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1 INTRODUÇÃO

A modernidade é uma passagem quase permanente de oportunidades, ocasiões,

desejos, prazeres e realizações a serem perseguidas continuamente. Nas sociedades líquidas,

há uma desregulamentação das ocupações antes normatizadas pelo Estado em prol do bem

comum, ao contrario: há uma “individualização” das responsabilidades, no qual os seres

precisam tatear em suas “liberdades” e solitudes os caminhos a serem trilhados por suas

inteiras responsabilidades (BAUMAN, 2001).

A cultura do desapego, da descontinuidade e do esquecimento parece ser uma das

características mais marcantes da atualidade. Neste trabalho buscamos discutir a formação

inicial docente nesta sociedade aparentemente sem controle em que vivemos. Interessa-nos

saber de que forma dois cursos de licenciatura em Letras, com Projetos Político-Pedagógicos

distintos que fazem parte da mesma Universidade (UNIPAMPA) em regiões de fronteira entre

Brasil e o Uruguai problematizam questões sobre Cultura da Modernidade em seus

componentes curriculares. Para tanto, analisaremos os Projetos Político-Pedagógicos de

ambos os cursos, das cidades de Bagé e Jaguarão, à luz dos pressupostos teóricos encontrados

em Bauman (2013, 2005, 2001 e 1998) e Grimson (2012) entre outros.

2 DIÁLOGOS TEÓRICOS

Se retornarmos às sociedades ágrafas, constataremos que estas possuíam uma

educação informal, na medida em que os valores e as habilidades requeridas para se viver

nestas sociedades pequenas e, de certa forma mais homogêneas, eram transmitidos de pai para

filho. Assim, a educação, ou a transmissão de conhecimentos e valores, era uma



responsabilidade familiar, pois a profissão e/ou função dos filhos era herdada a partir da

exercida pelos seus pais (LAKATOS, 1990).

Após a Revolução Industrial, na Europa, foram criadas organizações específicas

voltadas para a tarefa de educar, uma vez que as novas tecnologias passaram a exigir a

apropriação de conhecimentos mais complexos. Desse modo, a educação passou a ser

responsabilidade do Estado, tornando-se assim mais aberta e democrática, pois, até então, as

escolas eram frequentadas apenas por membros pertencentes às elites (LAKATOS, 1990).

Com essa necessidade de sistematização do conhecimento, o espaço de ensino foi

reformulado, de modo que todos os alunos, conforme Soares (2004, apud PETITAT, 1994. p.

144)1, deveriam ser mantidos em um mesmo espaço físico, sendo necessária, portanto, a

organização do tempo de ensino, do planejamento das atividades e do próprio conhecimento a

ser transmitido e aprendido. Contudo, gradativamente, surgiram os graus escolares, as

matérias, as disciplinas, etc.

Em meio a esta institucionalização da escola, o conhecimento também sofreu um

processo de burocratização, pois foi:

transfigurado em currículo, pela escolha de áreas de conhecimento

consideradas educativas e formadoras, e em disciplinas, pela seleção, e

consequentemente exclusão, de conteúdos em cada uma dessas áreas, pela

ordenação e sequenciação desses conteúdos, processo através do qual se

instituem e se constituem os saberes escolares (SOARES, 2004, p. 156).

O currículo, por sua vez, tornou-se o instrumento que integrou e sistematizou os

conhecimentos considerados relevantes de serem estudados pelos aprendizes, e se constituiu

como um significativo instrumento, utilizado por diversas sociedades, responsável pelo

desenvolvimento dos “processos de conservação, transformação e renovação dos

conhecimentos historicamente acumulados para socializar as crianças e os jovens segundo

valores tidos como desejáveis” (MOREIRA, 2008, p. 11).

É possível perceber, também, que com esta expansão do conhecimento ocorrida no

século XIX, as redes de produção deste se transformaram em disciplinas mais ou menos

isoladas umas das outras, e, foi neste processo, que surgiu a emergência de um currículo

escolar centrado na disciplina como um ponto fundamental para a socialização dos estudantes

1PETITAT, A. Produção da escola, produção da sociedade; análise sócio-histórica de alguns momentos
decisivos da evolução escolar no ocidente. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.



(MOORE et al, 2001) (grifo nosso). Desde sua invenção, o currículo vem funcionando como

“um dos mais poderosos dispositivos encarregados de fabricar o sujeito moderno” (VEIGA-

NETO, 2001, p. 235).

No início do século XX, as primeiras sistematizações a respeito do currículo foram

desenvolvidas, e uma das concepções iniciais a seu respeito foram as definições de Bobbit2:

Bobbitt define o currículo como uma especificação precisa de objetivos,

procedimentos e métodos para a obtenção de resultados que possam ser

mensurados. Ou seja, o currículo é apenas uma questão técnica, científica, de

organização, planejamento, execução e avaliação (GEREZ et al, 2009, p.

78).

Torna-se necessário apontar, após a explanação da concepção de Bobbit, que sua

definição faz parte das Teorias Tradicionais sobre o currículo, as quais se preocupam em

apenas organizar e avaliar os conteúdos escolares como verdades absolutas, com o objetivo de

formar seres ajustados ao sistema preexistente a eles (GEREZ et al, 2009).

Esta concepção, mais ou menos inicial e já ultrapassada, se ofuscou frente às Teorias

Críticas do Currículo, surgidas no início da década de 60, as quais reconhecem que “todo

conhecimento é produzido histórica e culturalmente, portanto, sua dimensão político-

ideológica é condição inerente” (GEREZ et al, 2009. p. 76-77).

Percebe-se que estas teorias, as quais tinham como base o marxismo em suas mais

diversas vertentes, desconstroem a concepção de neutralidade do currículo e denunciam que a

escolha daquilo que deveria ser ensinado nas escolas por si só já privilegiava um modelo de

sociedade e uma classe social específica. Neste período, autores como Althusser, Bowlles e

Gintis, e Bourdieu e Passeron se destacaram por suas teorias. É importante atentarmos, nesse

período, para a visão mais crítica a respeito da história, não vista apenas como o retrato da

realidade, mas como uma construção social, discursiva e ideológica.

Na década de 90, a chamada “crise da teoria curricular crítica” foi apontada por

estudiosos no Brasil (como LOPES et al, 2002), a qual evidenciou que, no momento atual, a

tendência dos estudos deve ser a “mescla entre o discurso pós-moderno e foco político na

teorização crítica” (LOPES et al, 2002. p. 47), nos quais se situam as Teorias Pós-Críticas do

currículo.

Desta forma,

2Bobbitt, F. The curriculum. New York: Houghton Mifflin, 1918.



essas teorias, ao abandonarem as metanarrativas típicas das Teorias Críticas,

deslocam seu olhar para a compreensão, por meio da linguagem, dos micro-

contextos e das relações de poder, da construção das identidades, das

subjetividades, das diferenças e destacam como o currículo, entendido como

uma prática discursiva, está imbricado na construção de quem somos como

indivíduos (GEREZ et al, 2009. p. 77).

Assim, as teorias pós-críticas do currículo se voltam para a análise dos processos de

dominação construídos no discurso e, não apenas, para as relações sociais propriamente ditas,

pois, partem do princípio de que não somente as classes sociais influenciam no currículo, mas

também os gêneros, as etnias, as idades, as sexualidades, etc. (SILVA, 2000).

Portanto, a concepção de currículo atual se resume na definição de Macedo (2007):

[o currículo é um] artefato socioeducacional que se configura nas ações de

conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar,

implementar/dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, competências e

valores visando uma “dada” formação, configurada por processos e

construções constituídos na relação com conhecimento eleito como

educativo (MACEDO, 2007, p. 24,25).

Não obstante, o estudo do surgimento, finalidades e concepções do currículo denota

este como “um espaço de poder, um campo de lutas” (SOUZA et al, p. 05) e nos esclarece

que o currículo é um construto social, e, portanto, passível de ser estudado, modificado e

questionado.

O memorial do currículo é fundamental, na medida em que “uma sociedade mal

colocada em relação ao tempo é também uma sociedade mal colocada em relação ao sentido

que se forma sempre ‘na relação do antes e depois, do passado e do futuro, quer dizer, numa

relação com a memória” (CANDAU, 2011. p. 186).

Quando nos referimos às normas, regras e controles disciplinares pelas quais são

dirigidas as condutas dos indivíduos e dos grupos, chegamos ao chamado poder disciplinar de

Foucault (1977), para quem as relações de poder não estão localizadas no aparelho do Estado,

ao contrário disso, essas relações encontram-se disseminadas nos níveis mais elementares da

sociedade.



Dessa forma, Foucault (1997) compreende que as instituições coletivas são

mecanismos operatórios de prática, que regulam e medeiam as relações sociais. Na

dissociação do poder, surge a disciplina, que através das hierarquias, individualizações,

classificações e vigilâncias mantêm os indivíduos sob controle. A escola é uma das

instituições coletivas responsáveis de propagar e manter a ordem, criando, em seus

frequentadores, relações de poder dependentes carregadas de ordem, submissão e burocracia.

A obsessiva manutenção da ordem permite à escola ser o aparato ideológico do Estado

que dispõe de mais tempo de audiência obrigatória. Ao contrário da visão habitualmente

iluminista e fundamentalmente idealista que temos da escola: uma instituição que edifica o

espírito e através do saber dá a liberdade, é estranho não concebermos que é na escola que se

perpetua os mecanismos de silenciamento dos sujeitos (ENGUITA, 1989).

Como Foucault (1977) afirmou, é no discurso que se articulam o poder e o saber,

corroborando a ideia de que as ideologias estão presentes na linguagem, sendo o discurso, o

reflexo e a representação das relações e das entidades sociais, as quais são também

construídas neste e por este.

Podemos compreender assim, que os estudos da linguagem (prática social) apontam as

concepções existentes sobre os atores sociais nas praticas discursivas, o que pode permitir,

desta forma, que injustiças sociais, relações de dominação/submissão, entre outros problemas,

possam vir a ser modificados e restaurados. As análises devem compreender antes de tudo,

que os mecanismos de poder e saber, defendidos nos discursos educacionais em relação à

pedagogia, não se encontram somente nestes, mas também nos argumentos utilizados para a

sua formulação (GORE, 1994).

O papel do currículo é disseminar a cultura, o que envolve disputas simbólico-

discursivas, na medida em adquirem um caráter de “política cultural” (HALL, 1997) e são (e

podem e devem ser) significados de maneiras distintas em contextos diferentes.

Atualmente,

até os mais céticos têm se obrigado a reconhecer que os significados são

subjetivamente validos e, ao mesmo tempo, estão objetivamente presentes no

mundo contemporâneo — em nossas ações, instituições, rituais e práticas. A

ênfase na linguagem e no significado tem tido o efeito de tornar indistinta,

senão de dissolver, a fronteira entre as duas esferas, do social e do psíquico

(HALL, 1997. p. 20).



3 SOBRE A UNIVERSIDADE

A Universidade Federal do Pampa é uma universidade situada nas regiões de fronteira

do estado do Rio Grande do Sul. Tal instituição é consequência de reivindicações das

comunidades da região, as quais encontraram “respaldo na política de expansão e renovação

das instituições federais de educação superior, promovida pelo governo federal3” (PPC, 2013,

p. 6). É uma universidade multicampi, atuando nas cidades de São Borja, Itaqui, Alegrete,

Uruguaiana, São Gabriel, Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Santana do

Livramento4.

Segundo a Lei nº 11.6405, de 11 de janeiro de 2008, a qual instituiu a criação da

Fundação Universidade Federal do Pampa, esta tem por objetivos fornecer ensino superior

para a região, desenvolver pesquisas em diversas áreas do conhecimento e agenciar a extensão

universitária.

A principal responsabilidade da universidade na região da fronteira (Brasil com

Uruguai e Argentina), no que se refere aos cursos de licenciatura, dentre estes os cursos de

Letras, foi a de suprir determinadas carências da região (metade sul do Rio Grande do Sul)

demonstradas através dos baixos resultados em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do

Estado do Rio Grande do Sul (SAERS).

3.1 CONCEPÇÃO DA UNIVERSIDADE

Por ser uma universidade pública, a UNIPAMPA deve garantir acesso aos mais

amplos setores sociais de modo democrático, contribuindo, assim, com uma sociedade mais

igualitária. Deve também manter-se em constante diálogo entre as áreas do conhecimento,

estruturando-se em relações interdisciplinares, e com o apoio da sociedade na qual está

inserida (PPC, 2013).

Nesse sentido, a universidade possui uma concepção de conhecimento como

construção, no qual a mera reprodutibilidade não é ideal, tampouco estimulada. Propõe-se

pela instituição, em suas concepções, que nas práticas educativas os aprendizes sejam

estimulados em suas capacidades reflexivas.

3Projeto Político Pedagógico de Curso: Universidade Federal do Pampa – Campus Bagé, Curso de Licenciatura
em Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa.
4Os dois campi que possuem cursos de Letras são Bagé e Jaguarão, e serão os enfocados nesta pesquisa.
5Ver referências.



Assim, a UNIPAMPA,

concebe que o conhecimento se faz possível por meio de um complexo de

relações e práticas emancipatórias de uma educação pautada na liberdade e

autonomia dos sujeitos, na construção de sua identidade e na percepção de

habilidades reflexivas que sejam efetivamente transformadoras,

intervenientes e fundamentadas (PPC, 2013, p.7-8)

A universidade, como instituição social, compromete-se também com a ética, na

medida em que deve refletir sobre escolhas e intencionalidades de seus projetos de ensino,

suas propostas de extensão, seus temas de pesquisa e seus currículos nos mais diversos cursos.

A instituição compromete-se também em respeitar a pluralidade de discursos e práticas

pedagógicas, a partir do diálogo, compreendendo que, no que tange ao conhecimento, sempre

há novos diálogos e conexões a serem feitas.

3.2 CAMPUS BAGÉ

O Curso de Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa da UNIPAMPA,

Campus Bagé, busca formar professores de língua portuguesa e literatura para a Educação

Básica. Consta em um curso noturno, de duração mínima de 4 anos e engloba três grandes

áreas de formação: Educação, Português/Linguística e Literaturas de Língua Portuguesa.

Segundo o Projeto Político Pedagógico do curso de Letras deste campus, o Curso de

Licenciatura em Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa investirá na

articulação das demandas da sociedade contemporânea e as demandas da região da campanha

em particular. (DIALOGA COM O LOCAL E O GLOGAL DE HALL, EM A

IDENTIDADE CULTURAL NA PÓS-MODERNIDADE) Isto é, trata-se de formar sujeitos

que articulem sua autonomia e compromisso social, em uma formação que parta das

peculiaridades locais de modo a enriquecê-las e/ou superá-las, firmando a razão de existência

da universidade nesse contexto.

O curso de Letras possui a concepção de que a linguagem é um fenômeno político,

social, histórico, ideológico, cultural e psicológico. Nesse sentido, o estudo da linguagem não

é prescritivo, uma vez que esta se constitui em um fenômeno histórico, heterogêneo e

variável. Quanto à literatura, o curso a compreende como manifestação de expressão verbal,



cultural e artística, capaz de representar os sujeitos em dimensões históricas, sociais e

individuais.

Dentre os inúmeros objetivos específicos deste curso, os que nos chamam atenção

nesta pesquisa são:

 Conscientizar o aluno acerca da sua inserção na sociedade e do papel

sociopolítico do professor de língua materna e de literatura;

 Proporcionar o conhecimento e a reflexão sobre a diversidade

linguística e cultural; (PPC, 2013, p. 27)

Para essa formação em língua e literatura, articulada ao ensino, pesquisa e extensão,

são ofertadas, as seguintes disciplinas obrigatórias: Leituras de Formação, Estudos literários I,

História da Educação Brasileira, Estudos de Fonética e Fonologia, Estudos linguísticos,

Fundamentos de Língua, Linguística Aplicada ao Ensino de Português, Leituras de clássicos,

Estudos literários II, Morfologia, Teorias do Texto, Literatura para Crianças e Jovens,

Políticas Públicas Educacionais no Contexto Brasileiro, Estudos de Sintaxe, História da

Literatura Brasileira I, Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, Organização

Escolar e Trabalho Docente, Teorias do discurso, História da Literatura Brasileira II, Estágio

no Ensino Fundamental, Psicologia e Educação, Teorias Semânticas e Pragmáticas, Estágio

no Ensino Médio, Literaturas de Expressão Portuguesa I, Educação Inclusiva, Literaturas de

Expressão Portuguesa II, Trabalho de Conclusão de Curso I, LIBRAS – Língua Brasileira de

Sinais, Literaturas de Expressão Portuguesa III e Trabalho de Conclusão de Curso II.

Os demais espaços curriculares devem ser preenchidos por disciplinas eletivas, nos

quais os alunos escolhem de acordo com a oferta de cada semestre e interesse. Uma vez que

se aponta a formação do professor em Letras multicultural, intercultural e transcultural, na

medida em que deve abordar concepções de identidade, alteridade e etnicidade em diversos

contextos.

Segundo o PPC do Curso de Letras, Campus Bagé,

Em acordo com as políticas desenvolvidas pelo MEC no Plano Nacional de

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira

e Africana (Lei 10. 639/2003), prevê-se a abordagem de questões etno-

raciais como tema transversal em diversos componentes curriculares. O



curso dispõe de componentes curriculares obrigatórios que podem abordar

questões etno-raciais, tais como Estudos de Fonética e Fonologia,

Morfologia, Estudos de Sintaxe, Literatura para Crianças e Jovens, Leituras

de Formação e Literaturas de Expressão Portuguesa III. (PPC, 2013, p. 27)

LOCAL????

Isto é, trabalha-se com a Cultura Afro-Brasileira de modo a inseri-la no contexto

curricular, a fim de valorizá-la.

Afirma-se também que:

De acordo com as Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de

abril de 1999, Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, e Resolução nº 2,

de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais

para a Educação Ambiental), o curso pretende trabalhar a integração da

educação ambiental de modo transversal, contínuo e permanente, nos

componentes curriculares aplicados ao ensino, tais como Prática de Ensino

em Língua Portuguesa e Literatura, Estágio em Ensino Fundamental e

Estágio em Ensino Médio. A educação ambiental pode aparecer como eixo

temático dos projetos de estágio bem como tópico de leitura interno aos

projetos. Também são previstas ações em projetos de ensino e extensão

aplicados à Educação Básica. (PPC, 2013, 27)

Contudo, o curso pretende criar possibilidades de interação efetiva com a comunidade

geral e acadêmica, articulando aos futuros docentes a participação em ações que contribuam

para o desenvolvimento da região, garantindo o desenvolvimento de habilidades e

competências sintonizadas com as necessidades da educação contemporânea. COM AS

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS, CULTURA AFRICANA E MEIO AMBIENTE, ONDE

ESTÁ O LOCAL?

3.3 CAMPUS JAGUARÃO



O curso de Licenciatura em Letras – Português/Espanhol e respectivas literaturas e

Licenciatura em Pedagogia, do Campus Jaguarão, está estruturado o Centro de Ciências

Humanas, o qual também possui pedagogia (PPC, 2010)6.

Consta, na identificação deste curso no PPC (2010), que formar profissionais

habilitados no domínio da Língua Portuguesa, Língua Espanhola e de suas respectivas

literaturas é uma necessidade urgente, devido a aproximação cultural com os países vizinhos

(falantes de espanhol) e também para a continuação das ações implementadoras do

MERCOSUL.

Nesse contexto, o curso de Letras é de demanda fundamental, uma vez que prepara

professores de Português e Espanhol e respectivas literaturas para a população dessa região,

possibilitando melhor integração social e cultural, bem como abre portas para um diálogo

econômico, a partir da ampliação da comunicação com a população com o(s) país(es)

vizinho(s). Assim, “a proximidade dos dois países também pode suscitar estudos linguísticos

e culturais particulares da região que contribuam para o aumento do conhecimento científico

da área da linguagem” (PPC, 2010, p. 7).

Dentre os inúmeros objetivos específicos deste curso, os que nos chamam atenção

nesta pesquisa são:

 Tornar o aluno ciente sobre as variedades linguísticas e culturais de

ambos os idiomas;

 Despertar a consciência sobre a inter-relação entre os fatos histórico-

sociais, sócio-culturais e as manifestações literárias, enfatizando-as, também,

como meio de ampliar a visão de mundo;

 Estimular a reflexão teórica sobre as diferentes concepções de

linguagem e os seus usos, bem como sobre a literatura enquanto forma de

expressão cultural, artística e ideológica; (PPC, 2010, p. 8)

Nesse sentido, percebe-se que há uma preocupação com o respeito as variedades,

sejam elas quais forem. Para que estes objetivos sejam atingidos, são oferecidas as disciplinas

de: Língua Espanhola I, Introdução aos Estudos Literários, Introdução aos Estudos

Linguísticos, Prática de Linguagem I, Estudos Filosóficos em Educação I, Língua Espanhola

6Projeto Político Pedagógico de Curso: Universidade Federal do Pampa – Campus Jaguarão, Curso de
Licenciatura em Letras – Português, Espanhol e Respectivas Literaturas.



II, Teoria da Literatura I, Teorias Linguísticas I, Práticas de Linguagem II, Psicologia e

Aprendizagem, Língua Espanhola III, Teoria da Literatura II, Fonética e Fonologia, Teorias

Linguísticas II, Pesquisa em Educação, Língua Espanhola IV, Literaturas de Língua

Portuguesa I, Literatura Espanhola I, Morfossintaxe do Português I, Políticas Públicas em

Educação, Língua Espanhola V, Literaturas de Língua Portuguesa II, Literatura Espanhola II,

Morfossintaxe do Português II, Sociolinguística, Organização do Trabalho Pedagógico,

Língua Espanhola VI, Literatura de Língua Portuguesa III, Literatura hispano-americana,

Morfossintaxe do Português III, Linguística Aplicada ao Ensino de L.PI, Língua Espanhola

VII, Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Espanhola I, Literatura Brasileira,

Psicolinguística, Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa II, Língua Espanhola

VIII, Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Espanhola II, Literatura Latino Americana,

Português como Língua Estrangeira, Ensino do Espanhol para Crianças, Trabalho de

Conclusão de Curso, Libras e Cultura de Língua Espanhola. Os demais espaços curriculares

também devem ser preenchidos por disciplinas eletivas, nos quais os alunos escolhem de

acordo com a oferta de cada semestre e interesse.

O egresso neste curso estará habilitado em atuar na docência das disciplinas de Língua

Portuguesa, Língua Espanhola e Respectivas Literaturas, no Ensino Fundamental e no Ensino

Médio. Poderá estar presente também em atividades de pesquisa, prestar serviços de revisão e

consultoria linguística e textual a editoras e empresas, bem como tradução em atividades

comerciais, políticas e culturais. (PPC, 2010)

4 QUESTÕES CULTURAIS E A CULTURA DA MODERNIDADE: ANÁLISES

CURRICULARES

Se um dos propósitos do currículo é oferecer possibilidades de emancipação e gerar

empoderamento, convém questionarmos o lugar ocupado pelas questões culturais nos Planos

Político Pedagógicos de nossas licenciaturas. Pese a limitação deste trabalho, tentaremos

analisar o espaço dado a essas questões nos dois cursos que nos ocupam.

A leitura dos PPC´s aponta que questões culturais, bem como questões relacionadas à

cultura da modernidade ainda ocupam um espaço limitado dentro dos referidos cursos.

Organizados em três e cinco áreas, respectivamente - Educação, Português/Linguística e

Literaturas de Língua Portuguesa, em Bagé e Educação, Português/Linguística, Literaturas de

Língua Portuguesa, Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola, em Jaguarão – os Cursos

não dialogam com outras áreas do conhecimento, como as Ciências Sociais, que contribuiriam



para a reflexão sobre o desenvolvimento da sociedade e suas implicações na sala de aula. A

compreensão do papel social da escola – um dos âmbitos de atuação para o qual aponta a

formação inicial - e o debate contemporâneo, apontados nas Diretrizes Curriculares Nacionais

CNE – CP 1, de 2002, sinalizam o diálogo entre formação inicial docente e cultura que, em

nossa leitura só serão efetivados a partir da interdisciplinaridade.

No Curso de Letras do Campus Bagé, por exemplo, a ausência de disciplinas que

evidenciem a discussão sobre a(s) cultura(s) indica que fica a critério do docente relacionar o

conteúdo específico de sua disciplina a contextos histórico, social e de poder. A seguinte

afirmação de Giroux sobre o currículo escolar é adequada para a reflexão sobre a formação

inicial docente que estamos realizando: o conhecimento deve ser problematizado e situado em

relacionamentos sociais escolares que permitam o debate e a comunicação (GIROUX, 1997,

p.51)

Já no Curso de Letras do Campus Jaguarão, as discussões sobre cultura ficam restritas

ao componente curricular Cultura em Língua Espanhola, da habilitação em Espanhol. Nesta

disciplina, são discutidos os conceitos de cultura e interculturalidade nas aulas de espanhol.

Sendo assim, a habilitação dupla Português/ Espanhol não encontra espaço para o debate

sobre as culturas das referidas línguas que evidencie o diálogo entre as mesmas.

Consideramos agravante o fato deste Curso estar na fronteira com o Uruguai.

Em ambos os Cursos observamos uma variedade de disciplinas de Literaturas de

Línguas Portuguesa e Espanhola que privilegiam os cânones da área contribuindo para o

acúmulo de conhecimento que pouco tem a ver com a vida vivida, nos termos de Giroux

(1997). Para o autor, nem mesmo a atenção à cultura popular – observada com a inclusão de

filmes, novelas, romances populares e demais artefatos populares – foge ao caráter descritivo

que caracteriza a disciplina, já que estes materiais sempre são examinados como

representantes de uma cultura fixa.

O pouco espaço para o debate de questões culturais, ou a total ausência do mesmo,

instala entre os acadêmicos a noção de que a cultura tem caráter permanente, essencialista.

Desse modo, a futura atuação profissional deste docente reproduzirá a concepção de que a

cultura está encerrada em si mesma, desconsiderando seu potencial para referir às relações de

poder presentes na sociedade e suas consequências. A ausência de debate sobre a cultura da

modernidade em nossas licenciaturas implica também na percepção sobre a diversidade

cultural e sobre a contribuição dada por diferentes comunidades e civilizações para o

progresso em geral, para a produção de conhecimento e para a apropriação deste nos

processos de ensino-aprendizagem a que se dedicarão os futuros professores.



Concluímos a leitura de nossos PPC´s defendendo uma formação inicial docente

emancipadora que capacite os futuros professores para a leitura crítica das narrativas da

modernidade e que permita a construção e manutenção de relações horizontais, onde não há

espaço para subordinação ou submissão de nenhuma das partes.

5 CAMINHOS FINAIS

Discutir formação docente em região de fronteira hoje exige uma reflexão complexa

sobre alguns aspectos cruciais, tais como, políticas linguísticas e perspectiva intercultural.

Para tanto, a formação do professor de línguas, materna e estrangeira, deve pautar-se por uma

prática reflexiva intercultural, interlinguística e interdisciplinar; requer também atenção ao

debate sobre a cultura da modernidade e um questionamento constante sobre o papel do

ensino-aprendizado de línguas nas relações interculturais.

Pensar numa formação docente sólida em região de fronteira em tempos de

modernidade líquida impõe-nos assumir a multiplicidade de pertencimentos culturais e

linguísticos. Neste sentido, o grande desafio de nossas instituições é reconhecer o território

universitário e acadêmico como mediador entre o global e o local e conjugar as

especificidades dos campos teóricos e os saberes locais trazidos pelos sujeitos em formação

produzindo um movimento constante de saberes que se transformam, que se hibridizam.

Assumir os encontros e desencontros provocados pela passagem da modernidade

sólida para modernidade líquida significa assumir o lado político da prática pedagógica,

reconhecendo que o trabalho docente é também um trabalho político que envolve, entre outras

coisas, conhecimento, cultura e poder.

Cabe a nós, educadoras e educadores abordarmos as temáticas mais igualitárias em

sala de aula. Cabe a nós, apontar para nossos alunos que a cultura, bem como seus artefatos

culturais, reproduzem certos preconceitos e equívocos sociais. Cabe a nós, a criticidade e a

atenção às discriminações que ocorrem, muitas vezes, dentro das escolas, das casas, das

relações íntimas. Cabe a nós, como cidadãs e cidadãos, o compromisso social de reconstruir

novos textos, novos discursos e novas práticas sociais mais igualitárias, mais democráticas e

mais justas.
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