, refletem-se no currículo, haja vista ser este 

construto social sempre uma expressão do equilíbrio de interesses e forças que interferem 

decisivamente sobre a organização e o funcionamento do sistema educativo num dado 

momento, afinal é por meio dos currículos que são alcançados os fins da educação no 

ensino escolarizado. 

O currículo é uma construção cultural, e sempre constitui um modo de organizar 

as práticas educativas. Através dele, seus(suas) elaboradores(as) buscam concretizar a 

socialização, bem como os fins sociais e culturais que, espera-se, sejam alcançados por 

intermédio das práticas educativas formais. Não podemos perder de vista que em seus 

conteúdos e nas formas em que ele se apresenta, constitui-se numa opção historicamente 

configurada, fazendo parte, portanto, de uma trama ao mesmo tempo cultural, política, social 

e escolar. O currículo está perpassado por valores e pressupostos que necessitam ser 

decifrados, para que se possa descobrir os mecanismos que operam na sua concretização 

dentro dos espaços educacionais. 

O currículo modela-se dentro de sistemas escolares concretos, não sendo, 

portanto, uma realidade abstrata que se configura à margem do sistema educativo para o 

qual foi pensado, planejado e desenvolvido. 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de 

um modelo coerente de pensar a educação ou a aprendizagem 

necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na 

parte explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. É uma 

prática, expressão, da função socializadora e cultural que 

determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série 

de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a 

prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 
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comumente chamamos ensino. É uma prática que se expressa em 

comportamentos práticos diversos. O currículo, como projeto 

baseado num plano construído e ordenado, relaciona a conexão 

entre determinados princípios e uma realização dos mesmos, algo 

que há de comprovar e que nesta expressão prática concretiza seu 

valor. É uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim 

dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem 

frente a ele, professores que o modelam, etc (Sacristán, 1998, p. 15-

16). 

Não obstante a importância do currículo para o ensino e a educação, este tem 

sido bastante marginalizado nas discussões realizadas pelos(as) atores(atrizes) sociais 

envolvidos(as) no processo educativo. Seguindo uma tradição que se confunde com o 

próprio surgimento do campo do currículo enquanto objeto de estudos e práticas 

sistematizadas, este tem sido considerado algo restrito à esfera administrativa, sendo 

considerado de interesse dos(as) administradores(as), a quem cabe a tarefa de organizar e 

governar. Tradição instaurada, o currículo vem sendo desde então campo de decisão do(a) 

político(a) e do(a) administrador(a). Como conseqüência, as decisões que sobre o mesmo 

são tomadas, a elaboração da sua forma prescrita, as reformas que ele sofre são realizadas 

fora do sistema escolar, sendo os(as) professores(as) colocados(as) quase que 

invariavelmente à margem das discussões e decisões. Alertando-nos para as 

conseqüências desta realidade, Sacristán afirma que: 

Quando o currículo é uma realidade gestionada e decidida a partir da 

burocracia que governa os sistemas educativos, principalmente nos 

casos de tomadas de decisões centralizadas, é lógico que os 

esquemas de racionalização que essa prática gera sejam aqueles 

que melhor podem cumprir com as finalidades do gestor. A 

dificuldade de achar uma teorização crítica, reconceitualizadora, 

iluminadora e coerente sobre o currículo provém, em parte, de uma 

história na qual os esquemas gerados em torno do mesmo foram 

instrumentos do gestor ou, para o que gestionava esse campo, 

ferramentas pragmáticas mais que conceitos explicativos de uma 

realidade. Porque nos sistemas escolares modernos, principalmente 

quando se tomou consciência do poder que isso representa, o 

currículo é um aspecto acrescentado, e dos mais decisivos, na 

ordenação do funcionamento desses sistemas, que cai nas mãos da 
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administração. No currículo se intervém como se faz em outros 

temas e pelo fato de sua regulação estar ligada a todos os demais 

aspectos gestionados: níveis educativos, professorados, validações, 

promoções dos alunos, etc. (Sacristán, 1998, p. 32). 

Infelizmente, como resultado dessa tradição antidemocrática, centralizadora e 

burocratizante, a maioria dos(as) professores(as) foi ou se deixou ser apeada das decisões 

acerca do currículo, creditando à burocracia administrativa a competência de resolver e agir, 

inclusive sobre as decisões mais básicas acerca desse construto social. Assume a maioria 

deles(as) o papel passivo de mero(a) executor(a) de políticas curriculares. 

Vale ressaltar que política curricular está sendo aqui entendida enquanto uma 

dimensão da política educacional, cuja especificidade é a de estabelecer a forma de 

selecionar, organizar e modificar o currículo. As políticas curriculares assumem papel 

fundamental no processo de regulação do currículo. Elas não só estabelecem as decisões 

gerais a serem seguidas, como também subsidiam a ordenação jurídica e administrativa 

exigidas para a oficialização dos mesmos. 

Toda política curricular tem o poder de intervir na distribuição do conhecimento a 

ser realizado no interior dos estabelecimentos escolares, assim como incide diretamente 

sobre as práticas educativas. As políticas curriculares, portanto, têm um caráter prescritivo 

cuja manifestação mais concreta se dá no currículo oficial destinado ao ensino obrigatório. 

Todas essas funções às quais serve o currículo prescrito e ordenado pela 

administração fazem com que esse construto social exerça forte influência sobre a 

organização do sistema escolar, das escolas e da prática de ensino, tanto no que tange aos 

seus conteúdos quanto aos seus métodos. Ordenar o currículo, portanto, torna-se 

fundamental para o Estado no exercício da organização da vida social, afinal de contas, 

“ordenar a distribuição do conhecimento através do sistema educativo é um modo não só de 

influir na cultura, mas também em toda a ordenação social e econômica da 

sociedade”(Sacristán, 1998, p. 108). 

2- POLÍTICAS CURRICULARES EM TEMPOS DE RACIONALIDADE NEOLIBERAL 

Nos últimos quinze anos governos de diferentes países empenharam-se em 

promover reformas educacionais, através das quais profundas intervenções foram 

realizadas nos currículos. Percebe-se, sem grande esforço, que estas reformas vinculam-se 

ao projeto neoliberal que tem-se fortalecido neste mesmo período. É objetivando dar um 

novo ordenamento ao currículo, fazendo-o servir aos interesses deste projeto que se quer 
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hegemônico, que organismos internacionais, a exemplo do FMI, Banco Mundial, PNUD, 

UNESCO, etc., vêm impondo aos governos nacionais a implementação de novas políticas 

curriculares em seus sistemas educacionais. 

Tais políticas curriculares fazem parte de um processo mais amplo de reformas 

no mundo da educação. Essas reformas inserem-se em um processo cujas características 

permitem afirmar estar ocorrendo uma colonização da educação e, mais especificamente, 

do currículo, pelos imperativos da economia. Esse processo de colonização tem sido 

responsável pela submissão da educação, do currículo e, em conseqüência, de todo o 

sistema de ensino às regras do mercado. 

Como afirma Silva (1995 e 1998), a educação, as instituições educacionais e 

seus currículos, em particular, têm sido vítimas da ofensiva de um projeto de redefinição 

global das esferas social, política e pessoal, cujo objetivo central é promover tanto a 

reestruturação econômica, política e social, quanto a reelaboração e redefinição do nosso 

imaginário social. 

No centro dessa redefinição está o currículo. Redefinir a educação 

como capitalista implica redefinir as próprias noções do que constitui 

conhecimento. O conhecimento deixa de ser um campo sujeito à 

interpretações e à controvérsia para ser simplesmente um campo de 

transmissão de habilidades e técnicas que sejam relevantes para o 

funcionamento do capital. O conhecimento deixa de ser uma questão 

cultural, ética e política para se transformar numa questão 

simplesmente técnica. É o currículo, como local onde se processa, se 

produz e se transmite conhecimento, bem como local onde se 

produzem subjetividades, que também se vê profunda e radicalmente 

afetado por essa redefinição. Se a educação é o campo de batalha 

preferencial da luta social mais ampla em torno do significado, o 

currículo é, então, o ponto focal dessa luta. Não será precisamente 

por isso que o currículo é um dos alvos preferenciais das atuais 

‘reformas’ neoliberais da educação? (Silva, 1998, p.9). 

A reforma educacional que vem sendo realizada no Brasil, e mais 

especificamente a reforma curricular que através dela vem sendo levada a cabo, inserem-se 

neste processo. A implementação de Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como de 

Parâmetros Curriculares também nacionais, derivam das agendas acordadas pelo governo 

brasileiro junto a organismos internacionais, através das quais o estado compromete-se em 

promover um novo ordenamento para o conhecimento que se quer produzido/ensinado nas 
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escolas. O que estamos presenciando é a submissão da escola e do currículo aos 

imperativos da economia postos pelo projeto neoliberal. 

3- AS PRESCRIÇÕES CURRICULARES NA NOVA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 
BRASILEIRA 

Como não poderia deixar de ser, o currículo foi na nova legislação educacional 

brasileira, objeto de profundas transformações. A fim de que a política curricular pensada 

para o país, que é em essencial uma política do conhecimento oficial, pudesse ter a base 

legal que garantisse a sua implementação, o(a) legislador(a) não só tratou de investir na 

concepção de currículo, como também no próprio desenho que o mesmo passaria a ter. 

Ao contrário da legislação anterior - Lei Nº 5692/71 -, que concebia o currículo 

enquanto um rol de disciplinas que deveriam compor um dado curso, a Lei 9394/96, a nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, adota uma concepção, em que o 

currículo é a expressão de princípios e metas a que se propõe a educação, e mais 

especificamente o projeto educativo que a persegue. Reputo ser a flexibilidade a 

característica mais marcante da nova concepção curricular prescrita pela legislação em 

vigor. 

A idéia de flexibilização tem sido ressaltada pelos curriculistas oficiais como 

fundamental para que os sistemas educacionais, escolas e os(as) próprios educadores(as) 

possam promover discussões, reelaborações e a adequação necessária a cada realidade. 

Os(as) críticos(as) dessa concepção têm afirmado que essa idéia de flexibilização - não 

obstante a aclamação ao respeito às diferenças e a pluralidade que tem lhe acompanhado 

nos discursos e documentos oficiais -, foi apropriada pelo capital e ressignificada. A 

flexibilização curricular é a garantia da formação de trabalhadores também flexíveis, perfil 

desejado em uma economia flexível. Como bem nos lembra Frigotto, “ a integração, a 

qualidade e a flexibilidade constituem-se nos elementos-chave para dar os saltos de 

produtividade e competitividade” (1995b, p. 43). 

Vale lembrar que antes mesmo da LDB ter sido aprovada, outra Lei havia sido 

promulgada, dando ao Conselho Nacional de Educação a responsabilidade de cumprir com 

a tarefa de dar à organização pedagógica das distintas etapas de escolarização as suas 

diretrizes norteadoras. 

A Lei Nº 9131, de 24 de novembro de 1995, que criou o Conselho Nacional de 

Educação, em seu artigo 9º, alínea c, estabelece como atribuição da Câmara de Educação 

Básica desse Conselho a deliberação acerca de diretrizes curriculares propostas pelo 

Ministério da Educação e do Desporto. Essa Câmara, no entanto, só viria prescrever as 

diretrizes curriculares para o ensino fundamental e médio no ano de 1998. 
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Cury, em artigo sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

fundamental, deixa explícito o significado de diretriz curricular adotado pelo Conselho 

Nacional de Educação. 

Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto de definições 

doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na 

Educação Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, que orientarão as escolas 

brasileiras dos sistemas de ensino, na organização, na articulação, 

no desenvolvimento e na avaliação de suas propostas 

pedagógicas.(Cury, 1998, p. 61). 

Como se pode depreender, ao contrário do caráter prescritivo da legislação 

anterior, que ao estabelecer os currículos o fazia de forma a engessar a organização 

curricular, essas diretrizes curriculares têm um caráter mais aberto, mais flexível. 

 Para reforçar esta análise, lanço mão da interpretação realizada por Mello em 

seu parecer acerca das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Ao buscar 

esclarecer o significado de diretriz presente no texto legal a autora afirma que: 

‘Diretriz’ refere-se tanto a direções físicas quando a indicação para 

ação. Linha reguladora do traçado de um caminho ou de uma 

estrada, no primeiro caso, conjunto de instruções ou indicações para 

se tratar e levar a termo um plano, uma ação, um negócio, etc., no 

segundo caso. Enquanto linha que dirige o traçado da estrada, a 

diretriz é mais perene. Enquanto indicação para ação, ela é objeto de 

um trato ou acordo entre as partes e está sujeito a revisões mais 

freqüentes.(...) As diretrizes deliberadas pelo CNE estarão mais 

próximas da ação pedagógica, são indicações para um acordo de 

ações e requerem revisão mais freqüente (Brasil, 1999, p. 62-63). 

As diretrizes curriculares nacionais são o instrumento legal que intervém 

diretamente na organização dos estabelecimentos de ensinos, inclusive, devendo as 

mesmas serem observadas tanto pelos entes federados quando do exercício de suas 

competências legais, quanto pelos sistemas de ensino e seus estabelecimentos de ensino 

quando do exercício de sua autonomia pedagógica . 

4- O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

A elaboração das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação 

inicia-se a partir da constituição, por parte do MEC, de Comissões de Especialistas que 
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desde 1996 passaram a elaborar e reformular propostas que foram sendo apresentadas à 

comunidade científica-educacional. Poucos foram as vozes que se levantaram em relação 

ao modo como as Comissões foram engendradas e seus membros escolhidos. Cientistas e 

Educadores-Cientistas, inclusive muitos de competência inquestionável, aceitaram participar 

de um processo que na sua gênese mostrava-se antidemocrático posto que por princípio 

seus mentores são contrários aos debates, as discussões, à participação crítica. 

Concordaram os membros das comissões em participar de um processo em que 

a participação da comunidade significava meramente “ser informado de algo que por outros 

foi pensado”. Pelo seu prestígio poderiam eles e elas terem defendido um processo em que 

a participação da comunidade seria, como nos ensina Antonio Faundez.2 capaz de 

influenciar a história. 

O trabalho realizado pelas comissões veio à público em primeira versão em 

1997. As competências relacionadas ao exercício da docência foram elencadas juntamente 

com as competências relacionadas ao exercício da pesquisa e de atividades de caráter 

técnico. Os cursos passariam a ter um caráter flexível que permitiria aos seus egressos 

atuar como pesquisadores, como técnicos e em alguns casos, docentes. 

Desconsiderando-se que as diretrizes curriculares ainda estavam em processo 

de discussão, muitos cursos optaram por realizar reformas curriculares, inclusive adotando 

princípios e estrutura organizacional do currículo apontadas pelas propostas de diretrizes 

naquele momento existente. 

Atualmente quase todas as diretrizes curriculares para os cursos de graduação 

foram homologadas pelo Ministro da Educação e do Desporto. Uma vez homologadas, as 

mesmas passam a ter caráter legal, sendo obrigatório a adequação das propostas 

curriculares dos cursos às prescrições nelas contidas, incluindo aí os que já haviam 

realizado reformas em período imediatamente anterior a homologação das mesmas. 

5- OS CURSOS DE FORMAÇÃO DE LICENCIADOS EM GEOGRAFIA 

Desde 1996, quando da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996), desencadeou-se um processo 

de reforma dos currículos dos cursos de graduação existentes em todo o país. 

Com a revogação de toda a legislação educacional até então vigente, conforme 

foi prescrito no último artigo da nova Lei, o 92º, deixou de existir a obrigatoriedade dos 

cursos serem organizados a partir de currículos plenos, resultantes da somatória entre os 
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 12603



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

currículos mínimos prescritos pelo antigo Conselho Federal de Educação, e a parte 

diversificada, definida por cada estabelecimento de ensino. 

Para garantir ao Estado o direito de continuar prescrevendo o currículo oficial, 

o(a) legislador(a) assegurou à União, através desta nova Lei de ensino, a competência de 

baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação, como podemos 

verificar ao lermos o inciso VII do artigo 9º da LDB. 

Demonstrando especial preocupação com os curso de formação de 

professores(as), o(a) legislador(a) dedicou a este tema um título exclusivo na nova LDB. No 

seu Título VI, que versa sobre a formação dos(as) profissionais da educação, prescreveu-

se, no artigo 62 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.” 

 Buscando regulamentar a formação de educadores(as) no Brasil, dentre 

eles(as) os(as) destinados ao ensino de geografia, o Conselho Nacional de Educação já em 

26 de junho de 1997, através da Resolução No 02, estabeleceu as regras de organização e 

funcionamento dos chamados "programas especiais de formação pedagógica de docentes 

para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação 

profissional em nível médio.". 

No referido documento, foi prescrito em seu artigo 1º, que a formação de 

docentes para atuar nas últimas séries do ensino fundamental, no ensino médio e na 

educação profissional em nível médio, deverá se dar em cursos regulares de licenciatura, 

em cursos regulares para portadores de diploma de educação superior e também em 

programas especiais de formação pedagógica. 

Acerca dos "programas especiais", o texto legal esclarece que os mesmos visam 

suprir a falta de professores(as) habilitados(as), em determinadas disciplinas e localidades. 

Conforme consta no artigo 4º, tais programas deverão ser oferecidos com uma carga horária 

de pelo menos 540 horas, sendo que no mínimo, 300 horas deverão ser de prática de 

ensino, conforme reza o artigo 65 da LDB. Frise-se, porém que o parágrafo segundo do 

mesmo artigo, alerta para o fato de que nas 240 horas destinadas a parte teórica destes 

cursos, deve-se enfatizar a metodologia específica da habilitação pretendida pelo(a) 

candidato(a), metodologia que deve orientar a parte prática do programa. 

Esta primeira regulamentação já deixava claro como este assunto tão importante 

seria tratado pelo Ministério da Educação e por seu Conselho Nacional de Educação. 
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Ainda como parte integrante da atual política de formação de professores(as) em 

30 de setembro de 1999 foi baixada pelo Conselho Nacional de Educação, a Resolução CP 

Nº 1 dispondo sobre os Institutos Superiores de Educação mencionados pela primeira vez 

no artigo 62º da LDB. Segundo a Resolução, os Institutos possuem caráter profissional e 

visam propiciar a formação continuada e complementar para o magistério da educação 

básica, podendo oferecer os seguintes cursos e programas: 

* curso 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 finais do 

ensino fundamental e do ensino médio; 

* programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais 

da educação básica nos diversos níveis; 

* 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 conhecimentos ou disciplinas de sua especialidade, nos termos 

da Resolução CNE/ no 2/97; 

* formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a atuação na 

educação básica; 

No parágrafo 1º do artigo 7º está posto que estes Institutos organizarão seus 

cursos de licenciaturas voltados para a formação de docentes para atuar nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio, seja em habilitações especializadas por disciplinas 

ou área de conhecimento ou em habilitações polivalentes. 

No que diz respeito as habilitações especializada em área de conhecimento, 

deve-se esclarecer que estas visam formar profissionais para atuar não mais com uma 

matéria isolada, mas sim com toda uma área de conhecimento. Desta forma, torna-se 

possível a formação de licenciados(as) em ciência humanas, ciências da natureza e 

matemática ou linguagens e códigos, que atuarão em uma organização curricular por área 

de conhecimento já prevista nos parâmetros curriculares nacionais. 

Como vimos, estes Institutos poderão oferecer também cursos de licenciatura 

polivalentes que permitirão aos(as) concludentes trabalhar com diferentes disciplinas 

escolares ou com as novas formas de organização curricular que estão sendo apresentadas 

pelo MEC, CNE ou outras burocracias educacionais. Segundo MELLO, 
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do ponto de vista legal vale lembrar que é possível ter professores 

especialistas desde o início do ensino fundamental, até mesmo da 

educação infantil. Da mesma forma é possível existirem professores 

polivalentes nas séries terminais do ensino fundamental e até no 

ensino médio. Do ponto de vista pedagógico esta é uma decisão que 

deve ser tomada no âmbito do projeto pedagógico dos sistemas de 

ensino ou das escolas.(1999:05) 

Para MELLO, no entanto, estes cursos de licenciatura polivalentes passam a ser 

fundamentais no sentido de possibilitar a formação dos(as) novos(as) profissionais que o 

mercado está a exigir. Neste sentido, esta autora argumenta que a nova LDB 

flexibilizou o ordenamento e a sequenciação temporal da educação 

básica em termos nunca antes conhecido entre nós e ainda pouco 

explorado por gestores pedagógicos. Mas no futuro é preciso que as 

iniciativas inovadoras dos sistemas e escolas não se limitem pela 

falta de quadros docentes abertos e flexíveis para trabalhar em 

formas de organização inusitadas. (1999:06). 

Na nova ordenação do mundo do trabalho, onde a flexibilização tornou-se 

"palavra de ordem", ser polivalente é perfil mais do que desejado. No caso da educação, 

MELLO(1999:06) tenta demonstrar o quanto importante é o papel do(a) professor(a) 

polivalente numa estrutura curricular flexibilizada. Com a adoção de novas formas de 

organização e sequenciação curricular, como é o caso dos ciclos, etapas ou séries com 

duração diferenciadas que podem perfeitamente assumir um currículo mais interdisciplinar, 

a presença de um(a) ou dois/duas professores(as) polivalentes operando o processo de 

aprendizagem, torna-se muito mais interessante do que a presença de professores(as) 

especialistas, preparados(as) para lidar apenas com currículos disciplinares. 

O artigo 11º da mesma resolução, estabelece que as "universidades e centros 

universitários decidirão, no gozo das prerrogativas de sua autonomia, pelo estabelecimento 

de institutos superiores de educação em seu interior ou pela manutenção dos cursos de 

licenciatura que ministram.". Isto significa que estas instituições deverão optar ou pela 

estrutura dos institutos ou das licenciaturas. 

Aparentemente tal escolha não é problemática, mas devo lembrar que a mesma 

resolução estabelece que tais Institutos devem ter seu próprio projeto institucional de 

formação, que dará a base para os projetos pedagógicos específicos dos cursos, o que 

significa a perda de gerenciamento dos Departamentos específicos sobre as licenciaturas, 

somando-se ao fato de que estas novas instituições deverão ter seu corpo docente próprio 

 12606 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

(professores(as) contratados(as) ou lotados(as) no Instituto ou professores(as) cedidos(as) 

de outras instituições ou unidades da mesma instituição). 

Para Guiomar Namo de Mello, uma das maiores defensoras dos Institutos, a 

atual localização institucional das licenciaturas na estrutura do ensino e particularmente das 

universidades, criou um divórcio entre a aquisição de conhecimentos nas áreas de 

conteúdos substantivos e a constituição de competências para ensinar esses conteúdos a 

crianças, adolescentes ou adultos com atraso escolar. A solução para esta situação, seria a 

transferência da localização institucional destes cursos de formação, haja vista que na atual 

organização estes 

 ... são ministrados num contexto institucional longínquo da educação 

básica, que não facilita nem mesmo a convivência com pessoas e 

instituições que conhecem a problemática desta última (1999:06) 

Acimentando mais ainda os alicerces desta intenção, em maio de 2000 o 

Ministério da Educação remeteu para o Conselho Nacional de Educação a primeira versão 

da sua proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior. Seguindo a lógica de “chamar para ouvir, sem o 

mínimo interesse de escutar” que tem sido adotado por este Conselho, foram realizadas ao 

longo dos meses de março e abril de 2001, audiências publicas regionais (Porto Alegre, São 

Paulo, Goiânia, Recife e Belém) e uma reunião institucional (Brasília) com a participação de 

educadores(as), instituições científicas e profissionais, sindicatos, etc. 

Levando bem pouco em consideração as críticas e sugestões apresentadas por 

todos(as) os que participaram das discussões sobre as diretrizes “propostas”, a Câmara 

Plena do Conselho Nacional de Educação aprovou através do Parecer CNE/CP 009/2001 as 

diretrizes que passam a reger a organização dos currículos dos cursos de formação de 

educadores(as). 

Diferente dos antigos currículos mínimos, que engessavam a formatação 

curricular, esta diretrizes são marcadas pela flexibilidade, princípio central do modelo 

curricular adotado. A adoção deste princípio, manifestação inequívoca da colonização da 

educação e do currículo pelo imperativo da economia, visa permitir que cada curso venha a 

ter uma organização e perfil próprios, atendendo as demandas do mercado, cada vez mais 

ávido por profissionais com “personalidade”. Ressalto, que apesar da flexibilidade 

exacerbada, estas diretrizes, por outro lado, apontam linhas gerais que devem ser 

observadas quando da elaboração dos projetos pedagógicos e propostas curriculares dos 

cursos de licenciatura. Neste sentido, os(as) legisladores asseveram que estes cursos 

deverão obrigatoriamente observar os seguintes princípios definidos no artigo 3º do 

documento regulador: 
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 I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso: 

Este primeiro princípio aponta para o fato de que todos os cursos deverão 

orientar seus projetos de formação para o desenvolvimento das competências apontadas no 

artigo 2º da resolução, que somadas as competências e habilidades específicas esperadas 

de um(a) especialista em geografia, conforme está prescrito nas Diretrizes Curriculares para 

os Cursos de Geografia, passam a ser a meta comum a ser alcançada por todos os cursos, 

independente das características que eles venham possuir. 

II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do(a) futuro(a) 
professor(a), tendo em vista: 

Reforçando o princípio anterior, este aponta para a elaboração de projetos 

pedagógicos e organização curricular que primem pela formação de profissionais 

competentes para o exercício da docência. Deve-se, para tanto, observar as competências e 

habilidades necessárias para a atuação profissional na educação básica, prescritas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais destinados aos ensinos fundamental e médio. 

Afim de que seja garantida esta coerência, os cursos devem observar em seus 

projetos pedagógicos e em seus currículos: 

a) a simetria investida, onde o preparo do professor, por ocorrer em 

lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o 

que faz na formação e o que dele se espera. 

b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 

habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 

indivíduos, no qual são colocados em uso capacidades pessoais; 

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 

competências; 

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 

possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados 

alcançados, consideradas as competências a serem constituidas e a 

identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

III- a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 
ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobiliza-los para a ação, 
como compreender o processo de construção do conhecimento. 

Este terceiro princípio impõe aos cursos de formação de educadores(as), o 

processo de ensino e de aprendizagem como único objeto a ser pesquisado pelos(as) 

 12608 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

futuros(as) licenciados(as). Estes(as) deverão ser preparados(as) para investigar o 

fenômeno educacional, deixando para os cursos de bacharelado acadêmico a tarefa de 

produzir o conhecimento acerca da ciência de referência. 

Com o objetivo claro de dar aos cursos de licenciatura uma identidade própria, 

os(as) elaboradores(as) destas diretrizes, apresentam orientações acerca do que deve ser 

contemplado pelo projeto pedagógico dos cursos de licenciatura. Especifica-se, com este 

intuito, o conjunto de competências que as escolas de formação deverão buscar 

desenvolver nos(as) futuros(as) educadores(as), assim como os conhecimentos que as 

mesmas deverão oferecer afim de que estas competências sejam desenvolvidas. 

Promovendo em definitivo o divorcio entre os cursos de formação de 

educadores(as) e os bacharelados, estas diretrizes impõe regras para a organização 

institucional dos cursos de formação. Estes deverão obrigatoriamente oferecer processo 

autônomo de formação, a ser realizado em licenciaturas plenas, que deverão possuir 

estrutura com identidade própria. Impõe-se, também, a obrigatoriedade de constituição de 

direção e colegiados próprios, responsáveis pela formulação de projeto pedagógico 

específicos para estes cursos. 

Garantindo o cumprimento do que foi posto no texto das diretrizes, o(a) 

legislador(a) condiciona, no artigo 9º do documento, a autorização de funcionamento, o 

reconhecimentos dos cursos de formação de educadores(as) e até mesmo o 

credenciamento de instituições formadoras, ao diagnóstico resultante de avaliação externa, 

a ser realizada no locus institucional, baseada nas competências previstas nas diretrizes e 

em outras normas que sejam aplicadas à matéria. 

Reforçando ainda mais o poder regulador destas diretrizes, ainda é afirmado no 

artigo 15º parágrafo 1º, que os cursos só serão autorizados se a organização dos projetos 

pedagógicos tiver observado o disposto nas novas diretrizes. Os cursos em funcionamento, 

por outro lado, deverão sofrer adaptações, no prazo máximo de dois anos após a entrada 

em vigor da Resolução. 

Acredito que o indisfarçável interesse que os(as) defensores(as) do projeto 

neoliberal demonstram pela educação e mais especificamente pelo ensino e a formação, 

oficializado por intermédio dos diferentes documentos produzidos pelos responsáveis pela 

reforma educacional no Brasil, deve ser entendido como fruto da necessidade de se impor, 

para o conjunto da sociedade, as novas formas de sociabilização capitalista, cujas 

finalidades principais seriam facilitar o estabelecimento de um novo padrão de acumulação, 

bem como definir formas concretas de integração dentro da nova reorganização da 

economia mundial. 
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Essas novas formas de sociabilidade visam instaurar um novo modelo de 

organização social denominado de sociedade do conhecimento. Esta tem se materializado 

através de um novo tipo de organização industrial baseada na tecnologia flexível, o que tem 

demandado um(a) trabalhador(a) com outro perfil que não mais o que era apresentado por 

aqueles(as) que serviam ao processo de produção taylorista/fordista 

Depreende-se, então, que tamanho interesse demonstrado pelos(as) 

defensores(as) do projeto neoliberal pela educação, pela escola, por seus currículos e pelas 

formação dos docentes que irão implementa-los, explica-se pelo fato deste campo ocupar 

espaço privilegiado na estratégia de conquista da hegemonia. Neste momento, em que 

nitidamente podemos visualizar um processo amplo de redefinição global das esferas social, 

política e pessoal, a educação é guindada ao posto de um dos mais importantes e eficazes 

mecanismos de significação e representação, sendo, por isso mesmo, utilizada para criar e 

recriar um almejado consenso em torno da visão social e política liberal. Eis de forma mais 

explícita o que estou chamado de colonização do currículo pelos imperativos da economia. 

O esforço que temos presenciado por parte dos(as) defensores(as) do 

neoliberalismo, em promover reformas no currículo, no ensino e na formação dos 

professores, explicita não só o interesse em fazer com que a educação forme para o 

trabalho - condição fundamental neste contexto marcado pela extrema competitividade do 

mercado nacional e internacional -, como também o de utilizar a educação como 

instrumento difusor dos postulados neoliberais. 

É neste contexto que se justificam as políticas educacionais implementadas 

pelos Governos Fernando Henrique Cardoso, mantidas e ampliadas pelo Governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva. 
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