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Entende-se por currículo intensivo 

– em contraposição ao extensivo – 

aquele comprometido com o 

desempenho construtivo qualitativo do 

professor e do aluno, sinalizado 

principalmente pela atividade da 

pesquisa como atitude básica e 

cotidiana. Ao invés da cobertura 

quantitativa extensa, realizada através 

de inúmeras matérias para dar conta de 

facetas da disciplina, opta-se pela 

habilitação metodológica para produzir 

com autonomia, em contexto didático 

fundado na pesquisa e na elaboração 

própria. 

O currículo intensivo é sobretudo 

exigência de didáticas mais atualizadas 

inspiradas no aprender a aprender, ou 

no saber pensar, cujo móvel 

fundamental é a pesquisa como atitude 

cotidiana. Contrapõe-se a didáticas 

típica ou tendencialmente reprodutivas, 

restritas à multiplicação quantitativa de 

aulas propensas apenas a “ensinar a 

copiar”. Estas podem até burlar a 

subalternidade, mas não são aptas a 

conceber e a efetivar sua superação. 

Currículo intensivo coaduna-se 

com a expectativa moderna relativa ao 

papel do conhecimento para mudar e 

inovar estruturalmente a sociedade e a 

economia, considerado a estratégia 

mais decisiva para a oportunidade de 

desenvolvimento. Inspira-se na 

importância da educação, ciência e 

tecnologia para o desenvolvimento, a 

vantagem comparativa (competitiva) 

mais crucial entre os países. Neste 

contexto, cabe fundamentalmente 

produzir conhecimento próprio, para 

evitar a condição de sucata histórica, 

estigmatizada pela reprodução copiada 

de conhecimento alheio. Professor e 

aluno precisam buscar o mesmo 

objetivo da elaboração própria, o que 

muda radicalmente a relação ensino-

aprendizagem, entrando em cena a 

pesquisa como princípio científico e 

educativo. 

Ademais, o currículo intensivo 

alcança fomentar a qualidade necessária 

para que educação “puxe” a 

modernidade, humanizando-a. Por isso, 

precisa estar à frente dos tempos. Para 

tanto, são ineptas didáticas meramente 



reprodutivas, porque, além de não 

terem substância para inovar, 

consolidam a posição de subalternidade. 

O modelo extensivo de currículo 

decorre do contexto específico 

reprodutivo e tradicional do “ensino-

aprendizagem” como didática exclusiva, 

cujos pressupostos mais marcantes são: 

a) O sistema educativo é traduzido 

como ambiência de instrução e 

treinamento, cuja marca é o repasse 

de conhecimento por parte de uma 

figura chamada professor, e a 

recepção reprodutiva por parte de 

um paciente chamado aluno; 

b) A didática monta contexto mais ou 

menos rígido, no qual alguém, num 

lado, apenas ensina, e outro, alhures, 

apenas aprende; nem o professor se 

distingue pela capacidade de 

construir, porque lhe basta repassar 

o que encontra dado, nem o aluno é 

desafiado a pelo menos recriar o 

conhecimento disponível; 

c) O signo maior desta postura é a aula, 

na condição de lugar privilegiado da 

educação, definição intrínseca de 

professor, expressão própria da 

didática; todo sistema educativo é 

conformado ao modelo da aula, 

podendo ser desenhado como 

arranjo e gerenciamento de salas de 

aula, desde o pré-escolar o 2º grau; 

d) Assim como do lado do professor 

trata-se de ensinar, do lado do 

aluno trata-se de aprender, ou seja, 

de assimilar disciplinadamente 

conhecimento disponível, sendo 

avaliado pela adequação adaptativa 

deste posicionamento, na típica 

atitude de objeto de ensino e 

aprendizagem; 

e) O mero ensinar e o mero aprender 

tendem a provocar currículos 

extensivos, já na quantidade de 

aulas necessárias para cobrir faces 

discerníveis de uma disciplina, sem 

falar na característica extensa do 

repasse de matéria. 

O currículo intensivo, ao contrário, 

implica outros pontos de partida, em 

particular o compromisso com pesquisa, 

na condição de princípio científico e 

educativo e como atitude cotidiana no 

professor e no aluno. Pesquisa não se 

restringe a fabricar ciência, mas é 

igualmente parte integrante do processo 

educativo, porque constrói a atitude de 

questionamento crítico e criativo. No 

mundo moderno, educação aproxima-se 

sempre mais da capacidade de manejar 

e produzir conhecimento, o que leva a 

reconhecer também a proximidade 



entre pesquisa e educação. Educação 

que gera mudanças estruturais é aquela 

municiada pelo conhecimento 

atualizado e atualizante. Isto não 

deprecia, em absoluto, o horizonte 

político da educação (cidadania), até 

porque agrega o enriquecimento crucial 

da competência política, advinda 

sobretudo da habilidade de manejar e 

produzir conhecimento. 

A capacidade de questionar e de, 

através do questionamento 

competente, intervir na realidade, 

efetivando mudanças qualitativas, é, 

assim, o cerne da ciência e da educação. 

Diante desse contexto, já não cabe, de 

partida, mero repasse copiado de 

conhecimento alheio. Torna-se essencial 

atitude construtiva, típica de sujeitos 

competentes. O aprender permanece 

como insumo necessário, mas a 

profundidade educativa somente se 

atinge pelo aprender a aprender. 

Continua a necessidade de 

repasse, porque isto faz parte da 

socialização normal, que age pela força 

adaptativa (domesticadora). As novas 

gerações carecem de instrução, 

treinamento, aprendizagem, mas tudo 

isto é instrumentação operativa. Faz 

parte do contexto geral do processo 

educativo como meio, mas não realiza o 

fim da educação, que é a emancipação 

de sujeitos históricos capazes de 

construir projeto próprio e moderno de 

desenvolvimento. 

O professor não pode mais definir-

se pela aula, pelo mero ensino, porque 

isto é decorrência. O que “faz” o 

professor é, primordialmente, a 

capacidade de elaboração própria, que 

lhe permite ensinar. O mero ensino 

tenderá a ser absorvido pela 

instrumentação eletrônica, mais apta 

armazenar e repassar conhecimentos 

modernamente. Papel insubstituível do 

professor é, primeiro, pelo menos 

recriar conhecimento e 

preferentemente produzir, via pesquisa; 

e, segundo, orientar os alunos a que 

persigam e realizem o mesmo objetivo. 

Ou seja, o aluno deve ser motivado pelo 

professor a tornar-se sujeito do 

processo, a produzir conhecimento, a 

pesquisar. Para tanto, obviamente, o 

professor precisar cumprir, ele mesmo, 

este requisito. A meta comum é de ser 

mestre, jamais discípulo. 

O interesse didático desloca-se, 

então, do repasse multiplicado através 

da aula, para duas estratégias 

educativas fundamentais, marcadas 

pelo aprender a aprender e pelo saber 

pensar: 



a) É preciso instrumentar o aluno a 

que possa alcançar elaboração 

própria, através de uma 

propedêutica metodológica que o 

leve a pesquisar; trata-se de um 

tipo de formação básica que 

possibilite forjar a atitude 

construtiva diante do 

conhecimento, resumindo-se: 

filosofia, língua e matemática; para 

montar atitude construtiva em 

termos de conhecimento, é mister 

saber metodologia científica, 

filosofia da ciência, dominar a 

língua e transitar com desenvoltura 

no campo da matemática, 

estatística, informática; 

b) A partir daí, é preciso motivar o 

aluno a que pesquise temas 

relevantes da disciplina, que servem 

para sinalizar horizontes focais 

seletivos em termos de conteúdo; 

trata-se menos de adquirir visão 

extensiva, do que de aprender 

método que permita dar conta de 

qualquer tema; com isto, o tema 

visitado será tratado a fundo, 

verticalmente, nunca apenas 

repassado. 

Olhando para a universidade, um 

currículo intensivo contém duas partes 

mais marcantes. Na primeira, aparece 

algo semelhante a um ciclo básico, 

comum a todos os cursos, de ciências 

humanas ou exatas, sem exceção, 

tipicamente propedêutico. Todos 

aprendem instrumentações 

metodológicas essenciais, tendo como 

professores pesquisadores exímios 

nelas. A relevância do conhecimento 

está em saber produzi-lo ou pelo menos 

recriá-lo. A vida acadêmica não pode 

definir-se pela assistência cumulativa de 

aulas, mas pela habilidade de dominar a 

instrumentação científica com vistas à 

autonomia construtiva. Assim, não se 

vai para a universidade apenas aprender 

cumulativamente matéria; vai-se fazer 

ciência. 

Esta maneira de ver facilita, 

ademais, a interdisciplinaridade e o 

trabalho coletivo, porque pelo menos 

no ciclo básico todos os alunos 

manuseiam as mesmas instrumentações 

metodológicas. Entre ciências humanas 

e exatas decresce o hiato no fundo 

artificial, para talvez um dia até 

desaparecer, comparecendo a 

necessidade de complementação e 

mútua fecundação. Filosofia não é o 

contrário de matemática e vice-versa, 

porque ambas integram essencialmente 

a modernidade científica. 



Na segunda parte, 

profissionalizante e específica, 

aparecem linhas de pesquisa, puxadas 

pelo corpo de professores, que via de 

regra somente oferecem matérias 

curriculares nas quais são produtivos. 

Trata-se de algumas linhas seletivas, que 

permitem aos alunos assumir temas de 

pesquisa, elaborados sob orientação. 

Decresce e minimiza-se a necessidade 

do repasse quantitativo, via infinitas 

aulas, superado pela habilidade de, 

tendo devido preparo metodológico, 

pesquisar e dar conta de todo e 

qualquer conteúdo pertinente. 

A prática deve tornar-se curricular, 

por exigência teórica também, assim 

como toda prática precisa ser teorizada. 

A prática não se restringe a mera 

aplicação, porque é parte intrínseca da 

teoria – desde que esta seja deste 

mundo e por isso compõe também o 

processo de gestação, atualização e 

superação do conhecimento. Deve ser 

tratada na condição de matéria 

curricular, como qualquer outra e gerar 

o mesmo contexto de pesquisa e 

produção própria. 

Conseqüência importante será a 

reestruturação radical dos cursos, que 

não necessitam de “muitos” professores 

para dar muita aula de tudo que possa 

fazer parte curricular, mas de apenas 

alguns – uma meia dúzia – inspirados. O 

problema não está em ter farta 

disponibilidade de gente para dar aula, 

mas em ter gente que pesquise como 

atitude cotidiana, para pelo menos 

recriar o conhecimento e, assim, instigar 

os alunos também a produzir. Todo 

curso não será um sistema de aulas, 

mas um sistema produtivo de 

conhecimento, no professor e no aluno. 

Os alunos não são levados a “ver” 

tudo, através de aulas multiplicadas, 

mas a aprofundar-se em alguns 

conteúdos relevantes, exercitando aí 

competência metodológica crítica e 

criativa. Ao mesmo tempo, os alunos se 

adaptam ao grupo de professores, no 

sentido de que as linhas de pesquisa são 

definidas por este. Não cabe “ensinar 

qualquer coisa”, como nos casos 

freqüentes de docentes que lecionam 

qualquer aula. O professor só pode 

“ensinar” aquilo que pesquisa. Caso 

contrário, apenas ensina a copiar. 

“Ensinar a copiar” não é ciência e muito 

menos educação. 

Assim, um curso de pedagógica, 

por exemplo, não carece ter dezenas de 

professores para ensinar a copiar, 

espalhados por inúmeras facetas que a 

disciplina admite. Pode ser feito por 



meia dúzia, desde que detenham 

competência de elaboração própria e 

consigam orientar os alunos a produzir 

também. O curso deveria começar pela 

propedêutica comum, instrumentando 

metodologicamente o aluno para 

produzir. A seguir, este é motivado a 

assumir temas de pesquisa, dentro do 

espaço da disciplina e tomando como 

referência as obras dos professores. 

Pesquisa é a alma do negócio, no 

professor e no aluno. A prática, sempre 

curricular, também deve ser montada 

no contexto da pesquisa, para que dela 

se gere conhecimento e deste resulta 

capacidade de intervenção. Professor 

que apenas dá aula, copiada para 

copiar, nunca foi. É uma contradição em 

termos de qualidade educativa e 

científica, além de gasto inútil. 

A universidade poderia, de 

quebra, baratear enormemente seus 

custos, implantando currículo intensivo. 

O que mata a universidade é a plêiade 

de pretensos professores que apenas 

ensina e ocupa tempo integral. 

Primeiro, quem não tem elaboração 

própria, anda tem a ensinar e jamais 

deveria fazer parte da universidade 

como professor. Segundo, tempo 

integral para só dar aula é custo 

absurdo. Universidade de mero ensino é 

coisa de Terceiro Mundo para Terceiro 

Mundo. O mero ensino não subsiste, 

modernamente, para a pretensa 

finalidade de “preparar recursos 

humanos”, porquanto a própria 

economia moderna exige, como 

trabalhador, alguém que saiba pensar, 

não um “treinado”. Em particular, a 

questão da qualidade e competitividade 

somente pode ser manejada 

adequadamente por trabalhador 

educado, capaz de discuti-la, de avaliar 

processos complexos, de aprender a 

aprender. 

Entretanto, currículo intensivo é 

algo que precisa ser construído com 

cuidado e qualidade. Não se trata de 

castigar a aula, substituída por 

aventuras amadoras, talvez piores. 

Pesquisa, ainda, não é apenas 

sofisticação, nem qualquer coisa. A 

primeira providência é o trabalho com 

os professores, procurando aliciar 

adeptos da pesquisa como atitude 

cotidiana. Sem estigmatizar os 

improdutivos, vale construir 

oportunidades de produção, no que 

ajuda muito uma política científica que 

promova condições favoráveis de toda 

ordem. 

É fundamental a instrumentação 

eletrônica para ocupar espaços 



crescentes do repasse do 

conhecimento, abrindo outros de 

pesquisa e orientação para a pesquisa. 

Estima-se que a maioria das aulas possa 

ser substituída por vídeos e disquetes, 

por exemplo, sobretudo em termos de 

conteúdos recorrentes e repetitivos, 

como é o caso de estatística, língua, 

metodologia científica, métodos e 

técnicas de manuseio de dados, 

informática, etc. 

Ademais, com um ciclo básico 

comum propedêutico, a universidade 

dispensaria outra plêiade de professores 

contratados para dar o mesmo 

conteúdo para cursos diferentes. Um 

exemplo crasso é a multiplicação inútil 

de docentes de estatística, adaptados às 

expectativas rebaixadas dos cursos: 

estatística para sociólogo, psicólogo, 

pedagogo, biólogo, economista, médico, 

agrônomo, etc. Em cada caso 

predomina o nivelamento por baixo, 

para tornar estatística do tamanho dos 

pacientes. Na verdade, seria o caso ter 

um ou outro professor de estatística 

dotados de evidente produção própria, 

bem apoiados com instrumentação 

eletrônica, que lecionariam a matéria 

para todos, sem exceção. Tratando-se 

neste contexto, de matéria 

propedêutica, os professores precisam 

buscar uma média comum em termos 

de necessidade propedêutica, sem 

rebaixamento. Dependendo de cada 

disciplina, esta matéria teria outros 

desdobramentos, como é o caso da 

economia, que já possui sua forma 

própria (econometria), ou da psicologia 

com seus testes de inteligência ou 

psicotécnicos, ou de disciplinas exatas e 

naturais, mais próximas do universo 

matemático. 

Será sempre um desafio crítico 

ensinar estatística para um grande 

auditório, também em termos de 

avaliação. Mas é precisamente disto que 

se trata no ciclo básico comum: como 

trabalhar grandes auditórios, inclusive 

para provocar ambiência 

interdisciplinar, com o auxílio de meios 

eletrônicos, sem recair na mera aula. 

Para evitar tal recaída, primeiro é mister 

professor produtivo, que jamais ensine 

a copiar, porque apenas copia. Segundo, 

é importante abrir oportunidades de 

trabalho pessoal ou grupal entre os 

alunos, pelo menos exercícios que 

permitam recriar o conhecimento 

apresentado. 

De todos os modos, a solução não 

será a multiplicação de docentes 

adaptados à clientela, que além de 

deturpar a disciplina, sobretudo seu 



sentido propedêutico, nivelam por 

baixo. Em vez de adaptações sumárias, 

seria bem mais coerente construir, via 

instrumentação eletrônica, conteúdos 

de estatística mais pertinentes para 

cada curso. Por exemplo, um filósofo 

precisa de estatística, primeiro, como 

propedêutica, ou seja, como linguagem 

moderna para entender a modernidade, 

e, segundo, para manejar dados da 

realidade, nas faces permeáveis a 

quantificações (demografia, índices e 

taxas mais usadas, técnicas de controle 

da qualidade dos dados, etc.). 

Olhando pela filosofia, valeria 

dizer o mesmo. Um estatístico precisa 

de filosofia, primeiro, como 

propedêutica, ou seja, com o 

instrumento para saber pensar, 

sobretudo como crítica da ciência e 

conhecimento metodológico e, 

segundo, para posicionar-se na história 

do saber e nas polêmicas de suas 

correntes e superações. Todavia, a 

construção curricular deve ser feita por 

quem detém produção própria 

comprovada, não por figuras inventadas 

como estatísticos ou filósofos. 

Para concretizar um exemplo mais 

palpável, podemos exercitar um 

currículo intensivo para a formação de 

profissionais do pré-escolar até a 4ª 

série do 1º grau, em nível do 3º grau. Se 

fôssemos montar uma entidade de 

educação superior que superasse o 

modelo da normalista, como 

poderíamos imaginar o currículo? 

De partida, cabe observar que 

este tipo de profissão emerge como 

intrinsecamente interdisciplinar, do que 

decorre que mera pedagogia é equívoco 

total, por mais que seja um profissional 

da educação. Isto vem reconhecido até 

mesmo na atual Constituição, ao propor 

um pré-escolar integral e integrado. 

Disto decorre que o atual trajeto 

formativo é muito ultrapassado, seja no 

contexto da Escola Norma, insuficiente 

para tamanho desafio, seja no contexto 

das faculdades de pedagogia, de modo 

geral apenas reprodutivas e emperradas 

em visões arcaicas em termos didáticos. 

Assim, reviver a mesma proposta 

curricular vigente não levaria a nada, a 

não ser a um olhar voltado para o 

passado. 

Um curso superior que tivesse oito 

semestres começaria pelo “ciclo básico” 

propedêutico, incluindo logo 

metodologia científica/filosofia da 

ciência, língua, fundamentos 

matemáticos/estatísticos, no contexto 

da “formação básica” moderna 

(filosofia, língua, matemática). Este 



tirocínio levaria a primeira parte do 

curso, talvez três semestres, dedicados 

a preparar metodologicamente o aluno 

para que seja capaz de produzir/recriar 

ciência. Deve já iniciar processos de 

pesquisa, pelo menos no sentido de ser 

motivado a elaborar textos tentativas, 

começando do começo. Começar do 

começo significa precisamente copiar. 

Os primeiros “papers” serão, mais ou 

menos, transcritos de outros autores, 

até porque o aluno, possivelmente, 

sequer saiba “ler”. O importante é 

descobrir que a cópia não constrói. A 

partir daí, surge o esforço de 

reconstruções, definida esta como a 

capacidade de expressar idéias alheias 

sob roupagem própria, chegando a 

alguma originalidade, quando as 

sínteses revelarem processos 

construtivos reconhecidos. 

Com o tempo, e sob insistência da 

didática do aprender a aprender, o 

aluno passará a ter concepção e prática 

mais sólidas de pesquisa, atingindo 

elaboração própria, autonomia 

produtiva e desenho de projetos 

criativos. Aprende-se ler, a manusear 

autores, a questionar o que se sabe, a 

buscar constante atualização, a agir 

como sujeito competente. E isto é já 

aprender a aprender, saber pensar. 

Na parte profissional, é mister 

abrir algumas linhas de pesquisa que 

possibilitem ao aluno assumir temas 

interessantes, para elaborá-los em 

profundidade, de acordo com o grupo 

de professores e suas produções 

científicas. 

Não se trata de oferecer um 

monte de matérias, mas de apresentar 

temáticas e temas, dentro dos quais o 

aluno aplica a competência 

metodológica para tratar conteúdos. 

De modo geral, para tratar com 

profundidade um tema, é mister cercá-

lo, via pesquisa, de leituras 

diversificadas e questionadoras, que 

levam a tangenciar outros temas. 

Tomando um exemplo: é fácil colocar a 

importância de conhecer clássicos da 

educação ou as correntes principais 

teóricas. Na postura tradicional, toma-

se um professor que dá um curso em 

um ou mais semestres, no qual se 

dispõe a apresentar uma visão extensa, 

passando por todas as facetas 

consideradas pertinentes. 

Aparentemente, o aluno recebe uma 

visão de conjunto que o possibilitaria 

estar a cavaleiro do processo histórico 

de produção científica teórica. 

Na verdade, trata-se de um 

engano fatal. O primeiro equívoco está 



em curvar-se acriticamente a uma 

apresentação copiada de teorias e 

autores, feita por docentes destituídos 

de produção própria. O mero repasse de 

teoria alheia, através de um simples 

copiador, não garante manejo e 

produção de conhecimento. Ao 

contrário, vende a banalização 

absolutamente comprometedora de 

sucateamento do conhecimento. 

O segundo equívoco está em 

contentar-se com a superficialidade 

quantitativa, restrita a ver muito, sem 

observar nada detidamente. Meras 

aulas expositivas, mera acumulação de 

fichas de leitura, meras provas para 

testar a destreza de copiar, induzem ao 

esforço extensivo de armazenar uma 

dinâmica que somente sobrevive da 

superação incessante. Falta sobretudo 

pesquisa como atitude cotidiana, ou 

seja, o compromisso com qualidade. 

O terceiro equívoco está em não 

favorecer a elaboração própria, para 

pelo menos recriar as teorias e, assim, 

manejá-las como sujeito. Ter ouvido 

falar da proposta educativa socrática é 

diferente de recriá-la, com esforço 

próprio sistemático e metodológico. Se 

não se chegar a pelo menos isto, não 

acontece conhecimento nem educação. 

A didática do currículo intensivo 

corre, certamente, o risco de 

aprofundamento muito seletivo ou 

monótono. Mesmo assim, teria ainda a 

vantagem da competência 

metodológica em pesquisa. Será papel 

do orientador evitar atitudes 

ensimesmadas ou fixação em temas 

excessivamente recorrentes. 

A prática deve ser curricular, 

tratada como qualquer oferta, levando 

não só a pesquisas alternativas, mas 

sobretudo ao questionamento das 

teorias, à necessidade da construção 

coletiva do conhecimento, ao desafio da 

interdisciplinaridade, à exigência de 

atualização incessante. Via de regra, 

deve começar no primeiro semestre, 

com dedicação pequena, e crescer no 

tempo, até tomar espaço expressivo nos 

últimos semestres. 

É a maneira também de não 

permitir que o ambiente acadêmico se 

torne fechado em si ou reduzido a 

diatribes teóricas. Bem organizada, a 

prática curricular substitui com 

vantagens a extensão e sobretudo os 

ditos estágios. No fundo, um currículo 

intensivo dispensa extensão, se esta for, 

como de costume, extrínseca. Um 

conceito adequado de pesquisa (como 

princípio científico e educativo), exige 



qualidade formal e política, ou seja, 

também intervenção na realidade. Mas 

ES aparece como algo intrínseco, 

decorrente da própria trama curricular. 

Não se trata apenas do desejo em si 

correto de ser útil socialmente, mas de 

um compromisso social curricularmente 

exigido e construído. 

Todo curso de concluir-se com 

uma pesquisa de fôlego, que viabilize 

sobretudo a construção de projeto 

pedagógico próprio. 

Este tipo de currículo tem de 

imediato a vantagem qualitativa de 

forjar o profissional dotado de 

elaboração própria, autonomia 

produtiva, metodologicamente 

competente. Será capaz de enfrentar 

novos desafios, atualizar-se porque 

aprendeu a pesquisar. Tem do 

conhecimento a noção e a prática de 

processo dinâmico, dentro do qual é 

mister postar-se como sujeito 

emancipado. Se conhecimento (crítico e 

criativo) é estratégia crucial da 

emancipação, seria contradição absurda 

comparecer como objeto subalterno, 

cópia da cópia. 

Vantagem será também necessitar 

de um corpo restrito e seletivo de 

professores, no fundo um grupo de 

pesquisadores, em parte dedicados à 

propedêutica, em parte a conteúdos 

profissionais. Surge, obviamente, novo 

horizonte de atuação, que é a da 

orientação para pesquisa, em vez do 

acúmulo de aulas. Estas persistem como 

tática expositiva de horizontes de 

pesquisa, para que o aluno possa 

vislumbrar temas de interesse e 

despertar para a construção de espaço 

próprio, onde imagina poder marcar 

presença. Mas o importante mesmo é 

fazer o aluno trabalhar com autonomia. 

Aparentemente, esta proposta 

tenderia a promover o caos ou a 

desordem, frente à obrigatoriedade de 

assistir a aulas., Com certeza, não vale a 

pena substituir aulas pela 

improdutividade causada através do 

desmando, da pressa, do amadorismo. 

Assim, o processo de orientação carece 

de enorme disciplina, produtos 

intermediários antes do final, 

acompanhamento persistente, 

avaliações rigorosas e recorrentes. 

Esta didática é mais trabalhosa, 

até porque exige acompanhar processos 

produtivos nos alunos, implicando 

tempo de dedicação, leitura, sessões de 

orientação, constante fazer e refazer. É 

preciso aprender a orientar 

objetivamente, o que significa agir como 

instâncias tutelares e paternalistas, ou a 



tentação de desfazer dúvidas, patrulhar 

leituras, abreviar esforços. 

Supõe, por outra, que o aluno, 

com o tempo, saiba administrar sua 

autonomia. A liberdade acadêmica 

costuma provocar, de início, a sensação 

de estar perdido, porque estamos 

habituados a didáticas predeterminadas 

e tutelares. Este tipo de “caos” é 

fundamental em termos pedagógicos 

porque leva à descoberta essencial de 

que emancipação é conquista, 

arduamente construída pedra sobre 

pedra, e que, mesmo necessitando de 

orientação, depende mesmo da 

produtividade e autonomia de cada um. 

Facilita muito as coisas a 

instrumentalização eletrônica, que pode 

oferecer visões introdutórias das mais 

variadas matérias, exercícios 

importantes em matérias 

propedêuticas, indicações 

metodológicas úteis, sínteses sugestivas 

de autores e teorias, e assim por diante. 

Cada professor deveria colocar em 

vídeo, por exemplo, sua maneira de 

abordar, reconstruir e produzir ciência, 

o que evitaria a necessidade excessiva 

de aulas repetitivas introdutórias. 

Com o tempo, este manejo deverá 

fazer parte da competência de cada 

professor, em particular na educação 

básica. Trata-se, pois, não só de saber 

usar, mas sobretudo de produzir 

material próprio, sempre renovado. Em 

particular, conteúdos recorrentes, mais 

próprios do espaço do 

ensino/aprendizagem, devem ser 

manejados eletronicamente, para tornar 

seu acesso mais interessante, mais 

viável e disponível e mais moderno. Se 

isto acontecesse de modo satisfatório, a 

vida acadêmica poderia marcar-se 

substancialmente pela pesquisa, 

tornando-a vanguarda do 

desenvolvimento. O que valoriza o 

professor não é a aula, mas a 

capacidade de pesquisa e inovação. 

O ciclo básico comum, até porque 

concentra clientela numericamente 

expressiva, exige a instrumentação 

eletrônica para assumir praticamente 

tudo que significa aprendizagem, 

instrução, treinamento. Colocando o 

exemplo da estatística, seria imaginável 

abolir todas as aulas ou pelo menos a 

maioria, desde que fosse disponível 

amplo e variado material eletrônico. 

Com isto o professor não desaparece. 

Ao contrário, reaparece no seu lugar 

devido, qual seja o de orientador de 

trabalhos dos alunos. Para isto é 

insubstituível. Para apenas dar aula, vai 

tornando-se peça gasta. 



Deve fazer parte do currículo 

intensivo a preocupação com pesquisa e 

produção coletiva, para incentivar a 

interdisciplinaridade, sobretudo entre 

especialistas de áreas diferentes, 

consolidar atitude metodológica aberta 

em contexto de discussão 

intersubjetiva, sinalizar a importância 

social e a necessidade de socializar o 

conhecimento, instigar o exercício 

penoso do consenso negociado sobre 

bases argumentativas. A elaboração 

própria será preferentemente 

individual, porque se trata de apurar o 

desempenho competente e a busca de 

autonomia. A elaboração coletiva 

facilmente encobre parasitismos ou 

prepotências. Assim, é mister 

reconhecer que o processo de 

pesquisar, discutir, questionar deve ser, 

sempre que possível, coletivo, enquanto 

que o processo de elaborar precisa pelo 

menos ter momentos preferenciais para 

o desempenho individual. 

Com isto, a tendência típica do 

currículo intensivo é a de cultivar 

seminários e laboratórios, entendendo-

se por eles a atividade participativa 

coletiva destinada a construir ou a 

apresentar pesquisa e seus resultados. 

Temos, geralmente, noção muito 

banalizada de seminário, como reunião 

de gente que se mete a discutir 

qualquer coisa, com base em opiniões 

pessoais ou mesmo em conversa fiada. 

Tomado a sério, seminário supõe 

programação prévia, tratamento 

aprofundado dos temas, individual ou 

coletivamente, discussão pública dos 

trabalhos feitos, orientação planejada 

por parte dos professores. 

Por vezes temos noção vulgar de 

interdisciplinaridade, imaginando-a um 

papo cumulativo de gente diferente, ou 

uma agregação de superficialidades, ou 

a fabricação de consensos extensivos 

genéricos. Primeiro, 

interdisciplinaridade supõe 

conhecimento especializado e 

aprofundado, para ser produtiva, 

criativa, crítica, não mera acumulação. 

Segundo, empurra cada especialista à 

autocrítica, em termos de tendência 

natural, a fechar-se em seu mundo, 

sendo pois crucial olhar para fora e 

valorizar contribuições outras. Cada 

especialidade, se garante profundidade, 

por outra não passa do tratamento de 

uma pequena face ta da realidade. 

Existe nela uma clara artificialidade, à 

medida que a realidade global é tomada 

sob um mero ângulo. Terceiro, a 

interdisciplinaridade supõe embate 

crítico, objetivando visões de cenário ao 



mesmo tempo amplo e profundo, dando 

melhor conta de uma realidade sempre 

transbordante em termos de domínio 

teórico e prático. Trata-se de uma 

parceria produtiva, o que pede 

contribuição própria, não mera 

conversa agregada genérica. 

O currículo intensivo pode colocar 

melhor a questão educativa no 

ambiente acadêmico, desde que saiba 

manejar pesquisa também como 

princípio educativo. Sobretudo na 

universidade, a educação que interessa 

é aquela mediada pelo conhecimento. 

Não se faz aí uma educação qualquer, 

mas aquela fundada na competência 

científica. É por isso que não vale 

valorizar a aula reprodutiva como 

ocasião relevante de contato 

pedagógico, porque, não havendo 

produção ou pelo menos recriação do 

conhecimento, sequer saberíamos 

distinguir de outros lugares educativos, 

como a rua, a família, o clube, etc. A 

aula reprodutiva é, na prática, uma 

deseducação. 

Não é assim que conhecimento 

agora substitui a política, mas trata-se 

especificamente de política fundada em 

conhecimento. Do ponto de vista dos 

fins, educação é processo político em 

sua essência. Mas a educação 

construída no sistema escolar, e 

sobretudo universitário, usa como meio 

eminente a ciência. Esta, na verdade, 

não é fim. Pelo próprio fato de ser 

sobretudo questão de método, não tem 

como sup0lantar educação, mas pode 

oferecer-lhe a instrumentação mais 

moderna e efetiva. 

Disto decorre, por exemplo, que a 

criança na escola não pode apenas ser 

trabalhada politicamente, no contexto 

das “morais & cívicas”, já que, para 

vencer na vida, não basta ser cidadão 

consciente. É absolutamente relevante 

dispor de cidadania cientificamente 

competente, para poder interferir na 

realidade. Criança pobre não pode 

contentar-se com conhecimentos 

residuais, currículos encurtados, ofertas 

empobrecidas. Ao contrário, precisa da 

melhor ciência possível, para que sua 

cidadania tenha a oportunidade a que 

tem direito. Universidade e escola não 

podem restringir-se à qualidade formal, 

porque educação é sobretudo questão 

de qualidade política. Entretanto, a 

qualidade política somente se reforça, 

se souber manejar competente 

qualidade formal. 

Não se pode retirar destas 

colocações a conclusão de que currículo 

intensivo somente seria viável em 



centros avançados, que dispõem já de 

professores comprovados pela 

produção própria. A sofisticação da 

pesquisa é apenas uma faceta dela. 

Tomada em seu sentido próprio, 

pesquisa é a competência metodológica 

de questionar a realidade, de dialogar 

crítica e criativamente com ela, para 

poder melhor intervir na prática. Para 

tanto, títulos acadêmicos não são a 

essência da coisa. É questão de atitude, 

ainda que pesquisa não seja qualquer 

coisa. A metodologia científica aponta 

para características específicas do 

conhecimento, que não podem ser 

banalizadas. 

Entretanto, questionar a realidade 

é algo que faz parte do processo 

educativo em qualquer nível, também 

no pré-escolar, coincidindo com a 

perspectiva do aprender a aprender e 

do saber pensar. Certamente, a ciência 

que um “professor” simples poderá 

construir será algo incipiente. Começará 

do começo, pela cópia, como todo 

mundo, inclusive o gênio. Sabendo que 

é cópia, cumpre sair daí. 

Inicia-se, então, a reconstrução do 

conhecimento, que é a competência de 

manejar a ciência disponível com mão 

própria. Fazer síntese própria, provocar 

digestão internalizada, reelaborar o 

saber com palavras próprias, interpretar 

com alguma autonomia, nisto tudo 

aparece alguma originalidade que 

aponta para a condição de sujeito. 

Com isto, é possível atingir a 

produção própria de conhecimento, em 

estágios mais avançados, o que supõe 

instrumentação sofisticada. O 

importante é perceber que este 

caminho é possível para todos, porque 

começa do começo. O currículo 

intensivo aponta para esta direção e 

vislumbra como resultado essencial do 

processo acadêmico a formação de 

alunos capazes de elaboração própria, 

relativa autonomia teórica e prática, 

produtivos e atualizados. Quem passa a 

vida escutando aulas copiadas e fazendo 

provas reprodutivas não alcança a 

competência que o mundo moderno 

exige. É absurdo sem nome que um 

pedagogo não consiga reconstruir 

projeto pedagógico próprio. Não 

maneja conhecimento, nem educação. 

O desafio central dos currículos 

intensivos é a pesquisa e a prática em 

torno da didática do aprender a 

aprender. Primeiro, é essencial não 

imitar o que vem de fora, à revelia de 

nossa realidade. Segundo, é vital sair da 

mera reprodução didática, que hoje 

avassala todos os sistemas escolares e 



acadêmicos, porquanto retratam 

mediocridade acumulada. Terceiro, é 

preciso construir nossos caminhos, sem 

perder de vista o que se faz lá fora. 

Entre tantas questões cruciais, 

cabe, por exemplo, ressaltar o desafio 

urgente de contextuar criativamente a 

didática do aprender a aprender para 

cursos noturnos, regiões menos 

favorecidas, educação básica, propostas 

de atualização. Para os centros de 

educação (faculdades, universidades, 

institutos de pesquisa) temos aí a tarefa 

urgente, o que levaria, ademais, a 

confrontar-se de modo adequado com a 

crítica dura atual que, via de regra, 

descreve pedagogia como sendo um dos 

cursos mais precários, sobretudo 

aqueles de instituições privadas 

noturnas. Teorizar e praticar currículos 

intensivos é a competência moderna 

que se espera do educador. 

O currículo intensivo representa 

expectativa mais próxima da 

universidade, porque substancialmente 

baseado na capacidade de pesquisas. 

Entretanto, no espírito, trata-se do 

mesmo desafio para todo o sistema de 

educação, também da dita educação 

básica (pré-escolar até o 2º grau). 

A óbvia dificuldade de implantar 

currículos intensivos na escola retrata, 

em primeiríssimo lugar, a formação 

deficiente dos professores. Foram 

treinados a copiar. Internalizou-se, 

quase como reflexo condicionado, a 

postura do ministrador de aulas. Nestas, 

no máximo requenta-se conhecimento 

disponível, e incute-se nos alunos a 

condição de objeto de aprendizagem. 

Felizmente, com o surgimento de 

propostas mais modernas, entre elas o 

construtivismo, vai emergindo o desafio 

do aprender a aprender, do saber 

pensar, como didática necessária em 

todo sistema educativo. Com certeza, a 

competência para tanto supõe 

formação muitíssimo mais acurada, 

interdisciplinar, produtiva. O pedagogo 

moderno carece de visão globalizada do 

desenvolvimento integral e integrado da 

criança, em particular de seu 

desenvolvimento cognitivo. Carece de 

constante atualização. Necessita tornar-

se pesquisador, no sentido 

propedêutico do termo. 

Uma exigência crucial será a 

capacidade de construir projeto 

pedagógico próprio, tornando-o apto a 

contribuir crítica e criativamente, à 

medida que sabe movimentar-se como 

sujeito no espaço do conhecimento. 

Outra exigência é a de construir na 

escola o ambiente do aprender a 



aprender, saber pensar, motivando os 

alunos a assumirem o papel digno de 

participantes do processo educativo. 

Assim como o professor precisa manejar 

pesquisa para ser construtivo, também 

é fundamental manejar pesquisa no 

aluno, para que ele também se coloque 

o mesmo desafio emancipatório via 

conhecimento crítico e criativo. 

A diferença da universidade, que 

acentua na pesquisa o lado científico, na 

escola a pesquisa emerge sobretudo na 

face educativa, como condição de 

questionamento formativo. Não se trata 

de imitar o ambiente acadêmico, 

macaqueando alunos de pesquisadores, 

mas de instigar iniciativas construtivas, 

em que, manejando criativamente o 

conhecimento, aprendem a ser sujeitos 

do processo de desenvolvimento. 

Recai sobre o professor enorme 

expectativa em termos de competência. 

Não é viável provocar ambiente 

construtivo, se o professor não for capaz 

de elaboração própria. Grande maioria 

dos professores nunca foi desafiada a 

isto, porque treinou-se na cópia e a leva 

em frente, de cópia em cópia. Neste 

particular, torna-se idéia preciosa a 

exigência de que cada escola deve 

construir seu projeto pedagógico, 

coletivamente. 

O mínimo que se espera é que 

cada professor elabore criativamente 

suas aulas, para que sejam, cada vez 

mais, menos mera aula. Este material 

poderia ser, ainda, a face mais própria 

para avaliar o desempenho dos 

professores, além de acompanhar o 

desempenho dos alunos. Entretanto, 

modernamente, desempenho não é, no 

professor, propriamente dar aula, ou, 

no aluno, copiar e fazer prova, mas 

elaboração própria, capacidade 

produtiva, questionamento autônomo, 

crítico e criativo. Teremos ainda aulas e 

provas, mas como insumos 

instrumentais decrescentes. 

Por fim, é certo lembrar que 

currículo intensivo nada tem a ver com 

encurtamentos banalizadores, já 

tradicionais em nossa terra. Não se trata 

de, a título de preferir o “intensivo” e 

para evitar a “extensão”, inventar 

cursos de fim de semana ou de curta 

duração, ou meramente à distância e 

assim por diante. Nem cabe o vezo de, 

por via de acréscimo arranjado, admitir 

competências inviáveis, como os cursos 

de complementação do Normal, para 

poder dar aula em outras séries. Seria 

erro fatal entender a característica 

“intensiva” desta forma. 



Primeiro, trata-se de construir 

qualidade educativa. Sendo esta 

impraticável fora do aprender a 

aprender, da pesquisa como atitude 

cotidiana, da elaboração própria, não se 

coaduna com banalizações. Segundo, a 

crítica a currículos extensivos, por conta 

de se bastarem com quantidades 

medíocres, não induz a desfazer a 

necessidade quantitativa que toda 

qualidade implica. Dentro desse 

contexto, a tendência moderna será 

outra: aumentar o tempo, para garantir 

melhor qualidade. Um curso de nível 

superior não terá, em hipótese alguma, 

duração inferior a 8 semestres ou 4 

anos, tornando-se normal alongá-lo de 

acordo com novas exigências 

profissionais. 

Esta argumentação vale 

igualmente para cursos de capacitação e 

atualização. Eles também precisam 

acercar-se de didáticas intensivas, 

fundadas na elaboração própria e bem 

instrumentados eletronicamente. Com 

isto, a duração mínima torna-se questão 

relevante. A tendência moderna será, 

de um lado, reclamar o tempo 

necessário para aplicar didáticas 

construtivas, talvez não inferiores a 80 

horas e, de outro, instituir a atualização 

recorrente, para que, cada professor, de 

tempos em tempos, suspenda suas 

atividades e volte especificamente a 

estudar. 

Uma coisa são eventos destinados 

a socializar conhecimentos, teorias e 

autores, via seminários, conferências, 

mesas-redondas, etc. Outra coisa são 

cursos, que ultrapassam a mera 

socialização. Vai-se a uma conferencia 

para ouvir um cientista interessante, ou 

a um seminário para captar o estado da 

arte em determinada questão. A atitude 

será a de ouvinte atento, para aprender, 

atualizar contatos, sentir tendências. 

Nos cursos, entretanto, é preciso, a par 

de ouvir, construir com mão própria. 

Currículo intensivo retrata o 

compromisso com qualidade educativa, 

seguindo daí todas as conseqüências 

pertinentes, inclusive duração dos 

cursos. Corresponde à convicção 

crescente de que qualidade é processo 

humano e, por isso, está afeta ao 

sistema educativo. 
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