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de Ensino como disciplina acadêmica na Universidade Federal do Piauí. Tese 
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RESUMO 

 

 

Este estudo analisa o percurso da disciplina Prática de Ensino, na Universidade 
Federal do Piauí, durante as décadas de 1970, 1980 e 1990, procurando interpretar 
as ações cotidianas dos professores, as artes de fazer com as quais esses agentes 
colocaram a disciplina em funcionamento. O arcabouço teórico da tese situa a 
discussão no âmbito dos estudos historiográficos sobre as disciplinas escolares e 
acadêmicas. As fontes a partir das quais os vestígios dessas práticas constitutivas 
do trabalho docente puderam ser desveladas foram, sobretudo, as narrativas dos 
professores a respeito de suas vivências na disciplina e os registros que deixaram 
nos documentos da rotina acadêmica. O estudo constata que os processos através 
dos quais os professores instituíram de fato a disciplina, formataram o campo, 
definiram um perfil docente e colocaram a Prática de Ensino em ação caracterizam a 
disciplina em questão como um espaço que agrupa interesses e gentes, ações e 
estratégias e remete a práticas cujo exercício pressupõe um lugar de poder.  
 

 

Palavras-chave: Prática de Ensino, Disciplinas acadêmicas, Trabalho docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

CARVALHO, Maria da Conceição Sousa de. 2013. Pedagogy of Invention: Student 
Teaching as an academic discipline at Universidade Federal do Piauí. Dissertation 
(PhD in Education: History, Politics, Society). São Paulo: PUCSP. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research analyses the span of the academic discipline Student Teaching, at 
Universidade Federal do Piauí, during the 1970’s, 1980’s and 1990’s, aiming to 
interpret the daily actions of the professors, the art of doing through which these 
agents made the discipline function. The theoretical outline of the dissertation locates 
the discussion in the scope of the historiography studies about the school and 
academic disciplines. The sources from which the traces of these practices 
constitutive of the teaching work could be unveiled were, mostly, the narratives from 
teachers about their experience in the discipline and the records they left in 
documents of the academic routine. The study finds that the processes through 
which the teachers instituted the discipline, formatted the field, defined a teacher 
profile and put the Student Teaching in action characterize such discipline as a space 
that groups together interests and people, actions and strategies and refers to 
practices whose exercise presupposes a locus of power. 
 

 

Key-words: Student Teaching, Academic Disciplines, Teaching 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Tomar uma disciplina – escolar ou acadêmica - como objeto de estudo 

pressupõe cercar um objeto que, por natureza, não apenas é repleto de fronteiras 

com vários campos de pesquisa, como, frequentemente, os invade ou é invadido por 

eles. Requer também mirá-lo de uma determinada perspectiva teórica sem 

desconsiderar a possibilidade do diálogo com outros olhares. A complexidade do 

objeto aumenta ainda mais quando o interesse recai sobre uma disciplina que se 

nomeia como prática, um termo sabidamente polissêmico. Assim, explicar a Prática 

de Ensino como disciplina acadêmica, na perspectiva de sua trajetória em um tempo 

e espaço determinados, representou, no presente estudo, o ponto a partir do qual as 

interrelações e delimitações do objeto foram sendo desveladas ao longo do 

processo de reflexão.  

A perspectiva na qual o objeto está sendo colocado aponta para a 

necessidade de examinar o campo historiográfico representado pela história das 

disciplinas, visto que é nesse campo que se vem elaborando a própria noção de 

disciplina.  

O interesse pela história das disciplinas escolares começou a se evidenciar 

no bojo das transformações curriculares verificadas nas últimas décadas do século 

XX, em vários países. Naquele momento, contrapondo-se às explicações calcadas 

no entendimento de que as determinações estruturais reservariam à escola o lugar 

de transmissora e reprodutora da ideologia e dos interesses dos grupos dominantes 

na sociedade, outras abordagens começaram a desenvolver análises que, sem 

deixar de atentar para os aspectos sociais mais amplos, dirigiram sua atenção para 

o cotidiano da vida escolar, para a escola vista de dentro.  

Essa guinada para o interior da escola fez emergir uma nova produção 

historiográfica, referenciada em novos temas e problemas. Para David Hamilton, “é 

necessário trazer os lugares-comuns da escolarização para a linha de frente da 

análise educacional. Eles não são apenas um pano de fundo para a mudança 

educacional: eles constituem sua própria trama e urdidura” (HAMILTON, 1992, p.34). 

O estudo da história das disciplinas ou matérias escolares, articulada à 

história dos currículos, foi a abordagem adotada por alguns pesquisadores anglo-

saxãos, dentre os quais tem destaque o pesquisador inglês Ivor Goodson. As 
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complexas relações entre escola e sociedade acerca dos conhecimentos 

socialmente válidos são observadas por Goodson, que, dessa perspectiva, analisa o 

processo de constituição das disciplinas escolares e de sua articulação com as 

disciplinas acadêmicas.  

André Chervel, historiador francês, cujo trabalho intitulado “História das 

disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa” foi traduzido e 

publicado no Brasil em 1990, influenciou decisivamente o início dessa perspectiva 

de investigação no Brasil. Chervel (1990, p. 221) adverte neste trabalho que “É às 

circunstâncias de sua gênese e à sua organização interna que as disciplinas 

escolares devem o papel, subestimado, mas considerável, que elas desempenham 

na história do ensino e na história da cultura.” 

Embora o ponto de partida de onde falam Ivor Goodson e André Chervel 

sejam distintos (não opostos), ambos convergem para o entendimento de que as 

disciplinas escolares não são simples vulgarizações  ou transposições de 

conhecimentos de referência gestados fora da escola, mas, ao contrário, produzem 

e são produtos de  uma cultura. 

Um dos primeiros trabalhos produzidos no Brasil sobre o tema data de 1990. 

Trata-se de um artigo publicado por Luciola Licinio Santos na revista Teoria & 

Educação, 2, 1990 – intitulado “História das disciplinas escolares: perspectivas de 

análise”. Tomando como argumento central do trabalho a ideia de que o 

desenvolvimento de uma disciplina escolar está condicionado a fatores tanto 

internos quanto externos, a autora passa a analisar as diferentes posições teóricas 

presentes no campo, bem como algumas críticas às diferentes abordagens.  

Segundo a exposição de Santos (1990), os estudos e pesquisas na área da 

história das disciplinas escolares surgiram como reação aos estudos no campo da 

sociologia do currículo que, a partir de teorias mais abrangentes, interpretavam o 

fenômeno educacional em função da estrutura econômica, política e social. A 

perspectiva adotada pela história das disciplinas escolares, contrapondo-se a esse 

modelo de análise, considera que os fatores internos, tais como a emergência de 

grupos de liderança intelectual, a força das associações profissionais, a política 

editorial da área, dentre outros, são fatores altamente relevantes para explicar as 

mudanças ocorridas em uma disciplina. 

Em artigo publicado no ano de 2001, Kazumi Munakata, Mirian Jorge Warde 

e Marta Maria Chagas de Carvalho apresentam e discutem três projetos de pesquisa 
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desenvolvidos no âmbito do Programa de estudos pós-graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade – EHPS, da PUC de São Paulo. Um desses três 

projetos tem por objeto as disciplinas escolares, na perspectiva dos processos de 

disciplinarização ou departamentalização dos saberes elementares e acadêmicos. O 

trabalho propõe o seguinte protocolo de pesquisa para a história das disciplinas: a 

organização dos saberes antes de sua disciplinarização na escola ou da 

“departamentalização” na universidade; a implementação das disciplinas escolares e 

a formatação dos saberes acadêmicos; a fixação dos conteúdos das disciplinas 

escolares por meio de vários dispositivos, entre os quais o livro didático; as políticas 

e as práticas de formação do magistério em consonância com a disciplinarização 

dos saberes escolares; as práticas docentes em cada disciplina; a apropriação 

destas pelos alunos; a reflexão acadêmica a respeito dos saberes disciplinares e 

disciplinarizados (MUNAKATA, WARDE e CARVALHO, 2001, p.181). 

No protocolo acima citado, vislumbra-se a possibilidade de investigar 

também as disciplinas acadêmicas, embora não fique explícita a pertinência de 

abordá-las independente de sua relação com as disciplinas escolares. Está 

expresso, de qualquer forma, o reconhecimento de sua importância como objeto de 

estudo. Por outro lado, entre o reconhecimento de uma possibilidade e seu 

acontecimento em termos de produção de pesquisas, há um vácuo: o que ganhou 

corpo no Brasil foram pesquisas sobre a história das disciplinas escolares. 

Marcus Aurélio Taborda de Oliveira e Serlei Maria Fischer Ranzi 

organizaram uma coletânea de estudos, publicada em 2003, sob o título “História 

das disciplinas escolares no Brasil: contribuições para o debate”.  Os nove trabalhos 

reunidos nessa coletânea demonstram o vigor do debate e o avanço dos estudos 

desenvolvidos por pesquisadores brasileiros.  Mas é preciso observar que o foco dos 

estudos reunidos nessa coletânea recai sobre as disciplinas escolares, quer quando 

o trabalho analisa uma determinada disciplina presente na educação básica, como a 

geografia, a matemática, a física e a história, quer quando outros estudos ali 

reunidos desenvolvem uma reflexão sobre o campo da história das disciplinas 

escolares. O mesmo foco é encontrado nos estudos que continuam sendo 

publicados sobre o tema, alguns dos quais comentados ao longo do presente 

trabalho. 

A dúvida que permanece sobre a existência de um lugar para o estudo das 

disciplinas acadêmicas ganha um alento quando Mirian Warde afirma identificar pelo 
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menos dois itinerários na história das disciplinas (para ela um novo ramo da 

historiografia): um voltado para as disciplinas escolares e outro para as disciplinas 

acadêmicas. Visto que a interligação entre esses percursos dependeria das 

abordagens adotadas, não recomenda afirmações a priori sobre a dependência ou 

independência entre disciplinas escolares e acadêmicas. Os percursos dessas 

disciplinas variam grandemente, “a depender da disciplina que está em tela, do 

tempo e do espaço nos quais a pesquisa se movimenta, assim como, dependem do 

universo institucional, no qual o pesquisador pretende inscrever sua investigação” 

(Warde, 2006, p.89).  

Apostando na possibilidade de analisar uma disciplina acadêmica a partir 

dessa perspectiva, mesmo não encontrando na literatura disponível outro estudo 

que tenha adotado o mesmo recorte (Goodson, por exemplo, quando analisa as 

disciplinas acadêmicas, o faz colocando-as em relação às disciplinas escolares 

correspondentes), este estudo propõe a análise do percurso da  disciplina Prática de 

Ensino, na Universidade Federal do Piauí, nas décadas de 1970, 1980 e 1990.  

Em relação ao marco inicial da periodização adotada, observa-se que ele se 

situa no próprio início da Universidade Federal do Piauí (UFPI), instalada em 1971, e 

no início do funcionamento da disciplina de Prática de Ensino nessa universidade: 

pelos registros encontrados, a disciplina teria sido oferecida, pela primeira vez, no 

segundo período letivo de 1972. O começo dessa década é também marcado pela 

entrada em vigor da Lei n.5.692/71, que, reordenando a educação básica, introduziu 

nova configuração à formação de seus professores. O estudo estende-se até o final 

da década de 1990, quando a educação básica e a educação superior passaram por 

um novo ordenamento, definido pela Lei 9.394/96. A Prática de Ensino, como 

disciplina obrigatória para todos os cursos de licenciatura da UFPI e por representar 

um momento muito peculiar de inserção do licenciando no campo profissional, é 

particularmente afetada por essas mudanças.  

O objetivo que direcionou a presente investigação consistiu em entender as 

práticas com as quais os professores instituíram e puseram em funcionamento a 

disciplina de Prática de Ensino na UFPI.  Assim, o que se pretendeu captar foram os 

vestígios dessas práticas, representadas na ação e nas criações de seus 

professores e inscritas na memória do trabalho docente. Dado que a própria 

designação da disciplina em questão já inclui o termo prática, uma palavra 

polissêmica, como já se disse, é necessário adicionar alguns esclarecimentos.    
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As práticas que aqui se tenta captar configuram-se como as maneiras de 

fazer cotidianas, porque inerentes ao próprio fazer docente, e que nos levariam a 

responder à pergunta: - de que modo a disciplina foi posta em funcionamento por 

seus professores? O exame das práticas, ou maneiras de fazer, como nos ensina 

Michel de Certeau, não implica um regresso aos indivíduos; o objeto de análise não 

é o sujeito, autor ou veículo da ação, mas seus modos de operação ou esquemas de 

ação, para descortinar sua lógica operatória. Neste sentido, “cada individualidade é 

o lugar onde atua uma pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória) de 

determinações relacionais (CERTEAU, 2007, p.38). 

As fontes a partir das quais os vestígios dessas práticas constitutivas do 

trabalho docente puderam ser desvelados foram, sobretudo, os registros produzidos 

pelos próprios professores de Prática de Ensino. Assim, anotações no diário da 

disciplina – um documento de uso da formalidade acadêmica, mas que, interrogado, 

pode revelar muito da disciplina em ação; os programas e suas indicações de 

objetivos, atividades e bibliografia; relatórios de eventos de discussão sobre a 

Prática de Ensino, além das narrativas dos professores sobre o seu trabalho, 

constituíram o corpus documental desta pesquisa. 

Sobre as narrativas, cabe acrescentar que aqui são entendidas no sentido 

que lhes atribui Bertaux (2010), ou seja, como narrativas de práticas em situação. 

Essas narrativas descrevem experiências vividas pessoalmente, mas revelam os 

contextos nos quais essas experiências se inscrevem. A narração, diz Sarlo (2007, 

p. 25), “inscreve a experiência numa temporalidade que não é a do seu acontecer 

(ameaçado desde o seu próprio começo pela passagem do tempo e pelo irrepetível), 

mas a sua lembrança”. 

O conjunto dos professores convidados a contar suas vivências na Prática 

de Ensino foi composto por treze professores que ministraram a disciplina para os 

diferentes cursos de licenciatura, e que estiveram na UFPI  em uma ou mais das 

décadas compreendidas no período estudado. Esses narradores são apresentados 

ao leitor, um a um, à medida que a narrativa da tese solicita suas falas. 

O texto da tese foi estruturado em seis capítulos. No capítulo um 

desenvolve-se uma discussão sobre os usos da prática na formação docente, 

situando a Prática de Ensino no âmbito da teorização sobre as disciplinas escolares 

e acadêmicas. Os capítulos dois e três analisam os contextos de formação de 

professores no Piauí, a partir de seus agentes formadores, destacando a atuação da 
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Faculdade Católica de Filosofia do Piaui – FAFI. No capítulo quatro são analisadas 

as reformas educacionais empreendidas no período e relacionadas ao recorte 

temporal adotado na presente pesquisa. O capítulo cinco traz uma discussão relativa 

à implantação da Universidade Federal do Piauí e ao modelo de formação de 

professores por ela adotado. O surgimento e o desenvolvimento da Prática de 

Ensino, nesse novo espaço de formação de professores, constituem o fio condutor 

da análise empreendida no capítulo seis.  
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CAPÍTULO 1 - A PRÁTICA E SEUS USOS: a fabricação da docência 

 

 

1.1  A prática como um dispositivo na formação de professores  

 

O reconhecimento de que o aprendizado da docência requer que o futuro 

professor tenha a oportunidade de vivenciar situações concretas de ensino, em 

escolas do nível para o qual ele está sendo preparado, difundiu-se no Brasil com a 

criação das Escolas Normais, na segunda metade do século XIX, muito embora as 

práticas de aprender a ensinar por meio da observação e da imitação sejam bem 

mais remotas.1  

Guedes e Schelbauer (2009) mencionam que antes mesmo da instalação 

das primeiras Escolas Normais o aprendizado da docência por meio da prática foi 

um dispositivo amplamente utilizado na formação dos professores primários. 

Consistia em colocar o futuro professor em contato direto com o trabalho de um 

professor já experiente e atuante ou na adoção de um modelo conhecido como 

formação de professores adjuntos, ou seja, no emprego de aprendizes como 

auxiliares de professores no exercício da função para que fossem preparados pela 

observação cotidiana da prática do ensinar.  

As autoras citadas estabelecem então uma diferença entre prática do ensino 

e prática de ensino, sendo a primeira correspondente aos dispositivos de formação 

de professores empregados antes das Escolas Normais e a segunda referente às 

práticas formativas que se instalaram a partir da criação dessas escolas, quando 

ganham espaço específico e algumas normatizações. Villela (2010) caracteriza este 

feitio inicial de formação de professores, baseado na cultura pragmática, como 

modelo artesanal, diferenciando-o do modelo profissional institucionalizado, trazido 

pela instalação das Escolas Normais. Observa que estes modelos coexistiram por 

bastante tempo. 

Assim, escolas primárias anexas às Escolas Normais funcionaram como 

campo de aprendizado prático para os futuros professores.  Com a consolidação das 

Escolas Normais, o exercício prático dos futuros professores passou a ter nas 

                                                           
1
 Em 1827, quando a Lei Geral da Instrução determinou que as escolas de Primeiras Letras  

adotassem o método de ensino mútuo, determinou também que os professores das localidades mais 
distantes, que não tivessem o conhecimento necessário deste método, deveriam ir aprendê-lo com os 
professores da capital da província respectiva (aliás, a custa de seu próprio ordenado).  
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Escolas Modelo, anexas às Escolas Normais2, o lugar apropriado de realização, 

compondo um padrão bastante difundido pelo país. Configuradas como um espaço 

privilegiado de demonstração do processo de ensino, as Escolas Modelo 

proporcionavam ao futuro professor um aprendizado por observação, convívio e 

imitação de práticas pedagógicas exemplares.  

Essa concepção de aprendizado da prática docente começa a ser 

resignificada nas primeiras décadas do século XX, alimentada pelas novas ideias 

sobre a pedagogia e os processos de ensinar e aprender surgidas no período. Este 

movimento de renovação educacional tinha por pressuposto que a reforma da 

educação deveria passar, necessariamente, pela formação do professor. Neste 

contexto, a noção de Prática de Ensino é reorientada, tendo como princípio básico a 

experimentação e como lócus a Escola de Aplicação. O que se pretendia era 

substituir a Escola Modelo e seus esquemas prontos, onde os alunos aprendiam por 

simples imitação, por uma escola de demonstração, agora entendida como campo 

de observação, experimentação e participação.  

No âmbito dessas novas perspectivas sobre o aprendizado prático do futuro 

professor, o trabalho desenvolvido por Lourenço Filho no Instituto de Educação do 

Rio de Janeiro3 é um exemplo bastante eloquente. Ao substituir a ideia de Escola 

Modelo por uma escola de demonstração, configurada como laboratório de 

observação, de experimentação e pesquisa, Lourenço filho amplia noção de 

aprendizado pela prática. Sistematiza a Prática de Ensino, organizando-a em 

momentos de observação, participação no ensino e direção de classe, cujos 

dispositivos de realização indicam bem os fundamentos de sua proposta. Assim, 

para compreender a complexidade das situações de ensino e não simplesmente 

observar de forma passiva, os alunos deveriam ser iniciados no trabalho pedagógico 

“pelo conhecimento empírico do ambiente escolar, no qual começarão a exercer as 

suas análises, recolhendo dados de observação, concretos e experimentais” 

(LOURENÇO FILHO, 2001, p.63). 

 Na experiência em questão, os registros feitos pelos estagiários, as 

discussões com os demais colegas, com a professora regente da classe e a 

                                                           
2
 Em 12 de março de 1890 a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o Decreto n. 27 

que Reforma a Escola Normal e converte em Escolas Modelos as Escolas Annexas. 
 
3
 Uma análise sobre a “Prática de Ensino como eixo de formação de professores primários do 

Instituto de Educação do Rio de Janeiro (1932-1937)” foi desenvolvida por PINTO (2006).  
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professora de Prática de Ensino, e o exercício da crítica e da autocrítica 

acompanhavam todas as fases da Prática de Ensino. Deste modo, a construção de 

instrumentos, a definição de uma sistemática de realização e avaliação, bem como 

as razões teóricas que fundamentavam este arcabouço (no caso de Lourenço Filho, 

a Psicologia era a referência mais recorrente) apontavam para situações 

pedagógicas mais abrangentes do que observar, conviver, imitar. 

Esta diferença parece marcar o início da Prática de Ensino como disciplina 

no sentido forte, ou seja, como portadora não apenas de finalidades, mas também 

de um corpo de conteúdos e modos de realização. Seu significado não se restringia 

mais apenas às questões práticas do exercício docente, ao ver como se faz, ao 

aprender fazendo em situação real, mas incorporava intencionalmente 

conhecimentos trazidos de outros campos de teorização.  

As Escolas de Aplicação, durante muito tempo, foram consideradas 

instâncias indispensáveis à boa formação do professor, na medida em que 

representavam o lugar privilegiado de demonstração das condutas pedagógicas 

mais exitosas, da experimentação de novos métodos e materiais de ensino e de 

uma prática profissional efetiva.  

Foi seguindo este mesmo ideário que o Decreto-Lei n° 9.053, de 12 de 

março de 1946, determinou que todas as Faculdades de Filosofia no País, 

instituições então incumbidas da formação de professores para o ensino secundário, 

estariam obrigadas a manter um Ginásio de Aplicação, destinado à prática docente 

dos alunos matriculados no curso de Didática4. Essa prática deveria ser realizada 

sob a orientação do catedrático de Didática geral e de seus respectivos assistentes 

de Didática especializada, e os alunos deveriam ministrar as diversas matérias do 

Ginásio de Aplicação. Note-se que aqui não está prevista a existência de uma seção 

de Prática de Ensino nem de professores responsáveis por ela, como ocorreu nas 

Escolas Normais mais consolidadas. A prática profissional dos professores formados 

em nível superior foi confiada diretamente à Didática, o que leva a entender que se 

                                                           
4
 A Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, regulamentada pelo Decreto-Lei 

n.1.190, de 4 de abril de 1939, e que se tornou padrão para as  congêneres,  incluía um Curso de 
Didática, constituído de Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Administração 
Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação, com 
duração de um ano. Deveria ser cursado por aqueles que desejassem obter a licenciatura, após três 
anos de bacharelado no campo específico. Este modelo, que se estendeu para todo o país, ficou 
conhecido como o esquema 3+1, e teve longa duração nos cursos de formação de professores.  
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endereçava para a aplicação em situação real dos métodos de ensino aprendidos 

naquela disciplina.   

Por outro lado, a determinação legal da criação dos ginásios de aplicação 

não chegou a se efetivar de maneira generalizada. Muitas faculdades, alegando 

obstáculos os mais diversos, em especial os de ordem financeira, nunca chegaram a 

criá-los.  

A Prática de Ensino aparece pela primeira vez como disciplina obrigatória, 

incluída no mínimo curricular dos cursos de licenciatura, quando da regulamentação 

do currículo mínimo para a formação pedagógica do licenciado, definida pelo 

Conselho Federal de Educação no Parecer n. 292, de 14 de novembro de 1962. A 

forma de estágio supervisionado foi recomendada, devendo este cumprir-se 

preferencialmente em escolas da comunidade. Em consequência, a criação dos 

ginásios de aplicação deixou de vigorar como exigência legal para as instituições 

formadoras. 

 Está claro que o termo estágio supervisionado, utilizado pelo legislador, faz 

referência a um modo, a uma forma de conduzir a prática de ensino em outros 

ambientes escolares, não necessariamente nos ginásios de aplicação até então 

obrigatórios, pelo menos do ponto de vista formal. Levar este componente 

obrigatório da formação do licenciando para as escolas da comunidade, 

estabelecimentos exteriores à instituição formadora, deveria requerer uma ação 

supervisora eficaz, apta a acompanhar efetivamente o desenvolvimento do exercício 

pedagógico empreendido pelo estagiário.  

A Prática de Ensino como disciplina, sob a forma de estágio supervisionado, 

passa a ter um tempo mínimo de cinco por cento da carga horária total do curso, por 

determinação do Parecer 627/69. Na década seguinte esta disciplina é confirmada 

no Parecer n. 4.873, de 4 de dezembro de 1975, emitido pela Comissão Especial de 

Currículo (GOULART, 2003). 

 Assim, ao longo das últimas décadas, nos diferentes documentos 

normativos e nos currículos dos cursos de licenciatura, o estágio supervisionado tem 

se configurado como modo de realização da Prática de Ensino. Entretanto, convém 

observar que a própria nomenclatura comumente utilizada para designar este 

componente da formação do professor carece de maior precisão: ora se faz 

referência à disciplina de Prática de Ensino, mas por vezes é empregado apenas o 

termo estágio supervisionado; são frequentes os usos da expressão prática de 
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ensino sob a forma de estágio supervisionado bem como prática de ensino e estágio 

supervisionado, agora com significados específicos, embora admitida sua 

necessária interrelação.5  

Andrade e Resende (2010, p.247), estudando os aspectos legais do estágio 

na formação de professores, também constataram que: 

 

Ora o estágio é concebido como momento de aplicação de 
conhecimentos adquiridos, ora como imitação de modelos, ou, ainda, 
como momento prático do curso. Ora os dispositivos legais revelam a 
dicotomia entre teoria e prática, ora revelam tentativas de uma 
concepção mais abrangente. 

 

Ponderam ainda as autoras que “a relação entre prática, prática de ensino e 

estágio é dúbia nos documentos legais e varia de acordo com os paradigmas 

educacionais vigentes em cada época.”  

Essa ausência de um vocabulário comum tem trazido alguns embaraços ao 

diálogo entre pesquisadores. Certamente, a questão não se resume à coexistência 

de designações diversas e à consequente dificuldade de se saber, exatamente, a 

que cada termo se refere quando falamos de prática de ensino ou de estágio 

supervisionado. Não obstante, discutir a Prática de Ensino como campo disciplinar 

demanda inicialmente um esclarecimento a respeito do significado com o qual este 

termo está sendo posto em uso. Neste sentido, o empreendimento de uma análise 

sobre a Prática de Ensino como disciplina acadêmica impõe a necessidade de 

distingui-la de outras práticas formativas/curriculares com as quais mantém 

interfaces. 

 

 

1.2  A prática como um componente curricular    

   

A Resolução CNE/CP 2, 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” aumentou em 100 horas o mínimo de 300 horas 

                                                           
5
 Na UFPI, durante o período abrangido por esta pesquisa, a disciplina era denominada Prática de 
Ensino de (conforme o caso) História, Matemática, etc., com o acréscimo da indicação I ou II 
quando passou a ser ministrada em dois períodos letivos. O estágio supervisionado era parte 
integrante da disciplina, aparecendo nos registros feitos nos diários de classe como estágio 
supervisionado ou apenas estágio no colégio x, ou aulas no colégio x ou  ainda regência. 
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até então fixado para a disciplina de Prática de Ensino (Art. 65 da Lei 9.394/96), 

perfazendo 400 horas, a serem cumpridas a partir da segunda metade do curso. 

Além disso, determinou o cumprimento de 400 horas de prática como componente 

curricular, a serem vivenciadas ao longo do curso.  

A prática como componente curricular, portanto, é uma noção formalmente 

introduzida a partir de 20016, após o limite temporal estabelecido para esta pesquisa. 

Trazer esta discussão é pertinente para esclarecer as interfaces e diferenças desta 

noção com a de Prática de Ensino como campo disciplinar. É necessário, 

inicialmente, distinguir a prática como componente curricular da Prática de Ensino 

enquanto disciplina acadêmica.  

A prática como componente curricular, pelo que se pode depreender do 

texto do Parecer CNE/CP 009, de 8 de maio de 2001 (com a nova redação dada ao 

item 3.6, alínea c, pelo Parecer CNE/CP 27, de 2 de outubro de 2001), é na verdade 

um eixo articulador das dimensões teórica e prática, um princípio organizativo geral 

dentro da matriz curricular dos cursos de formação de professores. Assim explica o 

Parecer CNE/CP 009/2001: 

 

Todas as disciplinas que constituem o currículo de formação e não 
apenas as disciplinas pedagógicas têm sua dimensão prática. É essa 
dimensão prática que deve estar sendo permanentemente trabalhada 
tanto na perspectiva da sua aplicação no mundo social e natural 
quanto na perspectiva da sua didática. 

 

O princípio em si parece bastante claro, e responde ao que a teoria 

pedagógica há muito propaga e os professores das chamadas disciplinas 

pedagógicas dos cursos de licenciatura há muito reivindicam: todas as disciplinas de 

um curso de licenciatura, e não apenas as do campo específico da educação, 

devem ter como horizonte a formação do professor. É neste sentido que o mesmo 

Parecer 009/2001 afirma a necessidade de integração entre os professores das 

diferentes áreas que compõem o currículo do curso, superando o padrão que 

segmenta as responsabilidades entre os que trabalham os conhecimentos práticos e 

pedagógicos e os que se ocupam dos conhecimentos específicos do campo de 

formação.  

                                                           
6
  Considerando a data dos Pareceres CNE/CP 009/2001 e CNE/CP 27/2001. Estes Pareceres dão 

origem à Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, que “Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura de graduação plena.” 
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Entretanto, a introdução de uma prática como componente curricular nos 

cursos de licenciatura gerou muitas dúvidas no âmbito das instituições formadoras. 

O tema foi objeto de várias consultas dirigidas ao Conselho Nacional de Educação, 

como pode ser constatado, por exemplo, nos Pareceres CNE/CES 109, de 13 de 

março de 2002, 213, de 01 de outubro de 2003 e 15, de 2 de fevereiro de 2005.  

Estes Pareceres, respondendo a consultas formuladas, respectivamente, pelo 

Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, pela Universidade Federal do 

Pará, e pelo Governo do Estado do Bahia/Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, apontam para a necessidade de um melhor entendimento do que vem a ser a 

prática como componente curricular. 

 No Parecer CNE/CES 109/2002, a relatora, Conselheira Silke Weber, ao 

responder à dúvida do consulente “sobre a aplicação da resolução de carga horária 

para os cursos de formação de professores”, conclui sua argumentação 

esclarecendo que:  

 

 Em articulação com o estágio supervisionado e com as atividades de 
natureza acadêmica, importa à Instituição prever 400 horas de 
prática como componente curricular a se realizar desde o início do 
curso, o que pressupõe relacionamento próximo com o sistema de 
educação escolar. (grifo nosso). 

   

Por outro lado, no Parecer CNE/CES 213/2003 o relator, Conselheiro Arthur 

Roquete de Macedo, esclarece que “a prática de ensino deve estar presente no 

interior das disciplinas ou áreas desde o início do curso e permear toda a formação 

do professor.” (grifo nosso). Fundamenta sua assertiva no Art. 12 da Resolução 

CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, do qual foram transcritos e incorporados ao 

parecer os parágrafos segundo e terceiro.7 O relator utilizou a expressão prática de 

ensino em lugar de prática, mas na Resolução citada por ele o termo empregado é 

prática (uma dimensão), e não prática de ensino (a disciplina). Como se vê, a 

sutileza dos termos escapa até mesmo ao parecerista. 

A terceira consulta dirigida ao CNE é objeto do Parecer 15/2005, cujo relator, 

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, respondendo, dentre outras, à 

                                                           
7
 Resolução CNE/CP 1, de 18/2/2002,  Art. 12, § 2° - A prática deverá estar presente desde o início 

do curso e permear toda a formação do professor; § 3° - No interior das áreas ou das disciplinas que 
constituírem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, 
todas terão a sua dimensão prática. 
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pergunta sobre a distinção entre prática como componente curricular e prática de 

ensino, assim se manifesta:  

 

A prática como componente curricular é o conjunto de atividades 
formativas que proporcionam experiências de aplicação de 
conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao 
exercício da docência. Por meio destas atividades, são colocados em 
uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 
habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que 
compõem o currículo do curso. (...) Por sua vez, o estágio 
supervisionado é um conjunto de atividades de formação, realizadas 
sob a supervisão de docentes da instituição formadora, e 
acompanhado por profissionais, em que o estudante experimenta 
situações de efetivo exercício profissional. O estágio supervisionado 
tem o objetivo de consolidar e articular as competências 
desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades 
formativas, de caráter teórico e prático. 

 

Deve-se observar que no Parecer supra a noção de estágio é mais ampla do 

que aquela que comumente povoa o ideário pedagógico, ou seja, a noção 

cristalizada de que o estágio estaria adstrito ao momento da prática nas escolas 

campo. Quando entendido como espaço de consolidação e articulação de 

competências desenvolvidas ao longo do curso, direcionado ao efetivo exercício 

profissional, o estágio agrega também a dimensão de produção teórica.8  

O que se quer evidenciar com as considerações acima é que as duas 

práticas, ou seja, a prática de ensino enquanto disciplina acadêmica e a prática 

como componente curricular, embora compartilhem da mesma natureza 

epistemológica, se expressam, no plano curricular, por formas operacionais distintas.  

A Prática de Ensino aponta para o exercício sistemático da docência, realizado a 

partir da segunda metade do curso de licenciatura, em condições específicas de 

acompanhamento e supervisão, e orientado para a consolidação e articulação das 

competências desenvolvidas ao longo do curso.  

Por sua vez, a prática como componente curricular, integrada às diversas 

atividades formativas, é uma característica que se quer inerente ao currículo dos 

cursos de formação de professores. Configura-se como um eixo organizativo, um 

                                                           
8
 Uma ampla produção, tanto de autores nacionais quanto de outros países, fez circular novas 

abordagens relativas aos saberes e práticas docentes, especialmente a partir da década de 1990 
(dentre outros, NÓVOA, 2007; PICONÉZ, 2010; PIMENTA e GHEDIN, 2002; SACRISTÁN, 2008; 
TARDIF, 2003). No âmbito destas discussões, o estágio supervisionado dos cursos de licenciatura 
ganha a conotação de momento de reflexão e construção de saberes, não mais apenas de aplicação 
de conhecimentos derivados de uma teoria.  
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princípio impresso no conjunto do processo de formação docente. Mesmo tendo 

uma carga horária mínima obrigatoriamente estabelecida, não representa o 

acréscimo de mais uma disciplina: é parte constitutiva das demais disciplinas. 

Convém acrescentar que a incorporação desta prática como componente 

curricular aos currículos em ação esbarra em obstáculos de ordem operacional. A 

fixação do número de horas (mínimo de 400 horas) para o seu cumprimento agrega 

dificuldades práticas dentro da arquitetura do currículo: como “dividir” essas horas ao 

longo do curso? Uma vez fixado o mínimo de horas, é preciso que o projeto 

pedagógico de cada curso deixe claro onde e como serão cumpridas. No mínimo, 

para responder às exigências do aparato burocrático das instituições de ensino 

superior e de suas agências avaliadoras.  

Estas dificuldades foram constatadas por Gatti (2010, p.495) num trabalho 

de ampla cobertura sobre os cursos de licenciatura no Brasil. Observa que  essas 

práticas “ora estão embutidas em diversas disciplinas, sem especificação clara, às 

vezes aparecem em separado, mas com ementas muito vagas.”  

Ao que parece, quando a norma oficial quantifica o que por natureza é um 

norte no processo de formação, introduz junto um dilema, delegando ao mesmo 

tempo a tarefa de formular as alternativas de solução para as instituições 

formadoras. A tradução de tal princípio para as situações curriculares concretas está 

longe de poder ser garantida por qualquer determinação legal - por mais bem 

intencionada que seja - e com certeza precisa enfrentar os percalços encontrados ao 

longo da história dos cursos de licenciatura, no chão das instituições formadoras.9 

 

 

1. 3  A Prática de Ensino como disciplina acadêmica        

 

Resgatar os momentos em que no cenário da educação brasileira a 

constituição da Prática de Ensino tem representado um dispositivo da formação de 

professores, quer no contexto das mudanças por que passaram as instituições 

formadoras, quer pela via da interpretação da prescrição normativa, quer ao amparo 

                                                           
9
 Mendes (2005, p. 209), analisando depoimentos de professores e alunos da UFPI sobre a Prática 

de Ensino e sua articulação com o conjunto das disciplinas, pondera que “o discurso de articulação 
teoria e prática precisa ser consolidado a partir do conceito do que é realmente unidade teoria e 
prática (...)”. Constata assim que “o caminho de superação da desarticulação teoria/prática” ainda não 
foi encontrado, posto que “não sabemos nem mesmo conceituar essa relação, o mais elementar de 
todos os aspectos referentes a essa problemática.” (p. 210). 
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das referências teóricas que iluminam a compreensão dos vários momentos de uma 

história das práticas, é um esforço certamente necessário. Porém não suficiente 

para demonstrar que a Prática de Ensino é, de fato, uma disciplina. Ou, antes, que 

ela é mesmo uma disciplina na constelação do conhecimento acadêmico. Há uma 

pergunta de fundo, aparentemente simples, cuja resposta é tão complexa quanto 

indispensável: - o que é uma disciplina acadêmica?   

Há algum tempo esta indagação vem sendo posta em relação às disciplinas 

escolares. Neste campo as pesquisas já exibem avanços consideráveis, tanto no 

Brasil como em outros países, o que tem permitido a circulação de um repertório 

teórico e metodológico bastante fértil.  Assim, no bojo das discussões sobre os 

processos de transformações curriculares verificadas no final da década de 1970 e 

início da de 1980, os estudos voltados para a constituição das disciplinas escolares 

ganharam corpo. Em vários países, tanto a teoria do currículo quanto a história da 

educação incorporaram ao seu campo investigativo temas relativos à gênese e aos 

objetivos do conhecimento escolar, essencialmente, na tentativa de responder à 

indagação sobre por que a escola ensina o que ensina.  

A resposta a esta pergunta vem sendo construída por caminhos diferentes e 

de certa forma conflitantes. Uma das vertentes de explicação sobre os saberes dos 

quais a escola se ocupa, inicialmente formulada pelo sociólogo francês Michel Veret, 

mas reelaborada e trazida a público por Yves Chevallard, apoia-se na noção de 

transposição didática. No Brasil, sob o patrocínio da pedagogia oficial manifestada 

através das orientações curriculares de âmbito nacional, a ideia de transposição 

didática foi amplamente difundida, chegando a permear os discursos acadêmicos. 

Para Chevallard (1991) a transposição didática consiste na operação pela 

qual o saber inicialmente designado para-ser-ensinado passa à condição de saber 

tal como-é-ensinado. Isto que dizer que o saber ensinado no interior dos sistemas 

escolares deriva do saber dos especialistas, e esta passagem de um a outro polo se 

dá por meio da transposição didática. Para explicar esta passagem Chevallard 

desenvolve a noção de noosfera. Definida como instância essencial ao 

funcionamento didático, a noosfera compreende o conjunto dos agentes sociais – 

técnicos educacionais, inspetores, autores de livros didáticos, famílias, dentre outros 

agentes externos à sala de aula. 

A noosfera seleciona os elementos do saber dos especialistas, 

transformando-os então em objeto a ser ensinado. Este objeto não é um simples 
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reflexo do objeto do conhecimento, mas uma construção teórica própria, a que 

Chevallard chama de texto do conhecimento. Numa segunda fase, o objeto a 

ensinar é transformado em objeto de aprendizagem, obra comum de professores e 

alunos em ação na sala de aula. 

Nesta perspectiva, as disciplinas escolares decorrem das ciências de 

referência, produzidas na universidade e em outras instituições científicas. 

Dependem do conhecimento erudito ou científico para terem sua legitimidade 

reconhecida, por isso este conhecimento só pode ser introduzido na escola através 

da transposição didática. Em relação às disciplinas científicas, as disciplinas 

escolares estão em posição hierarquicamente inferior.   

Disso decorre que o objetivo fundamental da didática é aproximar o 

conhecimento científico do conhecimento escolar, criando os instrumentos 

metodológicos necessários. Desse modo, na formulação de Chevallard, fica 

estabelecida a distinção entre os conteúdos de ensino (que derivam da produção 

científica) e os métodos (que decorrem das técnicas pedagógicas). À escola, como 

parte de um sistema, seria reservado o lugar de receptora e reprodutora de um 

conhecimento gestado fora dela. 

Numa outra vertente explicativa em relação aos saberes dos quais a escola 

se ocupa estão estudos como o do pesquisador inglês Yvor Goodson. No conjunto 

de seus estudos em relação a matérias acadêmicas e escolares, como a geografia, 

as ciências, a biologia, a matemática, este autor constatou que a inclusão destas 

matérias10 ocorreu primeiro no nível secundário, para só depois se tornarem 

disciplinas acadêmicas. Observa Goodson (1990, p.235): 

 

Longe de serem derivadas de disciplinas acadêmicas, muitas 
matérias escolares precedem cronologicamente suas disciplinas-
mãe: nessas circunstâncias a matéria escolar em desenvolvimento 
realmente causa a criação de uma base universitária para a 
‘disciplina’ de forma que professores secundários das matérias 
escolares possam ser treinados. 

 

Em muitos casos, as matérias escolares nem guardam correspondência com 

uma disciplina acadêmica: não se utilizam de conceitos e metodologias 

semelhantes. Funcionam como comunidades autônomas, não sendo derivadas de 

                                                           
10

 Goodson emprega o termo matéria quando se refere a matérias escolares, e disciplina para o nível 
acadêmico (disciplinas acadêmicas) 
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uma ciência de referência. Assim, “examinar as histórias sociais das matérias 

escolares e analisar as estratégias empregadas na sua construção e promoção” 

constitui, para Goodson (1990,p.234), um passo fundamental para explicar seu 

significado e sua relação com as disciplinas acadêmicas. 

O avanço das investigações neste campo vem abrindo novas fronteiras 

analíticas. Para tal, contribuiu a aproximação da história da educação com outros 

campos investigativos e a inclusão de novos temas, referenciados em uma história 

social vinculada ao conceito antropológico de cultura. Assim, estudos sobre os 

agentes do processo educativo e seus saberes, na perspectiva de uma concepção 

de cultura escolar, vêm redirecionando o entendimento a respeito da gênese das 

disciplinas escolares  

É nesta perspectiva que proposições como as formuladas por André 

Chervel, dentre outros pesquisadores, também contrapondo-se à ideia de 

transposição didática, afirmam que as disciplinas escolares não são simples 

reduções didaticamente assimiláveis de conhecimentos produzidos externamente, 

ainda que possam manter aproximações com  saberes de referência. Chevel (1990) 

contesta a opinião comum de que a escola apenas ensina conhecimentos que foram 

comprovados em outro lugar.  

Entendendo que a escola não é simplesmente um agente transmissor dos 

conhecimentos elaborados fora dela, nega a existência de uma ligação direta das 

disciplinas escolares em relação às ciências de referência, mediada pela pedagogia. 

A partir do momento em que se aceita o pressuposto de que os conteúdos de ensino 

não são vulgarizações ou adaptações dos conhecimentos científicos submetidos a 

um processo de transposição, torna-se pertinente examinar a disciplina escolar a 

partir de sua gênese (como a escola começou a agir para produzi-la?), sua função 

(qual a sua finalidade – para que serve?) e seu funcionamento (de que maneira as 

disciplinas funcionam? Quais os resultados do ensino?). 

A escola não é apenas um agente transmissor da cultura de seu tempo, dos 

conhecimentos elaborados fora dela e depois transpostos para as situações de 

ensino. Mais do que isso, a escola é capaz de produzir uma cultura específica, 

singular e original. Assim, se por um lado as demandas colocadas pela sociedade 

impõem à escola determinadas finalidades, e, portanto, determinados conteúdos a 

serem ensinados, por outro lado, a escola é ao mesmo tempo produtora de uma 

cultura que, por sua vez, vai repercutir na sociedade.  
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Neste ponto, é necessário salientar que a noção de cultura escolar 

certamente não é unívoca, nem pode ser tomada como categoria de análise de 

forma mecânica. Os estudos desenvolvidos no Brasil referenciam com frequência os 

trabalhos de Chervel (1990), Julia (2001), Forquin (1992) e Vinão Frago (1995), 

dentre outros. 

Dominique Julia, embora de certa forma se aproxime do pensamento de 

André Chervel quanto à discussão sobre a constituição das disciplinas escolares e 

dos efeitos sociais da escolarização, propõe uma acepção diferenciada do termo 

cultura escolar. Em lugar de considerá-la, como o faz Chervel, uma cultura original, 

interessando-se particularmente pela construção dos saberes escolares, Julia (2001) 

enfatiza a análise das práticas escolares, convocando os historiadores da educação 

a se interrogarem sobre as práticas cotidianas, reveladoras do funcionamento 

interno da escola. Admitindo que “a cultura escolar não pode ser estudada sem a 

análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada 

período da história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas”, Julia 

(2001, p.10) descreve a cultura escolar como um “conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 

permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos.” Mas acrescenta que a análise destas normas e práticas não pode 

desconsiderar o papel dos agentes que as colocam em funcionamento, ou seja, os 

professores. 

Reconhecendo as dificuldades relativas às fontes a partir das quais o 

pesquisador possa captar esta interioridade da escola, Dominique Julia propõe uma 

diversificação dessas fontes, tradicionalmente voltadas para o documento escrito. 

Além disso, reconhece o valor relativo das análises macropolíticas, acatando uma 

aproximação entre esta perspectiva de análise e o olhar para o interior da escola. 

Jean Claude Forquin situa suas análises na intersecção dos estudos sobre 

currículo, exibindo, assim, um ponto de partida diferente de Chervel e de Julia. 

Considera a cultura escolar como seletiva, no que se refere à cultura social, e 

derivada, quanto à sua relação com a cultura de criação ou intervenção das ciências 

fonte. Por ser a cultura escolar seletiva, os processos de conservação e transmissão 

da herança do passado não se fazem sem perdas, reinterpretações e avaliações 

contínuas daquilo que é conservado. Assim como a memória cultural é sempre uma 
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reinvenção, também o é a parte desta memória incorporada aos programas de 

ensino. 

A seleção cultural escolar não incide unicamente sobre a herança do 

passado. Recai também sobre o presente, sobre aquilo que constitui num momento 

dado a cultura de uma sociedade, isto é, “o conjunto dos saberes, das 

representações, das maneiras de viver que têm curso no interior desta sociedade e 

são suscetíveis, por isso, de dar lugar a processos (intencionais ou não) de 

transmissão e de aprendizagem” (FORQUIN, 1992, p.31). Além disso, a educação 

escolar não apenas seleciona conteúdos culturais do passado e do presente, como 

também se põe no cumprimento da tarefa de reorganizar e reestruturar o 

conhecimento científico, valendo-se, para tanto, de dispositivos mediadores que 

tornem estes conhecimentos efetivamente transmissíveis. 

A concepção de cultura escolar desenvolvida por Antonio Viñao Frago deriva 

de seu interesse em relacionar a história cultural com a história da educação. A 

abordagem de Viñao Frago estende-se por uma temática ampla, que inclui a história 

dos processos de profissionalização docente e formação das disciplinas acadêmicas 

como história intelectual, a história da cultura e das organizações escolares e da 

mente humana como produto sócio-histórico. 

Nas palavras de Viñao Frago (1995, p.69), “la cultura escolar es toda la vida 

escolar: hechos e ideas, mentes y cuerpos, objetos y condutas, modos de pensar, 

decir y hacer.” A noção de cultura escolar assim formulada se amplia, abarcando as 

mais diversas dimensões do cotidiano da escola. Por outro lado, essa ampliação do 

horizonte de abrangência da cultura escolar bem como o pressuposto de que não há 

instituição escolar sem cultura escolar, vez que esta se espraia por tudo o que diz 

respeito ao funcionamento cotidiano da escola, não significam a existência de uma 

cultura escolar uniforme. Ao contrário, no entendimento de Viñao Frago, há tantas 

culturas escolares quantas instituições de ensino, ou seja, as especificidades de 

cada contexto devem ser sempre consideradas. Por essa razão, Viñao Frago 

argumenta que o termo deveria ser utilizado no plural – culturas escolares. 

A teorização sobre cultura escolar vem ganhando corpo no Brasil, exibindo 

uma grande riqueza de elaboração e uma apropriação criativa das teorias 

produzidas por pesquisadores estrangeiros, como observa Faria Filho (2004). Por 

outro lado, pode-se também observar que o desenvolvimento desta temática tem 

privilegiado as disciplinas integrantes dos currículos escolares, com ênfase no nível 
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secundário. É significativo o volume de trabalhos que tomam a educação básica 

como recorte do objeto de investigação, quer se originem do propósito de explicar a 

dinâmica curricular, quer se dirijam para o entendimento do percurso histórico de 

uma dada disciplina. Não sem razão tem se consagrado o termo história das 

disciplinas escolares para designar este campo, relativamente novo, no interior da 

história da educação.  

Por outro lado, conforme constata Bittencourt (2003), vem entrando em 

pauta o interesse pela história das disciplinas acadêmicas e a vida universitária, 

consideradas como objetos de estudos em variadas pesquisas, algumas das quais 

voltadas para o exame das diferenças entre as disciplinas escolares e as de nível 

superior ou universitárias. O estudo das disciplinas acadêmicas, que vem ganhando 

atenção crescente no Brasil, amplia os contextos de análise da problemática até 

então predominantemente voltada para as disciplinas escolares, introduzindo assim 

novos objetos de investigação.  

Cabe acrescentar que a produção de pesquisas sobre o tema ainda é 

bastante escassa, o que não permitiu ainda o estabelecimento de um repertório de 

conceitos de uso comum entre os pesquisadores. As referências teóricas que vêm 

dando suporte às pesquisas sobre disciplinas escolares permitem vislumbrar 

algumas chaves para a explicação dos processos constitutivos das disciplinas 

acadêmicas. Porém, estas explicações não podem ser transpostas com 

naturalidade, sem a atenta consideração às especificidades destes ensinos.  

As disciplinas acadêmicas diferem das disciplinas escolares quanto às 

finalidades e quanto às práticas, segundo Bittencourt (2011).  A finalidade das 

disciplinas escolares é fornecer os conteúdos de instrução necessários à 

consecução dos objetivos educacionais mais amplos, postos pela sociedade e 

entregues à escola. Tais conteúdos articulam-se com os métodos de ensino e 

aprendizagem e com as atividades de avaliação. Em última instância, as disciplinas 

escolares visam formar o cidadão comum. Seu papel formativo amolda-se à clientela 

atendida pela educação escolar – crianças e jovens – e à missão da escola nas 

sociedades contemporâneas: transmitir uma herança cultural e integrar os indivíduos 

no convívio com outros sujeitos sociais. 

As disciplinas acadêmicas, por seu turno, se organizam em relação aos 

objetivos de formação profissional de cada curso. Além disso, as práticas inerentes a 
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estas disciplinas diferem das práticas próprias das disciplinas escolares. Nas 

palavras de Bittencourt (2011, p. 47): 

 

Não há necessidade de adaptar o conteúdo ensinado para o público 
do nível superior: o professor trata de transmitir diretamente o saber 
e sua eficácia depende diretamente de sua capacidade de 
comunicação. A relação pesquisa-ensino é, em princípio, obedecida, 
podendo-se organizar estratégias de ensino nessa perspectiva, 
seguindo os passos e métodos sem maiores cuidados adaptativos. A 
produção da pesquisa pode assim ser facilmente incorporada por 
alunos em idade adulta, solicitados a percorrer parte do mesmo 
percurso do professor pesquisador. 

 

As diferenças entre disciplinas escolares e acadêmicas também são 

assinaladas por André Chervel, que as considera múltiplas e importantes. Seriam 

diferenças relativas às matérias ensinadas, à qualificação do pessoal docente e à 

própria natureza dos alunos, forçados num caso e livres no outro. Mas a distinção 

mais essencial para Chervel (1990, p.186) reside no fato de que o ensino superior 

transmite diretamente o saber, o que torna suas práticas em grande parte 

coincidentes com suas finalidades: “Tudo o que se solicita do aluno é ‘estudar’ para 

dominá-la e assimilá-la, (pois), “alcançando a idade adulta, ele não reivindica 

didática particular à sua idade”.  

Há algumas questões implícitas nas formulações acima comentadas que 

requerem atenção. Uma diz respeito à afirmação de que a especificidade das 

disciplinas acadêmicas consiste na possibilidade de poderem ser transmitidas ao 

aluno numa relação direta entre pesquisa e ensino. Ora, nesta perspectiva os 

conhecimentos científicos são tomados como conhecimentos “em si e por si, 

encarados às vezes como conhecimentos de referência”, e não como “produções 

que têm suas próprias lógicas sociais de formação e transmissão”, como observa 

Belhoste (2011, p.58).  

Além disso, como quer Chervel, por serem dirigidas a um aluno adulto, 

capaz de assimilar conhecimentos que lhe são diretamente transmitidos, não 

necessitam de uma didática que articule seu ensino. É preciso examinar até que 

ponto esta ideia, que remonta à configuração das universidades medievais, 

constituídas por comunidades de professores e alunos em torno da 

transmissão/apropriação de saberes àquela altura sistematizados, ainda faz algum 

sentido para a forma acadêmica atual.  
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As instituições de ensino superior na contemporaneidade se destinam à 

formação profissional nos vários campos de atividade requeridos pela sociedade na 

qual se inserem (embora suas finalidades sejam mais ambiciosas: querem também 

produzir o conhecimento e a tecnologia; a ciência, a arte e a crítica da própria 

sociedade). Neste sentido, as disciplinas acadêmicas se articulam às finalidades de 

formação profissional de cada curso, como lembra Bittencourt. Mas a questão 

anterior a ser colocada é: o que constitui o conjunto dessa formação profissional? Os 

currículos dos cursos superiores mostram claramente intenções (embora possam ser 

só boas intenções) que vão além da transmissão do saber científico e técnico, 

certamente fundamentais: pretendem também desenvolver competências 

compatíveis com o exercício profissional e a inclusão cidadã do egresso – o que 

requer o concurso de todas as disciplinas.  

A discussão desenvolvida por Chistophe Charle e Jacques Verner em torno 

da história das universidades é bastante elucidativa a esse respeito. Dizem eles, 

analisando as novas características do ensino superior surgidas no decorrer do 

século XVIII e que modificaram os antigos modelos universitários, especialmente 

depois de 1945: 

 

O crescimento excepcional da demanda pelo ensino superior 
estendeu-se ao conjunto do mundo e representou um desafio maior 
para modos de organização universitária concebidos em geral por 
contingentes dez vezes menos elevados e por formações que se 
acham desniveladas em relação tanto aos novos perfis dos 
estudantes quanto em relação às novas demandas objetivas. Todos 
os modos de organização passaram por uma diferenciação interna 
crescente, por uma abertura disciplinar máxima, por uma 
diversificação dos modelos pedagógicos em virtude de novas 
clientelas sociais e de uma crescente complexidade administrativa 
dos modos de direção das instituições, geradora de novas tensões 
entre aqueles que recebem verbas. (CHARLE; VERNER, 1996, 
p.128). 

 

A diferenciação dos cursos e, consequentemente, das disciplinas 

acadêmicas a que hoje se assiste reflete a heterogeneidade das demandas e da 

clientela. Esta grande diversificação de atividades, verificada desde antes da 

Segunda Guerra Mundial, cada vez mais coloca o desafio de manter a difícil ligação 

entre ensino e pesquisa, como observam Charle e Verner (1996).  

De fato, pensar a relação entre a ciência dos cientistas e a ciência ensinada 

tornou-se um dos grandes problemas teóricos e práticos colocados por educadores 
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da ciência a partir do início do século XX. As respostas em geral levaram à questão 

do método, à ideia longamente dominante de que o ensino deve reproduzir o próprio 

método das ciências, adaptando-o, quando necessário. Sobre isso, a observação de 

Belhoste (2012, p.55) é incisiva: “A velha problemática positivista sobre o ensino do 

método científico morreu de morte natural, e já é ultrapassada”. 

As relações entre a ciência e seu ensino, ou melhor dizendo, entre o 

conhecimento pesquisado e sua transformação em conhecimento ensinado 

certamente são complexas o bastante para requererem uma discussão mais 

vigorosa. Desta extensa pauta teria que fazer parte o novo olhar da história da 

ciência sobre o desenvolvimento científico, não mais compreendido como o 

desenvolvimento linear e cumulativo na busca da verdade11.   

Uma ressalva, no entanto, pode ser trazida no momento para nortear a 

reflexão que aqui se pretende fazer: ensino e pesquisa têm suas próprias lógicas 

constitutivas e operatórias. Suas finalidades e suas práticas se orientam para as 

finalidades do ensino superior – estas, determinadas pelos contextos sociais e 

históricos - mas disso não resulta uma correspondência termo a termo, imediata, 

entre pesquisa e ensino. Muito menos esgota as pretensões nem da pesquisa nem 

do ensino na academia. Os resultados da atividade de pesquisa não se destinam 

exclusivamente para uma transformação imediata  em conhecimento a ser ensinado. 

Da mesma forma, o ensino de cada disciplina não resulta sempre do conhecimento 

produzido por seu professor, pesquisador de ofício (e nem sempre o é), mas da 

interlocução com vários tópicos de conhecimentos pesquisados por ele ou por 

outros.   

Do lado das ciências, tudo leva a crer que, longe de serem rotineiras, as 

ciências instituídas são palco de permanente reconstrução disciplinar. Nas palavras 

de Belhoste (2012, p.59), por não ser fechada, “cada comunidade científica está em 

constante interação com outras comunidades, e também com outros universos 

sociais exteriores à esfera científica”. Isto dá ao conhecimento científico a 

capacidade de circular, se reproduzir e ser frequentemente retraduzido em outros 

idiomas disciplinares. 

Cabe ainda considerar que as disciplinas acadêmicas não estão exatamente 

no mesmo mapa no qual se colocam as disciplinas científicas. Não são o seu outro, 

                                                           
11

 Cf. Thomas Kuhn, A estrutura das revoluções científicas, 1994. 
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a sua face transmissível, nem o seu porta voz. As disciplinas acadêmicas são 

entidades complexas e múltiplas: não dialogam exclusivamente com um único e 

correspondente campo específico do conhecimento científico, mas muitas vezes 

com vários; transgressoras, transpõem os limites do saber científico e vão buscar em 

outras formas de interpretação do mundo os elementos que constituem a sua 

identidade epistemológica.  

As disciplinas acadêmicas, no dizer de Viñao Frago (1995), são espaços que 

agrupam interesses e agentes, ações e estratégias – espaços de poder e disputa.  

Cambiantes, mudam de nome, trocam seus conteúdos, surgem, desaparecem, 

reagrupam-se. Não são, portanto, universais ou estáticas. Sua história não pode 

desconsiderar a análise dos processos de legitimação de seu corpo docente, 

representados pela formação, titulação e seleção correspondentes. 

Desta perspectiva, se detivermos nossa atenção nas disciplinas constitutivas 

dos cursos superiores na área de educação, por exemplo, veremos, até sem muito 

esforço, que em grande parte elas revelam uma sistematização de conhecimentos 

gestados em diferentes lugares teóricos, criam práticas originais, produzem 

articulações com disciplinas de outros níveis de ensino, desenvolvem uma 

teorização a partir de suas peculiaridades, bem como refletem as representações 

dos professores que as ministram. E, sem, dúvida, para cumprirem sua incumbência 

de transmissoras de conhecimento, recorrem a um processo de didatização, 

representado não apenas pelos meios de transmissão, mas, antes, pelo recorte que 

operam no campo no qual se situam. 

As diferenças fundamentais entre disciplinas escolares e acadêmicas, ao 

que parece,  não residem apenas nos níveis de complexidade desses ensinos, no 

público alvo a que se destinam ou mesmo nas finalidades para as quais se orientam. 

Muito mais sutis, aproximações e diferenças entre disciplinas escolares e 

acadêmicas habitam o território dos conhecimentos que lhes dão corpo, mas ao 

mesmo tempo transitam pelo espaço da cultura que lhes confere a alma. Somente 

com este cuidado é possível trazer as explicações produzidas sobre as disciplinas 

escolares à compreensão dos processos constitutivos das disciplinas acadêmicas.  

Compreender como uma disciplina se institui historicamente no interior de 

uma dada cultura acadêmica, como se estabelece sua relação com o conhecimento 

do campo científico e dos campos correlatos, porque exibe determinadas 

permanências e transformações, quais relações de poder a permeiam e para qual 
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finalidade social da educação se endereça são alguns dos tópicos fundamentais que 

ainda estão a demandar mais reflexão por parte dos pesquisadores desta temática. 

Assim, tendo claro que o terreno das práticas constitutivas da formação 

docente ainda é repleto de controvérsias, de termos precariamente definidos e de 

múltiplos usos, o esforço empreendido até aqui teve o propósito de tentar explicitar o 

sentido dado à Prática de Ensino enquanto disciplina acadêmica, no âmbito do 

presente estudo. É com tal entendimento que se analisa o percurso da Prática de 

Ensino na Universidade Federal do Piauí – UFPI, no período que compreende as 

décadas de 1970, 1980 e 1990.  
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CAPÍTULO 2 – LUGARES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PIAUÍ 

  

      

Em depoimento registrado nos Anais do Seminário “Presente do Passado: A 

Faculdade Católica de Filosofia na História da Educação do Piauí”12 o professor 

Manoel Paulo Nunes assinala que a evolução da história da formação de 

professores no Piauí, a partir da década de 1930, pode ser compreendida em quatro 

fases: a primeira foi a dos pioneiros, ou seja, a dos professores autodidatas, 

intelectuais de reconhecida competência em diferentes áreas do saber, profissionais 

liberais cuja formação acadêmica não os habilitava formalmente para o exercício do 

magistério, mas que tiveram um papel destacado no ensino secundário  piauiense. A 

segunda fase corresponde ao período de atuação da Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário – CADES; a terceira fase tem 

início com a instalação da Faculdade Católica de Filosofia do Piauí e a última, com a 

instalação da Universidade Federal do Piauí,13 em 1971. 

 

 

2.1  Do voluntarismo à Escola Normal 

 

A demarcação proposta por Nunes (2002) encontra respaldo nos fatos que 

marcaram a história da formação de professores no Piauí. No entanto, cabe 

acrescentar, com relação à primeira fase, que a presença de professores não 

qualificados, embora reconhecidamente cultos, acompanha o processo de 

implantação da educação escolar no Piauí desde o seu início, no século XIX. 

Advogados, médicos, padres, engenheiros, dentre outros membros letrados da 

sociedade de então, sempre foram convocados a colaborar ou se anteciparam nas 

iniciativas com relação à educação escolar piauiense. 

 

                                                           
12

 Este seminário foi realizado no período de 17 a 19 de janeiro de 1995, na UFPI, como parte de um 
projeto de pesquisa mais amplo que investigava a história da formação do educador no Piauí. Os 
Anais do seminário, publicados em 2002, trazem a transcrição integral das conferências, dos 
depoimentos de ex-professores, funcionários e alunos da FAFI e dos debates realizados.   

 
13

 Pode-se considerar a instalação da Universidade Federal do Piauí como o início da fase em que a 
formação de professores passa a ocorrer em larga escala em cursos de nível superior. Mas é 
preciso acrescentar que a Universidade Estadual do Piauí, criada em 1988, expandiu de modo 
significativo este nível de qualificação.    
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Ferro (1996) registra que a primeira escola piauiense foi fundada em 1820 

pelo Padre Marcos de Araújo Costa - a Escola Boa Esperança, no município de 

Jaicós. A escola funcionou durante trinta anos ininterruptos, custeada por seu 

criador, oferecendo ensino gratuito, só encerrando suas atividades em 1850, com a 

morte de Padre Marcos. 

No Piauí, desde o final do século XIX e durante a primeira metade do século 

XX, o magistério do ensino secundário foi exercido por profissionais liberais, padres 

e normalistas. A melhoria da formação dos professores piauienses para o exercício 

do magistério no ensino secundário,14 de fato, só tem início na década de 1950, com 

o trabalho desenvolvido pela CADES, conforme a esquematização apresentada por 

Nunes (2002). 

Deve-se lembrar, entretanto, que as preocupações e providências atinentes 

à formação de professores primários são bastante anteriores. Assim, em 1909, é 

criada em Teresina a Escola Normal Livre, mantida pela Sociedade Auxiliadora da 

Instrução.  A iniciativa é de um grupo de intelectuais e políticos, ligados à Maçonaria, 

composto, dentre outros nomes, por Matias Olímpio, Antonino Freire, Honório 

Parentes, Abdias Neves, Miguel Rosa e Brandão Junior. Em 1910, tendo assumido o 

Governo do Estado, Antonino Freire funda a Escola Normal Oficial15, que substitui a 

Escola Normal Livre. A melhoria da formação dos professores para o ensino primário 

constituía um ponto fundamental na reforma da instrução pública empreendida por 

Antonino Freire.  

A tarefa de implantação definitiva da Escola Normal Oficial foi entregue à 

professora normalista Firmina Sobreira, formada pela Escola Estadual do Maranhão. 

Além do trabalho como diretora, a professora Firmina Sobreira também ministrou 

várias disciplinas do curso normal, sendo catedrática de música, e dirigiu a Escola 

                                                           
14

Nos termos da Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto 4.244, de 9/4/1942), vigente no período 
em referência e parte do conjunto de normas que ficaram conhecidas como reforma Capanema, o 
ensino secundário estava estruturado em dois ciclos, a saber, o ginasial, com 4 anos de duração, e 
o colegial, com 3 anos de duração; o ciclo colegial se ramificava em dois cursos paralelos: o 
clássico e o científico.  

 
15

 Freitas (1988, p. 111-112) registra que por força  do Decreto n°434, de 19 de abril de 1910, eram 
as seguintes as matérias constitutivas deste curso normal: português, literatura portuguesa; francês, 
aritmética, geometria, geografia e cosmografia, história universal e do Brasil, noções de física, 
química e metereologia; noções de história natural, agronomia e higiene; pedagogia, metodologia, 
educação moral e cívica; desenho e caligrafia; música, trabalhos manuais e cartografia. Além 
dessas matérias haveria facultativamente uma aula de ginástica sueca. O decreto obrigava ainda a 
existência de administração do ensino primário, anexo à escola normal, “onde os alunos mestres 
observem e pratiquem” o ensino. 
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Modelo, estabelecimento de ensino e de prática profissional para as normalistas, 

anexo à Escola Normal. 

As aulas funcionaram em prédios alugados ou cedidos, até a conclusão das 

instalações definitivas. A construção teve início no governo Eurípedes Aguiar (1916-

1920), mas o prédio só foi concluído no governo de Matias Olímpio, que o 

inaugurou, com grande solenidade, em junho de 1924. Amplo, bem iluminado e 

arejado, em estilo neoclássico, a arquitetura do prédio materializa a importância 

social dada à formação das normalistas.16 

Foram surgindo outros estabelecimentos de ensino destinados à preparação 

do magistério primário, alguns a cargo da iniciativa privada, tanto em Teresina como 

nas cidades mais populosas do Estado do Piauí. Dentre todos a Escola Normal 

Antonio Freire/Instituto de Educação Antonino Freire teve papel destacado, por ter 

sido o primeiro empreendimento oficial de longa duração no campo da formação de 

professores no Piauí.  

Cabe acrescentar que houve tentativas anteriores de implantação do curso 

normal no Piauí. Assim, em 3 de fevereiro de 1865, em decorrência da Lei Provincial 

n° 563, de 5 de agosto de 1864, foi instalada a primeira escola normal do Piauí, 

sendo extinta dois anos após, pela Resolução n°599, de 09 de outubro de 1867 

(BRITO, 1996).  

A partir de então, novas e infrutíferas tentativas foram feitas para manter 

uma escola normal em Teresina: de 1871 a 1874 o ensino normal funcionou anexo 

ao Liceu, com duração de três anos; de 1882 a 1888 funcionou um novo curso 

normal, este com duração de dois anos. Durante o Império a formação de 

professores primários em escolas normais não vingou no Piauí. A insuficiência de 

matrículas era o motivo alegado com frequência para justificar os pedidos de 

fechamento da escola normal, apresentados à Assembleia Provincial. 

Não se tem notícia de qualquer outra iniciativa neste sentido até 1909, 

quando foi criada a Escola Normal Livre, cujo currículo previa uma duração de 

quatro anos de curso. No ano seguinte, porém, a Escola Normal Livre foi substituída 

pela Escola Normal Oficial, que adotou um currículo com a duração de três anos.   

                                                           
16

 Em 1973 a Escola Normal passou a ser denominada “Instituto de Educação Antonino Freire”, este 
transferido para uma nova sede, um prédio mais moderno e também construído especificamente 
para abrigar esta importante instituição de ensino. Em 1981 o prédio original foi tombado pelo 
Patrimônio Histórico Nacional. Nele funciona, desde 1986, a sede da Prefeitura Municipal de 
Teresina.  
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Esta não sofreu interrupções, firmando no Piauí a prática da formação de 

professores primários em Escolas Normais.  

Assim, por mais de quatro décadas, a Escola Normal Oficial, mais tarde 

Escola Normal Antonino Freire, e por último Instituto de Educação Antonino Freire, 

foi a principal agência formadora de professores e centro de constituição e irradiação 

de uma cultura pedagógica que teve reflexos em outras instâncias de formação, 

como se verá em outra parte deste trabalho. 

 

 

2.2 A Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário: atuação 

da CADES no Piauí 

    

A vertiginosa expansão do ensino secundário, verificada desde o final da 

década de 1940 e se intensificando a partir da década de 1950, em todo o Brasil, 

exigiu o enfrentamento do grave problema representado pela escassez de 

professores qualificados. As faculdades de filosofia, instituições formadoras de 

professores para este nível de ensino, ainda eram em pequeno número no país, 

além de estarem localizadas nas cidades de maior porte. Para responder à demanda 

de professores para o ensino secundário, eram recrutados profissionais liberais – 

advogados, médicos, engenheiros, bem como padres e normalistas.  Além do déficit 

de professores habilitados, havia a preocupação de que a expansão do ensino 

secundário comprometesse a sua qualidade.  

Por outro lado, a política adotada pelo governo do Presidente Getúlio Vargas 

não foi a de conter a expansão deste nível de ensino, mas, ao contrário, ampliar a 

cobertura do ensino secundário. As transformações econômicas, políticas e culturais 

vividas naquele momento queriam colocar o país no caminho do desenvolvimento e 

da modernidade. Nesta perspectiva, o desenvolvimento científico e a formação de 

recursos humanos qualificados se apresentavam como fatores fundamentais de 

progresso. A criação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), em 1951, e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), também 

em 1951, indica essa  ordem de preocupação. 

A criação da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário – CADES, pelo Decreto n.34.638, de 17 de novembro de 1953, estava 

incluída no conjunto de medidas destinadas a tirar o país do atraso. Conferir ao 
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ensino secundário maior eficácia e sentido social e ampliar o acesso à escola 

secundária responderiam às urgências do próprio desenvolvimento econômico e 

social do país.   

A Exposição de Motivos que dá origem ao Decreto n.34.638/53 apresenta 

uma série de razões que justificavam a criação da CADES, dentre as quais: a 

complexidade cada vez maior da vida social, gerando novas exigências e 

necessidades em termos de educação; o incremento dos processos de 

industrialização e urbanização do país, provocando o aumento da demanda por 

educação; a expansão das matrículas no ensino secundário, o ramo de maior 

prestígio social porque conduzia ao ensino superior; a carência de professores 

habilitados; a predominância da escola particular neste ramo de ensino – em torno 

de 80%, o que acarretou acentuada quebra dos padrões do ensino secundário; a 

falta de estrutura do Departamento de Ensino Secundário em termos de 

organização, de pessoal e de recursos para promover uma efetiva melhoria da rede 

escolar. 

Os motivos que justificavam a necessidade de criação da CADES eram tão 

vastos quanto foram diversas as ações a ela atribuídas. Assim, o Art. 3º do citado 

Decreto definia quatorze ações a serem desenvolvidas pela CADES: 

 

a) promover a realização de cursos e estágios de especialização e 
aperfeiçoamento para professôres, técnicos e administradores de 
estabelecimento de ensino secundário; 
b) conceder e incentivar a concessão de bolsas de estudo a 
professôres secundários a fim de realizarem  cursos ou estágios de 
especialização e aperfeiçoamento promovidos por outras entidades, 
no país ou no estrangeiro; 
c) colaborar com os estabelecimentos de ensino secundário, em fase 
de implantação ou reorganização, proporcionando-lhes a assistência 
de técnicos remunerados pela Campanha; 
d) promover estudos dos programas do curso secundário e dos 
métodos de ensino das várias disciplinas, a fim de melhor ajustar o 
ensino aos interêsses dos alunos e às condições e exigências do 
meio; 
e) elaborar e promover a elaboração de material didático, 
especialmente áudio-visual, para as escolas secundárias; 
f) estudar e adotar providências destinadas à melhoria e ao 
barateamento do livro didático; 
g) organizar missões culturais, técnicas e pedagógicas, para dar 
assistência a estabelecimentos distantes dos grandes centros; 
h) elaborar e aplicar provas objetivas para avaliação do rendimento 
escolar; 
i) incentivar a criação e o desenvolvimento de serviços de orientação 
educacional nas escolas de ensino secundário; 
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j) organizar e administrar plano de concessão de bôlsas de estudo a 
alunos bem dotados e de pouco recursos; 
k) cooperar com os estabelecimentos de ensino secundário no 
estudo de projeto de prédios, instalações, oficinas escolares e 
laboratórios adaptados às diversas regiões do país, bem como de 
novos tipos de mobiliário escolar; 
l) realizar, diretamente e em cooperação com os órgãos técnicos 
federais, estaduais e municipais, levantamento das necessidades e 
possibilidades das diversas regiões do país quanto à localização da 
escola secundária; 
m) divulgar atos, experiências e iniciativas julgadas de interêsse ao 
ensino secundário, bem como promover o intercâmbio entre escolas 
e educadores nacionais e estrangeiros; 
n) promover o esclarecimento da opinião pública, quanto às 
vantagens asseguradas pela boa educação secundária. (BRASIL, 
Decreto n.34.638). 

 

Algumas dessas ações tiveram mais visibilidade do que outras. Neste 

sentido, a publicação de livros didáticos utilizados nos cursos de preparação de 

professores ao exame de suficiência ocorreu de forma bastante significativa. A 

CADES editou também dezenove números da Revista Escola Secundária, que 

circulou de 1957 a 1963.  

Mas o que de fato se associou à imagem pública da CADES foram os cursos 

preparatórios aos exames de suficiência – os cursos da CADES, como eram 

chamados. Difundidos pelo país inteiro, proporcionaram aos professores a 

oportunidade de atualizar conteúdos e métodos de ensino diretamente associados à 

disciplina que ministravam ou pretendiam ministrar, além de prepará-los para os 

exames de suficiência através dos quais conquistariam um lugar legítimo no 

magistério secundário.   

É interessante observar que esta ação específica não constava dentre as 

mencionadas no Art. 3º do Decreto n. 34.638/53. Foi somente a partir de 1956 que a 

CADES passou a promover cursos intensivos de preparação aos exames de 

suficiência, regulamentados pela Lei n. 2.430, de 19  de fevereiro de 1955. Aos 

aprovados nos exames de suficiência era conferido o registro de professor do ensino 

secundário e o direito de lecionar onde não houvesse disponibilidade de professores 

licenciados por faculdade de filosofia. A Inspetoria Seccional do Ensino Secundário, 

órgão do Ministério da Educação e Cultura, era  responsável em cada estado pela 

coordenação das ações da CADES. 
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O trabalho realizado pela CADES nas décadas de 1950 e 1960 teve ampla 

repercussão em todo o país, especialmente no que diz respeito ao magistério do 

ensino secundário: regularizou a situação de milhares de professores ao tempo em 

que ofereceu cursos que, embora breves, eram avaliados como de reconhecida 

qualidade.  

A duração e a abrangência desta ação, no entanto, não despertaram 

proporcional interesse em estudá-la, sendo raras as pesquisas publicadas sobre o 

tema. Sobre a atuação da CADES no Piauí Calaça e Mendes Sobinho17 divulgaram 

um estudo em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPI 

em que objetivam contextualizar aspetos históricos da formação de professores de 

matemática no Piauí a partir dos primeiros cursos  de formação inicial, na década de 

1950, com a difusão da CADES. Estes pesquisadores também constataram a lacuna 

existente em relação a estudos sobre a atuação da CADES no Piauí. 

A CADES atuou no Piauí18 durante treze anos - de 1958 a 1971, 

promovendo em Teresina cursos intensivos de preparação aos exames de 

suficiência. Os cursos compreendiam as disciplinas básicas do curso ginasial, além 

de Didática Especial e Didática Geral. Eram geralmente ministrados por professores 

locais, na parte de conteúdo, e por professores universitários vindos de outros 

estados, em geral do Rio de Janeiro e de São Paulo, escolhidos pelo MEC, para a 

didática especial das disciplinas. 

Ao final do curso os participantes eram avaliados por meio uma prova escrita 

e uma aula prática, conforme os critérios estabelecidos pelo MEC. Para os 

aprovados nestes exames, denominados exames de suficiência, o MEC expedia o 

registro de professor, válido para a região em que o docente iria lecionar. 

O trabalho realizado pela CADES, no que se refere à habilitação de 

professores, tinha um caráter emergencial e provisório. À medida que fossem se 

instalando os cursos de licenciatura, os exames de suficiência deixariam de ser 

promovidos. No caso piauiense, a instalação da FAFI, em 1958, não significou a 

imediata suspensão dos cursos da CADES, vez que o número de egressos da FAFI 

não supriria, em curto prazo, a demanda de professores para o ensino secundário 

piauiense. Houve assim um período de transição entre a segunda fase da história da 

                                                           
17

 Disponível em <http//:www.ufpi.br/ppged/arquivos/fcles/eventos>  
 
18

 As informações sobre a atuação da CADES no Piauí foram prestadas para a presente pesquisa por 
Manoel Paulo Nunes, que dirigiu a Inspetoria Seccional do Piauí de 1961 a 1971. 
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formação de professores no Piauí, marcada pela atuação da CADES, e a terceira 

fase, iniciada com a instalação da FAFI, em que a preparação de professores 

ocorreu por estas duas vias.  
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CAPÍTULO 3 – UM MARCO DE MUDANÇAS: A faculdade Católica de Filosofia 

do Piauí – FAFI 

 

 

A instalação da Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, em 1958, sob os 

auspícios da Arquidiocese de Teresina na pessoa de seu arcebispo, Dom Avelar 

Brandão Vilela, inaugura a fase em que os professores piauienses do ensino 

secundário começam a ser formados em cursos de licenciatura. Mas suprir a 

demanda de professores qualificados não era o único objetivo da faculdade. Seu 

Regimento incluía também os objetivos de: preparar trabalhadores intelectuais para 

o exercício das atividades culturais; realizar pesquisas nos vários domínios da 

cultura e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura adaptada às realidades 

brasileira e piauiense, informadas pela filosofia cristã. Vale acrescentar que esta 

instituição foi muito bem acolhida pela sociedade local, ciosa por ampliar suas 

oportunidades de ingresso no ensino superior.19 

O primeiro passo consistiu na criação de uma entidade mantenedora da 

futura faculdade - a Sociedade Piauiense de Cultura, com o objetivo de instituir, 

manter e dirigir estabelecimentos de ensino superior e outras organizações de 

natureza cultural, cujo estatuto foi publicado no Diário Oficial do Estado em seis de 

junho de 1957. Constituída legalmente, esta sociedade criou a Faculdade Católica 

de Filosofia do Piauí, em assembleia realizada no dia 16 de junho do mesmo ano. 

Na mesma assembleia foram aprovados os nomes de Clemente Honório Parentes 

Fortes, para Diretor da Faculdade, Artur Cardoso Nunes para a função de Contador 

e Benedito da Rocha Freitas Filho, para assumir a função de Secretário-Tesoureiro. 

O empreendimento foi cercado de cuidados, vez que uma iniciativa anterior 

no sentido da instalação de uma Faculdade de Filosofia, promovida por um grupo de 

intelectuais de Teresina, não obtendo autorização do Ministério da Educação em 

razão da precariedade de suas condições de funcionamento, teve suas atividades 

encerradas. Assim, a Sociedade Piauiense de Cultura constituiu duas comissões: 

uma para elaborar o regimento da faculdade e outra para promover campanhas de 

arrecadação de livros para a biblioteca. A Faculdade Católica de Filosofia (FAFI) 

                                                           
19

  Até então a única faculdade existente no Piauí era a Faculdade de Direito, instalada em 1931.  



46 
 

deveria funcionar, inicialmente, com os cursos de Filosofia, Letras Neolatinas, 

História e Geografia (estes dois últimos constituíam um só curso).   

Em resposta ao pedido de autorização, encaminhado ao MEC em 15 de 

julho de 1957, foi designado o professor Oscar de Almeida Castro para fazer a 

verificação prévia, tendo este vindo a Teresina no mês de novembro do mesmo ano 

e dado parecer favorável ao funcionamento da faculdade. A Comissão de Ensino 

Superior do MEC aprovou o parecer e concluiu pela autorização da faculdade, 

resultado consubstanciado no Decreto n. 43.402, de 18 de fevereiro de 1958.  

Para que a faculdade funcionasse ainda no ano letivo de 1958, o Diretor do 

Ensino Superior do MEC estabeleceu o seguinte calendário: até 29 de março, 

inscrições para o vestibular; até 2 de abril, realização das provas do vestibular; dia 7 

de abril, aula inaugural; supressão do recesso do mês de julho, para compensar as 

aulas não dadas no mês de março. A direção da faculdade foi entregue ao Professor 

Clemente Honório Parente Fortes, do quadro de professores da Faculdade Federal 

de Direito do Piauí. No primeiro vestibular foram aprovados 56 alunos, sendo 23 

para o curso de Filosofia, 13 para o de Letras Neolatinas e 21 para o curso de 

História e Geografia.  

  

 

3.1 Os processos sociais em curso 

 

Para Medeiros (2002, p.222), é necessário entender a Faculdade de 

Filosofia para além de sua dinâmica interna, pois: 

 

[...] ela era um lócus onde os processos estavam convergindo. Era 
um espaço mais aberto que renovava. Mas havia um processo 
externo que criava o ambiente para essa renovação. Acho que o 
grande mérito da Faculdade de Filosofia foi ser o local onde esses 
processos de transformação se manifestaram, ela foi o foco 
irradiador, um dos focos, talvez o principal foco irradiador dos 
processos de transformação aqui no Piauí.  

 

As transformações a que se refere o autor citado estavam relacionadas a 

três processos sociais que, segundo sua análise, aconteciam no nível nacional.20  

                                                           
20

 Uma análise mais detalhada das questões expostas por Medeiros está na sua Dissertação de 
Mestrado intitulada “Sindicalização rural e mobilização camponesa na crise do populismo: o caso 
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Um destes processos decorreu da modernização econômica e cultural do 

País, verificada a partir dos anos de 1950, sobretudo no segundo governo de Getúlio 

Vargas e no governo de Juscelino Kubitscheck, configurando o segundo momento 

do processo de integração nacional iniciado nos anos de 1930, à época pela via da 

centralização político-administrativa. Agora o componente econômico, expresso pela 

centralização do mercado nacional, em torno de um novo setor industrial, provoca a 

difusão de valores novos, e que repercutem não apenas nas elites, mas, pela 

primeira vez, atingem o conjunto da população.  

Para Mendes (2003, p.180)), a incorporação do Piauí à economia brasileira, 

iniciada na década de 1950, teve efeitos semelhantes aos do atual processo de 

globalização sobre o Brasil, ou seja, “o desmantelamento de sua pequena base 

industrial provocado pela chegada dos produtos fabricados em São Paulo e, mais 

tarde, com os incentivos da SUDENE, também das indústrias do Nordeste”. Também 

Martins et. al. (1982, p.97), analisando a integração da economia piauiense à 

economia nacional, no período de 1950 a 1980, ponderam que: 

 

Se as políticas econômicas não conseguiram alcançar a 
redistribuição regional da renda nacional de forma satisfatória para a 
região Nordeste, para o Estado do Piauí elas foram menos eficientes 
ainda, uma vez que não trouxeram a industrialização pretendida. 
Ademais, essas políticas eliminaram de forma impiedosa as 
atividades tradicionais da incipiente indústria piauiense. 

 

No final da década de 1950 inicia-se no Piauí um período orientado para a 

busca do desenvolvimento econômico e social, de inspiração democratizante e 

modernizadora, articulado ao clima que se espraiava por toda a nação brasileira.21 O 

governo Chagas Rodrigues (1959/1962) inaugura um estilo até então desconhecido 

no Piauí, caracterizado pela mobilização popular e a forte utilização da mídia. 

Buscando a consolidação de um governo cujas ações fossem pautadas por um 

projeto de desenvolvimento planejado, reestrutura a Comissão de Desenvolvimento 

                                                                                                                                                                                     
do Piauí (1958-1964)”, defendida em 1994 junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da PUC-SP. 

 
21

 Nesta perspectiva desenvolvimentista se insere a criação da SUDENE (Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste), em 1959. O Piauí, porém, só veio a usufruir dos benefícios da 
SUDENE com dez anos de atraso em relação aos demais Estados do Nordeste: faltava-lhe a 
infraestrutura necessária à produção de energia elétrica, sem a qual não poderia inserir-se no 
processo de industrialização. O obstáculo só foi superado com a inauguração da Barragem de Boa 
Esperança, em 1970. 
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Econômico e Social (CODESE), reunindo economistas, historiadores e outros 

intelectuais que começaram a produzir estudos sobre o Piauí. Além disso, Chagas 

Rodrigues promove uma série de modernizações institucionais e empreende uma 

política de apoio aos sindicatos. O governo Petrônio Portela, que o sucedeu, 

manteve a mesma linha, pelo menos na primeira fase – de 1962 a 1964, quando a 

conjuntura política muda em decorrência do golpe militar. 

Foi essa efervescência de ideias e de ideais democráticos, que fecundou o 

debate nacional e local, o vetor do clima político da época em que surgiu a FAFI. Ela 

não apenas o repercutiu, mas também promoveu a reflexão, a crítica e a 

constituição de uma cultura acadêmica que adotava a sensibilidade para com a 

realidade como componente fundamental da formação. Mesmo após o golpe de 

1964, quando a ditadura militar reprimia as manifestações e os movimentos 

considerados subversivos, na FAFI grupos de estudantes e professores 

organizavam a resistência. Fortaleciam o diretório acadêmico, promoviam semanas 

culturais e lideravam o debate. Em resposta, houve prisões e inquéritos, mas o 

espírito contestador da FAFI não foi de todo sufocado. 

O segundo processo provocador das transformações verificadas à época, de 

acordo com a discussão de Medeiros (2002), configura-se no que ele denomina 

aggiornamento22 da Igreja Católica. Aqui, sua exposição centra-se na atuação de 

Dom Avelar Brandão Vilela, nomeado para a Arquidiocese de Teresina em 1956. 

Vale a pena transcrever esta parte do depoimento de Medeiros para, percebendo a 

abrangência e a tônica do trabalho de Dom Avelar, compreender a influência do 

pensamento católico, de matriz progressista, sobre a vida acadêmica da FAFI. Narra 

Medeiros (2002, p.220-1): 

 

É verdade que Dom Avelar é um pioneiro. Porque se o Concílio e o 
papado de João XXIII começam em 1958,23Dom Avelar chega aqui 
em 1956 e o lema que ele lança como lema de seu arcebispado é 
‘Humanizar e Evangelizar’. O que era uma posição altamente 
avançada para a época. Promove semanas ruralistas; cria uma Ação 
Social Arquidiocesana, que, em 1964, tinha onze Centros Sociais na 

                                                           
22

 Conforme seu emprego a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965), o termo aggiornamento 
expressa a ideia de modernização, de atualização da Igreja Católica. Dentre as diversas orientações 
pastorais e de doutrina que compõem o conjunto de documentos produzidos pelo Concílio, constam 
a defesa do apostolado dos leigos e a necessidade de aproximação da Igreja Católica das questões 
sociais. 

 
 
23

 O papado de João XXIII começou em 1958, mas a primeira sessão do Concílio Vaticano II ocorreu 
em 11 de  outubro de 1962.  
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periferia de Teresina. A atuação de Dom Avelar na área social era 
tão intensa que, em 1960, há uma enchente em Teresina, no rio 
Parnaíba e no Rio Poty, e ele cria o Banco da Providência com 
secção de cheques, de remédios, de alimentos, etc. O Governo do 
Estado e o Governo Municipal de Teresina é que dão a nota de apoio 
à campanha liderada por Dom Avelar. Defino Dom Avelar aqui não 
como um delegado político, mas como um delegado social do Piauí, 
diante do Governo Federal. As visitas dele à Capital, seja Rio de 
Janeiro seja Brasília, eram verdadeiras peregrinações nos 
Ministérios. Quando chegava, prestava conta do que tinha 
conseguido. Era um delegado social, só que um delegado bastante 
legitimado na sociedade. Na área educacional, a Arquidiocese cria a 
Faculdade Católica de Filosofia, reabre o Colégio Diocesano, 
entregando aos Jesuítas, em 1960. É quem apoia e mantém a 
Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (hoje Escolas da 
Comunidade). Era o presidente, no Piauí, da Comissão Nacional de 
Educação Rural. Traz o Movimento Bandeirante para o Piauí e cria a 
Rádio Pioneira e o Movimento de Educação de Base. Então a FAFI é 
parte de todo esse movimento que teve de renovação, que estava 
havendo na Igreja e que influenciava a mentalidade dos padres e dos 
leigos mais ativos. Em tudo isso se devia muito a essa personalidade 
muito forte e muito ativa de Dom Avelar. 

 

Cabe lembrar que esse movimento de renovação não influenciava todo o 

corpo docente da FAFI na mesma intensidade. Havia professores sem qualquer 

ligação direta com a confissão católica. Mesmo dentre os professores que eram 

padres, alguns dos quais jesuítas italianos vindos para Teresina em razão da 

reabertura do Colégio Diocesano e que ao mesmo tempo eram professores da FAFI, 

variava bastante o grau de adesão às práticas acadêmicas condizentes com as 

mudanças que o contexto sugeria. Como qualquer instituição, a Faculdade de 

Filosofia não era uma ilha de consenso, havia divergências e ideias conflitantes. 

Entretanto, as lideranças mais legitimadas dentro da Faculdade se alinhavam ao 

pensamento político mais renovador, principalmente o de vertente católica, mas 

também os de outras matrizes ideológicas. Dessa liderança faziam parte professores 

e alunos. 

A emergência da juventude é o terceiro dos três processos sociais 

relacionados às transformações a que se refere Medeiros (2002). A juventude 

emergia como sujeito social importante, sobretudo por sua participação na 

mobilização política, inclusive de setores populares.  

Havia à época uma atuação muito forte das organizações estudantis – a 

União Nacional dos Estudantes - UNE, e as organizações estaduais dos estudantes 

universitários e secundaristas. A discussão sobre a reforma universitária nasceu no 
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movimento estudantil, no início da década de 1960. Cunha (2010, p.176) pondera 

que as diretrizes da reforma universitária expressas na Carta da Bahia24, “quase 

todas coincidentes com as demandas de modernização do ensino superior de 

setores do próprio Estado e das entidades de pesquisa, a exemplo da SBPC”, 

propunham, dentre outros tópicos, a quebra do isolamento entre faculdades da 

mesma universidade, a criação de institutos de pesquisa, a organização do regime 

departamental e a extinção da cátedra vitalícia.   

Estava também disseminado pelo país um movimento de organização de 

jovens, em torno da Ação Católica: a JUC (Juventude Universitária Católica) e a JEC 

(Juventude Estudantil Católica), estes dois segmentos mais diretamente articulados 

ao movimento estudantil. Eram grupos de leigos que se viam como Igreja no mundo, 

cuja metodologia de trabalho consistia em ver, julgar e agir, e que por isso 

engajavam-se em seus respectivos segmentos como elementos de difusão de novos 

valores.   

Outros grupos, de diferentes matrizes ideológicas e em outras organizações, 

atuavam no País.  Na FAFI a presença mais visível no período foi a da chamada 

esquerda católica, na sua dinâmica de transformações. Assim, segundo Medeiros 

(2002), depois de 1964 a atuação da  JUC declina, sendo substituída pela Ação 

Popular (AP). Em Teresina a AP era um grupo político já com bastante presença 

entre os estudantes secundaristas, e passou a integrar estudantes universitários 

saídos da JUC.  

De que modo essas ideias ecoavam na FAFI? De acordo como depoimento 

de Medeiros (2002, p. 227-8),  

 

Havia um clima, não digo que houvesse posturas muito explícitas, 
mas havia um clima cultural ideológico difuso, com ideias que eram 
mais elaboradas por umas pessoas e menos por outras. Havia, 
contudo, muita concordância com a militância e havia a ressonância 
das lideranças daqueles que elaboravam mais. É como se as 
pessoas, que, embora não tivessem aquelas leituras ou aquelas 
preocupações, tivessem aquelas mesmas percepções, aqueles 
mesmos sentimentos, até. 

 

                                                           
24

 A UNE promoveu seminários nacionais sobre a reforma universitária em 1961, na Bahia, em 1962 
no Paraná e em 1963 em Minas Gerais. 
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Se ocorria, como se viu, uma relação entre as transformações sociais em 

curso no período e o modus operandi da FAFI, resta explicitar de que maneira isto 

tudo se materializava na perspectiva da formação de professores. 

 

 

3.2  O espírito que a animava 

 

Atribuía-se à faculdade o objetivo de ser “uma espécie de ânimo suscitador e 

animador do verdadeiro espírito de estudo, de investigação, tendo em vista a 

elaboração de uma cultura verdadeiramente própria, inserida, é claro, ao mesmo 

tempo mergulhada em todo o contexto circundante”, nas palavras do Diretor da 

FAFI25 (AIREMORAES SOARES, 2002, p.144). Tal horizonte incluía o conhecimento 

da realidade como o almejado pressuposto da prática pedagógica. Veja-se um 

trecho do depoimento de Diogo José Ayrimoraes Soares, ex-professor da FAFI: 

 

Existia na Faculdade de Filosofia um ponto que era pressuposto 
fundamental para sua prática pedagógica. Tal pressuposto 
fundamental era o conhecimento da realidade, exigência 
indispensável para que os alunos, professores agissem como deviam 
fazê-lo como sujeito da história. Evidentemente que só se age como 
sujeito da história se se tem consciência da situação em que se 
encontra, diante da qual se pode atuar como titular de liberdade ou 
como agente de liberdade, seja para aceitar essa situação ou para 
mudá-la. (AYRIMORAES SOARES, 2002, p.165). 

 

É pertinente observar que esse conhecimento da realidade não decorria da 

pesquisa sistemática, no sentido estrito da pesquisa científica como hoje é praticada 

nas Universidades. Numa instituição onde funcionavam exclusivamente cursos 

noturnos, com os professores e a maior parte dos estudantes exercendo outras 

atividades durante o dia, que dispunha de uma biblioteca acanhada, além das 

restrições de ordem financeira, o desenvolvimento da pesquisa ficava extremamente 

limitado.  

A importância atribuída ao conhecimento da realidade decorria, em parte, do 

empenho das lideranças, do grupo que Medeiros identifica como aquele com maior 

                                                           
25

 O Padre Raimundo José Airemoraes Soares ingressou no corpo docente da FAFI em 1960 e foi 
seu segundo e último diretor - de 1968 a 1971, quando a Faculdade foi incorporada à UFPI. 
Exerceu sólida liderança, respeitado por sua cultura, capacitada de congregar intelectuais em 
torno de um projeto de ensino superior e determinação na defesa das liberdades democráticas. 
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volume de leitura e elaboração, e que influenciava a percepção dos demais, 

ensejando o que ele chama de clima cultural difuso. O principal veículo desta 

construção eram as semanas culturais e debates realizados na faculdade, 

organizados pelos próprios estudantes com o apoio da direção e dos professores 

mais atuantes.  

Rego e Magalhães (1991), em publicação sobre a história do curso de Letras 

iniciado na FAFI e transferido para a UFPI, transcrevem o Relatório da Semana 

Cultural comemorativa do 10° aniversário da FAFI, realizada no período de 1° a 7 de 

abril de 1968.  A sistemática de trabalho desta Semana Cultural consistiu na 

exposição de  temas (um para cada dia), seguida de uma discussão em círculos de 

estudos e de uma síntese final.   

Os temas abordados dão uma ideia do tipo de preocupação que perpassava 

a vida daquela faculdade. Foram eles: “Missão da FAFI no Piauí”; “FAFI e Piauí: 

história de 10 anos e vivências do presente”; “Prospectivas de um programa”; “O 

papel dos professores e alunos no processo de integração da FAFI na realidade 

piauiense”.  

As conclusões desta semana cultural se subdividem nos tópicos “Convicção 

ideológica”, “Constatações” e “Sugestões práticas”.  No tópico Convicção 

ideológica, está formulada a ideia de que a FAFI, na sua missão de conscientizar os 

habitantes do Piauí, deva estabelecer como objetivos ideais a licenciatura, o 

bacharelado e a láurea, limitando-se, naquele momento, por razões concretas, à 

licenciatura. Esta deveria dirigir-se para: a formação de professores ‘eficientes e 

suficientes para o primeiro e segundo ciclos’; a criação de uma ‘elite cultural’; a 

seleção e incentivo de ‘candidatos a bolsas de pós-graduação, num primeiro 

momento, para preencher o quadro de professores, que é um tanto deficiente e 

deficitário’.  

O segundo tópico, relativo às constatações, apresenta um diagnóstico das 

dificuldades enfrentadas pela FAFI, e o terceiro – sugestões práticas – indica 

encaminhamentos com vista à solução das dificuldades. Destaca-se, desta parte, a 

discussão sobre propostas de introdução de estágios dos alunos, de onde se infere 

que até aquela data ainda não havia uma sistemática de estágio em funcionamento 

na FAFI. 
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A introdução de um ciclo básico de estudos, inicial e comum a todos os 

cursos da FAFI, em 1967 – antecipando-se, portanto, à Reforma Universitária - 

contribuiu também para a materialização desse pressuposto fundamental da prática 

pedagógica, compreendido como o conhecimento da realidade. O ciclo básico 

compunha-se das disciplinas de Introdução à Filosofia, Metodologia Científica, 

Português, Inglês, e Elementos de Cultura geral, e tinha por finalidade criar o espírito 

verdadeiramente universitário, nas palavras do então diretor da faculdade, 

acrescentando também: 

 

Nesse curso básico era ministrada uma cadeira de Iniciação à 
Filosofia, que tinha exatamente como finalidade apresentar para 
todos os estudantes essa visão de abertura. Seu conteúdo incluía 
uma reflexão sobre a realidade da pessoa humana, aberta não 
apenas para as outras pessoas humanas, mas também para a 
realidade universal e cósmica26. Complementando essa disciplina de 
Iniciação à Filosofia, o mencionado curso Básico incluía também uma 
disciplina intitulada, naquela época, de Cultura geral. Era uma 
espécie de introdução a todos os outros cursos dados na Faculdade. 
Desse modo, todos os estudantes podiam escolher o próprio curso 
com maior conhecimento de causa. Dentro desse contexto, tínhamos 
a visão de que a Filosofia devia ser de alguma forma uma espécie de 
elemento integrador de todo o conhecimento e saber humanos. 
(AIREMORAES SOARES, 2002, p.147). 

 

Como se pode perceber, o foco principal das preocupações se articulava a 

uma visão de Faculdade de Filosofia como espaço de preparação intelectual e de 

desenvolvimento da cultura, finalidades declaradas no regimento da FAFI e 

coerentes com as finalidades atribuídas à Faculdade Nacional de Filosofia pelo 

Decreto-Lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939. É claro que, ao lado disso, as 

Faculdades de Filosofia deveriam também formar professores.  

A questão que precisa ser lembrada aqui diz respeito às relações entre 

essas ideias, as teorias que as informavam e as práticas desenvolvidas pela 

instituição e seus agentes, entendendo, como Valdemarin (2010, p.12) que: 

 

                                                           
26

 Pereira (2003), pesquisando o curso de Filosofia da FAFI, constatou que o pensamento de Tomás 
de Aquino, sua abordagem humanista com forte influência do cristianismo, estava muito presente 
neste curso, embora essa matriz filosófica tenha sido posta em diálogo com outras concepções 
teóricas. Não obstante o trabalho citado ter estudado especificamente o curso de Filosofia e não 
todos os cursos dessa faculdade, pode-se depreender, do discurso do Diretor da FAFI, que o 
tomismo representava a matriz de fundo adotada pela faculdade no que se referia a esse 
conhecimento da realidade.   
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Toda concepção pedagógica, ao explicitar finalidades e objetivos 
para a educação em determinados contextos, pretende também 
orientar práticas e, para isso depende de uma série de mediações e 
da criação de estratégias e dispositivos que passam a integrar, junto 
com os aspectos teóricos, um sistema pedagógico. 

 

No contexto da FAFI, para onde estava dirigido o olhar no que dizia respeito 

diretamente à formação de professores para o ensino secundário? Esse olhar era 

mediado pela teoria pedagógica em circulação no período e pelas condições 

concretas de organização e funcionamento dos cursos.  

Os cursos da FAFI eram organizados no conhecido sistema “três mais um”, 

ou seja, três anos de bacharelado e um último ano didático. Neste arranjo, a reflexão 

sobre o ensino e o desenvolvimento de competências específicas da docência só 

encontrava lugar no final do curso. Assim mesmo, ao que parece, de forma difusa. 

Na percepção de  Ayrimoraes Soares (2002, p. 163),  

 

A FAFI enquanto pensamento, teoria pedagógica, era eclética. Havia 
desde a linha de ponta mais avançada em termos de pensamento 
pedagógico da época que era Paulo Freire, como havia também 
quem estivesse na linha mais tradicionalista. Basta dizer que o 
instrumento para o ensino de Didática era o Luis Alves de Matos. 
Eram extremos. (...) Refletindo sobre tais fatos fizeram-me eles 
pensar que a gente poderia designar a pedagogia da Faculdade, pelo 
menos no final da Faculdade, como pedagogia da resistência. Como 
a pedagogia até da rebeldia. De outro lado, poder-se-ia também por 
conta de algum pensamento contrário designá-la como pedagogia da 
acomodação.  

 

Cecília Mendes, que foi aluna e professora da FAFI, neste debate 

complementa as observações acima, relatando: 

 

Neste tempo, concordo com o professor Diogo, era aquela didática 
conservadora do Luis Alves de Matos. Dona Alaíde Lisboa de 
Oliveira era uma de nossas fontes, dos professores de Didática. 
Ainda não chegavam aqui outras publicações o que acontecia não só 
no Piauí. Em 1962, quando eu estive fazendo este ano didático, em 
Minas Gerais, era também essa bibliografia, existiam esses autores 
que orientavam o ano didático da Faculdade de Filosofia. Era o Luiz 
Alves de Matos, Alaíde Lisboa e aqueles outros autores da arte de 
ensinar, arte do magistério. Não tínhamos ainda nem Carl Rogers, lá 
em Minas, nem Skinner. Essas idéias ainda não haviam chegado lá 
também. Era realmente uma didática tradicional e a bibliografia era 
tradicional. Depois outras ondas pedagógicas acabaram chegando 
até nós: Behaviorismo, Humanismo e outras correntes que 
influenciaram o Centro de Educação. Apesar dessa orientação 



55 
 

tradicional (posso dizer porque vivenciei como aluna e como 
professora), o diálogo era predominante nas relações em classe, 
entre alunos e professores. (MENDES, 2002, p.202). 

 

A Prática de Ensino não era disciplina prescrita no currículo, embora a FAFI 

tivesse firmado um convênio com o Colégio São Francisco de Sales para que este 

funcionasse como ginásio de aplicação. O convênio serviu apenas como 

cumprimento de um dispositivo legal. A professora Cecília Mendes conta que: 

 

Não havia ainda a disciplina de Prática de Ensino, só a Didática. 
Inventamos uma espécie de Prática de Ensino na disciplina Didática 
para que a gente pudesse acompanhar as aulas desses alunos. A 
maioria dos alunos já ministrava aulas nos colégios de Teresina. 
Quando resolvemos incluir essa espécie de prática de ensino dentro 
da Didática na FAFI, não tínhamos tempo para acompanhar os 
alunos. Ninguém tinha tempo porque os professores que 
trabalhavam na FAFI, lá estavam à noite, durante o dia tinham seus 
colégios. (...) Alguns trabalhavam como eu na área de magistério e 
outras em outra coisa. De modo que a gente não tinha como 
acompanhar. Não havia tempo. Quando coloquei isso na reunião de 
professores, eles se ofereceram. E a gente ia, dava aula à noite e 
acompanhava os estágios de alunos de Didática. A professora de 
Didática era eu. Todo mundo me ajudando a acompanhar os alunos. 
Para vocês verem como era. De graça. Porque o pagamento era 
simbólico. (MENDES, 2002, p.205).  

 

O depoimento acima desvela muitos aspectos  da vida da FAFI, dentre os 

quais, certamente, o espírito de colaboração entre professores e o comprometimento 

para com a Faculdade. Revela também as precárias condições de trabalho em que 

ela funcionava. Mas o que deve chamar atenção é a possibilidade de inferir outra 

hipótese: a separação entre a formação inicial, no bacharelado, e a formação final, 

no ano didático, tinha, contraditoriamente, elementos de aproximação. É certo que a 

primeira articulava um pensamento vinculado às transformações sociais do período, 

enquanto o último ensaiava tentativas de elaboração de uma formação pedagógica. 

As peculiaridades estão presentes, mas não se pode afirmar que operavam de 

maneira isolada. É possível que aquele conhecimento da realidade, assumido na 

FAFI como um princípio da prática acadêmica, possa ter contribuído, mesmo de 

forma tangencial, para mobilizar estratégias como a invenção de uma Prática de 

Ensino dentro da Didática. Mergulhar a Didática no contexto de uma cultura 

acadêmica que adotava o conhecimento da realidade como pressuposto 

fundamental, acoplando-lhe uma prática representada pela saída para espaços 
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escolares fora da faculdade, parecia ser também uma forma de legitimá-la dentro da 

instituição. 

 

  

3.3 Um retrato em preto e branco  

 

Os cursos de licenciatura oferecidos pela FAFI foram estruturados nos 

moldes então praticados nas demais faculdades de Filosofia do País (três anos de 

estudos no campo específico acrescidos de um ano didático).  Mas as três primeiras 

turmas de egressos – 1960, 1961 e 1962, concluíram apenas o bacharelado, pois o 

ano didático ainda não era oferecido. O empecilho para sua realização era a falta de 

um professor habilitado para ministrar a disciplina Administração Escolar. A 

dificuldade só foi sanada quando uma funcionária dos Correios, transferida para 

Teresina, e que tinha o curso de Pedagogia, pôde ser contratada para ministrar a 

disciplina.  

A partir de 1963 os cursos passaram a ter quatro anos de duração, 

conferindo o diploma de licenciatura. Ainda neste mesmo ano, com autorização do 

MEC, a Faculdade promoveu um curso especial, somente com as disciplinas de 

formação pedagógica27, destinado aos egressos das três primeiras turmas, para que 

recebessem o diploma de licenciatura. Também em 1963 os cursos de História e 

Geografia foram desmembrados em dois cursos distintos. 

Os cursos ministrados pela FAFI (licenciaturas em Filosofia, Letras 

Neolatinas, História e Geografia) foram reconhecidos através do Decreto n. 54.038, 

de 23 de julho de 1964. O Padre Raimundo José, nos anais do Seminário sobre a 

Faculdade de Filosofia, relata que: 

 

A fase mais dura e pesada foi a fase do reconhecimento. Isso devido 
a uma série de carências de que, naquela época a gente padecia no 
Estado do Piauí. Para que a FAFI fosse reconhecida, tivemos uma 
ajuda muito grande do relator do seu processo no Conselho Federal 
de Educação, o Professor Valnir Chagas. Para conseguir que a FAFI 
fosse reconhecida, ele próprio tomou a iniciativa de certas medidas 
concretas, como por exemplo, a de listar entre os professores da 
faculdade, alguns professores de fora, detentores da habilitação legal 
que naquela época era exigida e que nossos professores daqui não 

                                                           
27

 As disciplinas ministradas nesse ano didático foram Administração Escolar (com 90 h/a), Psicologia 
Educacional (90 h/a) e Didática Geral (150 h/a). 
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possuíam. Não se tratava da falta de capacidade objetiva. Acho que 
tínhamos bastante pessoal capacitado realmente. Não tínhamos, 
porém, naquela época, pessoal que possuísse os diplomas legais 
necessários. (...) Aconteceu então entre nós o que era muito comum 
acontecer nesse país. Os nomes dos professores importados 
constaram do processo, a FAFI foi reconhecida e esses professores 
nunca vieram aqui. (AIREMORAES SOARES, 2002, p. 1430). 

 

Com relação ao corpo docente observe-se o que diz o relatório do Inspetor 

Federal, Hélio Martins Correia Lima, apresentado ao Ministério da Educação no final 

do ano letivo de 1961: 

 

Foi a Faculdade Católica de Filosofia do Piauí extremamente feliz 
quanto à escolha do seu corpo docente. Dificilmente poderiam ser 
encontrados em Teresina, professôres que melhor se enquadrassem 
às exigências do programa do Estabelecimento. São professôres 
reconhecidamente capazes e que há longo tempo vêm lecionando as 
disciplinas que ministram, ou homens sabidamente cultos e que 
empregam as suas atividades intelectuais em ramos diretamente 
correlatos à matéria que vierem a ensinar. De qualquer forma pode a 
Faculdade orgulhar-se do corpo docente que mantém. (p.3). 

 

A FAFI se mantinha com recursos muito limitados28, oriundos das modestas 

mensalidades pagas pelos alunos, de subvenções sociais do orçamento da União, 

via emendas parlamentares dos representantes piauienses, de eventuais auxílios do 

governo estadual e de doações. Professores e funcionários recebiam salários quase 

simbólicos.  

Apesar das dificuldades, a criação de novos cursos começou a ser 

planejada. A opção foi pelos cursos de licenciatura em Matemática e em Física, 

áreas em que havia carência de professores para o ensino secundário.  Assim, com 

apoio financeiro e operacional da SUDENE, estes dois cursos foram instalados no 

início de 1970, último ano de funcionamento da FAFI. No vestibular foram aprovados 

quarenta e três candidatos. 

Não foram localizadas informações completas sobre a evolução da matrícula 

nem sobre a quantidade de egressos da FAFI. Entretanto, com base em alguns 

registros da Secretaria daquela faculdade, encontrados em seus arquivos, foi 

possível constatar que em 1959 havia 89 alunos matriculados nos três cursos da 

faculdade; em 1960 eram 128 e em 1961 a matrícula geral totalizou 133 alunos. 

                                                           
28

 Cf. Depoimento de Benedito da Rocha Freitas Filho (Secretário-Tesoureiro da FAFI) registrado nos 
Anais do Seminário Presente do passado, pp. 148-155.  
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Convém lembrar que as três primeiras turmas concluíram apenas o bacharelado, 

aguardando o ano didático que só foi oferecido em 1962.  Grosso modo, estimando-

se a mesma tendência para os anos seguintes, os dados sugerem que a 

contribuição da FAFI foi modesta quanto à quantidade de professores por ela 

formados. É possível supor que tenha ficado aquém da demanda de professores 

qualificados para o ensino secundário, inclusive porque este nível de ensino estava 

em expansão.  

Dados do período, coletados por Medeiros (2002, p.222), dão conta de que a 

matrícula no ensino secundário piauiense, que era de 7.783 alunos no ano de 1959, 

subiu para 16.188 em 1964, ou seja, mais do que dobrou em cinco anos. O aumento 

mais significativo foi verificado no segundo ciclo do ensino secundário (mais tarde 2º 

grau): de 820 alunos matriculados em 1959, saltou para 2.604 matriculados em 

1964, triplicando a matrícula inicial do período.  

A este cenário, deve-se acrescentar que o processo de urbanização, 

motivado principalmente pela pressão da corrente migratória, estava em curso no 

período. O fluxo populacional campo-cidade, verificado desde os anos de 1950, 

quando a população urbana piauiense representava 10,31% do total, mais do que 

duplicou na década de 1960, chegando a  23,41%. Na década de 1970 as taxas de 

31,93% da população residente nas cidades e de 68,73% na zona rural indicam a 

continuação do processo de urbanização29.  

Observando também que o incremento populacional do Estado nas décadas 

de 1960/1970, da ordem de 3,22%, foi o maior do Nordeste e maior do que a média 

do país, percebem-se as implicações destes fatos não apenas em relação à oferta 

de educação escolar, mas também no que se refere à demanda de professores 

qualificados.   

Levando em conta ainda o fato de que a FAFI atuou por um período 

relativamente curto – de 1958 a 197130, quando foi incorporada à UFPI, pode-se 

supor que sua contribuição mais relevante não tenha sido quanto ao aumento da 

quantidade de professores qualificados. A presença da FAFI na história da educação 

                                                           
29

 O fenômeno de ocupação das cidades estava fortemente relacionado às transformações 
verificadas na economia piauiense. Com efeito, a produção extrativa – cera de carnaúba, babaçu e 
borracha de maniçoba - principal item da pauta de exportações, entrando em declínio desde a 
década de 1940, potencializou os processos migratórios internos, principalmente para as cidades 
de maior porte, em especial para Teresina. 

 
30

 O mesmo período de atuação da CADES no Piauí, o que indica que a necessidade de habilitar 
professores para o ensino secundário continuava presente. 
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piauiense tem realce mais significativamente como lócus de discussão e irradiação 

dos processos de mudança que aconteciam no contexto mais amplo, e que ao 

mesmo tempo formatavam uma dada cultura acadêmica.  

Houve um esforço de crescimento, é certo, embora nada comprove que a 

FAFI tenha dado uma resposta quantitativamente expressiva à necessidade de 

professores qualificados para o ensino secundário piauiense. Sua principal 

contribuição parece ter sido de outra ordem: a face mais visível da história da FAFI, 

o ethos impresso na memória daqueles que passaram por ela e documentaram seu 

testemunho, pode ser sintetizada no depoimento de Medeiros (2002, p.222):  

 

[A FAFI] Não era, pois, uma instituição educacional, onde a história 
da formação de professores estava sendo feita. Era uma instituição 
cultural, um termo muito em voga na época, porque as faculdades 
eram também “fazedoras” de cultura, centros de criação, de crítica e 
de difusão da cultura. A FAFI era essa instituição. 

 

É exatamente aí que reside a importância da FAFI na história da educação 

piauiense: investindo na formação de uma consciência crítica e criativa e na sólida 

formação intelectual, ofereceu ao magistério piauiense profissionais que passaram a 

exercer funções de liderança, influenciando outras instituições e contextos sociais.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CAPÍTULO 4 - O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO E AS REFORMAS DO 

PERÍODO 

  

 

Analisar as mudanças e permanências verificadas no sistema educacional 

brasileiro a partir da década de 1960, para entender as relações entre a estrutura e o 

funcionamento da educação básica e a formação de seus professores, constituiu o 

passo inicial deste estudo. Neste período, foram criados os cursos de licenciatura no 

Piauí, inicialmente na Faculdade Católica de Filosofia. A partir de 1971, com a 

instalação da Universidade Federal do Piauí, que incorporou a antiga faculdade, 

estes cursos passaram por um processo de reordenamento, tanto decorrente de sua 

localização na estrutura da universidade quanto em razão das modificações 

introduzidas na educação superior  e na educação básica pelas leis 5.540/68 e  

5.692/71.  

Martins (2002), analisando a reforma educacional do período militar no 

Brasil, comenta que a Lei 5.692, de 11 de agosto de l971, que fixou as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional para o ensino de 1° e 2° graus, pode ser considerada 

um marco em relação à reforma do ensino. No entanto, observa que esta lei não 

representou, ela mesma, a reforma, visto que este processo já havia se iniciado 

antes. A reordenação do sistema educacional empreendida pelo governo da ditadura 

que se instaurou no Brasil em 1964, teria se iniciado, de fato, com a reforma 

universitária de 1968, tendo como instrumento normativo a Lei 5.540, de 28 de 

novembro de 1968. 

Em relação ao início do processo de reforma educacional, Lalo W. Minto 

retrocede ainda mais. Entende ele que o caminho que levou à Lei 5.540/68 é 

anterior ao golpe de 1964, assinalando que: 

 

 “o processo mais amplo de mudanças na educação superior nesse 
período não se restringe a esta lei específica, nem mesmo a um 
conjunto de medidas legais implantadas de forma coordenada. Trata-
se da associação entre uma série de iniciativas legislativas, de 
práticas e discursos gerados antes e durante os governos militares, 
que encontraram no contexto pós-64 condições favoráveis para sua 
realização, enquanto ações efetivas de governo para a educação 
superior brasileira.” (MINTO, 2006, p. 115) 
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Com efeito, a reforma universitária incorporou propostas que há muito 

vinham sendo construídas no interior das próprias instituições de ensino superior, 

especialmente as instituições públicas, conforme observa Cunha (2007). Medidas 

tais como a substituição do regime de cátedra pelo regime departamental, dentre 

outras medidas consideradas modernizadoras, antes mesmo do golpe já constavam 

da pauta de reivindicações dos setores mais progressistas. 

Assim, algumas iniciativas pontuais introduziram inovações na estrutura 

universitária, mesmo antes da reforma de 1968. É o caso, por exemplo, da 

organização dos departamentos como unidades básicas, em nome do princípio da 

não duplicação de recursos humanos e materiais no mesmo campo de ensino e 

investigação. A defesa da racionalização dos meios e do aumento da produtividade 

acadêmica justificava o modelo departamental. A Universidade de Brasília – UnB, 

para citar um exemplo, criada em fins de 1961 e considerada à época avançada e 

progressista, introduziu, além da estrutura departamental, o período letivo semestral, 

o sistema de crédito e a organização curricular composta por um ciclo básico 

seguido de um ciclo profissional, dentre outras mudanças na estrutura acadêmica. 

Ao contrário do que afirmam muitas análises sobre a política educacional pós-64, as 

evidências apontam para o fato de que aspectos da reforma universitária 

oficialmente implantada em 1968 já haviam sido concretizados, embora ainda não 

generalizados. 

Uma das expressões mais agudas e visíveis da crise do ensino superior foi 

sem dúvida a questão dos excedentes: candidatos aprovados nos exames 

vestibulares, mas que não conseguiam ingressar porque as vagas oferecidas eram 

inferiores à demanda. Embora a expansão do ensino nos níveis anteriores ao 

superior tenha ocorrido de maneira contida a fim de não comprometer a política 

econômica em curso, a expansão do ensino superior ficou aquém, gerando um 

acúmulo insustentável de candidatos excedentes. Estes, organizando nacionalmente 

a luta por mais vagas, incomodavam a ordem vigente.  Surgem, então, as primeiras 

medidas legais para a reformulação do ensino superior, porém não surtem efeitos 

práticos em relação à solução do problema.  

Por essa altura, o Governo promove a constituição de comissões para 

estudar os problemas relativos à crise e propor soluções. A principal das comissões 

brasileiras incumbidas de sistematizar as políticas educacionais foi a Comissão 
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Meira Matos, assim conhecida em referência ao nome de seu presidente.31 À 

Comissão, segundo Romanelli (2007), foi confiada uma dupla incumbência: a de 

conter as lutas estudantis, intervindo nos focos de agitação, e a de estudar a crise 

em si, propondo medidas de solução. As medidas práticas que se seguiram 

resultaram destes estudos, bem como dos relatórios do Grupo de Trabalho da 

Reforma Universitária. Este Grupo de Trabalho apresentou o anteprojeto de lei da 

Reforma Universitária, que viria a ser aprovado através da Lei 5.540, de 28 de 

novembro de 1968.  Ao mesmo tempo, a assinatura de vários convênios32 pelos 

quais o Ministério da Educação, delegando a organização do sistema educacional 

brasileiro aos técnicos da Agency for Internacional Development – AID, permitiu a 

definição de uma política educacional alinhada à estrutura geral de dominação 

inaugurada com o golpe de 1964.  

No início da década de 1970, a reforma da educação básica se consolida 

com a promulgação da Lei n. 5.692, de 11  de agosto de 1971.33  A extensão da 

obrigatoriedade passa de quatro para oito anos, os níveis primário e ginasial passam 

a integrar o ensino de 1º grau, teoricamente sequenciados, sem solução de 

continuidade. No antigo colegial, agora ensino de 2º grau, desaparecem as 

modalidades até então praticadas – clássico, científico e técnico - e o ensino 

profissional é incorporado como modalidade compulsória. 34  

As modificações introduzidas na escola básica não representavam apenas 

novos arranjos curriculares e uma nomenclatura diferenciada. Para além disso, 

como observa Souza (2008, p.267),  

                                                           
31

  O Coronel Carlos de Meira Matos, no período de 11 de janeiro de 1967 a 8 de abril de 1968, 
“presidiu comissão para emitir parecer sobre reivindicações estudantis, tendo produzido o Relatório 
Meira Matos com diversas sugestões para melhorar o Sistema Educacional Superior no Brasil”, 
segundo informações constantes no Portal Militar (www.militar.com.br) postadas por Cláudio Moreira 
Bento. 
 
32

 Estes convênios ficaram conhecidos pelo nome de “Acordos MEC-USAID”. Provocaram reações de 
protesto por parte do movimento estudantil, agravando a crise. 
 
33

 As mudanças introduzidas pela Lei n. 5.692/71, que substituía a Lei n. 4.024, de 20.12.1961, na 
verdade já vinham sendo gestadas deste os anos 60, no bojo de um período de profundas 
transformações e na conjuntura política e social moldada pelo Regime Militar que se instalara a partir 
de 1964. 
 
34

 A generalização da educação profissional no ensino de 2º grau malogrou por uma série de razões, 
dentre as quais as decorrentes dos altos custos de sua execução e de seu descompasso em relação 
às demandas do setor produtivo. Em 1982, ainda na vigência da Lei 5.692, este nível de ensino volta 
a se estruturar em escolas de educação geral e escolas técnicas – Lei n. 7.044, de  18 de outubro de 
1982. 
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A mudança de nomenclatura visava desconstruir a estrutura 
sedimentada ao longo do século XX, imprimindo uma nova 
orientação e substituindo os sentidos simbólicos consagrados em 
torno do ensino primário, secundário e técnico e suas instituições 
características – os grupos escolares, os ginásios e os colégios com 
os seus cursos clássicos e os científicos, os ginásios industriais, etc. 

  

A unificação do antigo primário com o antigo ginásio exigia não apenas uma 

reestruturação curricular, como também requeria a adaptação de espaços físicos e a 

adequação da estrutura pedagógica e administrativa dos estabelecimentos 

escolares. Ao mesmo tempo, impunha a reunião de “culturas escolares 

diferenciadas – os professores primários e os professores secundaristas – com 

níveis diversos de formação e salários, status e modos próprios de exercício do 

magistério’’ (SOUZA, 2008, p.268). Por outro lado, noções como iniciação para o 

trabalho, habilitação profissional, atividades, áreas de estudo e disciplinas, núcleo 

comum e parte diversificada, que passaram a nuclear a organização do trabalho 

pedagógico, necessitavam de uma clara compreensão por parte dos profissionais e 

gestores da educação básica, além de carecerem das condições objetivas para sua 

incorporação aos currículos reais.  

Tais mudanças repercutiram no âmbito das instituições formadoras, fazendo-

se urgente a criação de mecanismos de adaptação aos novos perfis profissionais 

requeridos para os professores da educação básica. Assim, as escolas normais, 

espaços de formação do professor primário desde o início da República, 

reestruturam-se com o caráter de ensino de 2º grau, com habilitação para o 

Magistério; no nível do ensino superior, são criados os cursos de licenciatura de 

curta duração, que habilitavam ao exercício do magistério até a oitava série do 

ensino de 1º grau, mantendo-se os cursos de licenciatura plena para a formação dos 

professores de toda a educação básica, ou seja, até a terceira série do ensino de 2º 

grau.  

A formação de professores para a parte específica, de formação profissional 

do ensino de 2º grau, representou uma dificuldade de grandes proporções, vez que 

os cursos de licenciatura estavam voltados para a formação de professores do 

núcleo comum do currículo – Comunicação e Expressão, Estudos Sociais, 

Matemática e Ciências.35 A solução de emergência ou talvez paliativa foi a criação 

                                                           
35

  Comunicação e Expressão, Estudos Sociais, Matemática e Ciências constituíam as matérias do 
núcleo comum da educação básica, devendo ser ministradas sob a forma progressiva de atividades, 
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de cursos de licenciatura específicos e pontuais, a partir de necessidades de 

formação de professores para as inúmeras disciplinas destinadas às habilitações 

profissionais do ensino de ensino de 2º grau. Regulamentadas por legislação 

específica, estas licenciaturas habilitavam professores já detentores de uma 

graduação, acrescentando as disciplinas de formação pedagógica - o que significava 

uma volta ao velho esquema ‘’três mais um’’- ou se constituíam em cursos de 

licenciatura plena, destinados aos professores com experiência em suas áreas de 

atuação, mas que tinham concluído apenas o nível médio de escolaridade.               

Todos esses arranjos de organização da educação básica e de seus 

desdobramentos em relação à formação de professores, conforme observa Sousa 

(2008), tiveram como cenário os valores da sociedade científica e tecnológica do 

final do século XX, onde as humanidades perdem prestígio, o que era e é um 

fenômeno internacional. No caso brasileiro, os interesses ideológicos do regime 

político então vigente na década de 1970 punham em relevo os ideais de uma 

educação pautada na racionalidade técnica, privilegiando os saberes instrumentais 

condizentes com os ditames de uma sociedade urbano-industrial-tecnológica.  

Durante a década de 1980, no bojo do processo de redemocratização do 

País, as iniciativas de discussão e de proposições sobre a organização e o 

funcionamento da educação nacional vão ganhando força. Entram em pauta 

questões como a seletividade do sistema escolar, que se torna mais contundente e 

visível a partir do momento em que aumenta a presença das classes populares na 

escola. Além disso, o pensamento pedagógico desta década, fortemente inspirado 

na sociologia crítica, redireciona o olhar para as relações entre escola e sociedade,  

fundamentando novas concepções curriculares. 

Assim, a década de 1980 vê expostas as mazelas de um modelo escolar 

posto em funcionamento sob a tutela de um regime ditatorial, reacendendo o debate 

e a formulação de novas propostas. Mais do que um período de passagem, foi este 

um tempo de acirramento do debate, do confronto de idéias e interesses e do jogo 

entre posições antagônicas. É esse debate, encetado no campo da educação 

através de suas organizações científicas e sindicais, um vetor importante das 

mudanças que ocorreriam na década seguinte. 

                                                                                                                                                                                     
áreas de estudos e disciplinas. Estas últimas se introduziam no currículo apenas a partir das séries 
finais do ensino de 1º Grau. As dificuldades de ordem epistemológica e pedagógica quanto ao 
entendimento deste desenho, bem como a reestruturação dos cursos de licenciatura de modo a 
formarem professores habilitados para o trabalho com esta configuração não tardaram surgir. 



65 
 

Em 20 de dezembro de 1996, é promulgada a Lei n.9.394, de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional.36 Se por um lado pode-se colocar em dúvida a 

efetividade das transformações provocadas pela entrada em vigor da nova LDB, por 

outro lado, faz-se pertinente admitir que, pelo menos na perspectiva de uma 

concepção de educação escolar, a LDB de 1996 inovou em alguns aspectos: abre 

espaços para os conhecimentos sociológicos e filosóficos, embora ainda sem lhes 

atribuir o status de disciplinas, e propõe a inclusão de componentes culturais nos 

currículos – os temas transversais. 

Por outro lado, reafirma a centralidade dos elementos da cultura científica no 

currículo da educação básica, tendência que vinha se delineando desde a década 

de 1960 (SOUZA, 2008).  Com relação à nomenclatura, o ensino de 1º Grau e o 

ensino de 2º Grau passam a ser denominados Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

respectivamente. A educação profissional é mantida nos cursos técnicos, mas 

continua não se estendendo compulsoriamente para todo o ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Analisando os processos de elaboração e tramitação desta lei na Câmara e no Senado, na 
perspectiva do embate entre as forças defensoras de uma educação pública afinada com a idéia de 
uma sociedade plural e democrática, e as forças defensoras do ideário liberal, respaldado na 
concepção de Estado mínimo, Saviani (1997) vai pontuando uma série de implicações presentes no 
texto da LDB. Ao final, questiona o que efetivamente mudaria no cotidiano da escola com a 
promulgação deste novo instrumento normativo, embora não desconsidere os aspectos concretos e 
visíveis, como o calendário anual agora com duzentos dias letivos.  
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CAPÍTULO 5 – ANOS DE LUTA: uma universidade para o desenvolvimento do 

Piauí 

 

 

5.1 A criação da Universidade Federal do Piauí – UFPI 

 

A instalação de uma universidade no Piauí era há muito reivindicada como 

instrumento indispensável para o desenvolvimento do Estado. O movimento em prol 

da criação da universidade teria sido deflagrado, segundo Passos (2006), pela União 

Estadual dos Estudantes – UEE-PI, ainda no início da década de 1960. 

Transformou-se em bandeira de luta empunhada por diferentes atores sociais, por 

governantes, por intelectuais, por distintos partidos políticos e pelos segmentos mais 

influentes da sociedade local. Os jornais faziam circular essas ideias e também se 

engajavam na campanha em prol da Universidade do Piauí. O movimento vai 

ganhando organização, e cria-se um Comitê Pró-Universidade do Piauí, presidido 

pelo Diretor da Faculdade de Direito, Wilson Brandão. 

Entrevistando pessoas diretamente ligadas ao processo de criação e 

implantação da UFPI e analisando matérias publicadas nos jornais do período, 

Passos (2006) reconstrói esta trajetória, percebendo no conjunto das manifestações 

a expectativa de que a futura universidade formasse os profissionais necessários ao 

desenvolvimento do Estado, sobretudo para o ensino.  

A associação entre formação de recursos humanos e desenvolvimento 

econômico, tão cara ao pensamento liberal inspirador da teoria do Capital Humano, 

estava presente nos discursos que justificavam a necessidade da criação de uma 

universidade para o Piauí. No documento intitulado “Memorial Justificativo pela 

Criação da Universidade”, redigido pelo Presidente do Conselho Estadual de 

Educação do Piauí, José Camilo da Silveira Filho e assinado também pelos diretores 

das faculdades em funcionamento na época e pela representação estudantil, 

entregue ao Presidente Castelo Branco nas duas ocasiões em que visitou o Piauí 

(maio de 1965 e março de 1966), os signatários, após agradecer pela construção da 

Hidroelétrica de Boa Esperança, apelavam: 

 

Vossa Excelência ligou seu nome de maneira indelével à história do 
Piauí, encaminhando os recursos materiais e o prestígio da própria 
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Presidência da República para a realização, dentro dos cronogramas 
previstos, da Usina de ‘Boa Esperança’. 
 Chega a vez, Excelentíssimo Senhor Presidente, de completar a sua 
meritória obra, dando ao Piauí, para permitir a real utilização da 
energia de Boa Esperança, de uma UNIVERSIDADE (destaque no 
original), onde serão formados os técnicos de que necessitamos para 
acelerar o processo de desenvolvimento econômico deflagrado no 
governo honrado e realizador do Exmo. Sr. Dr. Petrônio Portella 
Nunes.  
Sr. Presidente: Bem sabemos que a tarefa não é das mais fáceis. 
Reclamará trabalho infatigável, luta diuturna, amor, carinho. Mas, 
senhor Excelentíssimo, estamos dispostos, mercê do seu apoio 
indispensável e insubstituível, à grande luta redentora que agora 
unem, inseparavelmente, governo e povo, na UNIÃO PELO PIAUÍ E 
PELA UNIVERSIDADE. (SILVEIRA FILHO, 1966, apud PASSOS, 
2006, p.51). 

 

Na primeira ocasião o Presidente Castelo Branco, tendo vindo ao Piauí com 

o propósito exclusivo de assistir ao desvio das águas do rio Parnaíba para a 

construção da barragem de Boa Esperança, fez ouvido de mercador ao pedido de 

instalação da universidade. Na segunda visita, em 23 de março de 1966, para 

inspeção das obras da hidroelétrica em construção, o Presidente foi saudado por 

uma grande mobilização popular incentivada pelo governador Petrônio Portella, com 

apoio da imprensa local e a adesão de estudantes, de professores e da sociedade 

em geral, segundo a narrativa de Passos (2006). 

O episódio não serviu apenas para animar a luta pela criação da 

universidade do Piauí e despertar a simpatia do Presidente para a causa, mas 

contribuiu também para dissipar a nuvem de desconfiança que ainda pairava sobre o 

posicionamento de Petrônio Portella em relação ao movimento de 1964. Com efeito, 

no primeiro momento do Golpe ele declarou apoio ao governo constitucional de João 

Goulart, mas, logo em seguida, avaliando melhor a força dos fatos, aderiu aos 

militares.  Analistas do período consideram que este óbice político somava-se às 

muitas barreiras que dificultavam a autorização pelo governo federal de uma 

universidade para o Piauí.  

As providências de ordem burocrática já haviam sido iniciadas no final do 

ano de 1965, formalizadas em Ofício do governador Petrônio Portella dirigido ao 

Ministro da Educação e Cultura, Flávio Suplicy de Lacerda. O documento, datado de 

17 de dezembro de 1965, encaminhava o anteprojeto de lei de criação da 

Universidade do Piauí, elaborado pelo Conselho Estadual de Educação, e deu 
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origem ao processo CFE 1925/6537. Este foi objeto do Parecer CFE 457, de 4 de 

maio de 1968, cujo relator, conselheiro Raymundo Moniz de Aragão, manifestou-se 

favorável à criação da Fundação Universidade do Piauí.  

Convém destacar que o Parecer em questão, invocando o Decreto-lei n. 

252/6738, propunha o desmembramento da Faculdade Católica de Filosofia, criando-

se os dois sistemas previstos na legislação citada, a saber: um sistema de unidades 

para o ensino e a pesquisa básica e um sistema de unidades para o ensino 

profissional e a pesquisa aplicada. Do primeiro fariam parte o Instituto de Ciências 

Exatas e Naturais e o Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Letras; o segundo 

seria integrado pelas Faculdades de Direito, Educação, Medicina e Odontologia39.   

A proposta de estruturação recebeu alterações no Congresso Nacional, 

quando da tramitação do Projeto de Lei n. 35/6840. A Faculdade de Educação deixou 

de figurar e foram acrescentadas as Faculdades de Administração e de 

Enfermagem. A Faculdade de Administração havia sido criada na cidade de 

Parnaíba, por iniciativa de representantes da Federação das Indústrias do Piauí, 

tendo como mantenedora a Fundação Educacional de Parnaíba, e o processo de 

autorização já estava tramitando. A Faculdade de Enfermagem foi criada por lei 

estadual de n. 2.016, de 25 de novembro de 1960, mas não foi além da formalidade 

inicial. O curso de Enfermagem só veio a ser instalado depois, já na UFPI. 

A retirada da Faculdade de Educação do elenco das unidades que 

comporiam a futura universidade do Piauí, no texto final do Projeto de Lei n. 35/68, 

provocou acaloradas discussões, protagonizadas por estudantes e professores. 

Teve como fórum não apenas a Congregação da Faculdade de Filosofia, mas 

repercutiu amplamente através da imprensa. No embate entre os que viam neste 

fato a intenção deliberada de excluir a FAFI por ser um foco de resistência à 

                                                           
37

 No CFE, a este processo foi incorporado o de n. 210.404/67-MEC, que continha a Exposição de 
Motivos para a Criação da Fundação Universidade Federal do Piauí. Uma descrição mais detalhada 
da tramitação destes processos encontra-se em Bello [1980]; Dias (2006) e Passos (2006).  

 
38

 O Decreto-Lei n.252, de 28 de fevereiro de 1967, estabelece normas complementares ao Decreto-
Lei n.53/66; o Decreto-Lei n.53, de 18 de novembro de 1966, fixa princípios e normas de 
organização para as universidades federais. 

 
39

 Na data do Parecer estavam em funcionamento as faculdades de Direito (desde 1931), 
Odontologia (1961) e Medicina (1967); não havia uma faculdade de Educação instituída, mas todos 
os cursos de licenciatura em funcionamento estavam localizados na FAFI, instalada em 1958. 

 
40

 O Projeto de Lei n. 35/68 Autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal do Piauí, e 
dá outras providências. 
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ditadura e os que atribuíam a omissão da Faculdade de Educação no texto legal a 

um lapso do legislador não há elementos de prova para qualquer conclusão 

definitiva. 

Ao largo deste imbróglio, a questão concreta é que os cursos de 

licenciatura, todos já reconhecidos e localizados na FAFI, se faziam necessários à 

estrutura da futura universidade, posto que o Decreto-Lei n.53/66 determinava 

como obrigatória a inclusão de cursos de formação de professores e de 

especialistas em educação na organização das universidades federais.  O que veio 

a ocorrer de fato, quando da implantação definitiva da UFPI, não foi simplesmente 

a exclusão da pretendida Faculdade de Educação, herdeira natural da FAFI, mas 

um redesenho de toda a estrutura da universidade. 

Os cursos de licenciaturas então em funcionamento foram mantidos e 

novos cursos foram implantados. Entretanto, o novo modelo operou no sentido de 

fragmentar o campo da educação, um movimento a que o professor Raimundo Wall 

Ferraz chamou de a diáspora dos cursos da FAFI: “Essa diáspora acabava com o 

chamado espírito de corpo que era o ponto forte da FAFI, aquela superioridade, 

aquela vontade, aquela colaboração mútua que existia entre os alunos e a 

Faculdade” (FERRAZ, 2002, p.24). 

Esse processo pode ser compreendido com mais clareza analisando-se a 

implantação da UFPI e, mais especificamente, a instituição do Departamento de 

Educação, mais tarde Centro de Ciências da Educação. 

 

  

5.2 Virando pelo avesso: a implantação da UFPI 

 

A Lei 5.528, de 12 de novembro de 1968, autorizou a instituição da 

Universidade Federal do Piauí, conforme a estrutura prevista no Projeto de Lei n. 

35/68. Assim, a UFPI seria composta por dois Institutos - Ciências Exatas e Naturais; 

Filosofia, Ciências Humanas e Letras, e por cinco Faculdades - Direito, Odontologia, 

Medicina, Enfermagem e Administração (esta última na cidade de Parnaíba).  

Mas a instalação da UFPI só veio a ocorrer em 1º de março de 1971, 

coincidindo com a fase de implantação da Reforma Universitária – Lei n. 5.540, de 

28 de novembro de 1968, e com o ano em que é promulgada a Lei n. 5.692, de 11 

de agosto de 1971, que introduziu significativas mudanças na educação básica. As 
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modificações que vinham ocorrendo na organização do sistema educacional 

brasileiro em relação a todos os níveis e modalidades de ensino, articuladas ao 

contexto político da época, imprimiram suas marcas no projeto original da UFPI. 

O primeiro Reitor, Robert Wall de Carvalho, desembargador e professor de 

Direito Penal da Faculdade de Direito do Piauí, foi nomeado em janeiro de 1971 e 

tomou posse em 1º março do mesmo ano, na condição de Reitor pro tempore, vez 

que o Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal do Piauí ainda não havia 

sido instituído41. 

 Segundo Bello [1980], noticiou-se que o Reitor, tão logo assumiu o cargo, 

iniciara entendimentos para a aquisição do prédio do antigo Seminário, para 

transformá-lo em sede da Reitoria, e estaria pleiteando junto ao Governo do Estado 

a doação de um terreno de 100 hectares, na localidade Socopo, para ali instalar o 

campus universitário. Anunciara também o propósito de criação imediata de uma 

Faculdade de Educação, que seria agregada à Faculdade de Filosofia.  A imprensa 

divulgou também que era intenção do Reitor espelhar-se no modelo da Universidade 

do Maranhão, para onde, aliás, ele estaria seguindo viagem a fim de conhecer 

aquela experiência universitária, criada um pouco antes da do Piauí.  

Ficando no cargo por pouco tempo, destituído pelas forças políticas locais, 

no curto mandato pôde apenas encaminhar as primeiras medidas de natureza 

jurídica para a integração das faculdades à UFPI, e iniciar o processo de 

estruturação administrativa da nova instituição. Alugou o prédio onde havia 

funcionado o Seminário Arquidiocesano de Teresina, na Avenida Frei Serafim, e lá 

instalou a reitoria. Em 24 de junho de 1971 foi substituído por Hélcio Ulhoa Saraiva.  

Hélcio Ulhoa Saraiva, PhD em Sociologia, era professor da Universidade de 

Brasília, no exercício da função de Decano, e tinha vinte e nove anos de idade 

quando foi nomeado pelo Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, a pedido do 

Governador do Piauí, Alberto Silva, para assumir a Reitoria da UFPI. Alberto Silva 

estivera na UnB, antes mesmo de sua posse como Governador do Estado, 

procurando vislumbrar um modelo para a Universidade do Piauí, ocasião em que 

conheceu o professor Hélcio. O escolhido esteve à frente da Reitoria, na condição 
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 O Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal do Piauí só veio a ser instalado mais 
tarde, tendo ocorrido a posse dos conselheiros em 20 de fevereiro de 1973. Tendo o Reitor como 
presidente nato, os demais membros empossados, na condição de titulares, foram: Luiz Nodgi 
Nogueira, Renato Ferreira Paz, Lineu da Costa Araújo, Dirceu Mendes Arcoverde, Joaquim 
Raimundo Ferreira Chaves e Antonio Monteiro Sampaio (BELLO, 1980). 
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de reitor pro tempore, de 24 de junho de 1971 a 4 de março de 1974, período em 

que implantou a estrutura da UFPI, de acordo com o figurino da Reforma 

Universitária. 

Uma de suas primeiras providências foi a construção do campus 

universitário, vez que as faculdades existentes estavam instaladas em locais 

diversos e distantes uma das outras. A área escolhida e doada pelo Governo do 

Estado localizava-se à época fora do perímetro urbano da cidade de Teresina. Dias 

(2006, p.100) comenta que a  decisão final sobre a área a ser adquirida para a 

construção do campus foi tomada em reunião da qual participaram o Governador 

Alberto Silva, o Reitor Hélcio Ulhoa Saraiva, uma equipe de arquitetos vinda de 

Brasília, arquitetos locais e a comissão designada para proceder à desapropriação 

dos terrenos.  

Em depoimento prestado a Bello [1980, p.426], o arquiteto Ronaldo Pinto 

Marques42 conta que o terreno, localizado no lugar chamado Ininga, foi escolhido 

levando em conta sua dimensão e situação em relação à cidade. Na época (1971) 

era uma área praticamente desocupada, existia apenas “uma cerâmica da família 

Fortes, um pequeno núcleo educacional [populacional], a fazenda do Constantino, 

um pouco mais ali atrás, aqui dentro da universidade, e um loteamento com o nome 

de Loteamento Capaz.”  

É interessante lembrar que este modelo espacial de campi afastados dos 

centros urbanos foi amplamente difundido à época, por recomendação dos 

consultores norte-americanos, dentre outros motivos por possibilitar um maior 

controle sobre o movimento estudantil, visto por eles como excessivamente 

politizado. A reunião de todos os cursos e setores de uma universidade numa 

mesma área favoreceria também a consecução dos objetivos econômicos da 

Reforma Universitária, quais sejam, a não duplicação de meios para fins idênticos e 

a diminuição de custos. Cunha (2010, p.182) pondera que “fosse outro o contexto 

político, talvez o modelo espacial dos campi não tivesse alcançado a hegemonia tão 

rapidamente ou até fosse derrotado por outras soluções”.  

As obras de instalação física do campus foram iniciadas em abril de 1972. 

Os primeiros prédios construídos, em forma de grandes galpões, destinavam-se aos 

setores de serviços gerais (por isso até hoje são identificados por SG), mas 
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 Integrou a equipe de arquitetos trazida de Brasília pelo Reitor Hélcio. Permaneceu na UFPI, ligado 
à Diretoria de Projetos e Obras, até sua aposentadoria.   
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abrigariam as atividades didáticas até que fossem construídas as instalações 

definitivas. A mudança ocorreria quando a universidade atingisse o total aproximado 

de três mil alunos e mil funcionários, mas estes planos foram sendo alterados ao 

longo do tempo, em razão dos frequentes descompassos entre o cronograma das 

obras e a liberação dos recursos financeiros. Apenas uma parte das instalações 

definitivas foi aos poucos sendo construída. 

Por terem sido planejados originalmente para abrigar serviços como 

carpintaria, gráfica, oficinas, garagem e outros, mesmo depois das adaptações para 

que neles funcionassem as atividades didáticas, os galpões continuaram sendo 

prédios muito simples, pouco ventilados e iluminados, vez que sua destinação 

original era outra. Os fatos que levaram a tal opção de despojamento arquitetônico, 

inclusive no prédio da Reitoria, que ainda funciona no SG-6, quando nas 

universidades mais antigas não é rara suntuosidade, podem estar ligados às 

questões burocráticas de obtenção de verbas. Mas não deixa de chamar atenção a 

coincidência entre o padrão econômico da construção e o princípio preconizado pela 

Reforma Universitária de maior rendimento com os menores custos: o metro 

quadrado dos primeiros prédios construídos saiu por duzentos e setenta cruzeiros, 

enquanto nos prédios dos grupos escolares construídos pelo Governo do Estado na 

mesma época o custo era de quatrocentos cruzeiros, conforme relata o Arquiteto 

Ronaldo Pinto Marques. 

A estrutura acadêmica também começou a ser delineada. Ao arrepio da Lei 

n. 5.528/68 (autoriza a instituição da Universidade Federal do Piauí) e do Estatuto da 

Universidade Federal do Piauí, aprovado pelo Decreto n. 66.651, de 1º de junho de 

1970, instrumentos que estruturavam a UFPI a partir de Institutos e Faculdades, teve 

início a implantação de outra forma de organização.  

Na verdade, a Reitoria já havia encaminhado ao Conselho Federal de 

Educação a proposta de um novo estatuto, mas este estatuto só veio a ser aprovado 

pelo plenário do C.F.E. em 15 de dezembro de 1972, sendo homologado em 6 de 

janeiro de 1973 e baixado pelo Decreto n. 22.140, de 26 de abril de 1973. As 

mudanças pretendidas, portanto, começaram a se concretizar de forma célere, até 

mesmo paralela ao processo de autorização.  

O novo modelo de organização acadêmica adotado era visto como mais 

compatível com os princípios da Reforma Universitária e certamente mais familiar ao 

Reitor Hélcio, oriundo da UnB, onde muito do que foi depois generalizado para as 
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demais universidades já era ali praticado. Assim, a organização departamental, a 

extinção da cátedra vitalícia, o sistema de créditos para a integralização curricular, o 

regime semestral, o vestibular unificado, a organização curricular de todos os cursos 

configurada em duas partes (ciclo geral e formação profissional), dentre outras 

mudanças no padrão de funcionamento das universidades, praticadas na UnB e 

generalizadas pela Reforma Universitária, passaram a orientar a implantação da 

UFPI.   

A estrutura acadêmica que começou a ser implantada compreendia a 

definição de departamentos e sua reunião em Centros. As antigas faculdades foram 

assim transformadas em departamentos – caso da Faculdade de Direito, que passou 

a se constituir em Departamento de Ciências Jurídicas, integrado ao Centro de 

Ciências Humanas e Letras (CCHL); outras foram desmembradas em diferentes 

departamentos de um mesmo centro, como foi o caso das Faculdades de Medicina e 

de Odontologia que passaram a compor o Centro de Ciências da Saúde (CCS), ou 

ainda, desmontadas em departamentos e centros diferentes, o que foi o caso da 

FAFI. 

Os cursos oriundos da FAFI foram remetidos para diversos endereços do 

território acadêmico: os de licenciatura em História e em Geografia passaram a 

integrar um mesmo departamento, este localizado no CCHL; o mesmo ocorreu com 

o curso de licenciatura em Letras, que foi localizado no departamento de Letras do 

CCHL; o curso de Filosofia viria a ser também um departamento do CCHL, mas nos 

três primeiros anos de existência da UFPI não houve abertura de vagas para este 

curso no vestibular43. As licenciaturas em Matemática e Física, criadas no último ano 

da FAFI, passaram a integrar o Centro de Ciências da Natureza (CCN). Parte do 

professores oriundos da FAFI passou a integrar o Departamento de Educação, cujo 

processo de implantação se verá no tópico seguinte. Mais tarde, com a criação da 

licenciatura em Educação Física, o CCS também passou a abrigar um curso de 

formação de professores.  

É importante destacar que a cada um desses departamentos incumbia (e se 

mantém até hoje) a parte de formação básica do curso respectivo, ficando a 

formação pedagógica sob a responsabilidade de outra unidade: inicialmente o 

Departamento de Educação, depois transformado em Centro de Ciências da 
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 Havia o propósito de extinção gradual do curso de licenciatura em Filosofia. A normalidade da 
oferta de vagas no vestibular só foi restabelecida após a saída do Reitor Hélcio. 
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Educação – CCE. Não é difícil perceber a fragmentação do campo da formação de 

professores em decorrência do desmembramento da FAFI em diferentes 

departamentos e centros. O novo modelo não criou, é verdade, mas acentuou a 

segmentação, já herdeira da tradição “três mais um” praticada na FAFI, entre a parte 

de formação básica e a de formação pedagógica, agora pela via da especialização 

das tarefas de cada novo e distinto setor: os departamentos de origem de cada 

curso e o Departamento/Centro de Ciências da Educação.  

 

 

5.3 O Departamento de Educação e a reforma do ensino de 1º e 2º graus 

 

O Departamento de Educação da UFPI foi criado através da Resolução n. 

16, de 4 de outubro de 1971. O documento em apreço apresenta como justificativa 

para a criação do Departamento o caráter prioritário da formação de professores 

para o ensino de 1º e 2º graus, e como finalidades:   

 

a) Ministrar disciplinas afins na área de conhecimentos pedagógicos; 
b) Elaborar os planos de trabalho que farão parte do plano anual do 
ensino de educação na UFPI; c) Atribuir encargos de ensino, 
pesquisa e extensão ao pessoal docente que o integra, respeitando 
as especializações; d) Colaborar, em caráter prioritário, com o 
Governo do Estado do Piauí, na implantação da reforma do ensino 
de 1º e 2º graus; e) Planejar e propor à Reitoria a criação de cursos 
de licenciatura de curta e plena duração, assim como outros de 
conteúdo predominantemente pedagógico; f) Coordenar o trabalho 
docente visando a unidade e a eficiência do ensino, pesquisa e 
extensão; g) Designar professores orientadores para assistir aos  
alunos de graduação na elaboração dos planos de estudo e 
execução dos mesmos; h) Promover e propor o constante 
aperfeiçoamento de seu pessoal docente. (Grifo nosso). 

 

Embora as finalidades atribuídas ao Departamento fossem amplas e 

contemplassem as atividades de ensino, pesquisa e extensão, na esteira da Lei n. 

5.540/68, a prioridade dada à colaboração com o Governo do Estado na implantação 

da reforma do ensino de 1º e 2º graus indicava a ênfase almejada no 

desenvolvimento de suas ações. Como se pode perceber, a reforma do ensino de 1º 

e 2º graus, em curso naquele momento, orientaria o sentido das tarefas que a partir 

dali seriam cometidas ao Departamento de Educação. 
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Os professores que passaram a compor o Departamento de Educação eram 

em sua maioria remanescentes da FAFI. Pelo Ato da Reitoria n. 35, de 5 de outubro 

de 1971, são locados no Departamento de Educação “professores que até a 

presente data vinham prestando serviços à Faculdade de Filosofia”: Iracema Santos 

Rocha da Silva, Maria Cecília da Costa Araújo Mendes, Maria Cristina de Oliveira, 

Diogo José Ayrimoraes Soares, Etelvina Nunes de Castro, Maria do Socorro de 

Carvalho, Juraci Mendes Soares, Maria Ercília Santos de Mello e Freitas e Maria 

Oliveira Lima. Além destes, são designadas, no mesmo Ato, as professoras Melânia 

Maria Barreto Frota e Maria Salete Linhares Figueiredo. As duas últimas faziam 

parte de uma equipe trazida pela professora Maria Suzana Pontes Vasconcelos, da 

Universidade Federal do Ceará, que a convite do Reitor viera colaborar com a 

implantação do Departamento de Educação da UFPI. 

Criado o Departamento de Educação e designados os professores que o 

comporiam, a providência seguinte consistiu na constituição de uma comissão 

incumbida de realizar estudos para estruturá-lo. Da comissão faziam parte três 

representantes do departamento - as professoras Juraci Mendes Soares, Maria 

Cristina de Oliveira e Iracema Santos Rocha da Silva - e cinco membros convidados 

pela reitoria. Destes últimos faziam parte: Milton de Oliveira, da Universidade 

Católica de Minas Gerais – Presidente da Comissão; Maria Suzana Pontes 

Vasconcelos, da Universidade Federal do Ceará; Helena Maria Grazzinelli Cruz de 

Oliveira e Guido de Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Luiz 

Ernani Torres da Costa e Silva, representante do Projeto Piauí44.  No decorrer dos 

trabalhos a comissão foi acrescida de mais um membro, a Professora Maria Oliveira 

Lima, na condição de representante da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. 

A presença majoritária de participantes convidados de outras instituições em 

relação aos professores remanescentes da FAFI, instituição de origem da maior 

parte dos professores que passaram a compor o Departamento de Educação, não 

deixa de ser sintomática. Uma característica forte da gestão Helcio Ulhoa foi a 

presença de assessores trazidos por ele de outros estados (principalmente Minas 

Gerais e Ceará e do Distrito Federal) para que colaborassem com a implantação da 

UFPI, e certamente deram sua contribuição. Mas a forma como seu deu a 
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 O Grupo Tarefa Interministerial - Projeto Piauí, criado no Governo Alberto Silva, em convênio com 
os Ministérios da Educação e do Planejamento, visava o encaminhamento de ações articuladas à 
tese de Desenvolvimento Integral Participativo, tendo por ideólogo e coordenador o professor João 
Ribeiro de Oliveira e Sousa. 
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constituição e o encaminhamento dos trabalhos dessa comissão sugere o 

esquecimento da história de formação de professores que já vinha sendo construída 

no Piauí e da experiência acumulada por professores que estavam em grande parte 

no Departamento de Educação e em outros Departamentos da UFPI.  

A diáspora da FAFI a que se referia o professor Wall Ferraz, iniciada com o 

desmembramento da faculdade e o envio dos cursos e professores para diferentes 

departamentos dentro da UFPI, se materializava também no contexto de uma cultura 

acadêmica que exibia outros dispositivos definidores dos lugares de poder dentro da 

nova instituição.  

Após a realização de oito reuniões, no período de 4 a 10 de janeiro de 1972, 

a Comissão concluiu a tarefa e apresentou ao Reitor um relatório dando conta dos 

trabalhos desenvolvidos e apresentando algumas propostas. O trabalho da 

Comissão consistiu no estudo da legislação pertinente, na análise de experiências 

de outras instituições45 e na elaboração da proposta de cursos e disciplinas a serem 

oferecidos pelo Departamento.  

A comissão propõe no relatório o elenco das disciplinas que deveriam 

constituir o Curso de formação pedagógica das licenciaturas de conteúdo, a serem 

ministradas pelo Departamento de Educação. As licenciaturas de conteúdo a que se 

referia a comissão eram as que habilitavam (e ainda habilitam) professores para a 

parte de formação geral dos currículos do que, à época, era o ensino de 1º e de 2º 

graus. Ao nomear como curso a parte de formação pedagógica das licenciaturas a 

comissão parece indicar não apenas a natureza do objeto mas também a 

compreensão de que a formação pedagógica do licenciando teria um lugar próprio e 

uma execução completa no Departamento de Educação, distinto do departamento 

de origem de cada curso.  

A propósito, não há registros que sugiram alguma ocorrência ou intenção  de 

futuro diálogo com os outros departamentos também responsáveis pelas 

licenciaturas, nem nas atas das reuniões da comissão encarregada de estruturar o 

Departamento de Educação, nem depois, nas atas das reuniões ordinárias do 

Departamento de Educação.  

                                                           
45

 De acordo com o relatório, foram analisadas “as estruturas do setor educação nas seguintes 
instituições: Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte”. 



77 
 

As disciplinas que foram definidas para o Curso de Formação Pedagógica 

das licenciaturas de conteúdo estão relacionadas nos quadros a seguir. 

              

 

 Quadro 01 

Disciplinas do curso de formação pedagógica para as licenciaturas de duração 
plena. 

DISCIPLINAS Carga Horária 

 

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º graus 

Didática I                                                                                             

Didática II                                                                                          

Psicologia do Desenvolvimento                                                        

Psicologia da Aprendizagem                                                                 

Introdução à Educação  

Prática de Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado 

 (das matérias que sejam objeto da habilitação 

profissional)               

                                                               

 

 

45 h 

45 h 

60 h 

60 h 

60 h 

60 h 

 

45 h 

 

 

Fonte: Arquivos da Secretaria do Centro de Ciências da Educação – CCE/UFPI 

 

 

 

Quadro 02 

Disciplinas do curso de formação pedagógica para as licenciaturas de curta duração. 
DISCIPLINAS Carga Horária 

 

Didática 

 

Fundamentos Psicológicos  (Adolescência e Aprendizagem)               

 

Introdução à Educação 

 

Prática de Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado 

 

60 h 

 

60 h 

 

60 h 

 

45 h 

Fonte: Arquivos da Secretaria do Centro de Ciências da Educação – CCE/UFPI 

 

 

As licenciaturas de duração plena e de curta duração indicadas nos quadros 

acima correspondiam aos níveis mínimos de formação exigidos para o exercício do 

magistério de 1º e 2º graus, conforme o Art. 30 da Lei n. 5.692/71, alíneas b e c. 
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Assim, os cursos de licenciatura curta habilitavam, em nível superior, ao exercício do 

magistério até a 8ª série do ensino de 1º grau;  os de licenciatura plena conferiam 

habilitação para o magistério em todo o ensino de 1º e 2º graus. 

Com relação à Prática de Ensino nota-se o fato de que pela primeira vez ela 

passa a figurar no elenco das disciplinas obrigatórias dos cursos de licenciatura da 

UFPI. Na ata da reunião ordinária do Departamento de Educação (não mais da 

comissão encarregada de estruturar o departamento), realizada em 17 de fevereiro 

de 1972, está registrada a oferta de Estágio para o segundo semestre de 1972, sob 

a responsabilidade das Professoras Maria Cecília da Costa Araújo Mendes e 

Iracema Santos Rocha da Silva. Pode-se dizer, portanto, que a Prática de Ensino, 

sob a forma de Estágio Supervisionado, passou a existir de fato como disciplina nos 

currículos dos cursos de licenciatura da UFPI a partir do segundo semestre de 1972.  

O relatório da comissão recomendava a oferta das habilitações em 

Administração Escolar, em plena e em curta duração, e de Supervisão Escolar e 

Inspeção Escolar, estas em curta duração. As habilitações mencionadas são 

relativas ao curso de Pedagogia, mas o relatório não se refere ao curso e sim 

diretamente às suas habilitações. Observa-se também que o curso de Pedagogia só 

veio a ser instalado na UFPI em 1973. 

O relatório apresenta também a proposta de que o Departamento de 

Educação seja futuramente transformado em Centro de Ciências Educacionais, 

constituído de dois departamentos: Fundamentos da Educação e Métodos e 

Técnicas de Educação. Em seguida lista as disciplinas que estariam sob a 

responsabilidade de cada um dos Departamentos, levando em conta a oferta para o 

Curso de Formação Pedagógica das Licenciaturas de Conteúdo e para o Curso de 

Pedagogia.  

Assim, o Departamento de Fundamentos da Educação seria responsável 

pelas disciplinas de Sociologia Educacional, Psicologia da Educação, História da 

Educação, Filosofia da Educação, Antropologia Educacional, Estatística Aplicada à 

Educação e Economia da Educação. Com o Departamento de Métodos e Técnicas 

de Educação ficariam as disciplinas de Didática, Estrutura e Funcionamento do 

Ensino de 1º Grau, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º Segundo Grau, 

Estrutura e Funcionamento do Ensino Superior, Princípios e Métodos de 

Administração Escolar, Princípios e Métodos de Supervisão Escolar, Medidas 

Educacionais, Princípios e Métodos de Inspeção Escolar, Currículos e Programas, 
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Metodologia do Ensino de 1º Grau, Educação de Adultos, Legislação do Ensino, 

Prática de Ensino na Escola de 1º Grau (estágio), Planejamento da Educação e 

Pesquisa Educacional. 

Na nomeação dos departamentos e na distribuição das disciplinas entre eles 

está implícito o critério que levou à sua definição: um departamento cuidaria dos 

conhecimentos relativos às ciências pedagógicas, a parte mais teórica, enquanto o 

outro ficaria encarregado de ministrar as disciplinas orientadas para a aplicação, ou 

seja, os métodos, as técnicas e a prática. Mais tarde, quando da implantação do 

Centro de Ciências da Educação, algumas disciplinas trocaram de lugar entre os 

departamentos, mas o critério de distribuição continuou o mesmo. 

A Comissão sugere também que a UFPI se empenhe quanto ao 

cumprimento dos projetos do Plano Setorial de Educação – 1972, do MEC, 

“especialmente os de número 4 (Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores 

para o Ensino Médio), 16 (Integração Escola-Empresa-Governo), 18 (Integração das 

Universidades nas Comunidades) e 19 (Incentivo à implantação das Carreiras de 

Curta Duração).” Finalizando o relatório, a Comissão solicita que seja incluída no 

elenco das finalidades do futuro Centro de Ciências Educacionais: “Colaborar com o 

Govêrno do Piauí no atendimento às necessidades de seu sistema educacional.” 

Paralelo ao trabalho de oferta das disciplinas do Curso de Formação 

Pedagógica para as licenciaturas, o Departamento de Educação inicia, ainda em 

janeiro de 1972, uma série de treinamentos para professores, gestores e 

funcionários da Secretaria Estadual de Educação, com vista à implantação da 

Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus. A professora Maria Salete Linhares Boakari46 

lembra em depoimento registrado para a presente pesquisa:    

  

No início, esse foi o nosso trabalho. A gente dava o treinamento para 
implantar a Reforma. A gente pegava aquelas coisas que vinham de 
Brasília, mandavam umas loucuras para a gente, a taxionomia de 
Bloom, objetivos comportamentais, tudo só nas apostilas, porque 
nem livro chegava aqui. Tinha que saber aquilo, porque o ensino era 
todo tecnicista, e tinha que ser dentro daquela visão. A nossa missão 
era essa, passar isso. Um pessoal do MEC tinha voltado de um 
mestrado em San Diego, e voltaram com as ideias de Bloom, de 

                                                           
46

 A professora Salete integrou o grupo da professora Maria Suzana Pontes Vasconcelos, da 
Universidade Federal do Ceará, trazido para colaborar com a implantação da UFPI. Em 1971 foi 
lotada no Departamento de Educação e em março de 1972 foi designada para compor a primeira 
chefia do Departamento, na condição de subchefe, tendo como chefe a professora Maria Cristina de 
Oliveira. À época, assinava-se Figueiredo em lugar de Boakari. 
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Mager, e não sei o quê. Mas foram cursos muito bons, organizados. 
Todo mundo deslumbrado, a gente estava achando ótimo dar os 
treinamentos. Varávamos a noite preparando, lendo os textos que o 
MEC mandava. Foi a primeira atividade que nós fizemos, antes 
mesmo dos cursos propriamente. Existia um entrosamento muito 
grande entre o Estado e a Universidade. E o Ministério [da 
Educação] dava muito suporte, porque estava querendo que a 
Reforma desse certo. 

 

Secretaria Estadual de Educação, UFPI e MEC  articularam-se em torno do 

propósito de implantar a reforma do ensino de 1º e 2º graus no Piauí. Malgrado 

algumas resistências pontuais, a proposta de reordenamento da educação básica foi 

bem acolhida pelos professores, tanto os da rede estadual de ensino quanto os do 

Departamento de Educação da UFPI. O MEC, por seu turno, como se pode perceber 

no depoimento da professora Salete, emprestava seu apoio logístico, ao tempo em 

que difundia uma dada visão de trabalho pedagógico, mais tarde denominada 

tecnicismo.   

Por outro lado, a concretização da reforma do ensino de 1º e 2º graus no 

Piauí requeria o enfrentamento de muitas dificuldades, a começar pela situação de 

visível precariedade em que se encontrava a educação pública piauiense. O 

Diagnóstico Educacional realizado em 1970 pela Secretaria Estadual de Educação, 

comentado por Brito (1996, p.161), apontou, entre outros aspectos, um déficit de 

atendimento escolar na faixa etária de 7 a 14 anos da ordem de 42%, e a existência 

de 70,8% de professores leigos (sem a qualificação adequada), parte dos quais não 

possuía o primário completo. Reverter esse quadro representava uma condição 

fundamental para a implantação da reforma. 

As mudanças requeridas pelo novo ordenamento eram profundas, e exigiam 

um significativo aporte financeiro, condições que muitos estados da Federação não 

exibiam, dentre eles o Piauí. A extensão da obrigatoriedade da oferta de educação 

escolar até a oitava série do ensino de primeiro grau, bem como a educação 

profissional compulsória no ensino de segundo grau, impunham um pesado 

investimento no sentido de ampliar a rede escolar e qualificar os professores. 

A própria Lei n. 5.692/71 facultava aos estados a implantação gradual e 

progressiva da reforma, mas o Piauí foi um dos primeiros a adotá-la, antecedido 

apenas pelo Estado do Rio Grande do Sul. Contribuíram para esse pioneirismo, na 

opinião de Tavares (2003) e de Brito (1996), o arrojo do Governo Alberto Silva, o 

ilusório surto de progresso vivido pelo Piauí embalado pelo chamado milagre 
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brasileiro, e a determinação do Secretário Estadual de Educação, Raimundo Wall 

Ferraz, professor do Departamento de História da UFPI e profundo conhecedor da 

realidade educacional piauiense. 

A contribuição da UFPI nesse processo foi voltada para a formação de 

professores e especialistas, principalmente para o ensino de 1º grau, até a 8ª série, 

a maioria em cursos de curta duração. Foram firmados convênios e promovidos 

cursos de licenciatura por todos os departamentos responsáveis pelas licenciaturas 

de conteúdo, dirigidos especificamente para os professores da rede estadual de 

ensino. O Departamento de Educação participava de todos, ministrando as 

disciplinas de formação pedagógica. Além desta participação, o Departamento de 

Educação também foi o responsável direto pela oferta dos cursos de Pedagogia, de 

Artes Práticas e de Formação de Professores de disciplinas especializadas do 

ensino de 2º grau (Esquemas I). 

O curso de Pedagogia foi iniciado em 1973 por uma demanda da Secretaria 

Estadual de Educação do Piauí, que queria qualificar Administradores e 

Supervisores Escolares. Iniciou como um curso de curta duração, em regime 

parcelado (funcionava em períodos que coincidiam com as férias escolares da rede 

estadual), conforme os convênios que foram sendo firmados com a Secretaria de 

Educação. Havia um vestibular específico para esta entrada. Em 1975 o curso de 

Pedagogia passou a ser oferecido também como curso permanente, em duração 

plena, com entrada pelo vestibular unificado.  

O curso de Licenciatura em Artes Práticas formava professores para a parte 

de Sondagem de Aptidões e Iniciação para o Trabalho, obrigatória nas séries finais 

do ensino de 1º grau. Funcionou até o início da década de 1980, quando mudanças 

na organização da educação básica foram introduzidas pela Lei n.7.044, de 18 de 

outubro de 1982, que Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

referente a profissionalização do ensino de 2º grau. Em decorrência da lei, o ensino 

profissional deixou de ser obrigatório neste nível de ensino. Consequentemente, a 

Iniciação para o Trabalho, que era feita no final do ensino de 1º grau, tendeu a 

desaparecer dos currículos.  

Além disso, essa iniciação para o trabalho requeria a construção de salas 

ambiente, porém ainda não havia sido possível implementá-las de forma 

generalizada para toda a rede de ensino de 1º grau do Piauí, conforme comentado 

por Brito (1996). Desaparecendo a obrigatoriedade deste componente curricular, a 
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Secretaria de Educação deixou de contratar os egressos do curso de Artes Práticas. 

Completando o efeito dominó, a UFPI não via mais por que formá-los, encerrando 

então a oferta do curso, extinguindo o departamento e transferindo seu corpo 

docente para outros departamentos. 

Os cursos de Formação de Professores de disciplinas especializadas do 

ensino de 2º grau47 - Esquemas I e II, programados de acordo com a Portaria 

432/71-MEC, formavam professores para as disciplinas específicas do ensino 

profissionalizante, vez que um dos problemas da Reforma era a quantidade 

insuficiente de professores qualificados em cursos de licenciatura plena para 

ministrarem estas disciplinas. O Esquema I destinava-se a portadores de um curso 

superior em área compatível com as disciplinas do ensino de 2º grau para as quais 

pretendiam habilitação. O Esquema II (que não era a continuação do I), destinava-se 

a quem tinha no mínimo escolaridade completa em nível médio. 

O Esquema I incluía exclusivamente as disciplinas de formação pedagógica. 

O Esquema II incluía outras disciplinas, além daquelas, e ambos conferiam diploma 

de licenciatura plena. Funcionaram apenas em função de convênios com a 

Secretaria Estadual de Educação do Piauí e com a Escola Técnica Federal do Piauí, 

não sendo, portanto, cursos permanentes na UFPI. Observa-se que o curso 

Esquema II já veio a acontecer no Centro de Ciências da Educação, em 1976. 

Em tudo o Departamento de Educação foi obediente à finalidade precípua 

para a qual foi criado: a de colaborar na implantação da Reforma do Ensino de 1º e 

2º graus.  

 

 

5.4 Por uma nova identidade: do Departamento de Educação ao Centro de 

Ciências da Educação 

 

Durante a primeira metade da década de 1970 o Departamento de 

Educação, seguindo a tendência geral da UFPI, vinha expandido suas atividades, 

                                                           
47

 Na Ata da Reunião Extraordinária do Departamento de Educação realizada no dia 8 de março de 
1972, com a presença do Professor João Wilson Mendes Melo, Diretor do CETENE (Centro de 
Educação Técnica do Nordeste – órgão ligado ao MEC), constam as seguintes informações por ele 
prestadas: Os cursos previstos no Esquema I destinam-se a professores já formados em habilitações 
profissionais que necessitam apenas das disciplinas pedagógicas; estes cursos são sugeridos pelo 
Parecer n. 74 do Conselho Federal de Educação; Os cursos previstos no Esquema II destinam-se a 
professores com habilitação incompleta que necessitam de disciplinas pedagógicas e conteúdo das 
disciplinas que lecionam, até três. Estes decorrem da Portaria n. 72, de julho de 1971. 
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ampliando o número de cursos, de vagas e de professores e funcionários 

contratados, reunindo, portanto, as condições para se constituir como Centro de 

Ensino, na estrutura da UFPI. A ênfase do trabalho desenvolvido pelo Departamento 

recaía sobre as atividades de ensino, seguindo o perfil geral da UFPI naquele 

momento. 

Em janeiro de 1975 foi apresentada uma proposta de criação do Centro de 

Ciências da Educação, consolidada em documento elaborado pela comissão 

encarregada de estudar a viabilidade de implantação do Centro, composta pelos 

professores Mariano da Silva Neto (como presidente), Juraci Mendes Soares, Maria 

Cristina de Oliveira e Maria Oliveira Lima.  

O documento, resultado de um estudo bastante alentado, discorre sobre os 

princípios doutrinários e normas legais que fundamentam a proposta e apresenta um 

diagnóstico da situação atual do Departamento de Educação, justificando a 

necessidade de transformá-lo em Centro de Ciências da Educação. Nas palavras da 

comissão (p.6), no espaço de três anos a função inicial do departamento agigantou-

se: 

 

Os alunos das licenciaturas de conteúdo, que eram 529 (quinhentos 
e vinte nove) naquele ano [1972], são atualmente [1975] 683 
(seiscentos e oitenta e três). Ao lado desta atividade inicial, já no ano 
de 1973 foram implantados cursos próprios da área do Departamento 
de Educação, com quatro habilitações diferentes. Os 112 (cento e 
doze) alunos, que no ano de 1973 iniciaram tais cursos, serão 381 
(trezentos e oitenta e um) no ano próximo vindouro, divididos em dois 
cursos e oito habilitações diferentes, umas de primeiro e outras de 
segundo grau. (...) Aquele grupo inicial de disciplinas, em número de 
cinco apenas, ampliou-se em nossos atuais currículos para 100 
(cem) disciplinas e atividades diferentes. O número de professores 
também cresceu de 8  (oito) para 22 (vinte e dois). 

 

Os signatários do documento observam ainda que, em razão desse 

crescimento das atividades do departamento, sua estrutura estava dificultando o 

cumprimento de todas as demandas (p.7): 

 

É tal o acervo de trabalho e a diversificação das atividades atuais do 
Departamento, que solicitações oriundas de diferentes setores são 
adiadas ou ficam desatendidas. Vale ainda ressaltar que, em tal 
contexto, ficam prejudicadas as atividades de pesquisa. 
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Concluindo o diagnóstico, a comissão resume suas constatações 

observando que o atual Departamento de Educação ampliou demasiadamente o seu 

campo de abrangência e, consequentemente, a quantidade de professores, que teria 

sofrido um aumento da ordem de 275%. Pondera, no entanto, que a expansão 

mencionada não deve ser contida, e sim ter continuidade, para atender às 

exigências da UFPI no cumprimento de sua missão social. 

Por outro lado, a expansão e a diversificação das atividades estariam 

impossibilitando o Departamento de atuar como unidade mínima no domínio 

didático-científico e administrativo.  Por isso propõe-se a criação do Centro de 

Ciências da Educação, desdobrado em três departamentos com as seguintes 

denominações: Departamento de Fundamentos da Educação, Departamento de 

Métodos e Técnicas de Ensino e Departamento de Artes Práticas. 

O caminho percorrido pelo estudo para chegar a esta proposta de 

estruturação partiu de uma classificação das disciplinas dos currículos dos cursos 

existentes naquele momento no Departamento. Haveria assim três núcleos de 

disciplinas afins: Disciplinas de Fundamentação Científica da Educação; Disciplinas 

de Orientação Técnica Metodológica; Disciplinas de Formação Técnica 

Profissionalizante. A cada núcleo correspondeu um departamento. Como se pode 

ver, houve um aperfeiçoamento da proposta de estruturação que havia sido 

apresentada no Relatório da Comissão encarregada de estruturar o Departamento 

de Educação, em 1972, mas a lógica organizativa permaneceu a mesma.  

Assim, pela Resolução n. 10, de 19 de março de 1975, foi autorizada a 

implantação do Centro de Ciências da Educação (CCE), integrado pelos 

Departamentos de Fundamentos da Educação (DEFE), Métodos e Técnicas de 

Ensino (DMTE) e Artes Práticas (DAP). Para a direção do centro foram nomeados 

Mariano da Silva Neto, como Diretor, e Juraci Mendes Soares, como vice. 

As atribuições confiadas a cada um dos departamentos que passaram a 

compor o CCE foram as mesmas antes afetas ao agora extinto Departamento de 

Educação, exceto a de colaborar com o Governo do Estado na implantação da 

reforma do ensino de 1º e 2º graus. Certamente, pela natureza pontual de tal 

colaboração, não caberia sua inclusão no rol das finalidades permanentes do CCE. 

Mas é pertinente observar que isso também refletia o início de outra perspectiva de 

trabalho: o Departamento de Educação, que atuara em torno de um projeto de 

reforma do ensino de 1º e 2º graus, funcionando como agência de qualificação de 
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professores conforme as demandas do momento, daria lugar ao Centro de Ciências 

da Educação - este, a partir dali, iniciaria a afirmação de uma nova identidade. 

A ampliação das atividades de ensino do Centro de Ciências da Educação 

durante a primeira década de funcionamento da UFPI pode ser observada no quadro 

a seguir: 

 

 

Quadro 03 

Cursos de licenciatura localizados no CCE – 1972 a 1979 - (Incluídos os cursos 
iniciados ainda no Departamento de Educação) 

CURSO DURAÇÃO HABILITAÇÕES INÍCIO OFERTA 

 

Pedagogia 

 

Curta 

Administração Escolar  

Supervisão Escolar 

1973 

1973 

 

Convênio 

 

 

Pedagogia 

 

 

Plena 

Administração Escolar 

Orientação Educacional 

Supervisão Escolar 

Magistério 

1975 

1975 

1975 

1975 

 

Regular e 

Convênio 

 

 

Artes Práticas 

 

 

Curta 

Técnicas Comerciais 

Artes Industriais 

Educação para o Lar 

Técnicas Agrícolas 

1973 

1973 

1975 

1975 

 

 

Regular 

 

 

Educação Artística 

 

 

Plena 

Música  

Desenho 

Artes Plásticas 

Artes Cênicas 

1976 

1977 

1978 

1979 

 

 

Regular 

Formação de 

Professores de 

disciplinas 

especializadas do 

ensino de 2º grau: 

Esquema I  

 

 

Plena 

 

 

Em até três disciplinas, 

conforme a escolha do 

aluno dentre as opões de 

cada curso. 

 

 

1972 

1973 

1975 

 

Convênio 

(um curso 

a cada 

ano) 

Formação de 

Professores de 

disciplinas 

especializadas do 

ensino de 2º grau:   

Esquema II 

 

 

Plena 

Desenho Técnico, 

Topografia e Solos ou 

Desenho Técnico, 

Eletrotécnica e 

Eletricidade, conforme a 

opção do aluno. 

 

 

1976 

 

 

Convênio 

Fonte: Arquivos da Secretaria do Centro de Ciências da Educação – CCE/UFPI 

 

 

Como pode ser observado no quadro 03, de 1972 a 1979, com exceção 

apenas do ano de 1974, a cada ano foram implantados novos cursos ou novas 
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habilitações de cursos já existentes. Observa-se que os cursos oferecidos em razão 

de convênio, na maioria dos casos com a Secretaria Estadual de Educação, tinham 

um caráter pontual, podendo ou não ser repetidos. Mas a prevalência foi dos cursos 

de oferta regular, ou seja, cursos permanentes. 

No final da década de 197048, o CCE mantinha em funcionamento os cursos 

regulares já iniciados, além de sete cursos decorrentes de convênios com órgãos 

estaduais e federais. Atendeu a 6.788 matrículas nos cursos regulares e contou com 

um quadro de 56 professores e 17 funcionários.  O ensino de graduação ocupava a 

quase totalidade das atividades do Centro. A extensão e a pesquisa ainda eram 

nessa época incipientes, mas o CCE inicia um esforço de qualificação do corpo 

docente. Em 1979 cinco professores concluíram o Mestrado e um, o Doutorado; seis 

professores encontravam-se afastados para o Mestrado e um, para o Doutorado.49  

Na UFPI, em geral, a década que se seguiu a sua instalação foi 

caracterizada pela expansão do número de cursos e vagas, como pode ser 

observado no quadro 04, a seguir.  

 

 

Quadro 04 

Universidade Federal do Piauí  
Cursos, vagas, matrícula geral e conclusões de curso entre 1971 e 1978 

Ano Nº de cursos 

existentes 

Vagas 

oferecidas 

Matrícula geral Conclusões de 

curso 

1971 10 372 1.037 98 

1972 12 410 1.276 107 

1973 16 500 1.657 204 

1974 18 525 2.197 337 

1975 26 875 2.629 474 

1976 29 980 3.198 567 

1977 33 1.100 4.009 608 

1978 35 1.250 5.012 843 

Total - 6.022 - 3.238 

Fonte: FUFPI. Assessoria de Planejamento/Pró-Reitoria de Ensino, apud PASSOS, 2006. 

                                                           
48

 As informações constam dos Relatórios do Centro de Ciências da Educação relativos aos anos de 
1978 e 1979. 
 
49

 Cabe lembrar que a realização de um curso de pós-graduação stricto sensu requeria do professor o 
deslocamento para outras cidades do país, dado que os programas de pós-graduação da UFPI só 
tiveram início da década de 1990 (o Programa de Mestrado em Educação foi o primeiro da UFPI, 
iniciando a primeira turma em 1992). 
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Tendo iniciado com dez cursos50, remanescentes das antigas faculdades, 

esta universidade chegou ao final da década de 1970 com trinta e cinco cursos em 

funcionamento, nas diferentes áreas. Até o final da década, as vagas oferecidas 

triplicaram  e as conclusões de curso chegaram a um número mais de oito vezes 

maior do que no início da década.  

Acrescenta-se a informação de que os cursos de licenciatura, que eram seis 

em 1971, no final da década já somavam dezoito, triplicando, portanto, a oferta 

inicial. No conjunto dos cursos em funcionamento no período, os de licenciatura 

representavam aproximadamente 54% do total. Cabe lembrar que a cada novo curso 

de licenciatura correspondia uma nova disciplina de Prática de Ensino.  

A expansão e a diversificação dos cursos na década de 1970 refletia a 

missão para a qual a UFPI fora instituída: a de formar os recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento do estado. A formação de professores 

representava parte importante desta demanda inicial, potencializada naquele 

momento pela necessidade de concretizar a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus.  

A segunda década de funcionamento do CCE pode ser caracterizada pela 

diminuição progressiva da oferta de cursos temporários, decorrentes de convênios, e 

pelo investimento nos cursos permanentes, na qualificação do corpo docente, na 

produção científica e nas ações de extensão. Além dos cursos de graduação, o CCE 

mantém  a oferta permanente de cursos de Especialização, a cargo de uma 

coordenação específica.  Nesse momento também, tanto no plano nacional quanto 

no local, inicia-se um processo de grande mobilização e organização do campo 

educacional, como será discutido no capítulo 6.  

De maio de 1986 a dezembro de 1988 os professores do DMTE fizeram 

circular uma publicação denominada MARCAS, que trazia informações relativas aos 

trabalhos desenvolvidos pelo Departamento. Trata-se de um pequeno informativo, 

feito com recursos de impressão muito simples, mas que representa uma fonte 

bastante rica para recuperar muito daquilo que ocorreu o período. O Conselho 

Editorial era composto por cinco professores do próprio departamento. O editorial do 

primeiro número diz ao leitor: 

 

                                                           
50

 Licenciaturas em Letras, História, Geografia, Filosofia, Matemática e Física; Bacharelado em 
Direito, Odontologia, Medicina e Administração (este último na cidade de Parnaíba). 
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O trabalho deixa MARCAS. MARCAS é a história de vida do 
Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da UFPI. A idéia de 
registrar as marcas do DMTE vem de longa data. [...] MARCAS 
acontece, agora, concretizando esse ideal, objetivando registrar e 
divulgar experiências, programas, projetos, eventos, ocorrências, 
produção científica, bem como, apresentar estudos e discutir temas 
de interesse da educação, enfim, nosso cotidiano. [...] 

 

Nos cinco números encontrados e analisados51 há uma grande diversidade 

de registros, sempre de forma bastante resumida para caber no espaço limitado na 

publicação. Encontramos resumos de Dissertação de mestrado apresentados por 

seus autores, resenhas, pequenos artigos sobre experiências pedagógicas em 

desenvolvimento nas disciplinas no DMTE, outros sobre temas mais gerais ligados à 

educação e ao ensino. Os projetos de pesquisa em andamento naquele período 

foram objeto de comunicações, tanto na fase de andamento dos projetos quanto 

depois, nos comentários das conclusões.  

Dois projetos de pesquisa, envolvendo tanto professores do DMTE quanto 

do DEFE, foram divulgados nesses informes. Um intitulava-se Estudo sobre os 

cursos de Licenciatura na UFPI, cujo relatório foi publicado em 1987. Este projeto, 

que contou com apoio financeiro do CNPq, procurou delinear um quadro geral da 

situação dos cursos de licenciatura na UFPI a partir de três linhas ou subprojetos: 

uma caracterização do corpo docente, uma caracterização do alunado e o perfil 

profissional buscado por estes cursos. 

O outro projeto de pesquisa do qual os professores do DMTE e do DEFE 

participaram integrava-se ao programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

para o Nordeste – PDCT/NE, criado pelo Governo Federal, através do CNPq, em 

convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Envolvia as 

Universidades Federais do Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte, e objetivava a geração de conhecimentos e tecnologias capazes de responder 

aos desafios da realidade da região semiárida. No âmbito desse programa a UFPI 

desenvolveu doze projetos de pesquisa em diferentes áreas, dentre as quais uma 

voltada para o segmento educação: A educação na Região Semiárida piauiense. 

É interessante destacar também os informes sobre as atividades de 

extensão desenvolvidas no período por professores do DMTE. Nota-se que essa 

atividade não se restringia a eventos pontuais, como palestras e cursos realizados 

                                                           
51

 Ano I, n.1, maio/1986; Ano I, n.2, ago./1986; Ano II, n.4, out./1987; Ano III, n.5, jul./ago.1988; Ano 
IV, n. 6, Nov./dez. 1988. 
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para a comunidade, embora isso também tenha ocorrido com frequência, mas foi 

além e assumiu a forma de projetos mais sistematizados e de maior abrangência. 

Assim, encontramos o registro de seis projetos de extensão elaborados e 

coordenados por professores do DMTE: Integração Educativa: Alternativas de 

Alfabetização, coordenado pela Professora Isa Maria dos Santos; Integração 

Educativa: Melhoria do Ensino de 1ª a 4ª série, coordenado pela Professora Benilde 

Ferreira de Assunção Farias; Melhoria do Processo de Ensino e Aprendizagem de 

Leitura e Escrita nas terceiras e quartas séries do 1º Grau, em escolas da zona 

periférica de Teresina, coordenado pela Professora Terezinha de Jesus Rios 

Nogueira; Melhoria Qualitativa do Docente que atua em Educação Artística nas 

Escolas de 1º Grau, coordenado pela Professora Ieda Maria de Brito Ramos; Projeto 

Lagoa: Alternativas de Ações Educacionais Comunitárias, coordenado pela 

Professora Maria Salomé Oliveira Cabral; Projeto Vizinhança: Integração com a 

comunidade da Ininga, coordenado pela Professora Maria Cecília da Costa Araújo 

Mendes. 

Estes projetos contavam com o apoio financeiro da Secretaria de Ensino 

Superior do MEC, através do Programa Integração Universidade e Ensino de 1º 

Grau. Cabe acrescentar que no desenvolvimento desse trabalho os professores 

muitas vezes envolviam também seus alunos de Prática de Ensino, embora esta não 

fosse a sistemática usual da disciplina. 

As notícias que vão sendo veiculadas através do Marcas permitem também 

perceber os fóruns de discussão dos quais os professores estavam participando. 

Assim, encontramos notícias sobre: o III Seminário de Didática e Prática de Ensino, 

realizado pelo DMTE em junho de 1986; o II Seminário de Pesquisa: Educação no 

Meio Rural, realizado conjuntamente pelo DEFE e o DMTE, em agosto de 1986; a 

participação de professores no I Seminário Anual de Leitura da Região Nordeste, 

realizado em Teresina em setembro de 1986, na reunião anual da SBPC realizada 

em Brasília em julho de 1987, no IV ENDIPE realizado em Recife em março de 1987 

e na X Reunião Anual da ANPEd realizada em Salvador em maio de 1987.  

No início da  década de 1990, o CCE era composto pelos Departamentos de 

Fundamentos da Educação, Métodos e Técnicas de Ensino, Educação Artística e 

Comunicação Social. Em 1992 ingressou a primeira turma do Mestrado em 

Educação, depois de um longo esforço do Centro para viabilizá-lo. O CCE editava 

uma Revista – Educação e Compromisso, e mais tarde o Programa de Pós-
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Graduação em Educação passou a publicar também a Revista Linguagens, 

Educação e Sociedade.  

De acordo com o Relatório do CCE, relativo ao ano de 1993, neste ano, em 

razão das aposentadorias e contratações de novos professores, o percentual de 

doutores e mestres diminuiu (não há informações sobre o ano anterior). Dentre os 

114 professores havia 1,75% de doutores, 29,83%  mestres, 49,12%  especialistas e 

19,30% de professores apenas graduados. No ano seguinte, a proporção de 

doutores cresce para 3,64%, mas a de mestres decresce para 24,32%. Em maio 

deste mesmo ano foi realizado o I Encontro de Professores de Licenciatura, 

organizado pelo DMTE.  

O Relatório de 1994 informa que há nove projetos de pesquisa em 

andamento no CCE e um concluído. Informa também que professores participaram 

do VII Encontro de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE, realizado em junho, em 

Goiânia, e do VII Encontro da ANFOPE, realizado no Rio de Janeiro em julho de 

1994. 

No final da década o CCE continuava investindo no aumento do nível de 

qualificação dos professores: em 1999, dezoito professores se encontravam 

afastados para Mestrado e Doutorado. Por esse motivo, além das aposentadorias 

não completamente repostas pela contratação de novos professores para o quadro 

permanente, havia trinta professores substitutos, com contrato temporário -  dezoito 

dos quais no DMTE, alguns ministrando a Prática de Ensino. 

Durante esta década também há registros de concursos para ingresso de 

professores de Prática de Ensino por área específica: Prática de Ensino de 

Geografia e Prática de Ensino de Química, em 1993, e Prática de Ensino de História 

e Prática de Ensino de Educação Física, em 1994.  

Com relação aos cursos de licenciatura, vamos observar no quadro 05, a 

seguir, que o total de alunos diplomados no ano de 2000, da ordem de 378 

licenciados, exibiu um discreto crescimento em relação ao ano anterior, quando 

houve 369 diplomados.   
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Quadro 05 

Universidade Federal do Piauí 
Alunos Diplomados nos anos de 1999 e 2000 
Cursos de Licenciatura 

CURSO 
1999 2000 

Diplomados Diplomados 

- Educação Física 35 27 

- Licenciatura Plena em Ciências 

  . Matemática 

  . Química 

 

1 

7 

 

- 

- 

- Licenciatura Plena em Matemática 14 17 

- Licenciatura Plena em Física 4 6 

- Licenciatura Plena em Química 9 14 

- Licenciatura Plena em Biologia 27 32 

- Licenciatura Plena em Ciências Sociais 4 5 

- Licenciatura Plena em Letras 

  . Língua Portuguesa e Literatura 

  . Língua Portuguesa e Língua Francesa 

  . Língua Inglesa 

 

52 

- 

- 

 

37 

- 

1 

- Licenciatura Plena em História 22 13 

- Licenciatura Plena em Geografia 26 33 

- Licenciatura Plena em Filosofia 23 29 

- Licenciatura Plena em Pedagogia 

  . Magistério 

  . Magistério: Convênio PMT/Teresina 

  . Magistério: Convênio PMT/Miguel Alves 

  . Magistério: Convênio PMT/União 

 

124 

- 

- 

- 

 

101 

- 

- 

- 

- Licenciatura Plena em Educação Artística 

  . Música 

  . Artes Plásticas 

  . Desenho 

  . Sem Opção 

 

2 

9 

1 

- 

 

1 

14 

6 

- 

PARNAÍBA 

- Licenciatura Plena em Pedagogia/Magistério 

 

6 

 

17 

PICOS 

- Licenciatura Plena em Matemática 

- Licenciatura Plena em Letras 

- Licenciatura Plena em Pedagogia/Magistério 

 

- 

3 

7 

 

- 

16 

9 

Total 369 378 

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento. Boletim Estatístico 1999/2000. 

 

No mesmo quadro 05 pode-se constatar a inexistência dos cursos de curta 

duração, alternativa de formação já não mais praticada na UFPI. Deve ser 

destacada também a ocorrência de cursos decorrentes de convênios com 

Prefeituras Municipais. Isto se explica em razão dos novos patamares de 
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qualificação dos professores da educação básica exigidos pela Lei 9.394/96 – 

LDBEN: formação em curso superior de duração plena para o exercício do 

magistério no ensino fundamental e médio. Para atender às novas exigências de 

qualificação dos professores, os sistemas municipais de educação passaram a 

firmar convênios com as instituições públicas de ensino superior.   

Deve-se ressaltar, entretanto, que diferentemente daquele momento da 

reforma do ensino de 1º e 2º Graus (Lei 5.692/71), quando o Departamento de 

Educação assumiu a missão de qualificar os professores, a participação direta do 

CCE no novo ordenamento da Educação Básica, decorrente da LDBEN de 1996, 

teve outras características.  Certamente, pela via da produção de pesquisas, da 

realização de assessorias a projetos específicos, das ações de extensão, da 

promoção de fóruns de discussão, dentre outros vetores do trabalho acadêmico, o 

CCE participou, e não poderia ter deixado de participar desse momento importante 

de mudanças na organização da educação brasileira. Mas no que se referia 

especificamente à oferta de cursos de formação de professores, além do trabalho 

que já vinha realizando regularmente, a participação do CCE foi apenas pontual. A 

resposta às demandas decorrentes das novas exigências de qualificação dos 

professores da educação básica coube, desta feita, à Universidade Estadual do 

Piauí, crida em 1988. Foi esta universidade que estendeu sua ação por todo o 

território piauiense, ministrando cursos de licenciatura, em geral parcelados e 

temporários. 
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CAPÍTULO 6 – ARTES DE FAZER: o percurso da Prática de Ensino na UFPI 

 

 

6.1 Os processos instituidores 

 

A Prática de Ensino como disciplina não vinha de uma tradição acadêmica 

local, pois não era ministrada na FAFI, de onde as licenciaturas derivaram. Tudo 

estava por ser feito. Deve ser lembrado que naquele momento inicial as mudanças 

eram a marca forte do contexto no qual a disciplina se instaurava, representadas 

pela transferência dos cursos de licenciatura de uma pequena faculdade para uma 

universidade, pela criação de novos cursos, pelo processo mesmo de instalação da 

UFPI, do Departamento de Educação52 e de sua posterior transformação em Centro 

de Ciências da Educação e pela instituição do Departamento de Métodos e Técnicas 

de Ensino (DMTE), responsável pela disciplina de Prática de Ensino.  

Tudo isto ocorria no momento em que a Reforma Universitária introduzia no 

âmbito da educação superior brasileira os elementos de uma cultura acadêmica 

fundada na racionalidade técnica e na estreita vinculação entre a formação de 

recursos humanos e as demandas econômicas e sociais condizentes com o 

momento político. Ao lado disso, a reestruturação do ensino primário e secundário, a 

partir da Lei n.5.692/71, colocava novas demandas com relação à formação de 

professores. Eram mudanças atinentes não apenas ao nível de qualificação docente, 

mas principalmente relativas ao desenvolvimento de um trabalho pedagógico dirigido 

para outro ordenamento da educação básica: o ensino de 1º e 2º graus. 

Em face deste cenário, de que se valeram os professores de Prática de 

Ensino para instaurá-la e colocá-la em funcionamento?  

A história da Prática de Ensino na UFPI se mistura às narrativas de vida de 

seus professores: a disciplina vem à luz ao longo das memórias de trabalho desse 

grupo. São memórias permeadas de múltiplas referências: desvelam formas de 

trabalhar e de conviver, táticas de enfrentamento às dificuldades cotidianas, 

processos de decisão sobre a condução da disciplina, a construção coletiva da 

                                                           
52

 A Comissão encarregada de propor a estruturação do Departamento de Educação incluiu a Prática 
de Ensino entre as disciplinas do Curso de formação pedagógica para as licenciaturas, conforme 
apresentado nos quadros 01 e 02 do Capítulo 5.  A disciplina de Prática de Ensino teria uma carga 
horária de 45 horas, mas pelos registros encontrados esta disciplina se iniciou com 90 horas/aula. 
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prática pedagógica, a busca de referências em outras experiências e na escassa 

literatura disponível sobre a disciplina. 

As narrativas revelam o modo como estes professores foram buscando o 

próprio aprendizado ao tempo em que construíam a disciplina de Prática de Ensino. 

Estabeleciam rotinas de estudo, socializavam as descobertas, modificavam sua 

prática pedagógica. É assim que a professora Ceres53 lembra seu tempo de trabalho 

no DMTE: 

 

Eu me lembro que havia sempre uma reunião por mês para a gente 
prestar conta das leituras. Era rodízio, inclusive, fazíamos por rodízio. 
Ou então quem fosse a um encontro geralmente trazia todas as 
informações para serem discutidas, as novidades dos encontros de 
Prática de Ensino, das didáticas, dos encontros de educação. E 
sempre trazia novidades, trazia livros discutidos por lá na época e 
traziam isso para o Departamento. E geralmente  acabávamos 
assumindo essas leituras. Às vezes até adotava como obra para ser 
discutida na sala de aula. Foi como a gente aprendeu muito, a gente 
aprendeu a ser professor, estudando mesmo ali, no processo. Existia 
essa prática, quando eu entrei lá já existia essa prática do estudo 
coletivo.  

 

O aprender a ser professor estudando mesmo ali, no processo, de que fala a 

Professora Ceres caracteriza bem a configuração da disciplina naquele momento. A 

Prática de Ensino na UFPI se inicia como disciplina prescrita nos currículos dos 

cursos de licenciatura, como um dispositivo da formação de professores 

formalmente estabelecido. Neste sentido, ela é anterior ao seu corpo docente. É ao 

longo do trabalho realizado pelos professores chamados a assumi-la que a disciplina 

vai ganhando corpo, num processo que exibe continuidades e transformações. Ao 

mesmo tempo, é no processo de organização e concretização da disciplina que seus 

professores vão criando táticas de apropriação de seu próprio trabalho como 

professores de Prática de Ensino.   

Isto explica a preferência pelo trabalho coletivo como um modo de proceder 

que oferecia a segurança do apoio mútuo, e que se estendia para o DMTE no seu 

conjunto. No entendimento da Professora Isa54, o departamento era um lugar de 

aprendizagem:   

                                                           
53

  Maria Ceres Freire Miranda – Iniciou o curso de Letras na FAFI e concluiu na UFPI. Fez cursos de 
Especialização em Avaliação Educacional e em Educação Pré- Escolar. De 1978, quando ingressou 
no DMTE, a 1996, quando se aposentou, trabalhou sempre com a Prática de Ensino de Letras. 

54
 Isa Maria dos Santos – Licenciada em Filosofia pela FAFI e Mestre em Educação/Supervisão pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou principalmente com a Prática de Ensino de 
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A nossa vivência, não só da Prática de Ensino, mas também como 
pessoas que participaram do DMTE, eu acho que foi uma escola. 
Uma escola, porque você discutia muito as coisas em conjunto. A 
gente planejava junto, o que não significava que você fosse fazer a 
mesma coisa que eu fazia. Nós tínhamos uma coisa boa: quem 
viajava para participar de um evento, trazia um livro para ser lido, 
para ser discutido. Todo mês tinha uma coisa dessa natureza, quem 
estava fazendo alguma coisa diferente narrava. E isso, embora não 
se pusesse em prática na íntegra, mas você colhia alguma coisa. 
Então eu acho que fazer parte do DMTE foi uma escola, embora 
tenhamos colegas que parece que não gostaram da vivência, não 
sei, demonstram assim certo aborrecimento. Mas a gente não agrada 
a todo mundo, não. Eu acho que o grupo, na sua maioria, plantou, 
colheu e trocou. Eu acho que a gente se ajudou muito. Eu acho que 
a gente trocou muito.  

 

As referências às formas de trabalho coletivo dentro do departamento são 

recorrentes nas falas dos narradores. São lembradas sempre como muito positivas e 

revelam também, como se pode ler no depoimento da professora Leontina55, as 

táticas de enfrentamento às precárias condições de trabalho dos professores: 

 

Nós socializávamos não só esses saberes em forma de presente, 
nos sorteios dos livros ( na época os livros eram muito raros, não é 
como hoje que você tem livro no próprio ano. Hoje a gente tem muita 
facilidade, tem aí a Internet que você lê livro em pdf, compra 
também). Naquela época a gente tinha os textos que eram 
datilografados em estêncil, e a gente guardava nas caixas e passava 
de um professor para o outro, ou se aparecia um texto novo a gente 
já dizia que tinha outro estêncil mais novo. Essa socialização era 
constante. O estêncil passava no mimeógrafo. Os professores 
herdavam a caixa com os estênceis, eram quase coisas assim 
preciosas, porque dava muito trabalho datilografar. Então tinha 
caixas e mais caixas, os professores guardavam na sua sala, quando 
alguém ia ministrar aquela disciplina, passavam aqueles estênceis. E 
também se discutia, não sei se porque tinha uma confiança muito 
grande entre os professores. É outro ponto muito positivo que eu 
guardo assim com muita lembrança do DMTE: era um certo afeto 
que nos unia, e a gente tinha confiança no outro professor, assim de 
dizer, como é que você faz?  A gente discutia tudo, pelo menos eu 
sempre tive a liberdade de discutir com os meus colegas.  

                                                                                                                                                                                     
Filosofia, mas em diferentes momentos assumiu também a Prática de Ensino  de Letras, Física, 
Teologia e História. Foi professora do DMTE no período de 1974 a 1995. 
 
55

 Leontina Pereira Lopes - É egressa do curso de Pedagogia/Supervisão da UFPI, tendo sido 
contratada como professora do DMTE em 1978, logo após a conclusão da graduação. Cursou 
Especialização em Supervisão Escolar. Durante seu período de permanência no DMTE trabalhou 
principalmente com a Prática de Ensino de Geografia, assumindo algumas vezes a Prática de Ensino 
de Estudos Sociais.  Aposentou-se em 1994 e retornou como aluna do Mestrado em Educação – 
UFPI. 
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Materiais de estudo que passavam de mão em mão entre os professores, 

conservados como coisas assim preciosas, porque requeriam um processo de 

reprodução trabalhoso e lento. Livros trazidos pelos professores quando viajavam 

para participar de eventos - livros que estavam sendo lançados, mas que 

demorariam a circular por aqui.  Essas e muitas outras lembranças que foram 

surgindo ao longo das narrativas reconstroem um modo de trabalhar, um jeito de 

fazer perdido no passado e que parece impossível aos olhos de hoje. Mas foi nessas 

condições, tão comuns na época a ponto de serem aceitas como naturais, que os 

professores configuraram a Prática de Ensino ao mesmo tempo em que trabalharam 

a própria formação docente, estudando mesmo ali, no processo. 

Por outro lado, esse compartilhamento que havia entre os professores, 

motivado pela necessidade de enfrentar as dificuldades cotidianas do ofício, 

reforçava os laços de identidade e pertencimento, criava um espírito de corpo que os 

levava a enxergarem-se como grupo. O afeto que os unia e os fazia confiar no 

colega, como narra a professora Leontina, certamente se fomentou neste convívio 

solidário. É curioso como as narrativas foram quase sempre produzidas na primeira 

pessoa do plural56, embora tenha sido pedido a cada professor  um relato de sua 

própria experiência com a disciplina de Prática de Ensino.  As histórias individuais 

são entrelaçadas à história do grupo e à história da disciplina.    

 

  

6.2  A formatação do campo 

 

Ao ser instalada, em março de 1971, a UFPI integrou os cursos de 

licenciatura que vinham sendo ministrados pela extinta Faculdade Católica de 

Filosofia do Piauí. Naquela faculdade, por iniciativa da professora de Didática, 

conforme anteriormente comentado, os professores acompanhavam os licenciandos 

nas escolas de nível secundário, com o propósito de observar as possíveis 

aplicações dos métodos e técnicas de ensino estudados na Didática. Não havia, até 

então, a oferta de uma disciplina específica de Prática de Ensino. 

Com a instalação da UFPI e a reorganização dos cursos de licenciatura, a 

Prática de Ensino ganha a condição de disciplina obrigatória, passando a compor os 

                                                           
56

 As narrativas indicam claramente que a utilização da primeira pessoa do plural não foi um recurso 
de estilo, e sim fazia referência a um sujeito plural: o narrador e os outros ao mesmo tempo. 
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currículos como disciplina formalmente independente da Didática. Na verdade, a 

especificidade da Prática de Ensino em relação à Didática era mais visível no plano 

formal do que nas práticas concretas. As narrativas de seus professores revelam o 

vínculo muito estreito entre a disciplina de Didática Geral, também presente nos 

currículos de todos os cursos de licenciatura da UFPI, e a organização das 

experiências de docência encaminhadas na Prática de Ensino. 

Narrando como desenvolvia a Prática de Ensino de Geografia, a professora 

Leontina explica:  

 

Na época a Prática de Ensino tinha dois momentos: o momento da 
fundamentação teórica, quando a gente trabalhava as questões de 
planejamento, plano de disciplina ou plano de curso, plano de aula, 
elaboração de instrumentos e materiais didáticos, recursos 
audiovisuais que poderiam usar na sala de aula. E a outra parte era a 
parte de observação da escola, observação do próprio desempenho 
do professor lá no campo de estágio onde o aluno iria ministrar suas 
aulas. O aluno assistia a uma reunião de planejamento na escola, via 
como os professores planejavam, e planejava um número x de aulas, 
acho que variava entre cinco e dez aulas (esse número também foi 
discutido no departamento), para o primeiro e o segundo graus, 
como era chamado na legislação da época. Dessas aulas, nós 
[professores de Prática de Ensino] assistíamos, no mínimo, a cinco 
aulas de cada aluno. Era um processo cansativo, mas para mim 
muito prazeroso.  

 

O que se observa, é que alguns conteúdos da disciplina de Didática Geral  

eram retrabalhados na disciplina de Prática de Ensino, constituindo o que a 

professora Leontina denominou de parte teórica. Outras narrativas colhidas 

corroboram com o entendimento de que esses temas, trazidos da Didática, tinham a 

finalidade de revisar alguns conhecimentos de aplicação geral, considerados 

necessários ao exercício da docência, tais como planejar aulas, elaborar materiais 

de ensino e definir recursos audiovisuais que poderiam ser utilizados em sala de 

aula. 

Derivadas de uma Didática prescritiva e instrumental, essas orientações 

gerais se adequavam perfeitamente à Prática de Ensino de todas as áreas. São 

percebidas nos programas de Prática de Ensino de cada curso e estão registradas 

nos respectivos diários de classe do período estudado. Assim, antecedendo o 

momento em que o aluno assumiria tarefas no campo de estágio, estes estudos 

funcionavam como uma instrumentalização para a prática.  
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O que teria motivado esta vinculação inicial da Prática de Ensino a uma 

orientação didática de amplo espectro? Certamente tem peso o fato de que a própria 

teoria pedagógica em circulação na época contribuía para difundir uma noção de 

exercício docente calcada na aplicação de modelos ideais de ensinar. Mas no caso 

específico da UFPI, o que se constata é que, além disso, pelo menos dois outros 

fatores contribuíram para este feitio inicial da disciplina de Prática de Ensino.  

Um dos fatores se associa à existência de diferentes lugares nos quais se 

instalam os cursos de licenciatura dentro da estrutura da UFPI, conforme comentado 

no capítulo 5. Cada curso tem seu departamento de origem, responsável pela 

formação do professor no campo específico (esta parte inicial tem todas as 

características de um bacharelado). A Prática de Ensino de todas as áreas fica 

localizada no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino – DMTE,  bem como 

seus professores. 

A mesma lógica organizativa se aplica às demais disciplinas constitutivas da 

formação pedagógica, qual seja, parte das disciplinas está no DMTE e parte no 

Departamento de Fundamentos da Educação – DEFE (os dois departamentos fazem 

parte do Centro de Ciências da Educação – CCE). Assim, loteado entre o campo 

das ciências de referência de onde deriva e das ciências da educação que lhe 

imprimem a identidade profissional, cada curso de licenciatura se compõe por uma 

justaposição de partes em geral mudas e surdas. 

As tentativas de aproximação entre os departamentos responsáveis pelas 

licenciaturas, sempre iniciadas pelo CCE, construídas ao longo desse tempo, têm 

ficado circunscritas a eventos pontuais. A realização de seminários de discussão 

sobre a Prática de Ensino e a constituição de um fórum permanente das 

licenciaturas são iniciativas que certamente vêm contribuindo de forma significativa 

para avançar o debate. Porém, ainda não se mostraram suficientemente eficazes 

para imprimir marcas fortes na cultura pedagógica vigente. Muito menos para 

reverter o modelo de formação de professores vestido pela UFPI desde seu início. 

O outro fator está associado à relação entre a formação inicial do professor e 

o campo da Prática de Ensino por ele ministrada. Dos nove professores (de um total 

de treze entrevistados) que ingressaram no DMTE na década de 1970, quatro são 

licenciados em Pedagogia, dois em Letras, dois em Filosofia e um em Educação 

Familiar. Dentre os nove professores apenas um trabalhou exclusivamente com a 

Prática de Ensino de Letras. Os outros, embora por vezes tenham permanecido por 
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mais tempo com uma mesma Prática de Ensino, transitavam pelas demais, 

conforme as necessidades de cada período letivo, independente de sua formação 

inicial. Em tal situação, um dos dispositivos utilizados por aqueles professores foi o 

de buscar na Didática os elementos para uma reflexão teórica, de feitio técnico, que 

contribuísse para fundamentar a prática profissional dos futuros professores das 

diferentes áreas.  

Cabe lembrar que a década de 1970 corresponde à fase de implantação e 

expansão da UFPI, quando estão sendo criados novos cursos, movimento verificado 

também no CCE, instalado em 1975. A contratação de professores deveria atender 

não apenas à necessidade da Prática de Ensino, mas também à das demais 

disciplinas oferecidas pelo CCE para todos os cursos de licenciatura – disciplinas 

localizadas no Departamento de Fundamentos da Educação (DEFE) e no 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino (DMTE), além daquelas disciplinas 

específicas dos cursos ministrados pelo próprio CCE – à época os cursos de 

Pedagogia, Artes Práticas e mais tarde de Educação Artística.  

Nestas circunstâncias, os professores de Prática de Ensino eram também 

professores de outras disciplinas, via de regra de Didática - esta ministrada como 

disciplina comum a todas as licenciaturas, portanto, uma didática geral. Articular 

estes temas trabalhados na Didática à condução da Prática de Ensino, colocando-os 

em funcionamento, configurava-se como um processo quase natural.   

Face à impossibilidade de haver no DMTE, naquele momento, professores 

com formação inicial correspondente a cada um dos cursos de licenciatura 

oferecidos pela UFPI, uma alternativa que não chegou a ser generalizada, mas foi 

desenvolvida por alguns professores de Prática de Ensino foi a de conduzir o 

trabalho em parceria com um professor do departamento de origem do curso. Assim, 

um professor da Prática de Ensino e outro do departamento de origem do curso 

assumiam a turma conjuntamente, o que requeria afinidades e negociações. Os 

depoimentos das professoras Cecília57, Elisabeth58 e Isa, respectivamente 

transcritos a seguir, revelam como essas parcerias eram percebidas: 

                                                           
57

 Maria Cecília da Costa Araújo Mendes – Iniciou o magistério superior na FAFI, tendo sido 
incorporada ao então Departamento de Educação da UFPI em 1971. É licenciada em Letras pela 
FAFI e fez o Mestrado em Educação/Metodologia do Ensino na Universidade Federal de Minas 
Gerais. Trabalhou principalmente com a Prática de Ensino para o curso de Letras, mas ministrou, 
também, em diferentes períodos, as Práticas de Ensino de Educação Física, Matemática, Filosofia, 
Teologia, Educação Artística, Estudos Sociais, História e Geografia. Aposentou-se em 1991. 
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Uma experiência diferente que eu tive foi a de ministrar a Prática de 
Ensino de Educação Física juntamente com a Naila [Naila Bucar, do 
Departamento de Educação Física], foi muito bom, não tinha disputa, 
a gente se integrou bem. 
Do CCN [Centro de Ciências da Natureza] toda vida eu tive ajuda. 
Trabalhei com a Prática de Ensino de Biologia também. Ainda hoje 
eu sou muito amiga das professoras, a Teresa e a Rosa [Teresa 
Maria Lapa e Rosa da Silva Araújo, ambas do Departamento de 
Biologia]. Depois elas mesmas ficaram com as disciplinas [Prática de 
Ensino de Biologia e Prática de Ensino de Ciências].  
Eu fiquei com Prática de Ensino de Física, também. Foi uma prática 
interessante. Eu tive ajuda do Paulo Rômulo [Paulo Rômulo de 
Oliveira Frota], professor do CCN. Ele me ajudava nas microaulas. 
Como eu não tinha o conhecimento da Física, ele assistia às aulas e 
fazia a correção dos conteúdos e eu fazia da metodologia. Às vezes 
ele trazia outro professor, como o Pena Forte, ou outro, também para  
ajudar.  

 

Essa parceria obedecia a certas regras tácitas. A disciplina de Prática de 

Ensino não era entregue ao professor do outro departamento: ele entrava como 

parceiro, e só era convidado a permanecer se o trabalho conjunto funcionasse sem 

perturbações. Havia uma clara divisão de tarefas, como a professora Isa expressa 

em seu relato: ele assistia às aulas e fazia a correção do conteúdo e eu fazia da 

metodologia. Mesmo quando excepcionalmente professores de outro departamento 

assumiram as turmas de Prática de Ensino, como foi o caso das professoras Teresa 

e Rosa, lembrado pela professora Elisabeth, a disciplina continuou no DMTE, 

submetida às decisões coletivas deste departamento.  

A Prática de Ensino era um território de disputas, com fases de calmaria e 

colaboração e momentos tensionados pela investida de algum departamento de 

origem do curso tentando tomar para si a responsabilidade da disciplina. A 

professora Arlene59 lembra bem como isso acontecia: 

 

No Conselho do curso da Física era uma guerra com relação à 
Prática conosco. Eu participava do colegiado como representante do 
CCE e defendia ferrenhamente as ideias da gente na época.  A gente 

                                                                                                                                                                                     
58

 Elisabeth Gomes de Almeida - Licenciada em Filosofia pela FAFI, professora da UFPI a partir de 
1971. Fez o mestrado em Educação/Avaliação na Universidade de Northerni, Iowa. Trabalhou por 
mais tempo com a Prática de Ensino de Filosofia, mas atuou também algumas vezes nas turmas de 
Prática de Ensino de Matemática, Física, Química, Biologia e Geografia. Aposentada desde 1994. 

 
59

 Arlene Rosa Pereira Ramos – Licenciada em Pedagogia, com Habilitação em Supervisão pela 
UFPI, onde ingressou como professora em 1978, logo após a conclusão do curso. Fez o Mestrado 
em Educação/Metodologia na PUC-RJ. Trabalhou com o Estágio Supervisionado em Supervisão e 
com a Prática de Ensino de Disciplinas Pedagógicas, para o curso de Pedagogia. Aposentou-se em 
1996.  
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tinha a ideia de que a Prática fosse nossa mesmo, para um professor 
que entendesse de educação, que entendesse da prática, mesmo 
com as fragilidades da orientação no conteúdo. E essa dicotomia era 
o nosso maior problema mesmo.  

 

A dicotomia aludida pela professora Arlene, representada pela tensão entre 

o domínio do campo científico no qual a licenciatura era referenciada, e o domínio do 

campo pedagógico para onde a Prática de Ensino a trazia, era enfrentada com a 

criação de dispositivos legitimadores do pertencimento da Prática de Ensino ao 

espaço da educação. Nesta perspectiva, a importância atribuída ao conhecimento 

derivado da pedagogia, obtido na formação60 e balizado pela experiência (um 

professor que entendesse de educação, que entendesse da Prática), se impunha 

como um critério de legitimação do pertencimento da disciplina ao DMTE. 

Embora os professores dos cursos de licenciatura pudessem também ser 

licenciados, não eram vistos pelos professores de Prática de Ensino como 

especialistas em educação. O domínio dos saberes constitutivos da ação docente 

pertenceria àqueles que entendem de educação, que a tomam como objeto de 

estudo e reflexão. Havia o reconhecimento de que a precariedade de domínio do 

campo específico fragilizava a ação dos professores de Prática de Ensino. Não 

obstante, no entendimento dos professores, isto seria compensado pelo fato de que 

é no campo da educação que se produz o conhecimento sobre a formação de 

professores e sobre a pedagogia que a informa.       

Por outro lado, a recíproca também queria se mostrar verdadeira. As  

investidas dos departamentos de origem dos cursos no sentido de levarem a Prática 

de Ensino se apoiavam no argumento de que ali, no departamento de origem do 

curso, estaria o conhecimento específico do campo científico, o conteúdo sem o qual 

ninguém poderia tornar-se professor de. Mesmo quando o professor de Prática de 

Ensino era portador da licenciatura correspondente, seu afastamento do 

departamento de origem do curso, para se integrar a outro que tratava 

exclusivamente da educação, era percebido como um fator que limitaria a 

possibilidade de atualização permanente de seus conhecimentos do campo 

específico.  

                                                           
60

 TARDIF (2003) interpreta esses saberes da formação profissional como saberes  derivados das 
ciências da educação e das doutrinas pedagógicas, e que orientam a atividade educativa.  
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O confronto dessas posições certamente tem origem na própria organização 

acadêmica adotada pela UFPI, que separa os setores dos que trabalham os 

conteúdos científicos e dos que trabalham os conteúdos pedagógicos. Mas, além 

disso, é necessário perceber que a mobilização de ações e estratégias por parte dos 

professores – de um e de outro lado -  traduzia a configuração da disciplina como 

um espaço de poder e disputa. 

Nesta configuração, definir o pertencimento de uma disciplina como a 

Prática de Ensino, que deve lidar com os conhecimentos derivados de um 

determinado campo científico, ao mesmo tempo em que os articula a uma 

pedagogia que lhes confira ensinabilidade, será sempre uma tarefa complexa.  

 

 

6.3  O perfil do professor de Prática de Ensino  

 

O embate a respeito do pertencimento da Prática de Ensino remetia  

também à questão do perfil do professor, ou seja, de quem deve ou pode ser 

professor de Prática de Ensino. Certamente, era desejável que ele tivesse a 

formação inicial coincidente com o curso para o qual ministraria esta disciplina. Se 

nos primeiros anos os professores assumiram a Prática de Ensino de diferentes 

cursos, independente de sua graduação, isso não parece ter ocorrido por uma opção 

do departamento, e sim por razões circunstanciais. Tanto é que mais tarde, já na 

década de 1980, vamos encontrar a abertura de concursos para professores de 

Prática de Ensino para cada área separadamente, iniciando a fase em que cada 

professor foi se fixando na Prática de Ensino de um só curso.  

Começa-se também a exigir para o candidato a professor que além da 

licenciatura na área corresponde à da Prática de Ensino, fosse portador, no mínimo, 

do título de especialista em educação, obtido em curso de pós-graduação lato 

senso, e que comprovasse ter experiência anterior de trabalho na educação básica.  

A exigência de estudos específicos no campo da educação, no mínimo no 

nível de especialização, espelha a convicção de que a Prática de Ensino deveria ser 

assumida por quem entendesse de educação, por quem tivesse conhecimentos 

oriundos do campo da pedagogia para além do que foi aprendido na graduação. 

Mas isto ainda não era suficiente. Era preciso que o candidato a professor de Prática 
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de Ensino exibisse também experiência61 anterior como professor, ou seja, fosse 

alguém que entendesse da prática. Como se vê, o perfil traçado para o professor de 

Prática de Ensino reforçava o pertencimento da disciplina ao DMTE, e não ao 

departamento de origem do curso. 

A este respeito, é pertinente recorrer às considerações de Viñao Frago 

(1995) sobre a configuração das disciplinas como espaços de poder e disputa no 

interior dos sistemas educativos e das instituições acadêmicas. Com o tempo, uma 

disciplina torna-se o lugar exclusivo de determinados profissionais cuja formação, 

titulação e seleção os legitima como seus agentes e que, por sua vez, passam a 

controlar a formação e o acesso dos futuros integrantes do corpo profissional.  

Neste sentido, cabe descrever como o perfil do professor de Prática de 

Ensino foi sendo construído ao longo da história da disciplina na UFPI, entrelaçado a 

sua própria constituição. Os primeiros professores que assumiram a disciplina 

tinham vindo da FAFI, quando passaram a compor o Departamento de Educação, 

por ocasião da instalação da UFPI. Dentre os nossos narradores apenas as 

professoras Cecília Mendes e Elisabeth Almeida eram egressas da FAFI. A primeira 

foi lotada no Departamento de Educação, mas a segunda, inicialmente, foi para o 

CCHL. Sua transferência para o Departamento de Educação se deu por sugestão do 

próprio Reitor, conforme narra: 

 

Quando a FAFI passou para a UFPI o governo fechou o curso de 
Filosofia. Então os professores jovens como eu não tinham disciplina, 
a gente sabia que estavam fechando o curso de Filosofia. Então eu 
recebi um chamado do Reitor, o Professor Hélcio, fui tremendo nas 
bases, o que ele queria comigo? E ele disse: _ Olhe, professora, eu 
lhe observei naquele seminário que nós fizemos, eu gostaria que 
você continuasse na Universidade. Não sei se você sabe, mas já 
foram exonerados vários professores. Mas eu gostaria que você 
ficasse, só não na Filosofia, porque lá só vão ficar as disciplinas que 
ainda estão terminando, e os professores que são padres, que são 
de um dos componentes da Fundação62, eles não podem ser 
exonerados. Mas você pode, porque é nova. Mas tem que passar 
para a Educação.  Então eu fui.  

                                                           
61

 Os saberes experienciais, definidos por Tardif (2003), não provêm das instituições formadoras nem 
dos currículos; são construídos na prática docente, mobilizados no âmbito da interação entre os 
professores e outros atores educativos. 

 
62

 Refere-se à Fundação Universidade Federal do Piauí. A Sociedade Piauiense de Cultura, 
mantenedora da Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, era um dos seus entes instituidores. As 
Universidades Federais criadas no período da Ditadura tinham esta personalidade jurídica: eram 
fundações, não mais autarquias, como as mais antigas.  
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Com a expansão das atividades do Departamento de Educação, depois as 

do Centro de Ciências da Educação, novos professores precisavam ser contratados. 

À época, a UFPI ainda não havia regulamentado os concursos públicos para 

ingresso, o que só veio a ocorrer na década de 1980. Nesta fase, o ingresso de 

novos professores para o departamento se fazia principalmente por convite63  de ex-

professores, como se lê na narrativa do professor Eudóxio64: 

 

Quando a universidade foi criada, ainda não existia aquela 
obrigatoriedade de se ingressar por concurso. Foram criados os 
cursos, os departamentos, e como eram escolhidos os professores? 
Os Professores que já atuavam se reuniam em assembleia e 
indicavam aqueles professores que eles já conheciam, ex-alunos, e a 
própria assembléia votava na escolha daquele professor. Se discutia 
lá a formação daquele professor, a experiência que ele tinha, e então 
fazia o convite. A gente ingressava naquela época como professor 
auxiliar, ou auxiliar de professor [colaborador]. Era um contrato 
provisório. Alguns ficavam, outros não. Naquela época a universidade 
não tinha o atrativo que tem hoje. O Estado oferecia muito mais 
vantagens para quem já tinha tempo fixo. Muitos professores ficaram, 
outros não queriam ficar depois e outros eram dispensados, não se 
adaptavam. No meu caso, eu fui renovando. Eu continuava no CCE e 
na Secretaria de Educação. Então, por que eu acho que fui 
convidado? Primeiro porque o último semestre era exatamente o 
semestre da Prática de Ensino, o semestre do estágio, o semestre das 
disciplinas pedagógicas do departamento. Logicamente, os 
professores me conhecendo, sabendo da minha experiência e 
formação na área, experiência na Secretaria de Educação com a área, 
no caso a área de Artes Práticas, a formação como supervisor, e o 
conhecimento pessoal. 

 

Ser detentor do conhecimento e da experiência na área de educação foi o 

critério que levou o professor Eudóxio a ser convidado por seus ex-professores da 

UFPI. A forma de ingresso da professora Isa, embora um pouco diferente da forma 

de ingresso do professor Eudóxio quanto à origem do convite, não fugiu ao critério 

da experiência e formação na área de educação. Na época ela atuava como 

                                                           
63

 Ao afirmar que o ingresso de novos professores na fase inicial do departamento se fazia 
principalmente por convite de ex-professores estou me referindo ao grupo por mim analisado, e não 
desconhecendo outras formas de ingresso praticadas na UFPI no período, inclusive o 
apadrinhamento político, em vários casos. A este respeito, Cf. PASSOS (2006). 

 
64

 Eudóxio Soares Lima Verde – Cursou as Licenciaturas em Técnicas Comerciais e em Pedagogia. 
Fez o Mestrado em Educação/Metodologia do Ensino na Universidade Federal de São Carlos. 
Esteve por mais tempo com a Prática de Ensino de Artes Práticas, mas assumiu também algumas 
turmas de Prática de Ensino de Disciplinas Pedagógicas e de Estágio Supervisionado em 
Supervisão. Foi professor do DMTE no período de 1979 a 2005, quando requereu sua 
aposentadoria. 
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supervisora de ensino no Complexo Escolar Vila Operária, da rede estadual de 

ensino, depois de passar pelo magistério primário e de ter concluído a licenciatura 

em Filosofia pela FAFI. É assim que ela relembra sua vinda para a UFPI: 

 

Eu estava lá no Complexo Vila Operária quando um dia a Juraci65  
chegou lá. Quem é Isa, aqui? – Sou eu. Ela disse, nós estamos com 
o curso de Pedagogia precisando de professor de supervisão. 
Estamos precisando de um professor de supervisão e os alunos 
disseram que fizeram um curso66 com uma colega chamada Isa, e 
que ela foi excelente no curso de supervisão. Isso é verdade? Bom, 
eu fui excelente aluna assim como tive colegas também excelentes. 
Eram dezessete do Piauí [refere-se ao curso de Colatina]._ Pois elas 
indicaram seu nome para dar a disciplina. Fui indicada pela turma. 
Foi assim que eu fui para a Universidade. _ Olhe, não vá pensando 
que você vai ser contratada não, vai depender dos alunos gostarem 
do seu trabalho, você pode ficar ou não. Eu comecei na UFPI como 
serviço prestado, em julho de 1974. O meu contrato só saiu em maio 
de 1975, como professora 12 horas, tempo parcial.   

 

Deve-se notar que a professora Isa foi contratada para suprir naquele 

momento a necessidade de professores para o curso de Pedagogia, na habilitação 

em Supervisão Escolar. Assim como os demais professores do departamento, 

passou a assumir também outras disciplinas, inclusive a Prática de Ensino de 

diferentes cursos, conforme as necessidades de cada período letivo.  

As disciplinas do curso de Pedagogia representavam o volume maior de 

trabalho do DMTE, por isso foi bastante recorrente a contratação de professores 

egressos deste curso, alguns, recém-graduados. Assim foi com relação à professora 

Arlene, que relata ter concluído o curso de Pedagogia em dezembro e começado a 

trabalhar como professora no mês de janeiro seguinte, num curso de convênio, e 

com a professora Leontina, que se formou em julho de 1978 e em agosto já estava 

trabalhando no DMTE. Como recém-graduadas estas professoras não detinham a 

condição do acréscimo de estudos além da graduação67, embora tivessem 

                                                           
65

 Juraci Mendes Soares, na época chefe do Departamento de Educação. 
 
66

 Refere-se a um curso que frequentou na cidade de Colatina - ES. O envio de professores para este 
curso decorria de um convênio firmado em abril de 1960 entre a Secretaria Estadual de Educação 
do Piauí e o Programa de Assistência Brasileira Americana ao Ensino Elementar – PABAEE, com a 
finalidade de treinar professores piauienses nas áreas de Supervisão do Ensino, Metodologia e 
Didática Especial em disciplinas do currículo do ensino primário. Cf. BRITO (1996). 

 
67

 Não apenas estas duas professoras, mas outros também que ingressaram nesta fase inicial. No 
entanto, ao longo de sua vida acadêmica, foram fazendo cursos de pós-graduação lato sensu 
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experiência anterior como professoras em outros níveis de ensino. Mas vale 

observar que este requisito de ingresso não se oficializou de imediato. Além disso, a 

percepção do curso de Pedagogia como o lócus privilegiado de estudos sobre o 

objeto educação, mais do que as chamadas licenciaturas de conteúdo, imprimia uma 

marca distintiva a seus egressos.   

Também eram egressos do curso de Pedagogia da UFPI os professores 

Eudóxio, Benilde68, Ieda69 e Maria Santana70. As duas últimas não ingressaram por 

convite de ex-professores, mas por um processo de seleção  que o DMTE decidiu 

adotar a partir de 1980, mesmo antes da regulamentação dos concursos públicos 

pela UFPI. Era um processo simplificado, pois se tratava de um contrato precário, 

por tempo determinado, embora pudesse ser renovado. Consistia na realização de 

uma prova escrita, avaliada por uma comissão de três professores designados pela 

Assembleia Departamental.  Está na narrativa da professora Santana: 

 

Comecei com a Prática de Ensino de Disciplinas Pedagógicas. Foi a 
primeira disciplina, que era para substituir a licença gestante parece 
que da Isa. Fizeram uma seleção de Professor Substituto com prova 
escrita, eu fiz a seleção [em 1980]. Na época era para Prática de 
Disciplinas Pedagógicas. A Dorotéia passou para a Prática de Ensino 
de Língua Portuguesa e a Conceição Oliveira para Prática de Ensino 
de História e Geografia. Foi o primeiro concurso, com edital e tudo. O 
primeiro contrato foi temporário e depois foi renovado. Depois veio o 
enquadramento de todo mundo.  

 

                                                                                                                                                                                     
(Especialização) promovidos pelo CCE; a partir do final da década de 1970 muitos começaram a 
sair para cursar o Mestrado em instituições de outros estados. 

 
68

 Benilde Ferreira de Assunção Farias -  Egressa do curso de Pedagogia da UFPI. Fez pós-
graduação lato senso – Especialização – em Pesquisa Educacional, na UFPI. No período de 1979 a 
1991 ministrou a Prática de Ensino de Disciplinas Pedagógicas (para o curso de Pedagogia, 
Habilitação Magistério), além de ter esporadicamente  ministrado as Práticas de  Ensino  de  
Ciência, de Geografia e de História. 

 
69

 Ieda Maria de Brito Ramos  – É licenciada em Letras e em Pedagogia/Supervisão pela UFPI, e fez 
pós-graduação lato senso – Especialização em Planejamento Educacional. Entre 1982 e 1995, 
período em que esteve como professora no DMTE, assumiu a Prática de Ensino de Educação 
Artística, tendo ministrado algumas vezes a Prática Ensino de Letras. 

 
70

 Maria Santana de Carvalho Neri  – Concluiu o curso de Pedagogia/Supervisão na UFPI em 1978. 
Ingressou no DMTE em 1980, por processo de seleção pública, permanecendo até 2003, quando se 
aposentou. Durante sua permanência na UFPI fez dois cursos de Especialização e um Mestrado 
Profissional em Gestão Universitária. Trabalhou por mais tempo com a Prática de Ensino de 
Disciplinas Pedagógicas, mas ministrou também a Prática Ensino para os cursos de História, 
Estudos Sociais, Teologia e Geografia. 



107 
 

Esta foi uma fase transitória e pouco documentada na história do DMTE - 

não se encontram mais os editais de seleção. Temos o testemunho dos que se 

submeteram a esses processos seletivos e dos professores que compuseram as 

bancas examinadoras. 

Dos treze professores que constituíram o grupo de narradores nesta 

pesquisa, dois, como já se viu, eram remanescentes da FAFI; os professores 

Eudóxio, Arlene, Leontina, Benilde e Ceres vieram por convite de ex- professores, 

tendo seus nomes aprovados pela assembleia departamental; a contratação da 

professora Isa seguiu o mesmo processo, embora o convite tenha partido da chefe 

do departamento; Maria de Jesus71 veio do Departamento de Artes Práticas (DAP), 

que havia sido extinto e seus professores recolocados em outros departamentos; 

Maria Santana e Ieda  ingressaram por processo seletivo; Newton72, contratado em 

1988, e Amanda73, contratada em 1991, já ingressaram por concurso público de 

provas e títulos.  

Cada um desses professores trazia alguma experiência profissional no 

campo da educação. Tinham sido professores do ensino primário, do ensino  

secundário ou da FAFI, foram supervisores de ensino ou técnicos em educação 

junto à Secretaria de Educação. O tempo de experiência e o tipo de trabalho 

desenvolvido anteriormente ao ingresso no DMTE varia dentre os professores 

narradores. 

De toda sorte, os saberes da formação e da experiência profissional anterior 

no campo da educação, ainda que fossem tomados em seu sentido amplo (saberes 

não necessariamente especializados com relação à disciplina), integravam o perfil 

                                                           
71

 Maria de Jesus Silva  – Graduada em Educação Familiar pela Universidade Rural do Rio de 
Janeiro. Iniciou o magistério na UFPI em 1976, no então Departamento de Artes Práticas, sendo 
depois transferida para o DMTE, onde lecionou Prática de Ensino de Teologia, Física, Química e 
História. Fez curso de Especialização em Educação Pré-Escolar. Aposentou-se em 1997. Cursou o 
Mestrado Profissional em Gestão Universitária, na UFPI, depois de aposentada. 

 
72

 Francisco Newton Freitas – É licenciado em Matemática, pela UFPI, bacharel em Engenharia Civil 
e Administração, Mestre em Educação pela UFPI e iniciou o Doutorado em Avaliação Educacional 
na Universidade Federal do Ceará. Desde 1988, quando ingressou no DMTE por concurso público, 
trabalha com a Prática de Ensino de Matemática. É o único desse grupo de professores que ainda 
está na UFPI. 

 
73

 Maria Amanda Cavalcanti – Foi aprovada em concurso público e contratada em 1991, lotada no 
DMTE, onde ficou até o ano de 2007, quando se aposentou. É licenciada em Geografia pela FAFI e 
fez dois cursos de Especialização na área de Planejamento Educacional. Trabalhou principalmente 
com a Prática de Ensino de Geografia, mas em alguns momentos assumiu a Prática de Ensino de 
História. 
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do professor de Prática de Ensino. Conferiam identidade, estabeleciam a fronteira 

dentro da qual alguém poderia ser legitimado como professor de Prática de Ensino.   

 

 

6.4  A disciplina em ação 

 

A Prática de Ensino foi introduzida nos currículos dos cursos de licenciatura 

da UFPI, antes de tudo, como cumprimento da prescrição normativa, no caso, o 

Parecer CFE 262/62. Seu significado era claramente o de treinamento do futuro 

professor, operacionalizado em escolas da comunidade, sob a supervisão de 

professores designados para tal. O surrado modelo do aprendizado da prática 

docente por meio da aplicação de habilidades instrumentais em situação real 

continuava a povoar o ideário pedagógico expresso na norma oficial.  

Além de ampla, e por isso vaga, a ideia de Prática de Ensino que 

acompanhava sua inclusão nos currículos dos cursos de licenciatura da UFPI não 

era, por si só, suficiente para dar corpo à disciplina e pô-la em funcionamento, 

embora lhe imprimisse um princípio. Esta tarefa coube ao seu corpo docente. Neste 

sentido, torna-se pertinente entender de onde os professores de Prática de Ensino 

foram buscar os elementos definidores da disciplina - seus objetivos, referências e  

práticas.  

A experiência docente anterior de cada um desses professores certamente 

forneceu alguns indicadores a respeito do que deveria ser ensinado aos futuros 

professores. Alguns foram buscar na experiência trazida da Escola Normal os 

elementos para a condução de sua prática pedagógica e ao mesmo tempo para a 

estruturação da própria disciplina. A experiência anterior era trazida pelo professor 

de Prática de Ensino para reconstruí-la na nova situação, como se pode perceber na 

fala da professora Elisabeth: 

 

A minha experiência de Prática de Ensino foi a que eu tive na Escola 
Normal. E era essa que eu levava para a sala de aula. Aí, aos 
poucos, com as colegas que foram chegando do mestrado na área 
de didática, a gente foi aprendendo mais, porque no DMTE tudo foi 
sempre muito compartilhado. Eu dava didática também, sem ser 
professora de didática, mas com o material passado por essas 
colegas, a gente foi melhorando, e melhorando na prática também. 
Porque cada professor de Prática de Ensino se fez. Eu tinha a sorte 
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de ter tido a prática na Escola Normal, levei adaptando para o ensino 
superior e deu certo, porque nunca tive problemas.  

 

Procurar saber como outros professores de Prática de Ensino em outras 

instituições desenvolviam seu trabalho foi mais um dos dispositivos utilizados pelos 

professores, conforme a professora Cecília acrescenta: 

 

Agora, lá naquele encontro de Prática de Ensino [na USP] a gente 
conheceu gente que ministrava Prática de Ensino no Brasil todo, e a 
gente viu que tinha Prática de Ensino como a nossa, com estágio e 
professor acompanhando. Mas a maioria tinha o estágio, mas não 
tinha o acompanhamento do professor. Era através de relatório. Os 
professores não acompanhavam, porque os professores em cidade 
grande não iam fazer como nós fazíamos aqui não, de ir para a 
escola, naquela hora, assistir a aula, avaliar com o aluno, entregar a 
ficha, e tal. Não, lá eles recebiam os relatórios. Às vezes tinha a 
assinatura do professor do colégio. Muitos deles não tinham 
acompanhamento. E muitos deles nem tinham a prática. Situações 
diversas. A maioria era assim: estágio, mas sem acompanhamento 
do professor.  

 

A Prática de Ensino vai sendo então definida e posta em ação a partir 

dessas buscas permanentes de seus professores. Cabe lembrar que o modo como 

os professores trabalhavam no DMTE, compartilhando as experiências, conforme 

descrito no início deste capítulo, certamente contribuía para o estabelecimento de 

procedimentos comuns à Prática de Ensino dos diferentes cursos.  Resta saber 

como exatamente a disciplina foi configurada. 

Na verdade, quais eram os objetivos da Prática de Ensino? Respondendo à 

pergunta por ele mesmo formulada em sua narrativa, diz o professor Eudóxio: 

 

Primeiro era treinar o aluno nas habilidades técnicas de ensino. 
Depois fazer com que ele conhecesse a escola, uma caracterização 
geral da escola e da área em que ele iria atuar como profissional, 
posteriormente, no estágio. E como objetivo maior, seria a 
aprendizagem, vivenciar experiências práticas de docência, 
planejando, executando e avaliando uma situação real de ensino. 

 

O objetivo final para o qual se encaminhava a Prática de Ensino, conforme 

se lê no depoimento do professor Eudóxio, era o de propiciar ao futuro professor a 

vivência do ofício da docência, o que significava planejar, executar e avaliar uma 

situação real de ensino. Para tanto, esse momento do aprender praticando era 

antecedido pela revisão de temas trazidos da Didática (conforme menciona o 
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professor Eudóxio em outra parte de sua narrativa), pelo aprendizado de habilidades 

relativas ao ensinar e pelo contato inicial com a escola campo.  

Para dar conta da consecução desses objetivos, a disciplina era estruturada 

em fases bastante demarcadas, como explica a professora Benilde:  

 

Nós tínhamos inicialmente uma parte teórica onde nós fazíamos uma 
revisão sobre a organização do ensino. Nós tínhamos uma parte 
teórico prática, em que a gente ensaiava com eles microaulas, com 
as habilidades em microensino, várias habilidades que a gente 
trabalhava em microaulas. Depois daí é que a gente partia para o 
estágio. 

 

A organização interna da disciplina compreendia estes momentos bem 

caracterizados: uma parte considerada teórica, representada pela retomada de  

temas trazidos da Didática; uma parte considerada teórico-prática porque nela eram 

estudadas e exercitadas habilidades técnicas de ensino ( aqui é que entrava o 

microensino, uma tecnologia de treinamento que se explicará mais adiante). O 

momento final, mas que ocupava a maior parte da carga horária da disciplina, era 

destinado ao estágio realizado nas escolas. Este se fazia de forma gradativa:  

observação da escola a partir de um roteiro prévio e produção de um relatório de 

observação; participação nas atividades da escola, tais como reuniões de 

planejamento, mas este era um momento de passagem nem sempre bem 

demarcado; e finalmente o momento em que o estagiário assumia  uma turma,  

supervisionado pelo professor de Prática de Ensino. No final do período letivo a 

turma retornava à Universidade, para avaliação final da disciplina. 

Esta forma de estruturar e conduzir a disciplina se estabeleceu e teve uma 

duração relativamente longa, como pudemos constatar examinando os diários de 

classe e os programas do período estudado. Mas não foi assim exclusivamente em 

decorrência de uma criação local. O esquema organizativo geral dado à disciplina, 

constituído por etapas de planejamento, observação, participação e regência de 

classe, é o mesmo encontrado na concepção de Prática de Ensino desenvolvida por 

Lourenço Filho no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, e que serviu de 

parâmetro para o aprendizado da docência difundido pelo país.  

Por outro lado, cabe observar que esta coincidência termina no arcabouço 

da disciplina. O que lhe daria o conteúdo estava sendo agora fabricado a partir de 

um momento que já não era o mesmo na história da formação de professores e num 
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contexto acadêmico específico. Dito de outro modo, a Prática de Ensino na UFPI 

não se originou da Prática de Ensino da Escola Normal transformada em matéria 

acadêmica, como Goodson (1990) observou nos estudos que empreendeu sobre a 

relação entre determinadas disciplinas escolares e acadêmicas. No nosso caso, 

embora se trate da mesma disciplina, no nível acadêmico ela não visa formar 

professores também de Prática de Ensino, embora eventualmente isso possa 

ocorrer (uma situação muito específica é da habilitação em Magistério, do curso de 

Pedagogia, que forma professores de disciplinas pedagógicas). Na regra geral, a 

Prática de Ensino integra a formação pedagógica dos cursos de licenciatura, estes, 

formando professores para as diferentes disciplinas da educação básica. Neste 

sentido, o olhando para o caso específico da Prática de Ensino na UFPI, pode-se 

dizer, no máximo, que ela é uma irmã mais nova da Prática de Ensino desenvolvida 

nas Escolas Normais. Quis aprender alguns exemplos, mas não é a sua 

continuação. 

As diferentes etapas em que a disciplina se organizou na UFPI foram 

continuamente resignificadas ao longo do período estudado, especialmente a partir 

da década de 1980, como se verá mais a frente. E não poderia ser de outra forma, 

dado que nem uma disciplina acadêmica é universal ou estática, como lembra Viñao 

Frago.  

Há um aspecto que precisa ser destacado: a análise de uma disciplina 

acadêmica não pode desconsiderar as referências teóricas com as quais seus 

professores dialogam. As narrativas fornecem algumas indicações, geralmente 

sobre aqueles autores considerados básicos na disciplina. Muitas indicações 

bibliográficas constantes dos programas analisados não foram mencionadas nas 

narrativas. A memória apaga parte destas fontes, às vezes o nome do autor às 

vezes o título do livro, ou ambos. Além disso, o fato de constarem da bibliografia dos 

programas da disciplina não comprova nem explica o seu uso. Em muitos casos, 

não há como recuperar de que modo essas leituras informaram a prática pedagógica 

do professor, como foram trabalhadas junto aos alunos ou mesmo se houve um uso 

efetivo dessas fontes.  

Relacionando o período de atuação do professor com os autores que ele cita 

ou registra no programa, ou observando a partir de quando determinados autores e 

obras começam a pontuar nos programas das diferentes Práticas de Ensino, ou 

ainda, observando as mudanças na bibliografia de cada programa ao longo do 
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período estudado, poderíamo ter algumas indicadores para compreender o 

funcionamento da disciplina, suas permanências e transformações. Mas são pistas 

débeis, pois apenas indicam as referências em circulação num dado momento, 

permitindo  somente supor sua relação com as práticas desenvolvidas pelos 

professores da disciplina.  

O que se pôde perceber pelas narrativas dos professores foi o esforço 

empreendido na busca de fontes, dado que a bibliografia específica da disciplina era 

bastante escassa, como lembra a professora Cecília: 

 

Não era fácil. Eu me lembro que o problema era esse, porque não 
existia quase nada de Prática de Ensino, sobre Prática de Ensino, 
publicação. Eu me lembro que eu fui uma vez a um seminário de 
Prática de Ensino realizado pela USP. Lá tinha uma professora Anna 
Maria [Pessoa de Carvalho] que lançou um livro, não sei se era 
específico, ela era ligada à Física. Acho que foi o primeiro livro sobre 
Prática de Ensino propriamente. E tinha alguns livros estrangeiros, 
tinha um do Hans Aebli, acho que é esse o nome, mas não tinha 
muito a ver com o nosso tipo de prática, não. E os livros de Didática, 
que nós colocávamos na nossa parte específica de planejamento. E 
a Flávia Sant’Anna na parte de microensino. Era muito pobre a 
bibliografia. 

 

Quatro dentre os livros utilizados pelos professores de Prática de Ensino 

serão aqui comentados, por duas razões. Primeiro porque foram muito recorrentes 

nas narrativas dos professores, além de amplamente indicados na bibliografia dos 

programas por um longo período. Em segundo lugar porque estes autores e suas 

obras estão claramente presentes em duas etapas da disciplina: na parte chamada 

teórica, quando eram trabalhadas as questões relativas ao planejamento didático, e 

na parte chamada teórico-prática, quando era realizado  o treinamento em 

microensino. Esses manuais, como podemos depreender das falas dos professores, 

funcionavam como instrumentos de trabalho didático em determinadas fases do 

desenvolvimento da disciplina. 

Os livros de Didática trazidos na parte específica de planejamento, 

mencionados pela professora Cecília e por outros narradores, eram Planejamento 

de Ensino e Avaliação, de autoria de Clódia Maria Godoy Turra e mais três autoras, 

e Metodologia do Ensino, de Imídeo Giuseppe Nérici.  

O primeiro, de uso generalizado entre os professores de Prática de Ensino, 

familiarmente chamado por eles de o livro da Turra, explica detalhadamente todas 
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as etapas do planejamento didático. Na primeira parte da obra as autoras 

apresentam os fundamentos, etapas, níveis e fases do planejamento de ensino. Na 

parte seguinte ensinam quais são os componentes básicos de um plano, explicando 

os objetivos educacionais. Em seguida apresentam a organização de planos de 

ensino com relação a conteúdos, procedimentos e recursos. Dedicam ainda um 

capítulo para discorrer sobre a avaliação do ensino-aprendizagem, outro para tratar 

dos tipos de planos de ensino e, por último, apresentam dois enfoques modernos 

sobre planejamento: o sistêmico e o participativo.  Este livro circulou amplamente, 

considerando que em 1974 já se encontrava na 10ª edição.74  

O segundo, o livro do Nérici, não foi tão hegemônico entre os professores de 

Prática de Ensino, mas foi muito prestigiado pelos professores que o adotaram. A 

professora Leontina diz  em seu relato que o formato do livro “parece receita de bolo, 

mas para quem quer entender como funciona, eu acho a estrutura dele ótima”. 

Reconhece que o livro traz pouca fundamentação, mas “a forma como ele coloca é 

de estimular o modo de fazer”. E continua: “quando eu vejo outros livros sobre 

metodologia mais recentes, a minha preocupação são as referências, e todos bebem 

lá, na fonte do Nérici”.  

De fato, esse manual75 traz um detalhado levantamento dos tópicos 

trabalhados na Didática da época. Só de métodos e técnicas de ensino ele relaciona 

e explica 72 (setenta e dois) tipos. Não é sem razão que a professora Benilde 

comenta que “o Nérice tem tudo, eu chamava de TT, tem tudo”. 

Na parte relativa ao treinamento em microensino, vale a pena ir além da 

breve apreciação das fontes utilizadas pelos professores para explicar também em 

que consistia esta estratégia de formação que foi tão presente, e por tanto tempo, na 

condução da Prática de Ensino na UFPI.   

Flávia Maria Sant’Anna, no prefácio76 do livro “Microensino e habilidades 

técnicas do professor”, de sua autoria, conta que os professores do grupo de 

                                                           
74

 O exemplar analisado indica 11ª edição, mas não fornece o ano. A editora é a SagraLuzzato, 
sediada em Porto Alegre. Um exemplar da 10ª edição, com indicação do ano de 1975, foi 
encontrado num sebo virtual. 

 
75

 O exemplar analisado é de 1977, publicado pela Editora Atlas S.A. – São Paulo. 
 
76

 O ano de publicação registrado na ficha de catalogação do livro consultado é 1979, sem indicação 
de edição (seria então a primeira), mas o prefácio citado está datado de abril de 1974; no mesmo 
exemplar há também uma apresentação à quarta edição, datada de setembro de 1978; encontrei 
num sebo virtual um exemplar editado em 1974 - é possível que tenha sido este o ano da primeira 
edição do livro. Editora Mc Graw-Hill do Brasil. 
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Didática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, desde 1968, 

vinham desenvolvendo estudos e experiências sobre microensino, a partir de 

materiais produzidos na Escola de Educação da Universidade de Stanford, E.U.A.  A 

autora avisa, ainda no prefácio, que a proposta apresentada no livro, embora se 

inspire no modelo de microensino desenvolvido em Stanford, introduz algumas 

modificações e ajustamentos, levando em conta a realidade brasileira.  

Declara sua crença no ato de ensinar como um ato criador, exercido por 

professores que se comportam “antes de tudo como pessoas peculiares e únicas”, 

capazes de “avançar em autonomia, responsabilidade e compreensão das variáveis 

do ensino-aprendizagem” (p.xv). Mas destaca que esta visão não significa de sua 

parte uma rejeição às teorias behavioristas e neobehavioristas, por reconhecer a 

enorme valia das mesmas para “compreender, explicar e predizer certos tipos de 

aprendizagem e determinados comportamentos humanos, inclusive de ensino” 

(p.xv). 

A partir de tal sinalização teórica, o microensino é apresentado como “uma 

nova tecnologia para treinamento de professores, em ambientes acadêmicos” (p.2), 

que permite ao professor ou ao futuro professor o desenvolvimento de habilidades 

técnicas de ensino. A seleção destas habilidades resultou das pesquisas sobre 

ensino realizadas na Faculdade de Educação da Universidade de Stanford. O 

modelo de microensino originalmente desenvolvido propunha quatorze habilidades 

técnicas de ensino, mas a adaptação brasileira as reduziu  para nove. Flávia 

Sant’anna assim explica em que consiste uma habilidade técnica de ensino: 

 

Habilidade técnica de ensino é uma organização de comportamentos 
de ensino em padrões sistemáticos e flexíveis, geralmente integrados 
para assegurar uma adequada relação professor/aluno, permitindo 
ao professor movimentos e respostas seguros, precisos e rápidos e 
envolvendo uma reorganização singular, controle ou ordenação de 
componentes e atividades específicos de ensino. É mensurável em 
termos de observação sistemática, com o auxílio de escalas de 
avaliação. (SANT’ANNA,1979, p.14). 

 

Em seguida a autora relaciona e explica cada uma das nove habilidades 

técnicas de ensino que deveriam compor o treinamento em microensino: Organizar o 

contexto; Variar a situação estímulo; Ilustrar com exemplos; Formular perguntas; 

Conduzir ao fechamento e atingi-lo; Empregar reforços; Propiciar feedback; 

Favorecer experiências integradas de aprendizagem e Facilitar a comunicação. 
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(p.15). As duas últimas habilidades técnicas foram acrescidas a partir de 

experiências e estudos realizados pela autora, sendo, portanto, uma adaptação 

brasileira à teorização americana. 

Além do livro de Sant’Anna sobre microensino, mais um manual sobre o 

tema foi bastante utilizado na época, como se pode constatar nos relatos e registros 

produzidos pelos professores de Prática de Ensino. Trata-se do trabalho de autoria 

de Wagner Hage, publicado pela editora Ensino Renovado, sediada em Curitiba-PR, 

sem indicação do ano de edição77. A publicação tem formato mais próximo de 

apostila do que de livro, com recursos de impressão quase artesanais. Embora não 

cite a fonte, o texto reapresenta as mesmas informações de Sant’Anna, de forma 

bastante simplificada e resumida.  

Não obstante ter sido amplamente utilizada pelos professores, num dado 

momento esta alternativa de trabalho foi alvo de algumas críticas. É o que se pode 

depreender do depoimento da professora Leontina: 

 

Surgiram outros estudos que se posicionaram contrários ao 
microensino, contra aquela situação de se estudar aquelas 
habilidades de forma separada. Mas eu sou contra essa 
crítica, porque eu entendo a forma como a Flávia Sant’Anna 
e o Wagner Hage apresentam essas habilidades, 
separadas, é como a gente costumava dizer, é por uma 
questão didática, a gente sempre lembrou isso. Dependendo 
da circunstância, eles [os alunos] deveriam estar 
capacitados para aplicar aquelas habilidades que a situação 
da recriação didático pedagógica estava exigindo. Eu 
sempre vi e entendi que micro ensino não era você aplicar 
aquilo de forma esfacelada não, entendeu? Era capacitar o 
professor para no momento oportuno aplicar aquelas 
habilidades. Isso é importante para uma sessão de aula e é 
importante para você dimensionar todo o curso. Ainda hoje 
acontece com os professores, planejam um conteúdo e 
ministram esse conteúdo em níveis às vezes só de 
memorização, não conduzem o aluno a nenhuma reflexão, 
não fazem nenhuma relação com aqueles aspectos teóricos, 
com o contexto do aluno ou com a atualidade. Para alguns 
pode ser criticada essa dimensão técnica. Eu acho a 
dimensão técnica muito importante, porque o fazer está 
ligado tanto à questão da fundamentação como à questão 
do aplicar aquele conjunto de informações e teorias. Se 
você não souber sistematizar e aplicar também não adianta 
muito você ter essa informação. Eu acho muito importante, 
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 A proprietária do exemplar analisado anotou na folha de rosto a data de 02.04.1979, possivelmente 
a data de aquisição. Num sebo virtual foi localizado um exemplar de 1976. 
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a minha formação aqui [na UFPI] foi no auge dessa ênfase 
do fazer técnico, mas eu devo muito a ele.   

 

De toda sorte, a ampla circulação destes livros entre os professores de 

Prática de Ensino reafirma a posição específica ocupada no campo educacional 

pelos autores de manuais. Como leitores especializados, os autores ocupam uma 

posição intermediária no campo pedagógico, situados entre os teóricos e os 

professores.  

Articulando proposições teóricas e prescrições para a prática, os manuais 

conferem modos de uso em sala de aula de um repertório de conhecimentos que 

aproxima a teoria do já sabido. Assim, não ameaçam com a necessidade de ruptura, 

mas fornecem aos professores um sentido de continuidade entre as inovações 

propostas e aquilo que eles já conhecem e praticam. Nas palavras de Valdemarin 

(2010, p.131), o autor cria contextos de uso e concretiza a teoria em dois níveis: 

 

O primeiro deles é o fornecimento de respaldo teórico para as 
atividades docentes e o segundo é a recriação da teoria pela síntese 
de um conjunto de leituras e de autores, do qual retira as concepções 
da atemporalidade que lhe é própria, trazendo-a para o tempo 
presente. Essa síntese adota os elementos comuns das diversas 
concepções e seleciona-as de acordo com seu ajustamento ao 
contexto de uso que é balizado pela experiência. 

 

Em março de 1980 foi realizado o I Seminário de Prática de Ensino, 

coordenado pelo DMTE, com a participação dos professores de Prática de Ensino  

e dos departamentos da UFPI  responsáveis pela diferentes licenciaturas, além de 

representantes do sistema estadual de educação. O evento teve por propósitos 

“Analisar os objetivos, sistemática e problemas da Prática de Ensino oferecida 

atualmente na UFPI”,  “Discutir a possibilidade de uma ação integrada entre o 

DMTE, os cursos de Licenciatura de Conteúdo e os Sistemas de Ensino de 1º e 2º 

Graus na execução da Prática de Ensino” e “Levantar alternativas de 

aperfeiçoamento das atividades da Prática de Ensino”. 

O relatório deste seminário traz uma síntese das apresentações feitas pelos 

professores da Prática de Ensino de cada área (as apresentações eram seguidas de 

uma discussão com os participantes). Observa-se, a partir desses relatos, que a 

disciplina mantinha a mesma estrutura inicial, compreendendo uma parte teórica, 

correspondente a um crédito de 15 horas, uma parte teórico prática com 30 horas e 
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uma parte prática com dois créditos de 45 horas cada, totalizando 135 horas (houve 

um aumento na carga-horária total da disciplina em relação ao seu início com 90 

horas). 

Internamente, porém, a Prática de Ensino de cada área começava a se 

diferenciar,  enfatizando as especificidades metodológicas de seu ensino. Aquela 

orientação didática de caráter geral, presente no início da disciplina, é em parte 

substituída por orientações metodológicas voltadas para cada curso.  O treinamento 

em microensino, amplamente utilizado no início da década, aparecia agora reduzido 

à experimentação de algumas habilidades técnicas de ensino, escolhidas conforme 

a adequação à área específica.  Não chegou a desaparecer – foi inclusive objeto de 

uma exposição neste seminário -, mas perdeu a importância relativa dentro dos 

programas, cedendo uma parte de seu espaço ao tratamento das alternativas 

metodológicas voltadas mais especificamente para cada área de ensino.  

Um ponto em comum nas exposições dos professores foram as dificuldades 

cotidianas de encaminhamento da disciplina, principalmente as relativas à 

articulação com os departamentos de origem dos cursos de licenciatura e ao campo 

de estágio. 

Em junho de 1986 o DMTE promove o III Seminário de Didática e Prática de 

Ensino78. Aqui as duas disciplinas vêm discutir juntas, o que acrescenta um 

elemento de análise bastante interessante: como estariam dialogando?  

Os objetivos que direcionaram os trabalhos deste evento foram: “Discutir as 

inovações e perspectivas teórico-práticas das disciplinas Didática e Prática de 

Ensino; Divulgar experiências vivenciadas por professores e alunos em Didática e 

Prática de Ensino de diferentes áreas; Apresentar sugestões para o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica.” 

O próprio formato do Seminário sugere uma proposta de reflexão mais do 

que simplesmente de exposição descritiva do trabalho que estava sendo 

desenvolvido. Da programação constaram duas conferências e cinco comunicações 

apresentadas por professores das disciplinas em discussão.  

A primeira conferência -  “A Didática e a Prática de Ensino nos cursos de 

licenciatura: visão teórica”, foi proferida pela professora Elizabeth de Andrade 

Gomes Nogueira. (transcrição no Relatório do seminário). Fazendo uma 
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 Não foi encontrado qualquer registro sobre um possível II Seminário.  
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retrospectiva histórica que contempla a história da escola a partir da Revolução 

Francesa, passando pelo escolanovismo, chega à pedagogia tecnicista, detendo-se 

primeiro na análise deste enfoque.  

Afirma que a pedagogia tecnicista, inspirada no princípio da eficiência e da 

produtividade, advogava o aprender a fazer, em contraposição ao aprender, da 

escola tradicional, e ao aprender a aprender da escola nova. Nessa perspectiva, a 

função da Didática seria realmente instrumental, propiciando ao professor o uso dos 

métodos e materiais necessários a sua prática pedagógica. A Didática teve então a 

necessidade de ampliar e sofisticar seu repertório, introduzindo variados métodos de 

ensino, instrumentos de medida, equipamentos complexos, habilidades técnicas do 

professor – enfim, os diversos recursos exigidos pela tecnologia educacional. 

Constata, então, que seu resultado foi um ensino fragmentado e superficial, que 

tolhia a criatividade do aluno. 

Após a crítica à pedagogia tecnicista, a exposição de Nogueira (1986, p.6) 

passa a analisar o contexto brasileiro, a partir da década de 1980, reconhecendo 

que: 

 

[...] mais uma vez a Didática e a Prática de Ensino estarão a serviço 
dos interesses político-sociais. Desta vez, entretanto, parece, os 
interesses pertencem a toda a sociedade e não apenas a um grupo 
detentor do poder. Por isso mesmo o que preconiza a atual 
concepção pedagógica, a pedagogia progressista, é uma prática 
educacional centrada no diálogo, na participação efetiva do aluno, no 
contato com a realidade, na discussão dos problemas, na reflexão, 
na análise crítica dos conteúdos, enfim, na vivência democrática em 
sala de aula, pois, supõe-se, estará o aluno se preparando para o 
exercício da cidadania. 

 

A perspectiva colocada pela conferencista, representada pela chamada 

pedagogia crítico-social dos conteúdos, teve em Libâneo79 um dos principais 

divulgadores no país. Para este pedagogo, citado por Nogueira (1986, p.7), o 

trabalho docente é parte da prática social global, e requer que o professor adquira 

“um conhecimento teórico que lhe permita pensar e agir sobre o real histórico e, 

também, dominar os meios operacionais: o saber e o saber fazer pedagógicos”. 
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 O manual Didática, de autoria de José Carlos Libâneo, foi bastante  utilizado pelos professores de 
Didática. Freqüentou também a bibliografia de muitos programas de Prática de Ensino no período 
estudado. Do mesmo autor, A democratização da escola pública, publicado em 1985, circulou 
entre os professores do departamento. 
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É pertinente observar que essa concepção pedagógica circulou amplamente 

no campo da educação, coexistindo em muitos momentos com outras perspectivas 

de análise sobre as relações entre a escola e a sociedade. Embora tenha vindo a 

ser reexaminada à luz de outras miragens teóricas, a pedagogia progressista era 

vista, naquele momento, como um avanço em relação ao tecnicismo. Era essa a 

reflexão que estava em curso naquele momento entre os professores de Prática de 

Ensino.  

A segunda conferência, proferida pela professora Maria da Conceição Silva 

Oliveira, e também transcrita no Relatório do Seminário, subordinou-se ao tema “ A 

proposta de Didática e de Prática de Ensino do DMTE”.  Inicia lembrando que, em 

princípio, “todos os professores do DMTE são em potencial professores de Didática 

e de Prática de Ensino, daí o empenho de todos na discussão da prática 

pedagógica.” (p. 9). Lembra em seguida que essas disciplinas vêm procurando 

ultrapassar o caráter instrumental, acrescentando uma reflexão crítica sobre a 

realidade em que atuam e “um referencial teórico que possibilite o desenvolvimento 

de uma ação docente consciente.” (p.10). Neste sentido, buscam uma metodologia 

que propicie o confronto teoria/prática, que permita ao aluno o desenvolvimento de 

uma postura crítica, considerando sua pessoa e sua profissão.  

Nesta ótica, diz ela, “estamos desenvolvendo um trabalho que julgamos 

positivo, embora muitas sejam as dificuldades que enfrentamos” (p.10). A seguir, 

começa a enumerar os obstáculos que têm sido enfrentados pelos professores. 

Chama a atenção o fato de que quase todos os entraves apontados coincidiam com 

aqueles apresentados no I Seminário de Prática de Ensino, realizado em 1980, há 

seis anos, portanto.  As dificuldades decorrentes do distanciamento entre os 

professores dos departamentos de origem dos cursos e os professores das 

disciplinas pedagógicas, por exemplo, continuavam fortemente presentes. Também 

foi reclamada a inexistência de um campo de estágio definido por convênio entre a 

UFPI e a Secretaria Estadual de Educação, dificultando a realização do estágio 

supervisionado. A carga horária da disciplina também é considerada insuficiente – 

permanecia com 135 horas, como em 1980. 

Finalizando a conferência, a professora Conceição Oliveira formula uma 

série de propostas para a melhoria da condução da Prática de Ensino. Uma delas 

merece destaque porque revela que a ideia do pertencimento da disciplina ao DMTE 

continuava firme. A proposta é “no sentido de que se promova uma efetiva 
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integração entre os professores que ministram juntos a Prática de Ensino” (p.13),   

completando: 

 

Reafirmamos, no entanto, a real necessidade da presença de 
Professores do DMTE ao lado de professores de conteúdo, mesmo 
porque, a disciplina é de responsabilidade do DMTE. 

 

A segunda parte do Seminário consistiu na apresentação de cinco 

comunicações, mencionadas a seguir: 

 

1 O ideal e o real na Prática de Ensino de Geografia  -  Leontina Lopes de 

Mendonça. 

2 A Prática de Ensino: alternativa de integração universidade x comunidade 

–  Teresa Virgínia Rosalmeida Dantas. 

3 O teatro na Prática de Ensino de Língua estrangeira –  Maria Cecília 

Mendes. 

4 Atividades lúdico-criativas desenvolvidas de forma integrada na Prática de 

Ensino de Educação Artística -  Iêda Maria de Brito Ramos. 

5 Didática: uma abordagem multidimensional – Arlene Rosa Pereira Ramos, 

Maria Luiza Lima do Vale e Waldília Neiva Cordeiro. 

 

Diferente do I Seminário, quando foram apresentados os aspectos mais 

operacionais da condução da Prática de Ensino, as conferências e as comunicações 

produzidas para este III Seminário demonstravam um processo de maior elaboração 

teórica e o desenvolvimento de experiências que fugiam ao convencional, 

introduzindo novas alternativas de trabalho.  

Por outro lado, chama a atenção o quanto a Prática de Ensino ainda é, 

naquele momento, tributária da Didática. Certamente, não mais de uma Didática 

instrumental, porque esta também estava reelaborando seus conceitos, mas de uma 

Didática que assumia a dianteira da reflexão teórica, pavimentando o caminho por 

onde a Prática de Ensino passaria. 
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6.5 As mudanças no cenário 

 

No final da década de 1970, com o início da abertura política após o período 

mais repressor da Ditadura Militar, o campo educacional começa a exibir um grande 

fôlego de organização e mobilização. Esse movimento é representado pela criação 

de entidades profissionais e sindicais, que articulam os trabalhadores da educação, 

e pelo surgimento das entidades de cunho acadêmico-científico, que lideram o 

debate nacional em torno dos problemas da educação. 

Neste período, os professores das escolas públicas de 1º e 2º graus 

organizam-se em torno da Confederação de Professores do Brasil – CPB, mais 

tarde transformada em CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Educação80. As associações de servidores das Universidades Federais filiam-se à 

FASUBRA (Federação das Associações de Servidores das Universidades Públicas. 

As associações de docentes universitários, que desde o final da década de 1970 

vinham sendo criadas em cada instituição, em 1981 organizaram-se em torno da 

ANDES (Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior), mais tarde 

transformada em Sindicado Nacional. Ao mesmo tempo, o movimento estudantil, 

historicamente presente nas lutas nacionais, recupera-se do desmonte sofrido pela 

ação dos aparelhos de repressão, voltando a se mobilizar. 

Na UFPI os professores organizaram a Associação dos Docentes da 

Universidade Federal do Piauí – ADUFPI, elegendo sua primeira diretoria em  11 de 

setembro de 1979.81  Ao mesmo tempo, os estudantes também se engajavam nas 

lutas nacionais pelo restabelecimento da ordem democrática, além de mobilizavam-

se em torno das questões locais, como pode ser percebido no depoimento de Osmar 

Junior82, presidente do  DCE/UFPI de 1981 a 1982: 

                                                           
80

 Saviani (2010) completa que em 1990 a Confederação Nacional de Funcionários de Escolas 
Públicas (CONAFEP), a Federação Nacional de Orientadores Educacionais (FENOE) e a Federação 
Nacional de Supervisores Educacionais (FENASE) incorporaram-se à CNTE, que passou a 
representar mais de dois milhões de profissionais da educação, entre professores, especialistas e 
funcionários das escolas de 1º e 2º graus.  
 
81

 A primeira diretoria da entidade foi formada por Luiz Ubiraci de Carvalho (presidente), Antônio de 
Noronha Pessoa Filho (1º vice-presidente), José Geraldo Acioly Mendes da Silva (2º vice-presidente), 
Benedito Corrêa Ferreira Ramos (1º secretário), Francisco Solano Feitosa Junior (2º secretário), 
Osman Mendes Ribeiro (1º tesoureiro) e José Mendes de Noronha Pessoa (2º tesoureiro). 
 
82

 Osmar Ribeiro de Almeida Junior, mais conhecido por Osmar Junior, prestou esse depoimento para 
Sérgio Fontenelle, que o inclui, juntamente com outros depoimentos, numa publicação alusiva aos 
trinta anos do DCE/UFPI. Cf. FONTENELLE, 2009, p. 19. 
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Entrei no DCE no ano de 81, exatamente o período de consolidação 
do Movimento Estudantil no Brasil e também aqui no Piauí, um 
período em que a universidade estava muito marcada por uma 
gestão patrimonialista, muito vinculada ao tipo de poder que vinha 
sendo exercido no Piauí, marcado pela força da oligarquia. Era uma 
universidade que não tinha regras. As regras eram ditadas pelo reitor 
– contratava, descontratava, dava, tomava. E a nossa mobilização se 
deu para enfrentar essa situação. A primeira bandeira mobilizadora 
dos estudantes foi o concurso público. Nós sofríamos muito porque 
havia professores que eram contratados e também lá não apareciam. 
Foi a bandeira mobilizadora, aquela que unificou os estudantes e que 
levou até a realização da primeira greve geral da Universidade 
Federal do Piauí, uma greve difícil, que teve um período de ocupação 
pela Polícia Militar, um período muito tenso. Mas eu diria que aqueles 
sete ou oito dias mudaram a face da Universidade Federal do Piauí. 
A partir daquele momento, quando a polícia saiu do campus, o meu 
sentimento é que lá ficou uma nova universidade. Nós avançamos 
nas conquistas, e começamos a ter um ambiente na universidade 
bastante diferente. 

 

De fato, na década de 1980, a UFPI começou a definir regras de 

funcionamento mais próximas das reivindicações do movimento docente e 

estudantil, o que ocorreu a partir de muitos confrontos. 

Outro vetor dessa intensa mobilização da sociedade civil no período é 

representado pelo surgimento de entidades voltadas para a produção, discussão e 

divulgação do conhecimento acadêmico e científico no campo da Educação. Neste 

sentido, a criação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação – ANPEd, em 1977, do  Centro de Estudos Educação e Sociedade – 

CEDES, em 1978 e da  Associação Nacional de Educação – ANDE, em  1979, teve 

uma importância decisiva para o avanço e a divulgação da pesquisa educacional e 

para a organização de seus agentes.  

A circulação dessas idéias tinha como veículos as revistas – Educação & 

Sociedade, ligada ao CEDES, e ANDE, da associação do mesmo nome. Além disso, 

as reuniões da ANPEd, periodicamente realizadas, e as Conferências Brasileiras de 

Educação – CBEs, constituíram-se em fóruns fundamentais do debate das 

formulações relativas à educação e sua relação com a sociedade.  

As CBEs surgiram do trabalho conjunto dessas três entidades, tendo sido a 

primeira CBE realizada em 1980, seguida por mais cinco, em 1982, 1984, 1986, 

1988 e 1991. Cabe acrescentar que um marco importante nas discussões sobre a 

formação do educador é representado pelo  I Seminário de Educação Brasileira, 

realizado na UNICAMP, em 1978, promovido pelo CEDES. Em 1980, quando seria 
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realizado o segundo seminário, o CEDES junta-se à ANDE e à ANPEd, e as três 

entidades decidem reunir  esforços para promover um evento de maior repercussão. 

Assim, em lugar do segundo seminário, realizou-se em 1980 a I CBE, na PUC de 

São Paulo. 

Para Saviani (2010, p.405), a I CBE foi emblemática, posto que marcou a 

substituição de um debate calcado na denúncia por outro que buscava alternativas 

frente aos problemas da educação brasileira no contexto do processo de 

democratização, para além do regime autoritário. Essa tendência, observa Saviani, 

acentuou-se progressivamente nos eventos subsequentes, “atingindo o ápice na III 

CBE, realizada em 1984, em Niterói, quando a referida preocupação foi alçada à 

categoria de tema central do evento: ‘Da crítica às propostas de ação’. Durante a I 

CBE ocorreu também a criação do Comitê Nacional Pró-Formação do Educador, 

que seria sediado em Goiânia. 

No que diz respeito à formação de professores, a tônica inicial dos debates 

era a reação às propostas do MEC83 para a reformulação do curso de Pedagogia, 

porém, a discussão se ampliou, incluindo todas as licenciaturas. Assim, em 1983, foi 

criada a CONARCFE – Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de 

Formação do Educador, da qual, em 1990, se originou a ANFOPE – Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. 

A defesa de uma base comum nacional para a formação de todos os 

profissionais da educação foi um ponto fundamental nas discussões lideradas pela 

ANFOPE.  A proposição desta base comum nacional, representada pela docência 

como eixo da identidade profissional de todo educador, trazia à tona as questões 

comuns em torno da formação do educador – na Pedagogia e nas Licenciaturas. 

Desde sua criação a ANFOPE tem desempenhado um papel importante no debate 

sobre a formação de professores, contribuindo para o aprofundamento da reflexão e 

definindo posições frente às sucessivas propostas de formação de professores 

colocadas pelas instâncias deliberativas oficiais. 

                                                           
83

 Através de uma série de Indicações, o Conselho Federal de Educação introduzia mudanças no 
curso de Pedagogia, vistas pelos educadores como instrumentos de descaracterização da profissão 
de pedagogo. A homologação dessas Indicações foi considerada pelo movimento dos educadores 
como mais uma arbitrariedade do poder, que desconhecia as práticas, as pesquisas e os estudos 
desenvolvidos pelos profissionais da educação. 
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Os professores do CCE envolveram-se ativamente nesses debates, 

participando dos eventos nacionais e promovendo eventos locais. A efervescência 

desse momento é percebida pela professora Arlene, quando narra: 

 

Eu me lembro daquele movimento, daquele grupo de Goiânia, 
principalmente o Ildeo Coelho. Era a discussão mesmo da questão 
da organização dos educadores. O início da década de 80. Eu 
participei de um ENDIPE, acho que em Minas, se não me engano. 
Nós começamos um ciclo de estudos sobre Prática de Ensino, 
provocado pelos ENDIPEs. O departamento começou a estudar e 
fazer essa virada. De vez em quando circulavam uns textos para 
todo mundo.  Era um grupo preocupado com essas coisas. A gente 
de fato tinha a preocupação de fazer dessa culminância da formação 
do educador um momento de inserção dele na questão do contexto 
mesmo, e não aquela adaptação de só ir lá e dar uma aula e receber 
uma frequência, cumpriu ou não cumpriu as atividades da Prática de 
Ensino. Eu acho que essa experiência foi muito gratificante. A gente 
nem questionava se estava no nosso carro, gastando nossa gasolina 
para ir para o estágio na Zona Rural. É porque o trabalho tinha 
significado para nós.  

 

Em dezembro de 1980, o CCE promoveu o I Seminário sobre a Formação 

do Educador, cujas discussões giraram, principalmente, em torno do curso de 

Pedagogia. No II Seminário sobre a Formação do Educador, realizado em outubro 

de 1983, com apoio do Projeto “Desenvolvimento de Novas Metodologias”, 

financiado pelo MEC, as discussões incluíram todas as licenciaturas. Deste evento, 

saíram propostas para serem levadas para o Encontro Nacional do Projeto de 

Reformulação  dos cursos de Preparação de Recursos Humanos para a Educação, 

ocorrido em Belo Horizonte, em novembro de 1983. É pertinente observar que o 

MEC apoiava e promovia discussões sobre a formação de professores, numa 

estratégia de convencimento a respeito das políticas oficiais de formação. O 

movimento dos educadores reagia, promovendo seus próprios fóruns de discussão  

e organizando suas entidades representativas. 

Havia no CCE também um movimento de discussão voltado para as 

questões que poderíamos chamar de mais internas, porque expressavam uma 

preocupação em articular as diferentes disciplinas constitutivas da formação 

pedagógica.  Com esse objetivo, foi realizado o I Encontro de Professores de 

Disciplinas Pedagógicas, em junho de 1992, reunindo o DEFE e o DMTE.  

No início da década de 1990 foi criado, no CCE, o Grupo de Estudos sobre a 

Formação dos Profissionais da Educação – GEFOPE, responsável pela realização 
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do I Encontro de Professores de Licenciatura da UFPI, em março de 1993. Nesse 

encontro, ficou decidida a criação de um Fórum Permanente das Licenciaturas, sob 

a coordenação da Pró-Reitoria de Ensino. No II Encontro de Professores de 

Licenciaturas da UFPI, em dezembro de 1994, foi aprovada a minuta de Resolução 

de criação do Fórum, a ser aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

– CEPEX.  As questões que pautaram as discussões nesses dois eventos, pelo que 

se pode ver na transcrição das conferências e debates, ecoavam os temas da 

discussão nacional, principalmente os posicionamentos assumidos pela ANFOPE. 

Diante desse cenário, o que teria mudado na prática dos professores de 

Prática de Ensino?   

Pelas narrativas dos que permaneceram ministrando a disciplina durante a 

década de noventa, percebemos que esta mantinha a mesma estrutura geral: um 

momento inicial de observação e participação, um momento de preparação e, por 

último, a fase denominada estágio84, quando os alunos passavam a ministrar aulas 

nas escolas de educação básica. Nota-se, entretanto, que os professores veem 

esses momentos de uma forma diferente daquela que outros professores os viam no 

início da disciplina. Assim, a fase de observação da realidade da escola pelo aluno 

mostra outro encaminhamento, como pode ser percebido na narrativa da professora 

Santana:  

 

Eu deixei de exigir aquele relatório, eles traziam todo o material que 
tinham utilizado, até porque eu ia acompanhando todas as aulas, e 
no final eles faziam uma produção para ver como era a escola. Ao 
invés de dizer a escola tinha isso, tinha aquilo, eles faziam muito 
mais, faziam uma produção reflexiva: ‘A escola que eu tenho e a 
escola que eu gostaria de ter’. Só que eles faziam essa produção 
fundamentada com todos esses dados que eles colhiam na fase da 
observação.   

 

Por um caminho diferente, a professora Amanda também ressignificava esse 

momento do conhecer a escola: 

 

Geralmente as primeiras idas à escola era para conhecer a escola. 
Tentar descobrir toda a vida da escola, desde a administração até a 

                                                           
84

 Uma variante do estágio, utilizada desde a década de 1980, consistia na realização de mini-cursos, 
planejados e executados pelos alunos de Prática de Ensino, com a supervisão do professor desta 
disciplina, e destinados aos alunos do ensino do 1º ou do 2º grau, conforme o caso. A adoção desta 
alternativa de trabalho dependia da decisão de cada professor. Em geral não substituía, e sim 
complementava o trabalho de sala de aula nas escolas campo.  



126 
 

sistemática de organização de classes. E o regimento da escola se 
existia, currículo se existia, projeto pedagógico, programa de 
disciplinas, tudo o que dizia respeito à escola. Ás vezes chegavam e 
diziam: havia uma reunião de Professores. E o que se tratava na 
reunião de Professores? Veja tudo o que acontece dentro da escola, 
sinta o que é uma escola. Fazíamos toda uma discussão como um 
seminário mesmo, e os alunos faziam um relatório. De todas as 
observações se fazia primeiro essa discussão, depois a gente partia 
para os laboratórios dentro da sala de aula. 

 

Fazer uma produção reflexiva, sentir o que é a escola, nos termos em que 

nossos narradores descrevem o direcionamento dado ao momento da observação 

da escola pelos alunos, sugere um olhar diferente. Não bastava conhecer, era 

preciso descobrir a vida da escola; não bastava descrever, era preciso interpretar o 

que viu.  

O laboratório a que se refere a professora Amanda, no final de seu relato, é 

mencionado pela professora Santana como uma alternativa que substituiu o 

treinamento em microensino: “No primeiro momento nós chamamos de microensino, 

depois nós começamos a chamar de laboratório de ensino”. A mudança não parece 

ter sido apenas de nomenclatura, como se pode ver na narrativa da professora 

Amanda: 

 

Quando a gente discutia no laboratório, a gente puxava alguma 
leitura complementar. Buscava um texto de motivação, fazia 
exercícios coletivos com eles e tentava retomar o estudo que eles 
fizeram na Didática. Trazia alguns livros sobre o ensino da Geografia 
- Geografia: Pequena História Crítica, que era muito interessante 
para gente trabalhar com eles, para pensar qual era o sentido do 
ensino da Geografia na escola. ‘Para onde vai o ensino da 
Geografia’, ‘Ensinando Geografia’, vários livros que faziam uma 
reflexão em cima dos conteúdos da escola, do sentido que era 
ensinar Geografia e compreender. E a Didática do Libânio. 
Trabalhava muito com o livro da Ilma Veiga, de currículos e 
programas e alguns outros textos que eu não lembro agora.  

 

O que caracterizava agora esse laboratório, pela explicação da professora 

Amanda (e de outros narradores), era a criação de um espaço de estudos e 

exercícios sobre o ensino de uma disciplina específica, objeto da Prática de Ensino 

de cada área. Esses estudos ainda retomavam temas da Didática (só que agora não 

era mais o livro da Turra nem o livro do Nérici, e sim a Didática do Libânio), mas 

estavam voltados para o ensino da disciplina em foco, objeto de leituras e 

discussões mais específicas. O laboratório era também ocasião para exercitar a 
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docência, numa espécie de simulação, em que os alunos davam aulas para os 

próprios colegas, sem terem de treinar, necessariamente, aqueles desempenhos 

calcados nas habilidades técnicas de ensino. 

Observando as anotações feitas pelos professores nos diários da década de 

1990 encontramos registros sobre a realização desses laboratórios.  Porém, como 

essas anotações são geralmente muito sucintas, não há detalhes sobre a maneira 

como cada professor punha em funcionamento esses laboratórios. 

É interessante ressaltar que há também nos diários do período anotações 

relativas à realização de estudos sobre algumas daquelas habilidades que antes 

compunham o treinamento em microensino. Note-se que não era mais o 

treinamento, e sim o estudo daquelas habilidades - que, ao que parece, ainda eram 

consideradas referências úteis à compreensão de certo modelo de ensino. O que 

muda agora são as práticas de trabalho com essas habilidades técnicas. Os textos 

que as explicam passam a ser tratados como leituras para compreender e não 

modelos para treinar. Imprimindo-lhes um novo modo de uso, os professores criam 

outras maneiras de fazer, subvertendo os dispositivos de modelização.  Assim, criam 

um hiato entre os usos e suas prescrições, como nos lembra Certeau (1997).   

A fase do estágio continuava apresentando as mesmas dificuldades 

apontadas desde o início, quando os professores as traziam para discutir nos 

seminários, conforme se lê no relato do professor Newton: 

 

Nós tínhamos sempre um problema que ainda perdura, que é 
exatamente colocar os alunos em uma escola. Porque a gente sabe 
que a Universidade tem um convênio com a Secretaria de Educação 
do Estado do Piauí e também com outros entes, mas eu nunca vi 
esses contratos.  Mas é corrente entre os professores mais antigos 
que existe esse convênio, e então em função desse convênio, 
procurávamos colocar os alunos em escolas públicas do Estado. 
Ultimamente nós temos tido problemas, porque em função de outras 
Faculdades, de outras Universidades, esse campo de estágio tem 
tido certa concorrência. É uma concorrência maior do que era antes, 
e essas dificuldades poderiam ter sido sanadas administrativamente 
através de um núcleo de Prática de Ensino. Um núcleo de gestão 
administrativa da Prática de Ensino. O que eu acho que nem em 
nível de administração superior, nem em nosso departamento ela 
tem funcionado a contento. Daí, um dos grandes problemas que a 
gente tem enfrentado.  

 

A professora Amanda reitera:   
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Você chega e consegue, fala com o Diretor e com o Professor, mas 
não é a escola que acolhe aquele estagiário, é uma concessão. Não 
é uma rotina da escola receber estagiários e que convivam dentro 
daquela escola, aprendendo, fazendo uma prática dentro da escola. 
Muitas vezes o aluno vai lá, dá a aula e vai embora. Então a Prática 
dele se resume àquele horário que ele  substitui o Professor, que 
geralmente está ausente.  

 

Os problemas mais cruciais com relação ao estágio tomam a frente nas 

narrativas. Talvez por incomodarem mais, tenham obscurecido outros aspectos não 

narrados. De qualquer forma, é possível perceber, pelas narrativas acima, que os 

professores reclamavam por condições de realização de uma prática efetiva junto às 

escolas campo, tanto pela garantia do acesso às escolas, quanto pelo acolhimento 

ao estagiário.   

Chama a atenção, na narrativa feita pela professora Amanda – que iniciou 

seu trabalho no DMTE em 1991, portanto, na última década do período estudado 

nesta pesquisa –, a constatação que ela faz sobre a ausência de práticas de decisão 

coletiva, de compartilhamento entre os professores, como se verificava no início da 

disciplina: 

 

Eu lembro da Prática de Ensino, quando eu iniciei, o que tinha de 
ementa era muito frágil. E não tinha um núcleo constituído de 
discussão mesmo do que era a Prática de Ensino. Quer dizer, 
formalmente ele existia, tinha até Coordenação de Prática de Ensino, 
mas não existia um núcleo formado que discutisse as questões de 
Prática de Ensino. Você tinha mais ou menos um grupo que reunia 
um pouco mais em torno da Pedagogia, do curso de Pedagogia, mas 
as Práticas das disciplinas dos cursos de licenciatura como, por 
exemplo: História, Geografia e Matemática, ficavam muito isoladas. E 
a construção do programa ficava em função do Professor mesmo, de 
definição e tudo mais.  Eu me lembro que eu fui construindo o 
programa da Prática de Ensino tentando conversar com outro colega 
sobre a questão.  

 

Por essa altura, grande parte daquele grupo inicial de professores já havia 

se aposentado. Formalmente havia uma coordenação de Prática de Ensino, mas as 

práticas cotidianas, representadas pelas trocas solidárias dentro do grupo, não eram 

mais percebidas pela professora Amanda no grupo remanescente acrescido de 

outros professores então contratados. É assim que a professora Santana explica 

essa mudança: 
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 No começo, como não tinha essa briga dos intelectuais, todo mundo 
se ajudava mutuamente, todo mundo cooperava, era colaborativo. 
Nos últimos momentos a gente dizia assim, ah, não existe mais... 
mas a gente era muito de irmandade mesmo, e foi uma experiência 
muito interessante. Muita gente se tornou compadres e comadres: 
Cecília com Benilde, Leontina com Arlene e Benilde, Ceres com 
Teresinha. E era por aquela aproximação que você passava oito 
horas, todo tempo juntos ali. A gente estendeu essa relação até para 
uma relação mais familiar. A Arlene se sentia responsável pela 
Neuzinha. Era uma relação que a gente ultrapassou o acadêmico, o 
técnico, e passou para uma relação mais afetiva com as pessoas que 
estavam lá. E acho que essa coisa, essa vontade e essa garra eram 
uma coisa boa. Então hoje se vê a diferença.   

 

A diferença assinalada pela professora Santana remete aos processos 

instituidores da disciplina na UFPI, vistos no início desse capítulo. A necessidade de 

por em funcionamento uma disciplina antes apenas prescrita, colocou os 

professores frente ao imperativo de construí-la ao mesmo tempo em que se 

apropriavam de seu próprio trabalho docente. Diante das dificuldades comuns, 

estabeleceram redes de trocas solidárias, privilegiaram o trabalho coletivo e 

sedimentaram relações pessoais que ultrapassaram o ambiente de trabalho. Ao 

mesmo tempo, a necessidade de legitimar o pertencimento da disciplina ao DMTE 

contribuía para a constituição de um perfil docente que conferia identidade ao grupo, 

fortalecendo a disciplina como um espaço de poder e disputa. Naquele momento, 

porém, as diferenças eram marcadas em relação aos outros, aos que estavam fora 

do grupo. Quase três décadas depois, o grupo de professores de Prática de Ensino 

já não é mais exatamente o mesmo, modificado pelas aposentadorias e novas 

contratações, tanto quanto não é mais o mesmo o contexto acadêmico no qual a 

disciplina tem lugar. Esgarçado o liame que aproximava os professores e num 

ambiente acadêmico marcado pela meritocracia, como são hoje as universidades, os 

espaços de poder passaram a ser internamente disputados. A Prática de Ensino, 

como disciplina acadêmica, é parte desta dinâmica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para explicar de que maneira a Prática de Ensino, na Universidade Federal 

do Piauí, foi posta em funcionamento por seus professores, o início da década de 

1970 e o final da de 1990 foram definidos como demarcadores da periodização. O 

início da década de 1970 corresponde à instalação da UFPI, portanto, ao início da 

disciplina naquela instituição. Coincide também com a entrada em vigor da Lei n. 

5.692, de 11 de agosto de 1971, que introduziu alterações na organização da 

educação básica e nos patamares de formação de seus professores. Para o marco 

final o critério adotado foi o estabelecimento das novas diretrizes e bases da 

educação nacional, desta feita incluindo também a educação superior, por força da 

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

Por suposto, uma disciplina como a Prática de Ensino, que lida diretamente 

com a inserção profissional do licenciando no seu campo de trabalho, de algum 

modo pode ser afetada pelas mudanças nesse campo. Entretanto, no caso da Lei 

5.692/71, sua ocorrência no mesmo ano em que a UFPI foi instalada tem relação 

com a instituição e o funcionamento do Departamento de Educação, conforme 

discutido no capítulo cinco, mas não diretamente com a Prática de Ensino na 

perspectiva em que esta foi aqui analisada.  

O mesmo pressuposto orientou a demarcação final da periodização. Deve-

se levar em conta, entretanto, que mudanças decorrentes de novos ordenamentos 

não ocorrem de imediato, requerendo um tempo de adaptação tanto das instituições 

formadoras quanto dos sistemas de ensino. O ano de 1996, então, não representou 

exatamente o limite final do estudo. Por outro lado, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, instituídas pela 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, com os Pareceres que lhe dão 

origem  (CNE/CP 009/2001 e 27/2001), podem ser consideradas um novo marco de 

mudanças na formação, iniciado no começo da década de 2000.  Limitar o período 

analisado ao momento anterior a esse novo marco foi uma decisão de natureza 

metodológica – três décadas seriam um tempo suficiente para observar 

permanências e transformações na disciplina -, a despeito de ter sido necessário 

trazer a noção de prática como componente curricular, introduzida por aqueles 
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instrumentos normativos, para desenvolver a discussão empreendida no primeiro 

capítulo desde trabalho.  

De toda sorte, os balizadores adotados não indicam que o foco deste estudo 

tenha sido dirigido diretamente para as mudanças verificadas na Prática de Ensino 

em decorrência de prescrições normativas. Não apenas as normas relacionadas à 

disciplina, mas igualmente o contexto em que ela surge - desde o mais imediato, no 

caso, a UFPI, ao mais recuado, considerando a história da formação de professores 

no Piauí - constituíram, neste estudo, a moldura dentro da qual foi possível 

compreender o modo como a disciplina foi posta em funcionamento por seus 

professores. 

Dado que as interpretações relativas ao problema formulado já foram 

tratadas ao longo da narrativa da tese, especialmente no capítulo seis, restam 

algumas considerações realmente finais. 

Relembrando as palavras Viñao Frago, nas quais nos apoiamos para 

explicitar a noção de disciplina acadêmica85, cabe olhar agora para o conjunto das 

ações empreendidas pelos professores de Prática de Ensino para por a disciplina 

em funcionamento. Os processos através dos quais esses professores instituíram  a 

disciplina, estabeleceram regras de funcionamento, decidiram pertencimentos e 

criaram dispositivos de legitimação, remete a práticas cujo exercício pressupõe um 

lugar de poder. Nesta perspectiva, é pertinente entender esse conjunto de ações 

como estratégia, no sentido formulado por Michel de Certeau: a estratégia “postula 

um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e portanto capaz de servir de 

base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta” (Certeau, 

2007, p.46).  

Por outro lado, é no interior da prática cotidiana dos professores, na 

experiência viva – que não está nas prescrições estratégicas porque é a própria 

prática – que a disciplina pode ser explicada. Estas “artes de fazer” inventivas, que 

se apresentam como verdadeiras bricolagens e das quais depende a vida cotidiana, 

não se inscrevem na lógica da racionalidade discursiva, embora não sejam de modo 

algum irracionais: apenas permanecem invisíveis na maior parte do tempo. Os 

vestígios deixados por essas artes de fazer constituem um universo movediço, um 

                                                           
85

  Para Viñao Frago (1995) as disciplinas acadêmicas são espaços que agrupam interesses e 
agentes, ações e estratégias: espaços de poder e disputa. Sua história não pode desconsiderar a 
análise dos processos de legitimação de seu corpo docente, representados pela formação, titulação e 
seleção correspondentes. 
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objeto dinâmico e escorregadio. Para alcançar esse objeto é necessário observar os 

usos e apropriações que dele se faz, como orienta Michel de Certeau.  

Os vestígios das práticas cotidianas dos professores de Prática de Ensino 

não contam, por si só, a história da disciplina na UFPI.  Mas, certamente, 

representam sinais importantes para compreendê-la. Escondidos nos escaninhos da 

memória do trabalho docente, esses vestígios foram buscados nos lugares em que 

os professores os guardaram: nos escritos rotineiros e nas suas lembranças.  

Afinal, tanto quanto a escola e as disciplinas escolares, a academia e as 

disciplinas acadêmicas precisam ser olhadas por dentro. 
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