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Interiorização do Ensino Superior na Bahia: um olhar para os cursos 

de Licenciatura em História nas estaduais 

                                                               Célia Santana Silva1  

 

 

O que mudou dos anos de 1980 para 2010, nos rincões da Bahia sobre a 

formação de professores, especificamente professores de História? O que temos em 

comum em Feira de Santana, sertão da Bahia, em finais da década de 1980 e Alagoinhas 

e ou mesmo Vitória da Conquista, nos anos de 2010 em relação à formação do professor 

de História para atuarem na escolarização básica? O que mudou e permaneceu nesse 

lugar de Formação do professor de História, pois ambos os Municípios possuem 

Universidade Pública Estadual e ofertam também 50 vagas para os estudantes que 

querem ser professores de História?   

    Pensar quais similaridades serão encontradas nesses espaços institucionais e 

acadêmicos de formação, bem como quais os caminhos percorridos por Clio na sua 

trajetória em ser ciência de referência para transformar o mundo a partir dessa formação 

constituem tema dessa pesquisa, bem como os desdobramentos resultantes das 

construções das antigas FFP (Faculdade de Formação de Professores), quer seja de Feira 

de Santana, de Alagoinhas ou de Vitória da Conquista.  

           O ensino superior ofertado pelo Estado teve seu início com as Faculdades de 

Formação de Professores, nos anos 1960, tendo como meta da política educacional a 

expansão do Ensino Superior pelo interior do Estado, com a criação de faculdades para 

atender a demanda por professores da rede básica de educação (BOAVENTURA, 

2009). Nesse sentido, no seu embrião as Universidades Estaduais traziam a preocupação 

com a formação do professor, mas resta saber se, passados mais de quatro décadas 

concretizou-se essa formação e de que formas ela aconteceu e vem acontecendo. 
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  Acredita-se que discutir a formação/profissionalização do professor de história 

em particular, contribui para o entendimento dos caminhos trilhados pelas universidades 

estaduais no que toca a formação do professor, frente às novas demandas sociais.  

Cristiani Bereta da Silva (2010), alerta que atualmente ainda há questões relacionadas 

aos Cursos de Licenciatura em História, que são verdadeiros desafios, principalmente 

no que se refere à  formação de  professores para a Educação Básica,  com o intuito  de 

atender às atuais,  datadas,  e multidimensionais disputas políticas, econômicas, sociais 

e culturais das unidades de ensino  e do ensino de História em particular.  

Em estudo sobre o financiamento das Universidades Estaduais da Bahia, Claudia 

Oliveira (2013), demonstra a evolução na quantidade de cursos ofertada por essas 

instituições. Os dados apresentados pela autora mostram um aumento significativo e 

contínuo até os anos de 2007, tendo uma leve queda e depois uma retomada.  Utilizando 

dados do INEP ela demonstra que entre 1995 e 2011 houve um crescimento em torno de 

320,8%. Quando se utiliza o recorte de 2000 a 2011 a expansão é de 93,2%, a 

quantidade de cursos em 2000 que era de 146 amplia-se para 282 em 2011. Em relação 

ao número de vagas, o estudo apresenta que em 2001 eram oferecidas 7.171 vagas, 

ampliando-se para 14.487 em 2011. Mesmo com essa expansão nos cursos de 

graduação em quantidade e diversidade, as licenciaturas permanecem sendo maioria 

nestas instituições.  

Esses dados demonstram também o quanto as universidades estaduais abrangem 

todo o estado, e uma significativa parcela da população no que tange a formação 

superior. Em relação à pós-graduação a expansão também ocorreu, principalmente após 

os anos 2000. Em relação às áreas de Educação e História temos 2 mestrados 

acadêmicos em Educação (UEFS, UESB), 2 mestrados acadêmicos em História (UEFS, 

UNEB). Isso demonstra o quanto à formação docente foi ampliada e possivelmente vem 

sendo repensada nos espaços de pesquisa acadêmica. 

Além dessas questões, os professores de Estágio Supervisionado enfrentam outra 

demanda no que diz respeito ao entendimento e disposição dos estudantes em ir à sala 

de aula, ou seja, se tornar Professor de História. De acordo com o regimento dos 
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Estágios Supervisionados em História, em voga nas Universidades Estaduais Baianas, 

um dos critérios de avaliação é perceber “articulação entre teoria e prática, nas 

produções e vivências do aluno, durante o estágio”. Colocado dessa forma, parece que 

as vivências dos estudantes no Estágio, durante a regência que acontece a cada Unidade 

letiva, são próximas daquelas que eles vivenciam na Universidade.  Levando-se em 

conta que os estudantes só começam a vivenciar a sala de aula a partir do quinto 

semestre, quando ele é matriculado no Estágio Supervisionado em História I, a realidade 

é bastante diferente. 

 De acordo com a sua proposta curricular, o regime acadêmico adotado pelas 

Instituições de Ensino Superior da Rede Estadual, é o semestral, organizado por meio da 

oferta de componentes curriculares/disciplinas que possuem cargas-horárias 

compatíveis com o quantitativo pré-estabelecido para a integralização curricular, sendo 

distribuídas da seguinte forma: 390 horas no primeiro, segundo, terceiro, quatro, sexto e 

sétimo semestres, 405 horas para o quinto e 270 horas para o oitavo semestre. 

 Percebe-se que em alguns casos, as horas foram incorporadas às disciplinas 

acadêmicas, ou seja, reforçaram os ambientes de investigação sobre a Grécia clássica ou 

Brasil-colônia, por exemplo, sem a devida preocupação com o desenvolvimento das 

habilidades, saberes, questões caras ao ambiente escolar a ser enfrentado pelo futuro 

professor de história. Pois no exercício da autonomia didático-científica assegurada pela 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB – Lei nº 9394/1996), o currículo dos cursos de 

Licenciatura em História refletem as mudanças vivenciadas no âmbito jurídico-

institucional, epistemológico e pedagógico do sistema de ensino superior, em geral, e da 

área de conhecimento de história, em particular. 

 Todavia, sua base legal é composta por resoluções do Conselho Nacional de 

Educação, publicadas entre os anos de 2001 e 2002, que orientam as políticas 

curriculares para os cursos de licenciatura em História, além das leis complementares 

que alteraram o conteúdo curricular da formação do profissional em história, sobretudo 

das leis que tornaram obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena 

na educação básica.  



4 
 

 

Essas questões impulsionam  a investigar o Currículo dos Cursos de Licenciatura 

em História das Universidades Estaduais da Bahia, para perceber então como esses 

cursos abordam o ensino de História, como estão formando seus professores e como 

estão preparando-os para a escolarização básica. Podem-se identificar simetrias? Ou 

uma total discrepância nas formas de organizar seus componentes e disciplinas que 

preparam os estudantes para o universo da sala de aula e ministrar aulas de história?  

Quais as concepções sobre professor de história e seus saberes perpassam esses projetos 

políticos pedagógicos? Houve mudanças ou ainda percebem-se permanências sobre essa 

formação?  

Perceber como as Universidades Estaduais baianas estão formando seus 

professores para atuar na rede básica de ensino, e examinar como a História, ciência de 

referência esta sendo apresentada, conhecida e problematizada faz parte da constituição 

de uma cultura política especifica, de uma cultura histórica que orienta práticas 

culturais, que se quer hegemônicas. Esta pesquisa tem como fonte direta dos dados o 

ambiente onde os sujeitos da mesma estão inseridos, no caso, as Universidades 

Estaduais do Estado da Bahia/UNEB/UEFS e UESB.  

A escolha desse universo de pesquisa está pautado, também nas especificidades 

de cada uma das Instituições apresentadas. Vejamos quais são elas. A Universidade 

Estadual de Feira de Santana/UEFS foi palco de embates políticos e acadêmicos para a 

implantação do Curso, tendo inclusive fundado a Associação dos Docentes da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (ADUFS) em 14 de maio de 1981, quando 

ainda se lutava pela redemocratização do país.  Em meio à pressão do regime militar, o 

movimento docente combativo e classista sempre procurou articular a realidade social à 

vida acadêmica . 

A Universidade do Sudoeste da Bahia/UESB por ter sido a primeira estadual a 

implantar o Curso de Licenciatura em História, o que não levou à extinção imediata do 

Curso de Estudos Sociais, e a terceira é a Universidade do Estado da Bahia/UNEB, por 

participar do mesmo processo de disputas e embates para a implantação do curso de 

Licenciatura em História.  
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A UNEB possui vinte e nove departamentos distribuídos em 24 campi, os quais 

estão localizados em diversos municípios baianos. Esses departamentos oferecem, 

predominantemente, cursos de formação em licenciaturas. A organização atual desta 

Universidade decorre do impulso inicial que orientou sua expansão no sentido formar 

professores para atender as diferentes redes de ensino da Bahia.  

Cada uma ao seu modo, com mais ou menos intensidade, mas todas elas, 

universidades criadas com o intuito de formar professores para atuar na Educação 

Básica, protagonizaram esse processo de interiorização. Vale destacar que o curso da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que vai ser pesquisado é o do município de 

Alagoinhas, onde se instalou o primeiro curso de Licenciatura em História . A 

Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC, não vai fazer parte da pesquisa por conta 

de não ter participado do mesmo processo de interiorização do Ensino Superior. 

Portanto, de forma “planejada” implantaram-se “faculdades de formação de 

professores”, conforme o PIEC, e, nessa mesma esteira, outras instituições isoladas do 

mesmo perfil até a primeira metade dos anos 80, quando a Universidade do Estado da 

Bahia/UNEB foi materializada. Isso significa que, somente as faculdades de formação 

de professores constavam no projeto governamental de inserção do ensino superior nas 

regiões interioranas. A proposta de Universidade para dois dos municípios que a 

implantaram antes da criação da UNEB (em Feira de Santana e Vitória da Conquista) 

não fazia parte dos planos de desenvolvimento, sendo que a Bahia já possuía a sua 

Universidade Federal da Bahia/UFBA , considerada até o momento suficiente. Quer 

seja por conta da pobreza que caracterizava grande parte do interior baiano, quer seja  

pelo  preconceito das camadas médias urbanas em relação à esses espaços, por 

considerar limitados, tal projeto não foi efetivado logo de inicio.   

Sendo assim a primeira Universidade instituída pelo governo baiano, em 

1969/70, na cidade de Feira de Santana, inscreve-se na mesma trajetória de 

interiorização da oferta de cursos superiores de curta duração, de formação de 

professores, mas como um “desvio”, que se tentará corrigir com a criação da UNEB, 

prevista como instituição multi campi, à qual, na concepção original, a UEFS deveria 
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vincular-se como parte de uma única entidade institucional que articularia todo o ensino 

superior estadual da Bahia. Destino que levaria também à extinção a nascente 

Universidade do Sudoeste, criada em 1980, já em processo de implantação.  

De acordo com a pesquisa de Santos (2011), havia uma explicita intenção de 

agrupar todas as Universidades em uma única, que seria a UNEB. A autora apresenta 

seus argumentos a partir de correspondências de José Maria Nunes Marques, na época 

Reitor da UEFS, ao então Secretário de Educação e Cultura, Edivaldo Boaventura, 

datada de 19 de maio de 1983, sinalizando tal proposta:  

 

“[...] Incluir a Universidade de Feira na UNEB teria repercussões negativas na comunidade e 

provocaria grandes clamores no corpo acadêmico”. (...) “No caso da anterior [Universidade do 

Sudoeste], ter-se-ia de ponderar, no entanto, mesmo considerando a situação atípica que tem, o custo 

político da medida [de sua incorporação à UNEB] para a comunidade e a região de Vitória da 

Conquista. 

 Ainda na sua pesquisa, a autora afirma que  a lei  que instituiu a UNEB também 

deixa evidente a intenção de incorporar à mesma todas as instituições universitárias 

criadas até aquele período, presente tanto no Parágrafo único do Artigo 3º, que reza: 

“Integrarão a UNEB, mediante decreto, outras Unidades de Educação Superior 

implantadas ou que venham a ser instituídas pelo Poder Executivo”; quanto a 

composição do Conselho Administrativo, descrita no Artigo 8º, que demonstraria o seu 

caráter supra institucional – dele fariam parte, além do Secretário de Educação e Cultura 

e o Reitor da Universidade criada, o Reitor da UEFS, e o superintendente da 

Universidade do Sudoeste (UESB), e mais: o Procurador Geral do Estado, o Secretário 

do Planejamento, Ciência e Tecnologia, o Secretário da Administração e mais “quatro 

(04) membros escolhidos pelo Governador do Estado, entre pessoas de ilibada 

reputação e notória competência no campo educacional(...). 

Santos (2011) afirma que a proposta de integrar o conjunto do ensino superior 

baiano a uma única instituição de caráter abrangente, não vingou e as instituições 

universitárias apartadas permaneceriam incomodando o governo estadual, como 
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acontece ainda hoje, a exemplos das greves e movimentos reivindicatórios dos três 

segmentos que compõem as Instituições de Ensino Superior .  

Percebe-se com isso, que as tímidas intenções dos planos governamentais para o 

ensino superior baiano e os sujeitos envolvidos continuam mantendo uma relação de 

desconforto e disputa, tendo em vista que as demandas sociais por educação no Estado e 

as pressões locais continuam determinantes.  Como sinaliza Santos (2011) que : 

os intelectuais baianos que comandavam a gestão estadual (incluindo-se o governador Luis 

Viana Filho, o Secretário Estadual de Educação e Cultura, Luís Augusto Fraga Navarro de 

Britto e seus auxiliares) e tentaram planejar a educação do Estado, não vislumbravam expandir 

a ideia predominante de universidade, centrada na UFBA, para Feira de Santana. 

E não só de Feira de Santana, mas dos Municípios que perceberam a importância 

de uma instituição de Ensino Superior e souberam captar essa possibilidade e 

transformar em projetos as aspirações educacionais das camadas sociais médias 

ascendentes locais e regionais, desde final dos anos de 1950. 

O cenário está pronto para receber os atores que com suas falas e ações vão 

agitar os rincões baianos com novos cursos, novas formações e apresentar à sociedade 

baiana um novo perfil profissional. 

 De acordo com Marieta de Moraes Ferreira (2013, pag.7), o estudo da História, 

longe de se resumir a fatos, datas e nomes, pressupõe que o conhecimento seja 

construído de acordo com as regras e métodos específicos, que são marcados pro pela 

provisoriedade e podem ser modificados e revistos à luz de novos estudos e reflexões.  

Levando em consideração que a perspectiva da história do tempo presente é dialogar 

com outros campos das Ciências Humanas, a proposta de estudo irmana-se e encontra 

eco nessa perspectiva, pois como afirma Cristiani Bereta da Silva (2006), muito mais 

que pontuar possibilidades e limites, pensar sobre as questões e dilemas que emergem 

do debate sobre o tempo presente, tão antigo quanto atual, é também uma forma de 

refletir  sobre a História, e sua própria capacidade de se explicar como efeito de práticas 

discursivas na contemporaneidade afinal, História do tempo presente é primeiramente 

antes de tudo história.  
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Os sujeitos da pesquisa são os estudantes dos Cursos de Licenciatura em 

História dessas Universidades, egressos dos referidos cursos, preferencialmente que 

estão atuando nas redes municipal e estadual de ensino, professores que ministram e 

ministraram aulas nesses cursos, Submetidos à análise de conteúdo, deles extrairemos 

os principais indicadores da pesquisa: conhecimentos, habilidades, títulos de disciplinas, 

cargas horárias e pré-requisitos. 

 O corpus documental vai ser analisado atentando para o conteúdo, sinalizando o 

contexto da sua produção, e observando quais as intenções estão presentes nos 

documentos. Tanto as fontes escritas, quanto as fontes orais devem ser analisadas 

considerando sua elaboração no presente, ou seja, um olhar para eventos anteriores, mas 

com novas interferências e motivações. As entrevistas estão pautadas na metodologia da 

História Oral, defendida por Alberti (2009), enquanto uma metodologia que possui 

como intenção a constituição de fontes de uma História do Tempo Presente.  A partir da 

segunda metade do século XX, a história oral começa a ser entendida e aceita como 

possibilidades de estudos por evidenciar dados até então silenciados nos documentos 

escritos. Inicia-se então uma valorização do subjetivo sobre atribuição de sentidos. 

Sendo assim, a entrevista passa a ter cunho documental.  

De acordo com a pesquisadora Alberti (2009), faz-se necessário analisar a 

sociedade a partir das experiências dos sujeitos e como essas se relacionam. Ainda na 

perspectiva da autora, é possível conhecer os fatos do passado a partir das narrativas 

individuais, que vivenciaram tais acontecimentos. Estabelecendo relações comparativas 

entre essas memórias individuais dos testemunhos, pode-se apreender o passado que vai 

ser “interpretado por indivíduos e grupos como dado objetivo para compreender suas 

ações” (ALBERTI, 2009 p.19).  Para a autora, na análise das entrevistas, é relevante 

enfatizar, que a fonte oral, aqui a entrevista transcrita, resulta, não apenas de um autor, 

mas sim de uma interação entre o entrevistado e o entrevistador. 

 De acordo com Portelli (2010), o relato da história não é um fim em si mesmo, 

visa à produção de outro texto, pois a história oral é um gênero multivocal, resultado do 

trabalho comum de uma pluralidade de autores em diálogo. Sendo assim, esse diálogo 
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vai possibilitar percorrer a trajetória dos cursos de licenciatura em História na Bahia, 

fruto das disputas e dos conflitos travados pelos sujeitos envolvidos no processo. 

 Com o intuito de perceber as concepções de História que estavam presentes nas 

propostas dos cursos de História, identificar os atores envolvidos, primeiros formadores, 

mapear onde estão e o que pensam sobre o ensino e ser professor de História, 

constituem um momento fértil da pesquisa, que leva a pensar o conceito de experiência. 

Koselleck (2006) é um dos autores que me auxilia nessa empreitada, pois ele traz 

experiência e expectativa como categorias e que podem ser utilizadas para nos 

ocuparmos com o tempo histórico, pois elas entrelaçam a análise do passado e do 

futuro. São categorias, que também possibilitam o uso metodológico para analisar as 

ações concretas no movimento social e político, em determinado tempo-espaço. 

Vale indicar que a pesquisa encontra-se em andamento e os resultados ainda são 

preliminares.   
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