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realizem intervenções na problemática apresentada; o estabelecimento de um diálogo permanente 

entre os professores das diversas disciplinas (unidades curriculares), com a formação de fóruns 

permanentes de debates que vislumbrem a possibilidade de realizar intervenções nas problemáticas 

apresentadas; o entrelace da relação entre a teoria e a prática; o comprometimento do corpo docente 

quer seja do ponto de vista de suas práticas docentes, quer seja no que se refere à sua formação pós-

graduada ao nível de cursos de pós-graduação stricto sensu. 
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Resumo: 

A discussão sobre a formação de professores para o ensino superior pressupõe caminhar em 

direções diferenciadas e complementares. Uma delas diz respeito ao exercício profissional e 

ético do professor como docente. Emergem, nesse contexto, como temáticas privilegiadas, as 

discussões e investigações sobre a formação de professores reflexivos e autônomos. Em termos 

de pesquisa isto significa dizer que o foco de tais pesquisas pode encaminhar-se para as 

discussões sobre currículo, docência e escola no ensino superior. Acompanhando uma tendência 
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internacional e nacional, essas pesquisas surgem em um contexto de crítica aos processos 

formativos de professores como ‘transmissores de conteúdos’ e, sem sombra de dúvidas, vêm 

trazendo contribuições valiosas no campo do conhecimento das opções didático-pedagógicas, da 

atuação em sala de aula, dos processos interativos entre professores e alunos, enfim todo um 

conhecimento sobre o cotidiano e sobre o desempenho crítico e ético dos docentes do ensino 

superior, inserindo-se em um paradigma convencionalmente chamado de “epistemologia da 

prática aplicada”. Portanto, este artigo tem como objetivo refletir sobre as imbricações 

necessárias e constitutivas entre os campos de conhecimento dos estudos da linguagem, 

educação e filosofia no que concerne ao espaço escolar de ensino superior, à docência e ao 

currículo enquanto formação epistemológica social e historicamente construída. Levamos em 

conta as relações de saber e poder, os gestos de leitura (ou interpretação) e as noções de ética e 

epistemologia em conformidade com o discurso documental, argumentando que o currículo, 

como efeito de sentidos, é uma produção eminentemente discursiva.  

Palavras-chave: 

Docência, ensino superior, formação de docentes, currículo. 

 

1- Considerações iniciais  

A discussão sobre a formação de professores para o ensino superior pressupõe caminhar em direções 

diferenciadas e complementares. Uma delas diz respeito ao exercício profissional e ético do professor 

como docente. Emergem, nesse contexto, como temáticas privilegiadas, as discussões e investigações 

sobre a formação de professores reflexivos e autônomos (IMBERNÓN, 2006). Em termos de pesquisa 

isto significa dizer que o foco de tais pesquisas sobre essa temática pode encaminhar-se para as 

discussões sobre currículo, docência e escola no ensino superior. 

Acompanhando uma tendência internacional e nacional, essas pesquisas surgem em um contexto de 

crítica aos processos formativos de professores como “transmissores de conteúdos” e, sem sombra de 

dúvidas, vêm trazendo contribuições valiosas no campo do conhecimento das opções didático-

pedagógicas, da atuação em sala de aula, dos processos interativos entre professores e alunos, enfim 

todo um conhecimento sobre o cotidiano da escola e sobre o desempenho crítico e ético dos docentes, 

inserindo-se em um paradigma convencionalmente chamado de “epistemologia da prática”. 

Portanto, este artigo tem como finalidade objetivo refletir sobre as imbricações necessárias e 

constitutivas entre os campos de conhecimento dos Estudos da Linguagem, Educação e Filosofia no 

que concerne ao espaço escolar de ensino superior, à docência e ao currículo enquanto formação de 

conhecimentos social e historicamente construídos. Levamos em conta as relações de saber e poder, os 



5105 

 

gestos de leitura (ou interpretação) em conformidade com o discurso documental, isto é, a memória de 

arquivo (ORLANDI, 2001). 

 

 

2- O espaço escolar de ensino superior: por uma definição arqueológica 

Desde a sua formação, o espaço escolar de ensino superior – aqui espaço escolar superior como 

sinônimo de Instituição de Ensino Superior (Universidade, Faculdade, Centro Universitário de Ensino 

Superior e todas as categorizações possíveis na nova configuração do mercado da educação superior 

no Brasil) – sempre foi considerado uma instituição, um instrumento regido por regras sociais. 

Entendemos por espaço de ensino superior hierarquizado criado, inventado para controlar 

ideologicamente a formação dos alunos, e também como uma forma de distinção, de separação e 

execução de políticas públicas em educação. Acreditamos que desde o início da Idade Moderna até o 

século XXI o espaço escolar de ensino superior se institui ideologicamente sob determinadas 

condições histórico-sociais. Conforme Motta (1981), “as escolas, que constituem também 

organizações, começam, desde muito cedo, a preparar indivíduos para determinados papéis no sistema 

produtivo. Elas o fazem transmitindo modelos sociais já existentes. As escolas tendem a legitimar 

determinadas condutas e condenar outras” (p. 79). 

Poder-se-ia ainda aproximar esses conceitos do espaço escolar de ensino superior como um dispositivo 

material caracterizado pelo jogo de relações discursivas de um conjunto de documentos. Cabe ressaltar 

que tais documentos pertencem a um dado momento histórico, social e cultural relativos ao saber 

escolar e, essencialmente, ao espaço escolar de ensino superior como organização e/ou instituição 

burocrática. Assim sendo, definimos espaço escolar de ensino superior como um arquivo67 a partir do 

que assevera Foucault (1969): “O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito [...] é o que diferencia 

os68 discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração própria”69 (p.149). 

O arquivo, por sua vez, não se constitui meramente da soma de textos que mostram o passado de uma 

cultura, de uma sociedade e, tampouco, um jogo de circunstâncias no nível das performances verbais, 

mas de um jogo de relações de saber e poder. Considerar, então, o espaço escolar de ensino superior 

como arquivo significa compreendê-la através do que nela está inscrito enquanto formação de saber e 

regras discursivas inseridas em um determinado contexto histórico e social.  

                                                           
67  Grifo nosso. 
68  Grifo do autor (1969). 
69  Tradução nossa 
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Definimos, então, o espaço escolar de ensino superior como uma instituição que dá suporte e mantém 

o processo de produção e de constituição material de um documento instituído via linguagem. Tal 

produção se dá sob determinadas condições ideológicas de um saber escolar e, além disso, seria 

possível definir o espaço escolar superior como um arquivo de documentos da história, ou seja, ela é 

responsável pela formação de saber no tempo e no espaço – isto é, historicidade – conferindo-lhes o 

estatuto de uma unidade interpretativa da linguagem de maneira unívoca e unilateral do saber dito 

“válido” socialmente. Aqui é necessário levar em conta o que assevera Machado (1995) no texto 

introdutório da obra Microfísica do Poder de Michel Foucault, a saber:  

[...] a ideia que faz da ciência um conhecimento em que o sujeito vence as limitações de suas 

condições particulares de existência instalando-se na neutralidade objetiva do universal e da 

ideologia um conhecimento em que o sujeito tem sua relação com a verdade perturbadora, 

obscurecida, velada pelas condições de existência. Todo conhecimento, seja ele científico ou 

ideológico, só pode existir a partir de condições políticas para que se forem tanto o sujeito 

quanto os domínios de saber. A investigação do saber não deve remeter a um sujeito de 

conhecimento que seria sua origem, mas a relações de poder que lhe constituem. Não há saber 

neutro. Todo saber é político (p. XXI). 

 

Para finalizar esta primeira parte do nosso trabalho, cabe lembrar também que o espaço escolar de 

ensino superior como arquivo é detentor de vários documentos discursivos pertinentes à formação do 

sujeito. Portanto, a segunda parte deste texto constitui-se, basicamente, do estabelecimento de um elo 

entre as características históricas e ideológicas do espaço escolar de ensino superior como arquivo e o 

currículo como documento70.  

 

3- A docência no ensino superior: a profissão como processo ético entre os sujeitos da sala de 

aula 

Atualmente, é necessário situar com a maior urgência os sujeitos do espaço escolar de ensino superior 

em uma sociedade dita da informação. A todo instante deparamo-nos com novos produtos 

tecnológicos e com enorme riqueza informativa, revelando-nos, assim, que o espaço escolar de ensino 

superior não é mais o proprietário absoluto do conhecimento e que, também, o docente não é mais o 

único “transmissor” dos saberes reconhecidos socialmente. Na nova configuração mundial de 

sociedade, os sujeitos-alunos devem estar suficientemente preparados para serem intérpretes (gestores) 

de suas informações, bem como relacioná-las e transformá-las, isto é, são responsáveis pela construção 

do seu próprio conhecimento.  

                                                           
70  Grifo nosso. 
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Assim sendo, essa sociedade da informação e escolar se transforma na sociedade da aprendizagem 

(ALARCÃO, 2003). Portanto, devemos ultrapassar a barreira do simples ato de seguir instruções – do 

tipo copiar/colar – e partir para a formação de competências em que os sujeitos envolvidos no 

processo de aprendizagem saibam resolver problemas, trabalhar em equipe, aceitem as diferenças e a 

alteridade, sejam responsáveis por seu desenvolvimento constante, resolvam situações que saiam da 

rotina, assumam responsabilidades e administrem sua vida e a do grupo.  

Na sociedade da aprendizagem, o profissional da educação – o docente – é aquele desenvolve uma 

série de competências para gerir as situações de aprendizagem. Posto isto, o papel do docente deve ser 

repensado, contextualizando sua identidade ética, política e profissional. Em relação à 

profissionalização docente, Imbernón (2006) considera que 

Se aceitarmos que a docência é uma profissão, não será para assumir privilégios contra ou “à 

frente” dos outros, mas para que, mediante seu exercício, o conhecimento específico do 

professor e da professora se ponha a serviço da mudança e da significação da pessoa. Ser um 

profissional da educação significará participar da emancipação das pessoas. O objetivo da 

educação é ajudar a tornar as pessoas mais livres, menos dependentes do poder econômico, 

político e social. E a profissão de ensinar tem essa obrigação intrínseca (p.27).  

 

Nessa sociedade, o profissional da educação necessita estabelecer consigo um constante processo de 

formação continuada e autoformação para desenvolver o espírito ético e crítico do sujeito – isto é, dos 

alunos. Cabe ressaltar que o espírito ético e crítico só se concretiza no momento da mediação dialógica 

entre docente e sujeito-aluno, reforçando, assim, a idéia de que o docente não é mais o único detentor 

do conhecimento. Isso está de acordo com o que foi colocado por Imbernón (2006): 

A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico específico, um compromisso ético 

e moral e a necessidade de dividir a responsabilidade com outros agentes sociais, já que 

exerce influência sobre outros seres humanos e, portanto, não pode nem deve ser uma 

profissão meramente técnica de “especialistas infalíveis” que transmitem unicamente 

conhecimentos acadêmicos (p.29). 

 

Agora seu papel está voltado para um sujeito crítico e reflexivo dentro do espaço escolar de ensino 

superior, onde se dá, efetivamente, a construção do conhecimento sobre educação, uma vez que se 

busca a preparação política, científica e pedagógica de professores para o magistério do ensino 

superior, possibilitando ainda a revisão da prática daqueles que já são professores. 

Em relação ao sujeito-aluno, o grande desafio do espaço escolar é atribuir sentido a tudo aquilo que 

está a sua volta. Em seguida, reformular os conceitos e, finalmente, ser capaz de mobilizá-los para se 
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tornar um cidadão crítico, consciente e ético. Parece-nos relevante, para concluir esta segunda parte, as 

palavras do professor Fabio Lucas (2004) quando assegura:  

A lei é o mínimo moral exigido, mas é preciso interiorizar da tal forma as regras que elas não 

precisem de lei. É a lei da convivência. Se, em vez de olhar o meu interesse de atravessar a 

rua, eu olho o do outro também, estabelecendo um ponto comum [...]. Se houver uma geração 

que passe por isso, fecharemos muitos hospitais e muitas prisões. Afinal, estaremos investindo 

no ser humano no sentido lato: fazer cidadãos e não consumidores – que é o espírito que 

precisa gerir o ensino hoje (p.48). 

 

Baseados nas considerações da primeira e da segunda partes, vamos propor, na terceira parte deste 

trabalho, uma reflexão sobre currículo enquanto documento, que, por sua vez, revela na e pela 

linguagem sua materialidade discursiva. 

 

4- O currículo: a face da materialidade discursiva do documento 

O currículo vem sendo o principal instrumento mediador de ensino e aprendizagem desde a formação 

social da escola. Ele é importante para gestão central (Ministério da Educação), para o espaço escolar 

de ensino superior e para os docentes, pois estes fazem dele a única materialidade para ensinar as 

diferentes áreas do conhecimento em contexto escolar. Essa prática pedagógica torna-se recorrente, 

pois o currículo é também o conteúdo de ensino e de aprendizagem em sala de aula. Assim, o currículo 

acaba por ser o produto de mediação que mantém um saber escolar, sem levar em conta as relações e 

as condições em que foi produzido. Portanto, definimos currículo como documento, citando Foucault 

(1969): 

O documento, pois, não é mais, para história, essa matéria inerte através da qual ela tenta 

reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas 

rastros: ela procura definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries, 

relações. É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante muito tempo 

e pela qual encontrava sua justificativa antropológica: a de uma memória milenar e coletiva 

que se servia de documentos materiais para reencontrar o frescor de suas lembranças; ela é o 

trabalho e a utilização de uma materialidade documental (livros, textos, narrações, registros, 

atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes, etc.) que apresenta 

sempre e em toda parte, em qualquer sociedade, formas de permanências, quer espontâneas, 

quer organizadas. O documento não é o feliz instrumento de uma história que seria em si 

mesma, e de pleno direito, memória; a história é, para uma sociedade, uma certa maneira de 

dar status e elaboração a uma massa documental de que ela não se separa. (p.7-8). 
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Essa definição de Foucault sobre documento permite considerar o currículo como saberes que foram 

materializados, enquanto memória, de um mundo de relações de poder e/ou de valores culturais de 

uma estrutura social chamada Universidade. Assim sendo, é relevante levar em conta o que Machado 

(1995) afirma: “Todo ponto de exercício de poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de 

saber” (p. XXI). 

Depois dessa definição de Foucault, é relevante observar que Le Goff (1994), entende documento 

como um produto histórico: 

O documento não é inócuo. É antes de tudo o resultado de uma montagem, consciente ou 

inconsciente, da história da época, da sociedade que a produziu, mas também das épocas 

sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a 

ser manipulado, ainda pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o 

testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro 

lugar analisados desmitificando-lhe o seu significado aparente (p.547-548). 

 

Em relação às definições de Foucault (1969) e de Le Goff (1994) sobre documento, consideramos que 

o currículo está legitimado em uma cultura do saber escolar, pois traz consigo algo mais que sua 

existência material. Dito de outra maneira, no currículo estão inscritas as referências sócio-históricas 

de um produto manipulado por sujeitos do espaço escolar de ensino superior. Portanto, podemos 

argumentar a partir de agora que o currículo se constitui como materialidade constitutiva 

discursivamente na e pela linguagem.  

Posto isso, Pêcheux (1993) considera que discurso é um processo de significação e, ao mesmo tempo, 

efeito de sentidos entre locutores, materializados discursivamente sob uma determinação histórica, e 

não apenas uma transmissão de informação. Tal como se coloca a questão do discurso, Orlandi 

(1996a) afirma que “se deve pensar um objeto ao mesmo tempo social e histórico, em que se 

confrontam sujeito e sistema: o discurso” (p.12). Dessa forma, para analisar tal objeto – no nosso caso, 

o currículo como materialidade discursiva – é necessário, segundo a autora, “uma teoria crítica que 

trata da determinação histórica dos processos de significação. Não estaciona nos produtos como tais. 

Trabalha com os processos e as condições de produção da linguagem” (p.12) . 

O discurso não é o dito, pois ele está silenciado, e o que está silenciado pertence ao simbólico e, 

conseqüentemente, aos deslizamentos de sentidos do social (Orlandi, 1993). Tais deslizamentos seriam 

oriundos do funcionamento do discurso, isto é, do que está fora como as condições de produção 

histórico-culturais da sociedade, materializadas na linguagem. Nesse sentido, apoiamo-nos também 

em Silva (1996) quando diz: 



5110 

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite 

visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais 

particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, 

vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação 

(p.83). 

Então podemos argumentar que existe um tipo de discurso não-dito, silenciado em torno do currículo 

enquanto produto de uma exterioridade. Portanto, o currículo é um documento que pode ser 

interpretado no âmbito do histórico-social e cultural em que foi produzido; o que afasta qualquer 

possibilidade de neutralidade, transparência e estabilidade da linguagem. Conforme Orlandi (1996b), 

“trata-se, portanto, de pensar a exterioridade discursiva. É no discurso que o homem produz a 

realidade com a qual ele está em relação” (p.38-39). 

Somos levados a considerá-lo, também, como uma materialidade além de sua estrutura aparente, isto 

é, mostrá-lo como produção de sentidos instituídos a partir de determinadas condições de produção 

histórico-culturais da sociedade, materializadas na e pela linguagem. Segundo Silva (1996), “o 

currículo, como campo cultural, como campo de construção e produção de significações e sentido, 

torna-se, assim, um terreno central dessa luta de transformações das relações de poder” (p.92).  

Então, baseados nas reflexões que fizemos até o momento, afirmamos que o próprio espaço escolar de 

ensino superior é um arquivo que materializa um lugar de formação de saber escolar através do 

currículo. Contudo, é relevante considerar que a relação entre poder e saber é legitimada pelo docente 

– o agente exclusivo da interpretação na e da prática docente – pois este dá voz a um saber fidedigno, 

neutro, objetivo e individual71 no espaço escolar de ensino superior. Para Silva (1996), “uma história 

do currículo tem que ser uma história social do currículo, centrada em uma epistemologia social do 

conhecimento escolar, preocupada com os determinantes sociais e políticos do conhecimento 

educacionalmente organizado” (p.82). Portanto, o efeito (de sentido) de considerar o currículo72 como 

uma produção eminentemente discursiva. 

 

 Considerações finais 

No decorrer deste texto, levamos em conta algumas reflexões e aproximações conceituais sobre espaço 

escolar superior, docência e currículo, propondo outras possibilidades para o enriquecimento das 

práticas docentes e pedagógicas no tange à história crítica do currículo, bem como objeto material 

importante para as pesquisas na área dos estudos da linguagem, educação e filosofia.  

                                                           
71  Grifo nosso. 
72  Grifo nosso. 
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Nossas reflexões sinalizam o quanto seria viável e necessário criar nas instituições de ensino superior 

espaços para reflexões sobre a educação superior e desenvolvimento profissional, procurando 

abandonar o tratamento meramente burocrático do trabalho docente e da formação dos futuros 

profissionais das diferentes áreas do saber.  

A experiência de formar e pesquisar73 o ensinar nos cursos de ensino superior constitui-se em um 

importante espaço de ensinagem74 no qual os docentes têm a oportunidade de refletir sobre suas 

práticas, contribuindo para que seus alunos deixem de assistir75 à aula, para aprender a fazer76 aula. 

Assim, os alunos têm a oportunidade de exercitar a construção do conhecimento, tendo no profissional 

da educação um mediador desse processo. Investir na criação desses espaços de formação poderá gerar 

mudanças importantes na qualidade do ensino e na formação acadêmico-profissional dos alunos. 
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