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EDUCAÇÃO SUPERIOR E O MERCANTILISMO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: um estudo das propostas formuladas pelas Instituições de Ensino Superior do Estado do Pará
Paulo Sérgio de Almeida Corrêa (UFPA-CED)

Introdução


Historicamente a formação de professores no Brasil somente passou a adquirir importância a partir do século XIX, na fase imperial, quando se deflagrou a proclamação da Independência política brasileira em relação a Portugal. Foi justamente nesse período que o tema relativo à formação de professores começou a ocupar espaço no debate político nacional, impulsionado particularmente pela Constituição de 1824, bem como pelo Decreto Imperial de 1827, o qual deu origem às Escolas de Primeiras Letras. Posteriormente no período da regência (1831-1840) foram criadas as primeiras Escolas Normais no país, cuja missão consistia no preparo de profissionais para o ingresso no magistério púbico. (Xavier, 1994: 25-124)
Pode-se dizer, portanto, que até então o preparo desses profissionais não constituía uma responsabilidade do Estado, não havendo inclusive iniciativas oficiais nessa direção. Muito embora a educação superior já estivesse sendo desenvolvida por meio do exercício das Cátedras nos cursos isolados de Teologia, Direito, Medicina e Engenharia, a formação de professores não desfrutava dos mesmos privilégios que aqueles cursos acadêmicos possuíam no meio social. (Xavier, Op. Cit.)
Decorridos 171 anos da criação das Escolas Normais, atualmente existe certo consenso quanto ao fato de que a formação dos profissionais da educação deva ser efetivada em nível superior, nos espaços educativos diversificados, sendo a mesma custeada por diferentes fontes de financiamento, tanto aquelas oriundas da iniciativa estatal ou contando com a colaboração do setor privado, sob o argumento de poder “democratizar o acesso” ao ensino mediante a incorporação de maior número de alunos nas vagas dos cursos que são oferecidos. 
Ao longo da década de noventa, a sociedade brasileira fora submetida a um contínuo processo de mudanças no aparelho do Estado. As modificações operadas nesse âmbito, têm se constituído ponto de referência para alavancar a reforma nos setores econômico, político e social, de modo a classificar o Brasil entre os países economicamente competitivos no cenário internacional. No que diz respeito às políticas educacionais, são demasiado fortes os anseios do governo federal visando imprimir alterações no sistema nacional de ensino segundo uma perspectiva mercadológica, provocando divergências e polêmicas quanto aos princípios e finalidades que deverão orientar as reformas educativas, particularmente no que concerne aos rumos delineados para a educação superior e à formação de professores.
Neste artigo procuro estabelecer um debate a respeito do processo de reconfiguração da educação superior brasileira e os efeitos que o mesmo está provocando sobre as políticas destinadas à formação de professores. Tomei como referência da investigação um conjunto de propostas apresentadas por Instituições de Ensino Superior existentes no Estado do Pará, as quais dedicam-se ao preparo dos profissionais para atuar na educação básica. 
A realização deste estudo justificou-se pela necessidade de se entender as mudanças pelas quais estão passando as instituições formadoras em virtude das recentes reformas operadas no aparelho do Estado brasileiro, cujos efeitos vêm repercutindo na educação superior, sobretudo naqueles cursos onde se dá a formação dos professores.  
O percurso reflexivo apresentado ao longo deste trabalho estruturou-se com base nos seguintes questionamentos: 1) Quais têm sido os atuais rumos definidos para a universidade brasileira diante do processo de reforma do aparelho do Estado? 2) De que maneira as reconfigurações da educação superior estão repercutindo nas políticas destinadas à formação de professores no Estado do Pará? Como vêm sendo estruturadas as propostas pedagógicas e curriculares dos cursos ofertados por essas instituições e quais as implicações decorrentes de sua implementação no contexto educacional paraense?
O objetivo geral deste trabalho consiste em compreender as novas características assumidas pelas instituições superiores decorrentes das reformas administrativas e educacionais implementadas pelo governo federal. Enquanto preocupações mais específicas, a pesquisa visa: a)  Refletir a respeito dos atuais cenários apontados para a educação superior brasileira nos anos 90 e seus impactos na formação dos profissionais da educação; b) Identificar os recentes rumos delineados pelas propostas pedagógicas das instituições formadoras do Pará mediante análise dos projetos de formação de professores por elas concebidos; c) Analisar as propostas curriculares dos cursos que estão sendo ofertados por essas instituições e os seus desdobramentos nos perfis profissionais esperados. 
A hipótese orientadora desta investigação parte da premissa de que o processo de reconfiguração da educação superior está afetando sobremaneira a função social das universidades brasileiras, transformando-as em organizações sociais com objetivos mercantis que vêem na temática da formação de professores uma grande oportunidade para imprimir o mercantilismo educacional nos cursos por elas ofertados nesse nível de ensino visando o preparo para atuar na educação básica. 
O artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: em primeiro lugar faz-se o estudo acerca do processo de reconfiguação ao qual está sendo submetida a educação superior brasileira nos anos noventa; a seguir discute-se as políticas voltadas à formação de professores concebidas pelas Instituições de Ensino Superior do Estado do Pará; posteriormente realiza-se uma análise das propostas curriculares dos cursos ofertados por elas; finalizando o texto com a apresentação de algumas considerações a respeito do tema investigado. 

Os dilemas da educação superior face à reforma do Estado
O processo de ajuste estrutural da economia mundial pelo qual vem passando o sistema capitalista nos últimos vinte anos, tem produzindo mudanças significativas na forma de organização dos Estados Nacionais, redefinindo o seu papel e convertendo o aparelho estatal dos países em fase de desenvolvimento em estruturas institucionais cujo objetivo primeiro volta-se para a proteção do mercado globalizado, conseqüentemente a sua implementação e dinamismo naqueles espaços geográficos com perfis governamentais que compactuam com a lógica mercantil e a adotam como referência das ações que tentam imprimir.
Ao tematizar o processo de reforma do Estado desencadeado no Brasil nos tempos atuais, Silva Jr. (1998) considera que, no caso brasileiro, está havendo uma inversão de prioridades no que diz respeito à função desempenhada pelo aparelho do Estado, pois ao invés deste cumprir um papel burocrático e interventor no sentido de proteger e produzir de forma centralizada o Bem Estar Social, sua missão contemporanea passou a priorizar como foco central a eficiência, eficácia e a produtividade/competitividade, incorporando a concepção gerencial advinda do mundo empresarial como princípio regulador das relações sociais, especificamente aquelas estabelecidas no âmbito institucional.
As investidas do governo federal em favor da reforma do Estado constitui uma resposta ao movimento de globalização econômica, o qual para efetivar-se plenamente precisa reduzir a capacidade dos Estados Nacionais de formular as suas políticas sociais. Nesse sentido, os “intelectuais coletivos internacionais”, tais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, UNESCO, CEPAL, etc., por meio do endividamento dos países periféricos, impõe-lhes a subordinação e intervêm nas suas economias a fim de monitorá-las conforme as metas e prioridades fixadas pelo conjunto daqueles países dominantes no cenário político, econômico, tecnológico e beligerante. (Silva Jr. Op. Cit.: 98)
No que se refere às universidades públicas brasileiras, as reformas do Estado têm procurado convertê-las em “organizações sociais” de caráter “público não-estatal”, cujo padrão de funcionamento se dá por meio da efetivação de “contratos de gestão” estabelecidos entre as instituições e o Poder Executivo. Seguindo esses princípios, o governo federal vê-se obrigado a introduzir a “racionalidade mercantil na esfera pública”, de modo a torná-la gerencialmente eficaz e produtiva. 
Neste cenário, a privatização da educação superior constitui uma das metas centrais, cuja concretização a reforma do aparelho do Estado deve viabilizar. Para tanto, torna-se imprescindível a redução da interferência estatal na regulação dos “mecanismos que estruturam o mercado” flexibilizando-os o máximo possível e descentralizando a prestação de serviços públicos sem, contudo, deixar de exercer a sua ação centralizadora no que diz respeito ao controle dos serviços ofertados aos cidadãos/clientes. 
O setor empresarial desfruta atualmente de uma posição privilegiada junto ao poder executivo federal, controlando-o politicamente e interferindo sobremaneira nos rumos da reforma educacional instituída no país nos anos 90. Dentro dessa lógica, as mudanças operadas no aparelho do Estado têm levado ao fortalecimento da expansão do setor privado no campo da educação superior com nefastas conseqüências para o ensino e a formação dos profissionais que freqüentam os cursos ofertados pelas agências formadoras.
No âmbito do Ministério da Educação e Cultura, o setor privado tem conseguido amplas guaridas na defesa dos seus interesses, pois através da edição sistemática de medidas legais o governo federal vem decretando o seu irrestrito compromisso com o ideário privatista mediante a formulação de um duplo jogo discursivo: por um lado procura descaracterizar a educação em todos os níveis como direito público essencial, de outra parte ocorrem investidas oficiais no sentido de publicizar a idéia de que a privatização constitui o elixir para combater os males da ineficiência instalada na esfera pública. (Silva Jr. e Sguissardi, 2001: 25-74)
Com a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, o sistema educacional nacional brasileiro passou a dispor de maior flexibilidade na atribuição das competências entre os entes federativos e a sua conseqüente responsabilidade para com a educação escolar. Através desse amparo legal as instituições e os sistemas de ensino passaram a gozar de maior autonomia organizacional e financeira. Contudo, o poder de controle e de interferência da União sobre a oferta e produtividade escolar foi substancialmente aumentado por conta da utilização de um Sistema Nacional de Avaliação destinado ao monitoramento da educação nacional. Por meio de tais mecanismos, o governo federal espera que as instituições formadoras promovam uma política de aperfeiçoamento permanente para concorrer no mercado de oferta dos bens educacionais, tendo na flexibilidade a possibilidade de construir perfis acadêmicos menos rígidos e mais abertos conforme as condições de oferta de cada instituição. (Cury, 1997: 3-19)
Ao analisar a situação do ensino superior brasileiro nos anos 90, Martins (2000) identifica que este nível educacional está passando por um vertiginoso processo de crescimento quantitativo tanto da estrutura física quanto da sua capacidade de oferta de vagas, bem como tem havido um processo de diferenciação institucional, onde vários tipos de estabelecimentos acadêmicos tais como universidades, estabelecimentos isolados, federações de escolas, faculdades integradas de caráter público e privadas disputam o mercado de oferta de cursos e vagas. 
Na concepção de Martins (Op.Cit., 42-45) a heterogeneidade institucional observada na educação superior representa um fator extremamente positivo para o sistema de ensino nacional, uma vez que por meio desta diferenciação nos perfis organizacionais é possível promover a expansão da capacidade de oferta de cursos e vagas para absorver a demanda egressa do ensino médio. Segundo o entendimento do autor, o problema situa-se na criação de mecanismos efetivos de controle capazes de combinar a expansão com padrões de qualidade acadêmica aceitáveis e uma contínua avaliação acadêmico-institucional. Em que pese a marcante evolução da presença do setor privado no campo da educação superior no Brasil, o autor reconhece ainda que as universidades federais são fundamentais para o desenvolvimento do país, entretanto, o seu modelo de organização e funcionamento encontra-se “esgotado” e é “insatisfatório diante da diversidade regional brasileira”. Para ele “seria mais recomendável o incentivo da prática efetiva de uma pluralidade de modelos acadêmicos” a fim de atender a demanda existente no mercado.
As instituições particulares de educação superior estão se notabilizando como aquele setor que mais cresce em termos de número de vagas bem como na oferta de cursos no país, no entanto elas possuem um corpo docente com baixa titulação acadêmica, fato este que compromete o ensino ministrado em seu interior assim como a formação recebida pelos seus frequentadores, já que o seu compromisso primeiro está assentado no atendimento da demanda sem contudo haver a preocupação em realizar uma efetiva combinação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. (Martins, Op. Cit.50-52)
Já o estudo realizado por Calderón (2000), aponta que as metamorfoses pelas quais está passando a educação superior brasileira decorrem de dois fatores principais: a emergência das universidades mercantis e a institucionalização do mercado de ensino universitário. De acordo com o seu ponto de vista são as “universidades mercantis” as principais instituições promotoras da formação nesse nível educacional que “estão dinamizando o mercado de ensino do terceiro grau”.
Calderón (Op. Cit., 61) considera que o campo acadêmico-universitário a partir dos anos noventa passou a contar com a presença de um “novo ator” social cuja definição ele assim a expressa: “as universidades particulares com explícitos fins lucrativos, geridos enquanto empresas educacionais, oferecendo produtos e serviços de acordo com a demanda do mercado, instituições estas que denominamos universidades mercantis”. 
A introdução das universidades mercantis como parte integrante do sistema nacional de educação superior no Brasil, possibilitou a institucionalização do mercado de ensino universitário, tendo nos princípios da concorrência, da diversificação e da direfenciação os marcos referenciais para a conquista do cidadão-cliente-consumidor. Seguindo essa lógica, as instituições superiores passaram a diversificar a oferta de produtos e serviços educacionais, e isto exigiu uma diferenciação na sua estrutura organizacional e de funcionamento tendo em vista o atendimento às demandas provenientes do mercado. Assim, “o mercado de oferta” encontra-se representado pela “grande diversificação de produtos e serviços, colocados no mercado por universidades com os mais variados perfis e missões institucionais” . (Calderón, Idem.: 67) 
Ao estabelecer uma caracterização das universidades mercantis, o autor destaca os seguintes traços emblemáticos que a configuram: predominância da lógica empresarial, da procura do lucro; investem onde percebem que há demanda e, portanto, podem obter lucro; investimento em regiões onde há demanda com poder aquisitivo para adquirir produtos educacionais; dá prioridade aos cursos que apresentam grande demanda e baixo custo de investimento financeiro; contrata professores pelo regime de trabalho hora/aula; faz com que a universidade se torne um espaço de produção fordista de diplomas; contrata professor com baixa titulação para reduzir custos; precária qualidade dos cursos oferecidos. (Calderón, Idem.: 69-71)
Apesar das configurações e metamorfoses atuais vividas no campo da educação superior, Calderón conclui seu trabalho evidenciando que “foram as universidades mercantis que possibilitaram a democratização do ensino superior e foi a partir da presença delas que um número de pessoas pôde ter acesso a uma universidade”. (Ibid. Idem.: 71)
Vejamos na seção seguinte como a lógica mercantil está ganhando meterialidade no contexto educacional do Estado do Pará, a partir da análise dos projetos institucionais de formação de professores propostos pelas IES locais que atuam nesse âmbito. 

A expansão da Educação Superior no Estado do Pará e as suas repercussões na formação de professores


Segundo as informações estatísticas oficiais divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, o sistema de educação superior brasileiro vem passando por um acelerado processo de diversificação nas suas condições organizacionais de oferta, cujas repercussões evidenciam-se no crescimento da matrícula, na ampliação do número de cursos disponíveis e na elevação do número de instituições com cursos de graduação.
No que concerne à matrícula na graduação os dados do INEP (2000) revelam que as regiões Norte (22%) e Centro-Oeste (20%) destacaram-se pelo maior crescimento de matrículas e de cursos 46% e 30% respectivamente. No entanto, o aumento no úmero de instituições fica sob a liderança das regiões Sul (19%) e Nordeste com (11%) do total das IES criadas no país. 
As estatísticas do Instituto mostram ainda que está havendo o fenômeno do aumento da matrícula nas instituições que atuam no interior. Especificamente na região Norte a matrícula no interior chegou a crescer 33% contra apenas 19% da capital. Este cenário um tanto quanto animador evidencia que está ocorrendo um processo acelerado de desconcentração e deslocamento das instituições de educação superior para o meio rural, fato este que levanta suspeitas quanto aos interesses subjacentes a essa política de expansão. 
Observando-se os dados relativos à região Norte, constata-se que os estados do Pará (38.902) e do Amazonas (20.096) representam as unidades federadas que congregam o maior número de matrícula nos cursos de graduação das instituições de ensino superior. Além disso, é importante registrar que a maior demanda tem se dirigido para o curso de pedagogia com um total de 9.572 alunos matriculados no ano de 1998. 
Quanto ao item distribuição da matrícula nos cursos de graduação segundo a dependência administrativa, na região Norte as IES federais dominam com 54,0% do total, seguida de perto pelas privadas 33,5%, sendo o restante distribuído entre as estaduais 11,4% e municipais 1,1%. As universidades são responsáveis pela absorção de 74,1% da demanda enquanto os estabelecimentos isolados ficam com 24,0% e as faculdades integradas e centros universitários incorporam apenas 1,9% do corpo discente.
Olhando-se para a configuração assumida pelo corpo docente em efetivo exercício nas instituições de educação superior da região Norte, percebe-se que 26,2%  atua sem dispor de uma qualificação em nível de pós-graduação, 42,1% possui curso de especialização, 24,7% diplomou-se em cursos de mestrado e 7,0% especializou-se em programas de doutorado. Estes fatores levam a concluir que a qualificação do corpo docente que atua nas IES é muito baixa concentrando-se basicamente em especialistas e graduados.
Seguindo o mesmo princípio da diversificação, concorrência e diferenciação do sistema de educação superior já comentados na seção anterior, o estado do Pará tem experimentado gradativa expansão nas matrículas dos cursos de graduação com a presença do setor público e privado. 
De acordo com o estudo de Camargo e Chaves (2001), na realidade da capital paraense o atendimento da demanda estudantil nesse nível de ensino conta com a participação de três universidades (Universidade Federal do Pará, Universidade do Estado do Pará e Universidade da Amazônia) duas faculdades isoladas (Faculdade de Ciências Agrárias do Estado Pará e Faculdade Ideal) dois centros de ensino (Centro de Ensino Superior do Pará e Centro Federal de Educação Tecnológica) e um instituto (Instituto de Estudos Superiores da Amazônia).
A análise acerca do processo de expansão da educação superior no estado do Pará efetivada pelas autoras evidencia que as instituições privadas estão aumentando consideravelmente a sua participação tanto na cobertura das matrículas quanto na oferta de cursos de graduação. Isto faz supor que o princípio da mercantilização da educação superior também está paulatinamente se materializando no contexto paraense, posto que 39,97% dos alunos que ingressaram no sistema tiveram as suas matrículas registradas em instituições privadas, os 60,03% restante foram aprovados nos processos seletivos das instituições públicas federais e  da estadual.
Dentre os cursos de graduação que tiveram a sua expansão impulsionada nos últimos anos, a Licenciatura Plena em Pedagogia e o curso de formação de professores assumiram uma posição destacada na política desenvolvida pela UFPA, UEPA, UNAMA e o CEFET-PA. No entanto, há necessidade de se explicitar a lógica e os princípios consubstanciados nas propostas de formação de professores apresentadas bem como os mecanismos acionados por essas instituições para promover tal crescimento. 


Os cursos destinados à formação de professores: uma análise das propostas curriculares existentes


A partir das exigências legais impostas pela LDB nº 9.394/96, ficou estabelecido que até o término da década da educação em 2006, todos os professores que atuam na educação básica deverão estar qualificados em cursos de formação de professores que lhes permita adquirir competências para o exercício da docência na educação infantil e séries iniciais. 
São quatro as IES do Pará que estão dedicando-se à formação dos profissionais da educação a saber: UEPA, UFPA, UNAMA e o CEFET. Cada uma delas possui um projeto específico visando interiorizar/expandir o ensino de terceiro grau, sendo que a Universidade Federal do Pará é aquela com maior tempo de experiência na difusão do ensino para o meio rural.
Por conta dos determinantes legais dirigidos para o sistema nacional de educação, os municípios paraenses também se viram pressionados a buscar saídas no sentido de poder elevar a qualificação dos professores que atuavam na educação infantil e ensino fundamental. Para tanto, os recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF, instituído com a lei 9.424/96 – foram acionados pelos poderes públicos municipais com o objetivo de assegurar aos profissionais da educação o acesso a um curso de nível superior.
Uma vez estabelecida essa obrigatoriedade, as IES começaram a formular programas de interiorização voltados à formação de professores visando atender uma demanda específica advinda dos municípios. No entanto, para firmar o contrato/convênio com o poder público municipal o fator tempo de duração do curso representava um item fundamental que poderia resultar na aprovação ou não das propostas submetidas à apreciação.
São quatro as Instituições de Ensino Superior do Pará que se encontram envolvidas com a formação de professores Além da presença marcante dessas instituições superiores, outras universidades estão intervindo narealidade paraense nos cursos de formação de professores, tais como: Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e Universidade do Vale do Acaraú-CE (UVA). Elas também concorrem no mercado de oferta de cursos com finalidade de preparar professores para a rede municipal de ensino.. Vejamos como estão estruturadas suas propostas tomando por referência as seguintes categorias analíticas: Objetivo da Formação, Perfil Profissional, Forma de Oferta e Valor do Curso, Duração do Curso, Condições Contratuais, Organização do Desenho Curricular.
Ao analisar as suas propostas de formação, nota-se que todas as IES (UFPA, UEPA, UNAMA, CEFET) estabelecem como Objetivo da Formação a elevação da escolaridade dos professores da rede municipal que já atuam de 1ª a 4ª série do ensino fundamental havendo, contudo, alguns pontos que as diferenciam entre si: tanto a UEPA como a UNAMA acrescenta nas suas preocupações a capacitação em serviço ou através do treinamento em serviço respectivamente. Outro diferencial apontado no documento da UNAMA destaca o interesse em formar unitariamente o professor e o gestor escolar. A UFPA menciona uma preocupação em qualificar professores e aumentar a sua escolaridade bem como a consciência da cidadania, enquanto que o CEFET direciona a sua proposta para professores já atuantes que dispõem ou não da formação em nível do ensino médio no curso de magistério.
No que se refere ao Perfil Profissional, as propostas estudadas indicam que as IES procuram diferenciar o perfil profissional do produto ofertado no curso de formação de professores acrescentando certos componentes estratégicos no mercado. A UEPA fala da formação de professores para o Pré-Escolar e 1ª a 4ª série do ensino fundamental adicionando o termo professor-educador que possa ser pesquisador, socializador e motivador do aluno. Já a UNAMA habilita o seu profissional na Licenciatura em Pedagogia para atuar com educação infantil, 1ª a 4ª série do ensino fundamental e gestão escolar. Na proposta da UFPA visa-se formar professores para o exercício da docência e das diferentes dimensões do trabalho pedagógico em âmbito formal e não formal. No projeto do CEFET, por sua vez, encontramos o interesse em formar o professor multidisciplinar para a educação infantil e ensino fundamental com ênfase nas ciências e na tecnologia. 
Analisando-se a categoria Forma de Oferta e Valor do Curso, percebe-se que todas as propostas prevêem o desenvolvimento do curso por meio da implementação do sistema de ensino baseado em módulos. Variando-se, no entanto, o período e tempo de duração dos mesmos. A UFPA oferece um curso de Licenciatura Plena em Pedagogia bastante extenso abrangendo um total de nove móduos, sendo que o valor total do curso corresponde a R$ 240.000,00. No caso da UEPA, o Curso de Formação de Professores é ofertado em regime especial como Licenciatura Plena e ministrado através de quatro módulos de maneira semestral-intervalar de forma intensiva. A UNAMA por sua vez, estabelece uma forma de oferta que se realiza em seis etapas com quatro módulos de disciplinas cada uma, sendo que os períodos intervalares de março a junho e agosto a dezembro são destinados a estudo individualizado a distância; o valor do curso é de R$ 283.265,29. O CEFET desenvolve o seu curso aplicando cinco módulos. Nos documentos da UEPA e do CEFET não foi possível encontrar referências ao custo do curso. Há portanto uma variação no tempo e na forma com que são executados os módulos, com implicações na qualidade da formação e na produtividade dos cursos freqüentados.
Ao me deter na apreciação da categoria Duração do Curso, constatei que tanto a carga horária quanto o tempo percorrido para se obter a titulação apresentam-se de variadas formas e isto é um fator que vem induzindo as IES a concorrerem entre si para exporem os seus produtos no mercado do ensino. Na UFPA o curso conta com uma carga horária de 3.200h com duração mínima de quatro anos e máxima de seis. No caso da UEPA a realização do curso é feita com 2.862h com duração máxima de dois anos. O curso formulado pela UNAMA integraliza 3.276h e se prolonga por três anos de atividades acadêmicas. A proposta do CEFET fixa uma carga horária de 3.200h e um tempo de dois anos e meio de curso.
Verificando-se as Condições Contratuais estabelecidas nos convênios firmados para a realização dos cursos, nota-se que as exigências contratuais também variam e chegam a impor ao município pesadas obrigações. No âmbito da UFPA, há o compromisso com a realização de vestibular específico; o curso será ministrado por professores do Centro de Educação para evitar a terceirização de serviços, será observada a especificidade da clientela atendida. A UEPA estabelece a assinatura de um termo de compromisso; destina-se a professores atuantes pertencentes aos quadros funcionais das redes de ensino municipais; tem o exercício do trabalho docente como condição de ingresso e permanência no curso. O documento da UNAMA prevê que a turma será composta de 50 alunos; fará o ingresso através de processo seletivo específico para os professores da rede municipal de educação; o município deverá disponibilizar sala de aula com conforto adequado, um computador com impressora, biblioteca disponível, laboratório de informática, equipamentos local (retro-projetor, televisão de 20’, um vídeo e um projetor de slides, apoio aos professores – transporte). Quanto aos quesitos demandados pelo CEFET temos o ingresso por meio de processo seletivo; é um curso destinado a professores com ensino médio ou magistério; realiza a formação de professores por treinamento em serviço. 
Por último, na categoria Organização do Desenho Curricular, as propostas formuladas pelas IES apresentam significativas diversificações na estruturação dos seus respectivos desenhos curriculares, havendo aproximações e diferenças entre uma e outra. Na UFPA, o percurso acadêmico do aluno relaciona-se com um currículo que está organizado em núcleos de conteúdos básicos núcleos de conteúdos específicos e núcleos de conteúdos eletivos, os quais se materializam em disciplinas, estágios curriculares e profissionais, seminários, monitorias, eventos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, outras atividades. A matriz curricular da UEPA encontra-se estruturada em quatro módulos, sendo que os seus conteúdos se distribuem em três áreas: fundamentação do ensino básico, fundamentação pedagógica e a de prática. 
A proposta curricular da UNAMA está montada com base em disciplinas, atividades e práticas e estabelece um compromisso com uma educação que favoreça a aquisição do saber, por meio do estabelecimento de um compromisso político e da competência técnica do professor. Já o modelo curricular concebido pelo CEFET está composto de um currículo modular moderno inspirado na flexibilidade, na contextualização, na atualidade social, econômica, política e tecnológica; ele visa a formação de competências para a laboraidade.
Como se pode notar, o sistema de educação superior existente no contexto paraense também está sofrendo um processo de diversivicação, onde além das universidades federal, estadual e particular, o centro tecnológico igualmente vem disputando um lugar no mercado de venda dos cursos de formação de professores para atuar na educação infantil e séries iniciais. 

Considerações finais


As reflexões construídas a partir do referencial teórico utilizado evidenciam que a reforma do aparelho do Estado brasileiro representou uma estratégia política e econômica essencial para se promover o desmonte do Estado Nacional, a fim de torná-lo refém do setor privado que detém a hegemonia no país, com graves conseqüências sobre os direitos e garantias sociais conquistados pela sociedade civil, tal é o caso da educação, cujo direito ao invés de ser uma prerrogativa e portanto um dever do Estado assegurá-lo, converteu-se numa mercadoria, onde o seu acesso está condicionado à possibilidade que o indivíduo tem de financiar pelo usufruto desse bem de consumo.
O estudo revelou ainda que as universidades localizadas no estado do Pará também estão seguindo uma tendência nacional e procuram conceber as suas propostas de formação segundo a lógica da concorrência de mercado e, na disputa pelo cidadão-cliente-consumidor, elas passaram a oferecer produtos educacionais com perfis diferenciados e para uma demanda igualmente diferenciada que são os professores em pleno exercício do magistério, mas sem a devida qualificação para tal. 
Além disso os cursos de contrato formulados e implementados por essas IES nas localidades municipais do Pará, têm na diversificação de suas propostas uma característica fundamental, pois as múltiplas formas de oferta, o custo cobrado pelo curso, o tempo de duração, o perfil profissional e a organização curricular, são componentes que exercem peso considerável na hora de concorrer no mercado do ensino de terceiro grau.
O itinerário da pesquisa empreendida confirma a hipótese segundo a qual o processo de reconfiguração da educação superior está afetando sobremaneira a função social das universidades brasileiras, transformando-as em organizações sociais com objetivos mercantis que vêem na temática da formação de professores uma grande oportunidade para imprimir o mercantilismo educacional nos cursos por elas ofertados nesse nível de ensino visando o preparo para atuar na educação básica. O caso do Pará constitui exemplo emblemático dessa metamorfose.
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	ANEXO

RELAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ E OS 
CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES POR ELAS OFERTADOS NO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO

Instituição Promotora

Objetivo da Formação

Perfil Profissional
Forma de Oferta e Valor do Curso

Duração do Curso

Condições Contratuais
Organização do Desenho Curricular

Início 1986

U F P A


Qualificar Profesores que atuam na rede municipal de encino, de modo a contibuir para o aumento da escolaridade e da consciência da cidadania; elevar a escolaridade de professores de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental que atuam nas escolas do município.

Formar professores para o exercício da docência e das diferentes dimensões do trabalho pedagógico em âmbito formal e não formal.

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia  realizado sob a forma modular com nove módulos totais
Valor de R$ 240,000,00

O curso tem uma carga horária de 3.200h e terá a duração mínima de 04 anos e máxima de 06 anos.

Realização de vestibular específico; ministrado por proofessores do Centro de Educação para evitar a terceirização de serviços; observar as especificidades da clientela atendida

Currículo está organizado em núcleos de conteúdos básicos , específicos e eletivos, os quais se materializam em disciplinas, estágios curriculares e profissionais, seminários, monitoria, eventos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, outras atividades.

Início 1999

 
U E P A


Programa de Interiorização do Curso Formação de Professores visa investir na formação inicial do professor de educação básica a nível superior, por meio de projetos pedagógicos que priorizem a capacitação em serviço e busquem a avaliação sistemática de sua prática na melhoria da formação pedagógica do professor; Atender às solicitações das secretarias municipais e da comunidade educacional em geral que trabalham em parceria com a UEPA. 


Formação de professores para o Pré-Escolar e 1ª a 4ª sére do ensino fundamental.
Professor-educador que possa ser pesquisador, socializador e motivador do aluno; tomar sua prática diária como campo de pesquisa; reconstruir conteúdos e metodologias;considerar a pesquisa como princípio educativo

Curso de Formação de Professores para Pré-Escolar e 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. 
O curso é ofertado em regime especial como Licenciatura Plena, ministrado em 4 módulos. O regime é semestral-intervalar de forma intensiva.

Possui uma carga horária total de 2.862h distribuídas entre atividades teóricas e práticas
A duração prevista é de 02 anos

Assinatura de um termo de compromisso;
Destina-se a professores atuantes na educação Pré-Escolar e 1ª a 4ª série do ensino fundamental pertencentes aos quadros funcionais das redes de ensino municipais, tendo o xercício do trabalho docente como condições de ingreso e permanência no curso

A organização curricular se estrutura em 4 módulos, cujos conteúdos se distribuem em áreas de fundamentação do ensino básico, fundamentação pedagógica e a de prática.

Início 1999


U N A M A


Programa Especial de Interiorização de Licenciaturas. Compromisso de habilitar todos os profesores em nível superior ou capacita-los através de treinamentos em serviço.
Democratização do aceso; implementar políticas educacionais visando a melhoria da educação básica e a formação dos professores.
Formar unitariamente o professor e o gestor escolar

Licenciatura em Pedagogia (educação infantil; 1ª a 4ª série do ensino fundamental; gestão escolar).

Disciplinas realizadas em seis etapas, cada uma cosntituída de quatro módulos de disciplinas e os períodos intervalares – março a junho e agosto a dezembro – são destinados a estudo individualizado a distância, a prática de ensino, os seminários específicos e o trabalho de conclusão de curso.
Valor total R$ 283.265,29 dividido em 34 parcelas

Tem a duração de 03 anos com carga horária de 3.276 horas


Turma composta de 50 alunos; ingrasso através de processo seletivo específico para os professores da rede municipal de educação.
O município deverá disponibilizar: sala de aula com conforto adequado, um computador com impressora, biblioteca disponível, laboratório de informática equipamentos local (retro-projetor, televisão de 20’, um vídeo e um projetor de slides, apoio aos professores (transporte)

Formação embasada no compromisso político e na competência técnica
Currículo montado com base em disciplinas, atividades e práticas, compromisso com uma educação que favoreça a aquisição do saber


Início 2001

C E F E T


Proposta de Curso Superior de Formação de Professor Multidisciplinar na Educação Infantil e Ensino Fundamental com Ênfase em Ciências e nas Tecnologias.

Habilitação de professores já atuantes, mas apenas detentores do ensino médio ou equivalente ao magistério

Formação de professor multidisciplinar para a educação infantil e ensino fundamental com ênfase nas ciências e na tecnologia







O desenvolvimento do curso é feito por meio do sistema de módulos totalizando cinco módulos

Possui uma carga horária total de 3.200 horas distribuídas entre disciplinas, prática pedagógica docente e a prática de estágio, tem a duração de 02 anos e meio.

Ingresso por meio de processo seletivo; destinado a professores com ensino médio ou magistério; formação de professores por treinamento em serviço

Formação de professores composta de um currículo modular moderno inspirado na flexibilidade, na contextualização, na atualidade social, econômica, política e tecnológica considerando os valores éticos e estéticos na formação de competências para a laboralidade



