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Apresentação

Esta obra surgiu de um desejo de registrar uma expe-
riência prática de formação continuada desenvolvida 
na Universidade de Passo Fundo (UPF), ao longo do 

período de 2015-2016. Essa experiência teve origem em um 
movimento iniciado por alguns coordenadores de cursos de 
licenciatura e diretores de unidades que, ansiosos diante da 
publicação de novas diretrizes curriculares nacionais para a 
formação de professores, procuraram a Vice-Reitoria de Gra-
duação com o desejo de constituir uma equipe capaz de pen-
sar crítica e propositivamente os currículos dos cursos que 
formam professores. A proposta foi não somente acolhida pela 
Vice-Reitoria, como também viabilizada por intermédio de sua 
assessoria em conjunto com demais setores da instituição e 
com o grupo entusiasmado de professores e diretores. Foram 
realizados cerca de trinta encontros de estudo e de formação ao 
longo de um ano. Parte do embasamento teórico que subsidiou 
esses estudos está reunida nesta obra que tem o objetivo de re-
gistrar parte importante do referencial teórico desses momen-
tos, mas também o testemunho de uma experiência positiva de 
formação continuada da qual participou, voluntariamente, um 
número expressivo de professores dos cursos de licenciatura 
da UPF.

Assim, apresentamos esta coletânea de seis textos, cons-
truídos por alguns dos protagonistas deste trabalho, descre-
vendo brevemente o conteúdo de cada texto.

No capítulo que inaugura esta obra: Universidade e for-
mação pedagógica: a busca por excelência em ensino, pesqui-
sa e extensão, Claudio Almir Dalbosco e Altair Alberto Fávero 
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pensam a universidade como espaço de construção do pensa-
mento crítico e reflexivo. Defendem que a universidade somen-
te pode realizar de maneira adequada sua dimensão tripartite 
de ensino, pesquisa e extensão, na medida em que for capaz 
de aprofundar sua formação pedagógica. Desse modo, a preo-
cupação permanente com o currículo e a capacitação docente 
continuada precisa fazer parte da agenda do dia da universi-
dade moderna e atualizada. Para aprofundar a reflexão, o tex-
to se desdobra em três momentos: no primeiro, contextualiza-
-se a universidade no âmbito da sociedade global de mercado, 
chamando atenção, por um lado, para o risco de sua mercan-
tilização crescente e, por outro, para a necessidade de busca 
permanente por sua autonomia; no segundo, trata-se das três 
dimensões clássicas que constituem historicamente a univer-
sidade: ensino, pesquisa e extensão, destacando a imbricação 
estreita entre elas como forma estratégica de gestão moderna 
visando à excelência acadêmica; por fim, o terceiro passo refere 
a formação pedagógica de professores como fio condutor para 
assegurar sua profissionalização ética e científica, insistindo 
na capacitação dos docentes como um recurso indispensável 
para alcançar ações de qualidade no âmbito de ensino, pesqui-
sa e extensão.

No segundo capítulo, Repensar a formação de professo-
res: proposta das novas Diretrizes Curriculares Nacionais, Sér-
gio Roberto Kieling Franco analisa teoricamente o texto da re-
solução referente às Diretrizes Nacionais para a Formação de 
Professores, publicada em julho de 2015. O texto inicia com um 
breve, mas importante, resgate histórico do processo de cons-
trução das diretrizes, do qual o autor fez parte de forma ativa 
como Conselheiro, integrante da Comissão Bicameral de For-
mação de Professores. Esse aspecto assume especial relevância 
no atual contexto educacional, pois descreve um processo coe-



Formação de professores na universidade que queremos

8 

rente de princípios e ações que resultam de um trabalho sério, 
comprometido e participativo na construção desse documento. 
O texto aponta os principais desafios a serem enfrentados para 
melhorar a educação nacional, dando ênfase à necessidade de 
investimento na formação inicial e continuada de professores. 

No terceiro capítulo, Perfil dos jovens estudantes que in-
gressaram na UPF de 2012 a 2017, Maria Goretti Betencourt 
descreve uma metodologia de pesquisa que desenvolve e co-
ordena no Núcleo Experimental de Publicidade e Propaganda 
(NEXPP), ligado ao curso de Publicidade e Propaganda da Fa-
culdade de Artes e Comunicação (FAC) da UPF. O texto retoma 
o objetivo inicial da pesquisa: conhecer as percepções de jovens 
estudantes egressos do ensino médio sobre suas vidas, seu fu-
turo profissional e a universidade, a fim de subsidiar a cria-
ção de campanhas de vestibulares para a (UPF). No entanto, 
mostra-se que os dados coletados revelaram muito mais do que 
informações sobre os ingressantes, pois contribuíram  para um 
maior conhecimento e uma real aproximação da universidade 
com esse público. Além de descrever as percepções dos partici-
pantes dos diferentes grupos de foco nos últimos cinco anos, o 
texto se constitui em um importante referencial para conhecer 
o perfil do estudante que chega à universidade, perfil esse que 
inclui os estudantes dos cursos de licenciatura. 

Gestão participativa: sobre o processo de constituição do 
Fórum das Licenciaturas e os desafios da consolidação do tra-
balho, de Carina Tonieto, Edison Alencar Casagranda e Patrí-
cia da Silva Valério, apresenta o processo de constituição do 
Fórum das Licenciaturas da Universidade de Passo Fundo a 
partir da exigência legal posta pela Resolução No 02, de 1o de 
julho de 2015.  O texto inicia com uma descrição histórica do 
processo de constituição do Fórum das Licenciaturas na UPF e, 
na sequência, discorre sobre os princípios teóricos e metodoló-
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gicos que deram sustentação e legitimidade para o trabalho de-
senvolvido: o dialogismo bakhtiniano e a gestão participativa. 
Ao final, apresenta a decisão institucional de integrar o Fórum 
das Licenciaturas à Coordenadoria das Licenciaturas, como 
instância estratégica permanente de discussão da proposta 
político-pedagógica institucional de formação de professores.

O capítulo Reinventar o curso das licenciaturas: uma 
aventura da nascente à foz, de Adriano José Hertzog Vieira e 
Bernadete Maria Dalmolin, propõe-se a refletir sobre a neces-
sidade de transformar o currículo da educação superior, poten-
cializando-o como vivência de experiências capazes de produzir 
conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de vida 
da maioria da população e a formação de cidadãos com postura 
crítica, ética e humanista. Para tanto, o texto aborda a noção 
cristalizada de currículo, imposta ao sistema brasileiro desde 
o final da década de 60 do século passado, a qual ainda produz 
fortes consequências na cultura acadêmica. Discute a concep-
ção de currículo emergente das diretrizes curriculares para a 
formação de professores e retoma a meta 12.7 do Plano Nacio-
nal de Educação, a qual prevê a destinação de carga horária 
mínima nos currículos dos cursos de graduação dedicados à ex-
tensão. Defende a curricularização da extensão como oportuni-
dade de colaborar com a formação compreendida sob o caráter 
integrador e comunitário, como uma ação capaz de transversa-
lizar os projetos pedagógicos, com a singularidade de cada cur-
so e de cada contexto histórico-social, buscando metodologias 
criativas e dinâmicas, que resultem em espaços e tempos de 
aprendizagem abertos e significativos para os sujeitos. O texto 
contribui para a reflexão e para a construção de novas práticas 
curriculares que respondam às reais necessidades da formação 
docente para o século XXI.
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Por fim, Rosani Sgari e Daniela De David Araújo descre-
vem outra etapa importante do processo de mobilização dos 
professores das licenciaturas na construção do processo de re-
forma curricular dos cursos, por meio do texto O Fórum das 
Licenciaturas e suas subcomissões: a experiência pedagógica de 
pensar o curso pelo viés institucional. Nesse texto, as autoras 
explicitam os principais resultados das discussões estabeleci-
das por um grupo ampliado de trabalho que envolveu, além 
dos coordenadores dos cursos de graduação das licenciaturas, 
professores integrantes dos Núcleos Docentes Estruturantes  
(NDEs) dos cursos, diretores das unidades que sediam esses 
cursos, gestores de setores vinculados à Vice-Reitoria de Gra-
duação, Vice-Reitoria de Pesquisa, Vice-Reitoria de Extensão, 
Vice-Reitoria Administrativa, Programa de Iniciação à Docên-
cia (Pibid), coordenadores das áreas institucionais, UPF Vir-
tual, Assessoria de Estágios, Comissão de Graduação, Asses-
soria da Vice-Reitoria de Graduação, professores do Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Setor de Apoio Pedagógico 
(SAP), etc. Esse grupo constituiu dez subcomissões de trabalho 
que tiveram a tarefa de construir propostas de ações capazes 
de subsidiar os coordenadores e seus respectivos NDEs duran-
te o processo de reformulação curricular. Os resultados desse 
trabalho apontam para a importância do trabalho coletivo e 
para o fortalecimento de toda a equipe envolvida.

Assim, esperamos que a leitura destes textos possa desa-
fiar o leitor a dar continuidade ao processo de formação conti-
nuada com vistas a qualificar cada vez mais a formação docen-
te em todos os níveis. 

Rosani Sgari
Patrícia da Silva Valério

Edison Alencar Casagranda

Organizadores.



Universidade e formação 
pedagógica: a busca por excelência 

em ensino, pesquisa e extensão

Claudio Almir Dalbosco*

Altair Alberto Fávero** 

Introdução

A universidade nasce, no Ocidente, marcada pela preo-
cupação com o conhecimento. Sua experiência mais an-
tiga e pioneira remonta ao mundo grego, especialmente 

à Academia fundada por Platão. Nela, é característica a rela-
ção entre mestre e discípulo, visando à investigação sobre a 
natureza do conhecimento humano, à possibilidade de ensinar 
ou não as virtudes e, por conseguinte, à repercussão social e 
política do conhecimento produzido. Dessa experiência origi-
nária, ressalta-se a ideia de que a construção e a socialização 
do conhecimento dependem da própria experiência formativa, 
alicerçada na capacidade pedagógica do mestre de mobilizar 
seu discípulo. Não é suficiente que ele domine profundamente 
o conteúdo, é preciso que tenha capacidade pedagógica para 
poder envolver seu discípulo, movendo-o na direção do conhe-
cimento. Essa dimensão profundamente educativa do mestre, 
que passa a constituir o núcleo da própria formação pedagó-

* Professor dos Cursos de Filosofia e Pedagogia e Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGEDU), da Universidade de Passo Fundo.  
E-mail: cadalbosco@upf.br

** Professor do Curso de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGEDU), da Universidade de Passo Fundo. E-mail: favero@upf.br
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gica da universidade moderna, atravessa a história ocidental, 
chegando até os nossos dias.

Defendemos, no presente ensaio, que a universidade só 
pode realizar de maneira adequada sua dimensão tripartite 
de ensino, pesquisa e extensão na medida em que for capaz de 
aprofundar sua formação pedagógica. Desse modo, a preocupa-
ção permanente com o currículo e a capacitação docente con-
tinuada faz parte da agenda do dia da universidade moderna 
e atualizada. Para dar conta dessa problemática mais ampla, 
percorremos três passos: no primeiro, procuramos contextuali-
zar a universidade no âmbito da sociedade global de mercado, 
chamando atenção, por um lado, para o risco de sua mercan-
tilização crescente e, por outro, para a necessidade de busca 
permanente por sua autonomia; no segundo passo, tratamos 
das três dimensões clássicas que constituem historicamente a 
universidade – ensino, pesquisa e extensão –, destacando a im-
bricação estreita entre elas como forma estratégica de gestão 
moderna, visando à excelência acadêmica; por fim, no terceiro 
passo, referimos a formação pedagógica de professores como 
fio condutor para assegurar sua profissionalização ética e cien-
tífica. A capacitação dos docentes é um recurso indispensável 
para alcançar ações de qualidade no âmbito do ensino, da pes-
quisa e da extensão.

A universidade no contexto da sociedade 
global e plural

Pensar a relação entre universidade e sociedade significa 
demarcar um conjunto de questões complexas e problemáticas: 
qual o papel da universidade diante dos desafios postos pela 
sociedade? De que forma a universidade responde às deman-
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das que surgem da sociedade? Como a universidade se reor-
ganiza diante das transformações decorrentes do avanço das 
tecnologias e da globalização? De que maneira a universidade 
pode se reatualizar para atender exigências econômicas e po-
líticas da sociedade sem perder sua identidade e autonomia? 
De que universidade se fala e em que medida ela ainda con-
segue responder satisfatoriamente aos anseios da sociedade? 
Que tipo de profissional está sendo formado na universidade? 
Como a universidade pode atender satisfatoriamente à dimen-
são da internacionalização e da formação humana?

A história tem nos mostrado que a grandeza das nações 
e a qualidade de vida das pessoas são resultado da qualidade e 
do amadurecimento de suas instituições. A universidade, com-
preendida como uma instituição milenar, sobreviveu porque 
foi capaz de se readequar às mudanças que ocorreram nos âm-
bitos econômico, político e social. Enquanto patrimônio social e 
cultural de imensa grandeza, historicamente, a universidade 
se caracterizou como a instituição responsável pela produção e 
pela transmissão da experiência cultural e científica da socie-
dade bem como pela formação de competentes recursos huma-
nos, imprescindíveis para o desenvolvimento científico e tecno-
lógico das nações e para o avanço das sociedades democráticas. 

A universidade, enquanto espaço de construção do pen-
samento crítico e reflexivo, tem o compromisso e o desafio 
de contextualizar e questionar os rumos do desenvolvimen-
to científico-tecnológico, para evitar “reforçar visões parciais, 
unilaterais e comprometedoras de um diagnóstico mais acu-
rado” (SANTOS, 2003, p. 10). Tal compromisso e tal desafio 
exigem um olhar para além da própria universidade. Por isso 
a urgência de indagar sobre a finalidade social daquilo que se 
investiga, a responsabilidade ética daquilo que é produzido, o 
constante questionamento dos alcances políticos, econômicos 
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e ambientais da formação que é ofertada nos diversos âmbitos 
da universidade. 

A universidade necessita urgentemente fazer escolhas 
que serão decisivas para sua sobrevivência na atualidade e no 
futuro. Se, por quase mil anos, a universidade desempenhou 
um importante papel em relação aos conhecimentos que eram 
transmitidos aos alunos para toda a vida, hoje, esse conheci-
mento está em fluxo contínuo e tem de ser renovado e atuali-
zado constantemente; se o conhecimento era considerado um 
produto acabado, hoje, ele está disponível em múltiplos meios, 
e a universidade é apenas um deles; enquanto o conhecimento 
condensado no diploma era considerado um “passaporte segu-
ro” para os licenciados, hoje, ele não é mais suficiente para 
enfrentar os desafios de uma sociedade complexa e plural. 

O mundo mudou profundamente nos últimos cinquenta 
anos, e toda mudança gera inseguranças, incertezas e crises, 
assim como abre possibilidades, esperanças e oportunidades. 
Sempre que nos deparamos com mudanças, estamos diante de 
múltiplas possibilidades e, portanto, somos desafiados a tomar 
decisões. A própria sociedade encontra-se diante do dilema de 
escolher entre a continuação de uma modernidade técnica, que 
culminou com a brutal divisão da humanidade em dois grupos 
antagônicos em termos de acesso à ciência e à tecnologia e que 
teve por consequência o aumento da pobreza, da violência, da 
criminalidade e da injustiça social, ou a construção de uma 
modernidade ética alternativa, que seja capaz de promover o 
acesso ao conhecimento a todos os seres humanos, que promo-
va experiências de multiculturalismo, que respeite as diferen-
ças e que consiga assegurar a todos o essencial do progresso 
científico e tecnológico (BUARQUE, 2003). 

Optar por um dos caminhos não é tarefa fácil em tem-
pos de globalização. No cenário nacional, a expansão da edu-
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cação superior, ocorrida de forma expressiva a partir dos anos 
1990, tem se pautado pela pressão das políticas neoliberais. 
Tais políticas se fizeram presentes, conforme análises de Mühl 
(2009, p. 94-95), na “imposição de uma série de proposições 
e alterações estatutárias, regimentais e administrativas”, que 
transformaram paulatinamente as instituições de educação 
superior em “unidades de negócios educacionais”. Frente aos 
desafios cada vez mais intensos e complexos das transforma-
ções decorrentes de uma sociedade em mudança que se fazem 
presentes de forma intensa na universidade, “[...] as soluções 
têm sido orientadas por critérios cada vez mais economicistas, 
com a incorporação de modelos de gestão empresarial”. Tais so-
luções ameaçam a identidade da própria universidade, a qual 
vê perder, progressivamente, os “princípios básicos de autono-
mia e liberdade de planejamento e gestão”, imprescindíveis 
para a formação de profissionais cidadãos críticos e reflexivos. 
A perda da autonomia e da liberdade se faz sentir na forma 
como está sendo reorganizada a “racionalidade instrumental” 
da universidade: implementação de uma estrutura vertical 
e centralizada de administração, substituindo as estruturas 
democráticas de gestão; fim da estabilidade de professores e 
funcionários; estabelecimento de mecanismos de controle e de 
avaliação da produtividade; eliminação ou reorganização das 
atividades que não agregam valor econômico; desqualificação e 
posterior eliminação das áreas de conhecimento que não estão 
alinhadas às demandas do mercado; progressiva eliminação da 
liberdade de produção acadêmica e da liberdade de investiga-
ção; direcionamento da pesquisa para as demandas de interes-
se das empresas e do mercado; enxugamento e flexibilização 
dos currículos de acordo com as exigências da clientela; enfim, 
transformação da educação superior em um negócio e conse-
quente mercantilização da universidade.
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A transformação da educação superior em um negócio 
torna a universidade uma “indústria educacional”, o que, na 
definição de Dalbosco (2009, p. 75), implica um “processo no 
qual o capital (investimento financeiro) invade a educação, 
apropriando-se de instituições de ensino, interferindo direta-
mente no processo formal de ensino-aprendizagem, submeten-
do o próprio processo pedagógico às leis de mercando”. Trata-se 
de uma invasão da lógica econômico-mercantil no âmbito da 
educação, no qual o professor é reduzido à condição de pres-
tador de serviço, o ensino se transforma em mercadoria e o 
aluno é promovido à condição de cliente. Com isso, ocorre a 
simplificação da formação profissional, limitada ao treinamen-
to e à instrumentalização de técnicos, os quais até dominam 
tecnologias e ferramentas para o exercício da profissão e sa-
bem aplicar os conhecimentos específicos de suas áreas, mas 
estão carentes e destituídos de uma formação humana mais 
alargada, imprescindível para o exercício pleno da democracia.

Pensar a relação entre sociedade e universidade no con-
texto da globalização implica, também, compreender o desa-
fio da internacionalização, considerada “a quarta missão da 
universidade” (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2012). Embora, 
historicamente, tenha sido uma das marcas da forma como se 
constituiu e se desenvolveu a universidade, a internacionaliza-
ção se apresenta, no atual contexto, como um complexo desafio 
e uma inadiável missão. Conforme ressaltam Santos e Almeida 
Filho (2012, p. 57), “[...] todas as atividades de uma universida-
de podem ser valorizadas por recurso à colaboração universitá-
ria internacional”. Assim, a internacionalização pode se apre-
sentar como riquíssimo e inesgotável campo de oportunidades, 
como complemento educacional para os estudantes de todos os 
níveis de formação, como complemento dos saberes e das com-
petências individuais ou grupais na composição de grupos de 
pesquisa mais amplos, como manancial para troca de experi-
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ências, para o aprimoramento de instrumentos e métodos de 
pesquisas, para a avaliação intersubjetiva dos resultados das 
investigações em todos os campos da atividade universitária. 

No cenário brasileiro, há diversas iniciativas que estão 
promovendo experiências de internacionalização: Ciência sem 
Fronteiras, dupla titulação, doutorado sanduíche financiado 
por agências, convênios internacionais, diplomas em conjunto, 
formação integral no exterior, plano de investigação científica 
e diplomacia cultural universitária são algumas das iniciati-
vas que mostram sinais da internacionalização. No entanto, é 
necessário avançar na compreensão e na efetivação da interna-
cionalização. Não se pode confundir internacionalização com 
mobilidade estudantil ou com assinatura de convênios inter-
nacionais feitos por reitores de universidades, que se efetivam 
com ações de ensino, pesquisa e extensão. É necessária uma 
vigilância crítica para que a internacionalização não se torne 
uma moeda de marketing para as instituições empresariais, 
sem nada agregar para o avanço do conhecimento e a promo-
ção de uma formação humana alargada. 

Os índices de internacionalização da universidade neces-
sitam estar associados à qualidade da formação que ministra, 
à profundidade do impacto resultante de suas pesquisas, à so-
cialização da produção científica, ao desempenho que apresen-
ta suas inovações e à forma como gerencia as atividades fins, 
articuladas numa perspectiva pedagógica.

As dimensões tripartites da universidade 
na perspectiva pedagógica

No tópico anterior, procuramos problematizar a relação 
entre universidade e sociedade, perguntando sobre o tipo de 
sociedade em que vivemos. Sua característica principal é a glo-
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balização, marcada pela pluralidade de instituições e formas 
de vida. No que se refere à sociedade global, focamos em três 
aspectos que interferem atualmente, de maneira direta, no 
modo de ser da universidade: internacionalização, mercantili-
zação e formação humana. 

Neste tópico, concentramo-nos na noção geral de univer-
sidade, destacando, especialmente, o significado acadêmico-
-pedagógico de sua dimensão tripartite. Há ampla produção 
científica nacional e internacional em livros, capítulos de livros 
e ensaios sobre universidade, resultado de eventos e de ampla 
investigação. Da variedade de enfoques existentes, destaca-
-se, como definição estandarte, a ideia de universidade como 
centro de produção, reprodução e socialização do conhecimen-
to. Dessa definição, surge o desafio propriamente pedagógico-
-formativo da universidade, articulando-se com sua dimensão 
tripartite clássica: ensino, pesquisa e extensão. Podemos afir-
mar, de modo esquemático, que, enquanto a produção envolve 
pesquisa e a reprodução o ensino, a socialização diz respeito à 
extensão. Mas, também, cabe ressalvarmos que todas as três 
dimensões estão entrelaçadas entre si, amalgamando-se umas 
com as outras.

A amálgama entre ensino, pesquisa e extensão não obs-
curece suas especificidades. Sendo assim, cada uma dessas 
dimensões tem estrutura organizacional própria, envolvendo 
temas e problemas específicos. O ensino tem sua âncora na 
graduação, visando à formação humana múltipla e profissio-
nal dos alunos. Como alcançar tal formação, com excelência 
acadêmica, espírito investigativo e responsabilidade social, é 
uma das grandes questões do ensino, seu tratamento exige a 
organização processual do currículo e a preparação didático-
-pedagógica adequada do professor. Como pensá-los de manei-
ra atualizada? O currículo não é um amontoado de disciplinas, 



19 

Claudio Almir Dalbosco, Altair Alberto Fávero 

cuja posse é exclusividade de professores, muitos dos quais, na 
maioria das vezes, não conversam entre si sobre a vinculação 
do que cada um ensina e como ensina. O professor também 
não é o centro do currículo, cuja tarefa principal se resumiria 
somente na transmissão do conteúdo de sua disciplina espe-
cífica. Como construção processual coletiva, o currículo exige 
participação e escuta de toda a comunidade de participantes 
que constitui os cursos de graduação: coordenação, professo-
res e alunos. Não sendo mais o centro do ensino, o professor 
assume a função mais modesta de intérprete mediador, tendo 
de abandonar, com isso, a pretensão ambiciosa de ser o juiz 
supremo do conhecimento.1  

A noção de currículo como construção processual coletiva 
exige, por sua vez, a crítica à noção tradicional de educação 
centrada na figura do professor, que transmite o conteúdo, e 
pressupõe, também, de outra parte, a posição passiva do alu-
no. A crítica à pedagogia memorizadora faz emergir o princípio 
pedagógico moderno de que o processo de ensino e aprendiza-
gem ocorre de maneira mais eficiente quando se leva a sério a 
posição ativa do sujeito educacional. Ou seja, tal crítica conduz, 
diretamente, à posição ativa do aluno como condição moderna 
do ato de ensinar e aprender, exigindo, então, a invenção de 
novas estratégias pedagógicas. Em tal invenção repousa o as-
pecto propriamente inovador da interação recíproca inerente 
às metodologias ativas, recriando, com isso, também, a própria 
noção do curso de graduação e, com ela, uma maneira mais 
ampla e atualizada de pensar a formação do futuro profissio-
nal que atuará na sociedade. Ao usufruir de espaços de sala 

1 Inspiramo-nos na metáfora empregada por Jürgen Habermas (1983) para criticar as 
pretensões metafísicas irrealizáveis da filosofia. Da mesma forma, é irrealizável, do 
ponto de vista do bom ensino, a pretensão do professor como transmissor inques-
tionável do conteúdo.
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de aula livres e cooperativos, o aluno constrói experiências so-
lidárias de construção do conhecimento, que lhe servirão de 
referência duradoura para suas práticas sociais e profissionais 
futuras. Desse modo, o investimento na formação participativa 
na graduação é um modo eficiente de preparar, dialogicamente, 
a atuação do futuro profissional. 

O que está em jogo no ensino, portanto, é a formação com-
petente e humanista do profissional que vai atuar de maneira 
engajada na sociedade. Sua boa formação depende da concep-
ção curricular aberta, construída participativamente, de ma-
neira processual e plural. Isso pressupõe que o conhecimento 
disciplinar específico que compõe a estrutura curricular seja 
ancorado em uma noção moderna e atualizada de experiência 
formativa, baseada no princípio pedagógico de que o sujeito 
educacional não só aprende, mas também ensina, à medida 
que é tomado como sujeito ativo. Em síntese, só pode ocorrer 
boa aprendizagem quando os alunos forem tomados como su-
jeitos ativos do processo pedagógico. E isso exige do professor, 
além do domínio técnico do conhecimento disciplinar específico, 
capacidades pedagógicas que possam alicerçar a interação re-
cíproca entre ele e seus alunos. Por isso, a universidade precisa 
propiciar ao aluno o desenvolvimento, as capacidades cogniti-
vas de conhecimento e, também e principalmente, as capacida-
des afetivas, éticas e estéticas que garantem a boa convivência 
humana. Ora, aqui repousa exatamente o que denominamos 
de dimensão pedagógica da universidade.   

No que se refere à pesquisa, a âncora está na pós-gradua-
ção. Se a reflexão sobre a estrutura curricular e as metodolo-
gias de ensino constitui o aspecto nuclear do ensino universitá-
rio, tendo como meta maior a formação do bom professor, como 
profissional competente e responsável, a pesquisa ocupa-se, 
especialmente, com os aspectos epistemológicos e metodológi-
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cos da formação do bom sujeito pesquisador que é, ao mesmo 
tempo, professor. Visando a uma boa formação do pesquisador/
professor, com o intuito de inovar criativamente seu entorno 
natural e social, a pós-graduação exige a reflexão sobre a na-
tureza, a finalidade e o procedimento da pesquisa. A sociedade 
plural e competitiva não comporta mais uma verdade única, 
pois necessita da noção aberta e falibilista de ciência. Do pon-
to de vista metodológico, por sua vez, o procedimento baseado 
exclusivamente na observação e na análise de fatos torna-se 
insuficiente para dar conta da formação do pesquisador parti-
cipante, que seja capaz de interagir de maneira inventiva con-
sigo mesmo, com os outros e com o meio circundante. 

A noção do observador isolado e distante, que cataloga 
e analisa fatos, torna-se insuficiente para a moderna ideia da 
comunidade científica de pesquisadores participantes. A solu-
ção de problemas oriundos da investigação, tanto da natureza 
como da sociedade, pressupõe a figura do pesquisador flexível 
e aberto ao diálogo, em condições de compreender o campo in-
vestigativo com base em pontos de vista plurais. Dessa forma, 
a noção de comunidade científica, além de constituir epistemo-
logicamente a instância de validação do conhecimento, tam-
bém prepara o pesquisador participante para a busca coopera-
tiva da verdade, respeitando o ponto de vista de seus pares da 
investigação. De outra parte, ao sentir-se membro participan-
te da comunidade científica, o referido pesquisador eleva suas 
chances de satisfação, na medida em que passa a ser reconhe-
cido pelos seus pares (HONNETH, 2000). Em síntese, a no-
ção do pesquisador isolado que possui o monopólio da verdade, 
constituindo-se na autoridade última do conhecimento, cede 
lugar à comunidade científica de pesquisadores participantes, 
a qual corresponde mais aos desafios da sociedade plural atual, 
marcada pela concorrência de diferentes pontos de vista. 
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Do ponto de vista do ensino, como vimos, o espaço partici-
pativo de sala de aula é a experiência orgânica de formação do 
professor com mente ampliada. De sua experiência formativa 
participativa, brota o modelo do intérprete mediador, que, ao 
recusar o monopólio da verdade absolta, desenvolve a capaci-
dade humilde da escuta, indispensável à sua atuação profissio-
nal e humana futura. De outra parte, do ponto de vista da pes-
quisa, o grupo de pesquisa é o grande laboratório de formação 
do pesquisador participante com mente inventiva. No grupo, o 
pesquisador participante, ao ver sua argumentação refutada, 
aprende por meio do exercício prático não só a relativizar seus 
pontos de vista, mas também a respeitar o ponto de vista dos 
outros. Além da racionalidade falibilista, baseada no exercício 
frequente da dúvida e da pergunta, também aprende a postu-
ra do respeito recíproco. Sala de aula e grupo de pesquisa são, 
desse modo, dois grandes dispositivos pedagógicos de formação 
do professor investigador, com faro inquiridor e sensibilidade 
afetiva e estética, que são, por sua vez, dois núcleos consisten-
tes de formação do bom profissional.  

Por fim, a extensão é a terceira dimensão da universi-
dade. Tradicionalmente, tem ocupado menor espaço na orga-
nização e no financiamento interno da universidade, por isso, 
também tem encontrado maior dificuldade de se estruturar e 
estabelecer critérios para sua própria atuação. Dentre suas 
várias finalidades, compete à extensão mediar a interação en-
tre universidade e sociedade, fazendo as demandas sociais e 
culturais entrarem na universidade, na mesma medida que 
busca orientar socialmente o conhecimento acadêmico pro-
duzido. Talvez, de maneira mais intensa do que o ensino e a 
pesquisa, a extensão vê refletir no seu interior as tensões e os 
conflitos que cruzam a sociedade, tendo que mediar, também, a 
pluralidade de seus interesses. O exercício de moderação exige 
capacidade de discernimento e moderação, pois não é fácil en-
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frentar o espírito corporativo que predomina nas instituições 
sociais e, por correspondência, na universidade. 

Do ponto de vista da organização tripartite da universi-
dade, a extensão cumpre papel importante de complementação 
da formação do aluno, tanto em relação ao ensino quanto à 
pesquisa; cabe a ela despertá-lo para o espírito solidário e co-
operativo que está na base do ideal de vida comunitária. Não 
que esses valores já não estejam presentes tanto na graduação 
como na pós-graduação, mas, uma vez mobilizados por expe-
riências formativas concretas, possibilitadas por projetos de 
inserção social, põem alunos e professores em confronto com 
situações sociais que despertam neles sentimentos de acolhi-
mento humano, respeito recíproco e cooperação social. Desse 
modo, quando a extensão é desenvolvida na perspectiva soli-
dária e cooperativa, assume dimensão claramente formativa, 
tornando-se também o principal antídoto do espírito corporati-
vo que conduz à predominância do individualismo. 

O modo como procuramos esclarecer, de modo breve, as 
três dimensões que classicamente constituem a noção de uni-
versidade já deixa entender que uma dimensão não pode exis-
tir sem a outra e que a boa formação profissional e humana do 
aluno depende da interação recíproca entre ensino, pesquisa 
e extensão. Transversalizar ações e conhecimentos torna-se a 
grande meta da universidade; buscar transversalizar os conhe-
cimentos de maneira local, cooperativa e solidária é a missão 
ainda maior da universidade, sobretudo, quando o modelo é 
comunitário e regional. Do ponto de vista comunitário, o gran-
de desafio é assegurar a cooperação no ambiente social, cada 
vez mais plural, mercadológico e competitivo. Por isso, a noção 
de comunidade não pode significar a prevalência de um único 
ponto de vista, nem a predominância somente de certos grupos 
culturais e econômicos, em detrimento de outros. Do ponto de 
vista regional, o desafio coloca-se no sentido de impulsionar o 
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desenvolvimento das potencialidades locais em comum acordo 
com as tendências globais. Em síntese, a dimensão comuni-
tária da universidade exige o perfil de gestão comprometido 
com pontos de vista plurais e solidários, alinhavados com a 
perspectiva cosmopolita que assegura o desenvolvimento de 
singularidades locais e regionais.

Formação pedagógica de professores

No tópico anterior, refletimos sobre a dimensão tripar-
tite da universidade, procurando mostrar a especificidade de 
cada parte; argumentamos, ao mesmo tempo, a favor da ideia 
de que a formação de um bom profissional, competente e com 
mente alargada, depende de ações transversais entre ensino, 
pesquisa e extensão. O domínio dos conhecimentos técnicos 
específicos que constituem cada área profissional depende de 
experiências pedagógicas construídas ao longo do percurso for-
mativo do aluno. Contudo, tais experiências necessitam do de-
senvolvimento do espírito investigativo e da postura coopera-
tiva e solidária de todos os envolvidos. Inquirição e cooperação 
são duas capacidades humanas que podem ser descobertas e 
mobilizadas tanto pela pesquisa como pela extensão.

No presente tópico, apresentamos a formação pedagógica, 
tomando-a como uma das grandes tarefas da universidade. Pri-
meiramente, vamos problematizar a ideia de formação huma-
na, para expor, na sequência, a profissionalização da docência. 

A ideia de formação humana 

O fio condutor de nossa argumentação repousa na ideia 
de que é missão da universidade formar um profissional compe-
tente, com mente alargada, que seja comprometido eticamente 
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com o ambiente social e natural em que vive. Sua competência 
depende diretamente do domínio do conhecimento disciplinar 
técnico de sua área específica; o alargamento de sua visão do 
mundo e sua postura ética depende de sua formação cultural 
mais ampla e de exercícios concretos de solidariedade e coope-
ração social. Formação profissional e formação humana não 
são duas coisas estanques, mas, sim, duas faces da mesma 
moeda, que precisam ser transversalizadas permanentemente 
pela construção curricular aberta e plural. Antes de problema-
tizar a noção de formação humana, o alicerce da própria expe-
riência pedagógica que sustenta o domínio técnico da formação 
profissional, gostaríamos de retomar a noção de universidade 
como centro de produção e socialização do conhecimento. 

Nesse sentido, o vínculo estreito entre universidade e 
conhecimento exige, inicialmente, a problematização do pró-
prio conhecimento. Considerando a sociedade atual, marcada 
pela tecnologia digital e pela circulação fantástica de infor-
mações, faz-se necessário reservar à noção de conhecimento 
algo específico que a diferencie tanto da mera opinião como da 
simples informação. Assim, assumimos que conhecimento não 
é opinião nem mera informação. Refere-se, antes de tudo, ao 
saber sistematizado pela tradição intelectual presente e pas-
sada, que é transmitido de geração para geração por meio do 
ensino e de novas investigações. O conhecimento diferencia-se 
tanto da opinião como da informação, porque é resultado de 
reflexão sistemática. A ciência é uma das principais formas e 
obviamente não a única, de conhecimento sistematizado. Sua 
característica principal é a reflexão metódica.

De outra parte, a opinião refere-se às crenças e às convic-
ções imediatas, que são assumidas pelos seres humanos como 
verdades, sem a necessidade de passarem pelo crivo da crítica. 
Por ser a esfera da experiência imediata, a opinião naturaliza-
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-se facilmente, transformando-se em verdade inquestionável. 
É uma espécie de caldeirão no qual se misturam, irrefletida-
mente, ideias avançadas e progressistas com ideias conserva-
doras e ultrapassadas. A informação, por sua vez, é uma noção 
telegráfica e superficial de determinado assunto. Como precisa 
ser breve e rápida para ter o efeito desejado, sua principal ca-
racterística é a ausência de aprofundamento. Desaparece com 
a mesma intensidade com a qual é anunciada.2

Considerando as definições apresentadas, há uma pro-
ximidade umbilical entre opinião e informação. Tendencial-
mente, a opinião deixa-se orientar pela informação; transfor-
ma-se em uma visão do mundo que permanece na superfície 
das coisas, sem precisar de maior aprofundamento para dar 
conta das exigências cotidianas das coisas. Movida pelas in-
formações breves e rápidas, a opinião geralmente permanece 
no âmbito da superficialidade. Mas, de outra parte, enquanto 
visão do mundo, a opinião possui suas próprias inquietações, 
sendo constituída também pelo sentimento de inconformidade 
e pelo espírito inquiridor. É, precisamente, dessa ambiguidade 
da opinião, como certeza que brota da experiência imediata 
e, ao mesmo tempo, como possibilidade de espírito inquiridor, 
que brota a formação pedagógica. Isto é, para que o espírito in-
quiridor se sobreponha à tendência naturalizante e dogmática 
da opinião, ele precisa ser formado. Ora, compete à dimensão 
tripartite da universidade transformar a opinião naturalizada 
em conhecimento reflexivo, científico, artístico e filosófico.

Se a opinião baseada na informação é insuficiente para 
o perfil de profissional competente e humano, a universidade 
possui o papel de despertar o aluno para o espírito científi-

2 Para uma discussão sobre a opinião e a informação como duas formas de empo-
brecimento da experiência humana no mundo contemporâneo, ver o livro Tremores, 
de Jorge Larrosa (2014).
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co. Porém, isso exige da própria universidade a disposição de 
abertura para o debate sobre concepções de ciências e sobre 
possibilidades metodológicas de formação do espírito científico. 
Os debates contemporâneos ocorridos no interior das teorias 
da ciência mostram o quanto a sociedade plural e complexa, 
orientada globalmente e dominada pela tecnologia digital, ne-
cessita, cada vez mais, do sentido aberto e falibilista de racio-
nalidade.3 Nesse contexto, a ampla razão falibilista possibili-
ta a pluralidade metodológica e, com ela, a adoção de vários 
procedimentos para a resolução do mesmo problema. Ou seja, 
é a inteligência organizada, que se apoia nas diferentes capa-
cidades humanas, que se torna mais apropriada para formar 
o espírito científico, exigido pela sociedade global e cada vez 
mais plural.

Mas, de que ideia de formação humana se trata aqui, 
mais precisamente? Ela preserva os grandes ideais da tradi-
ção cultural ocidental, sendo reatualizada pelas pedagogias 
contemporâneas. Sua ideia resume-se nos seguintes termos: 
desenvolver todas as capacidades humanas nas mais diferen-
tes direções (DALBOSCO, 2010, 2016). É importante desta-
car, nesse contexto, que tal ideia pressupõe, por um lado, a 
noção de ser humano como constituído por capacidades e, por 
outro, a possibilidade de desenvolvê-las em direções diversas. 
Nesse sentido, competem à educação e à própria universidade 
fomentar o descobrimento dessas capacidades e oferecer o seu 
desenvolvimento nas mais diferentes direções possíveis. Ora, 
a transversalização da dimensão tripartite da universidade 
torna-se um mecanismo pedagógico poderoso para fomentar 
as capacidades humanas e motivar seu desenvolvimento em 
direções distintas.

3	A	estrutura	das	revoluções	científicas, de Thomas Kuhn (1990), oferece excelente 
resumo do debate científico contemporâneo. 
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De outra parte, em que termos a experiência pedagógica 
se relaciona com a ideia de formação humana? Ela se torna, 
por meio de procedimentos metodológicos diversos, o principal 
dispositivo de mobilização dos professores e dos alunos para 
a descoberta e o desenvolvimento de suas próprias capacida-
des. Enquanto dispositivo, a experiência pedagógica age efi-
cientemente na desnaturalização da opinião naturalizada, ao 
mesmo tempo em que prepara a formação do espírito científico. 
Contudo, só pode fazê-lo na medida em que souber trabalhar 
com os sentimentos e as emoções dos envolvidos no processo 
pedagógico. Por isso, bem antes de se tornar uma postura cien-
tífica diante do mundo, a experiência pedagógica é constituída 
pela postura de acolhimento recíproco entre professor e alu-
no. A boa aula e o bom grupo de pesquisa começam quando 
seus integrantes são capazes de se acolherem reciprocamente. 
Em síntese, a boa formação do espírito científico não depende 
exclusivamente da razão, nem do procedimento metodológico 
rigoroso, mas, sim, de emoções humanas que despertam o inte-
resse pelo assunto e mobilizam a vontade humana de se sentir 
copartícipe de algo (DEWEY, 1970).

A profissionalização da docência

Não há dúvidas de que o professor universitário encontra-
-se diante de expressivos conflitos e transformações. As funções 
formativas, desde o foco no ensino até os ideais humboldtianos4  
da pesquisa, revelam que a docência, como atividade profission-

4 Friedrich Von Humboldt (1767-1835), fundador da Universidade de Berlim, ao es-
crever o texto Sobre	 a	 organização	 interna	 e	 externa	das	 instituições	 científicas	
superiores em Berlim, em 1810, e publicar pela primeira vez em 1899, faz referência 
ao estado e à necessidade de que ele respeite a “autonomia universitária e a liber-
dade científica” (HUMBOLDT, 1997). Destaca a necessidade de cooperação entre 
os sujeitos escolares; a unidade de pesquisa e ensino; a relação autônoma entre 
estado e universidade; a infinita busca científica; e a complementaridade entre os 
níveis de ensino como princípios fundamentais para a ideia de universidade.

http://pt.wikipedia.org/wiki/1767
http://pt.wikipedia.org/wiki/1835


29 

Claudio Almir Dalbosco, Altair Alberto Fávero 

al, tornou-se mais complexa com as transformações culturais e 
com o surgimento de novas condições e exigências de trabalho: 
massificação da escolarização, novas tecnologias, programas 
institucionais, entre outras. Estudos como os de Kourganoff 
(1990), Readings (2002) e Zabalza (2004) revelam que, atual-
mente, podem ser atribuídas, pelo menos, três funções aos do-
centes universitários – o ensino, a pesquisa e a administração, 
e incluímos a extensão –, gerando tensões quanto à compatibili-
dade de tais funções no contexto da profissionalização docente e 
da indissociabilidade universitária. 

Compreender a docência universitária como profissão 
implica dar-se conta de que o ensino é uma atividade complexa, 
que tem um caráter social, cuja efetivação mobiliza uma série 
de habilidades, conhecimentos e atitudes que podem ser de-
senvolvidas, aperfeiçoadas e ampliadas por meio de processos 
formativos. No entender de Zabalza (2004, p. 111), “[...] ensi-
nar é uma tarefa complexa na medida em que exige conheci-
mento consistente acerca da disciplina ou das suas atividades”. 
Por isso, o professor, além de conhecer os conteúdos de ensi-
no, precisa ser capaz de analisar e resolver problemas; saber 
transformar um conhecimento científico em conhecimento en-
sinável; selecionar estratégias metodológicas adequadas, que 
facilitem a aprendizagem; organizar os saberes que possibili-
tem o acompanhamento dos estudantes; regular os processos 
de aprendizagem por meio da avaliação, entre outros saberes. 
São exigências intelectuais que ultrapassam o mero domínio 
de conteúdos conceituais ou o saber científico específico. O en-
sino é uma atividade interativa realizada com determinados 
sujeitos, o que significa dizer que a identidade do professor 
da educação superior se dá na interação com outros atores 
adultos (alunos, gestores e colegas de trabalho), em um campo 
disciplinar formativo, compartilhando áreas de conhecimento 
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(sentido primordial da universidade) e constituindo laços ins-
titucionais no seu trabalho profissional. 

E falamos apenas do processo de ensino, que não é a úni-
ca atividade desenvolvida pelo professor universitário, embora 
seja a principal em grande parte das instituições no cenário da 
mercantilização da educação superior. A título de exemplo, po-
demos dizer que a constituição da identidade docente necessita 
enfrentar o equilíbrio entre as seguintes dicotomias/dilemas 
(ZABALZA, 2004): individualismo/colaboração; pesquisa/do-
cência; generalistas/especialistas; pesquisa/gestão; graduação/
pós-graduação; entre outras.

Como podemos perceber, a identidade da docência uni-
versitária é extremamente controversa e se encontra vinculada 
ao status socioprofissional. Em outras palavras, dependendo 
do contexto, definimo-nos pelo âmbito científico (químicos, en-
genheiros, etc.), principalmente quando precisamos justificar 
nossa estreita compreensão sobre as concepções e as opções 
político-pedagógicas que perpassam a docência. Contudo, se es-
tamos num evento científico, somos apresentados não pela via 
da docência, mas pelas pesquisas e pelos temas de investigação. 
Se, no entanto, estamos dialogando com pessoas pouco escola-
rizadas, basta dizer que somos professores universitários para 
se instituir a relação de poder e de difusão de um status cultu-
ral (extensão). Logo, a questão da profissionalização precisa ser 
discutida como um problema de “reprofissionalização”,5 pois 
temos uma profissão anterior à profissão docente universitária.

Um dos pontos mais críticos da profissão docente é, pos-
sivelmente, o de ter uma identidade profissional indefinida 

5 Sobre essa problemática, são oportunas as reflexões de Tauchen e Fávero (2014), 
que problematizam sobre os pontos de tensão em que se encontra o docente uni-
versitário, entre pesquisador-docente e docente-pesquisador, analisando os dile-
mas da complexa situação da profissionalização da docência na educação superior. 
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(ZABALZA, 2004). A história das preparações profissionais 
sempre esteve orientada para o domínio de um campo de co-
nhecimentos, especialmente o científico, ou para o exercício de 
atividades profissionais vinculadas a um conjunto de saberes 
e fazeres. No caso da docência na educação superior, ainda pre-
valece uma visão não profissional, revelada na afirmação de 
que “se aprende a ensinar ensinando”, ou seja, a docência seria 
uma atividade prática, destituída de um corpo de conhecimen-
tos próprios, pois não há uma “[...] política diretamente volta-
da para a formação de professores universitários” (PEIXOTO, 
2010, p. 523). Sobre esse aspecto, reafirmamos a necessidade 
de pensar processos formativos de professores universitários 
para além da titulação ou das atividades esporádicas de trei-
namento e o consequente desafio de gestores, que promovam 
processos formativos, em que aconteçam a interação de expe-
riências, a formação do espírito científico, a socialização inter-
disciplinar e a formação humana alargada.

Considerações finais

Conforme abordamos no presente ensaio, pensar a uni-
versidade em sua relação com a sociedade implica, necessaria-
mente, enfrentar imensos desafios, que se traduzem na forma 
como ela organiza os processos formativos dos sujeitos implica-
dos. Indiscutivelmente, a universidade necessita estar aberta 
para uma interlocução produtiva com as distintas instituições 
que compõem a sociedade. No entanto, isso não significa di-
zer que o cumprimento das funções da universidade se limita 
a atender às necessidades do mercado ou simplesmente instru-
mentalizar profissionais que irão atuar nas distintas profissões. 
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Formação profissional de excelência não se faz por dis-
cursos retóricos em prol de uma modernização tecnológica ao 
sabor do mercado, mas, sim, por meio de um qualificado e con-
sistente processo de formação de recursos humanos competen-
tes e comprometidos com a construção de uma sociedade de-
mocrática. Universidade de qualidade se faz quando pesquisa, 
ensino e extensão são organizados de forma indissociável para 
atender às demandas de uma sociedade carente de conheci-
mentos científicos, de recursos econômicos e de justiça social. 
Com isso, reafirmamos a posição de que formação profissional 
e formação humana não são excludentes e incompatíveis, como 
alguns ingenuamente defendem, mas, sim, duas dimensões 
que se complementam e que precisam ser transversalizadas 
permanentemente na construção curricular aberta e plural, 
nas práticas pedagógicas do corpo docente e na construção da 
mentalidade aberta dos acadêmicos que buscam na universi-
dade sua formação. Para tanto, é imprescindível que a univer-
sidade repense a si mesma, sua identidade, sua missão, sua es-
trutura, suas atividades fins, seus desafios, seu corpo docente, 
suas prioridades, seu futuro, seus processos formativos. 
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Repensar a formação de 
professores: proposta das novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais 

Sérgio Roberto Kieling Franco* 

O objetivo deste capítulo é apresentar as novas Diretri-
zes Curriculares Nacionais para formação de professo-
res (BRASIL, 2015b) e, ao mesmo tempo, discutir sua 

proposta de reorientação no rumo da formação inicial e conti-
nuada dos professores da educação básica. Para compreender 
uma peça legal, não basta simplesmente uma leitura, é preci-
so entender o contexto em que ela foi produzida e, também, o 
problema que ela pretende abordar, para então entender sua 
estrutura e suas orientações. É dessa forma que se organiza 
este texto, tendo, ao fim, algumas reflexões sobre pressupostos 
e consequências de tal resolução.

A Comissão Bicameral de Formação de 
Professores

A Comissão Bicameral1 de Formação de Professores é 
a mais antiga existente no Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e a maior. Não foi diferente no período de trabalho que 

* Doutor em Educação. Professor Titular da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação.

1 O Conselho Nacional de Educação é composto de duas câmaras: a Câmara de 
Educação Básica e a Câmara de Educação Superior. Há várias comissões vincula-
das a cada uma das câmaras e, também, comissões de temas que são transversais 
a elas, sendo essas, portanto, bicamerais.
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culminou na aprovação da Resolução do Conselho Pleno nº 2, 
de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015b). Essa resolução foi 
fruto de discussões que duraram vários anos, até que se deci-
diu que era urgente chegar a um texto final que superasse as 
fragilidades da resolução até então em vigor (Resolução CNE/
CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002) (BRASIL, 2002).

Não se tratou de uma discussão tranquila, nem de uma 
decisão nascida unilateralmente. Apesar de haver um empe-
nho conjunto de todos os membros da comissão2 para avançar 
no debate, como era de se esperar de um órgão como o CNE, 
havia entendimentos diversos, e o debate prolongado dos mem-
bros e dos interlocutores externos era necessário. Destaca-se o 
trabalho do Relator, o então Conselheiro Luiz Fernandes Dou-
rado, e do Presidente da Comissão, o conselheiro José Fernan-
des de Lima. Além do trabalho de todos os integrantes, foi fun-
damental o papel do conselheiro Luiz Roberto Alves para as 
primeiras formulações do que se tornou mais tarde a resolução 
de que estamos tratando.

Encarando o problema da formação de 
professores

A educação faz parte daquele conjunto de temas que 
todos têm opinião. Normalmente, encontraremos muitas opi-
niões diferentes e, inclusive, divergentes. E, dentro da educa-

2 Integraram a Comissão Bicameral de Formação de Professores, nesse período, 
os seguintes conselheiros: José Fernandes de Lima (Presidente), Luiz Fernandes 
Dourado (Relator), Antonio Carlos Caruso Ronca, Francisco Aparecido Cordão, Gil-
berto Gonçalves Garcia, José Eustáquio Romão, Luiz Roberto Alves, Malvina Tania 
Tuttman, Márcia Angela da Silva Aguiar, Raimundo Moacir Mendes Feitosa e Sérgio 
Roberto Kieling Franco, além dos conselheiros Benno Sander (que faleceu durante 
seu mandato), José Francisco Soares (que se afastou do Conselho para assumir a 
Presidência do INE) e Nilma Lino Gomes (que também se afastou para assumir a 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, depois, o Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos).
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ção, um dos temas mais polêmicos é a formação de professores. 
Tal tema tem se tornado mais proeminente nos últimos anos, 
quando se construiu um consenso de que um dos problemas 
da educação nacional seria a formação deficiente dos docentes. 
Os péssimos números nas avaliações nacionais e a experiência 
das instituições de educação superior com os alunos que ne-
las ingressam têm corroborado para o entendimento de que há 
problemas em todas as nossas escolas, sejam elas públicas ou 
privadas, sejam de grandes centros urbanos ou de populações 
afastadas desses.

É importante salientar que a formação dos professores 
não é o único problema a se enfrentar para melhorar a educa-
ção nacional. O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), 
aprovado em 2014, mostra bem que, além da formação docente 
(inicial e continuada), é preciso avançar na efetividade do que 
se ensina e nas condições materiais para que isso aconteça, o 
que vai desde as condições físicas das escolas até os salários 
pagos aos professores.

Um dos grandes problemas, quando se trata de uma si-
tuação complexa como essa, é cair no simplismo de dizer que é 
preciso resolver primeiro uma coisa, para depois dar conta das 
outras. A história tem demonstrado que não há como esperar 
a solução de uma parte para, depois, partir-se para a parte 
seguinte, até chegar-se à solução do problema por completo. A 
formação de professores é um bom exemplo disso. É possível 
dizer que o problema da educação brasileira se expressa na 
baixa qualidade do ensino que as crianças recebem nas escolas, 
a qual é causada pela fraca formação dos professores, pelos 
problemas de infraestrutura das escolas, pelo baixo salário dos 
professores, pelo desprestígio social da profissão docente, além 
de uma infinidade de outros problemas sociais, culturais, polí-
ticos e econômicos.
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Aumentar os salários não traz como consequência a me-
lhor formação, mas favorece que professores mais capacitados 
permaneçam na profissão. Se não se investir fortemente na 
formação docente, não teremos bons professores para ocupar 
os cargos. Também, se as condições de infraestrutura, ou seja, 
as condições de trabalho, não melhorarem, não teremos como 
evitar a evasão de bons profissionais para outras profissões, 
sem falar no papel que o prestígio social de uma profissão de-
sempenha na manutenção de bons profissionais e de todos os 
outros condicionantes.

Por onde começar? A melhor resposta é começar por tudo. 
E cada órgão, cada instituição, deve fazer a sua parte, bus-
cando melhorias naquilo que lhe cabe. Nesse sentido, a cria-
ção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) (Lei nº 
9.424, de 24 de dezembro de 1996) (BRASIL, 1996b), prevendo 
um aporte de recursos para dar condições à melhora do ensino 
fundamental, depois ampliado para todo o ensino básico, re-
nomeado como Fundeb (Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007) 
(BRASIL, 2007), e a determinação de um piso para os salários 
dos professores (Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008) (BRA-
SIL, 2008) foram iniciativas importantes por parte do governo 
federal. Assim, aos municípios e aos estados caberia buscar 
formas de aplicar os recursos do Fundeb, combinados com seus 
recursos próprios, para melhorar as condições de trabalho, 
como a infraestrutura das escolas e os planos de carreira dos 
professores. No entanto, é claro que isso não era suficiente. 

Ao CNE caberia, de modo primordial, estabelecer as di-
retrizes para a formação dos professores. Entretanto, é pre-
ciso apontar o fato de que a Resolução nº 2, de 2015 (BRA-
SIL, 2015b), não ficou indiferente às questões das condições 
de trabalho dos professores. Ao se dedicar à discussão acerca 
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da formação de professores, foi preciso debruçar-se sobre os 
vários desafios da educação básica e, também, sobre as críticas 
mais recorrentes a essa formação. A primeira delas referia-se 
a uma formação excessivamente teórica, uma formação para 
o conteúdo e não para a educação. É preciso ter presente que 
um professor de Língua Portuguesa não está na escola para 
ensinar os conteúdos de Língua Portuguesa, mas para educar 
seus alunos, ou seja, promover o pleno desenvolvimento huma-
no deles por intermédio da Língua Portuguesa.

Há, ainda, mais um elemento importante. Superada a 
fase em que os dirigentes de escolas eram apadrinhados po-
líticos, passou-se a ter presente que o sucesso da instituição 
escolar passava, necessariamente, por uma boa gestão. Isso se 
mostrou ainda mais importante pelas práticas democráticas 
preconizadas pela Constituição federal, o que originou um de-
safio importante: os professores têm que saber gerir a educa-
ção. Ou seja, a gestão escolar não é algo privativo de pedagogos 
(ainda mais considerando que não há mais cursos de Pedago-
gia voltados exclusivamente à gestão educacional), mas algo 
próprio de todo professor.

É possível resumir os desafios da Resolução nº 2 nos se-
guintes itens:

a) dar conta do encontro entre ensinar o conteúdo e edu-
car pelo conteúdo;

b) dar conta da combinação efetiva entre teoria e práti-
ca;

c) dar conta da formação dos professores para o coti-
diano escolar (para além do que acontece na sala de 
aula).

Nada disso era tarefa fácil. Como contemplar tudo isso 
em uma única resolução e como realmente induzir melhorias 
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na formação dos docentes? Um elemento importante, que se 
tornou mais visível após o impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, foi a pressão das instituições privadas pela diminui-
ção no tempo da formação de professores. Mas isso é assunto 
para mais adiante.

Estrutura da resolução

A Resolução nº 2 inicia com uma longa série de conside-
rações que destaca o lugar do qual se fala sobre a formação de 
professores e sobre a educação. Trata-se da visão de um projeto 
de sociedade e de país democrático e inclusivo, da projeção de 
um Sistema Nacional de Educação, da complexidade do fazer 
dos profissionais do magistério, que vai muito além de sim-
plesmente transmitir um conteúdo, da necessidade de se en-
tender o fazer pedagógico inserido na realidade concreta e no 
respeito aos direitos dos cidadãos, inserido em uma atividade 
essencialmente coletiva.

O primeiro capítulo, além de introduzir os objetivos da 
resolução, traz alguns conceitos e esclarecimentos essenciais. 
Um dos mais elucidativos é a explicitação das modalidades de 
educação, algo um tanto nebuloso na própria Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996) (BRASIL, 1996a). O texto da resolução cita, re-
petidamente, que as modalidades de educação são: educação 
de jovens e adultos; educação especial; educação profissional 
e tecnológica; educação do campo; educação escolar indígena; 
educação a distância; e educação escolar quilombola.

Algo fundamental é esclarecer os principais conceitos 
que servem de base para toda a normativa constante na reso-
lução. Inicialmente, aparece a definição do que se compreende 
que seja a docência:
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Compreende-se a docência como ação educativa e como pro-
cesso pedagógico intencional e metódico, envolvendo conheci-
mentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, 
princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na cons-
trução e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos 
e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação cientí-
fica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção 
de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre 
diferentes visões de mundo (BRASIL, 2015b, Art. 2.º, § 1.º).

Depois, é explicitada a definição de educação, que se re-
fere aos 

[...] processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de en-
sino, pesquisa e extensão, nos movimentos sociais e organiza-
ções da sociedade civil e nas relações criativas entre natureza 
e cultura (BRASIL, 2015b, Art. 3.º, § 1.º). 

Após a explicitação desses dois conceitos basilares, cabe, 
ainda, definir o objeto específico da resolução, que é a formação 
docente inicial e continuada para a educação básica: “proces-
so dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente 
da qualidade social da educação e à valorização profissional” 
(BRASIL, 2015b, Art. 3.º, § 3.º). 

Por fim, é esclarecido que os profissionais do magistério 
da educação básica: 

[...] compreendem aqueles que exercem atividades de docência 
e demais atividades pedagógicas, incluindo a gestão educacio-
nal dos sistemas de ensino e das unidades escolares de educa-
ção básica, nas diversas etapas e modalidades de educação […], 
e possuem a formação mínima exigida pela legislação federal 
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2015b, 
Art. 3.º, § 4.º).

A resolução apresenta também os onze princípios da 
formação dos profissionais do magistério da educação básica, 
que giram em torno da função pública da educação, do com-
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promisso com uma sociedade democrática e inclusiva, com a 
qualidade da educação, com a sólida formação interdisciplinar 
e com o respeito aos profissionais e aos contextos educacionais. 
Ao final, como será constante em vários capítulos, é apontada 
a especificidade da formação para os professores da educação 
escolar indígena, da educação escolar do campo e da educação 
escolar quilombola.

O segundo capítulo aborda a Base Comum Nacional. Tra-
ta-se da ideia de que a formação de professores deve ter uma 
base nacional, comum a todos os processos formativos, que se 
assenta na concepção de educação como processo emancipató-
rio e permanente e com o reconhecimento da especificidade do 
trabalho docente. Em outras palavras, o profissional da edu-
cação não pode ser entendido como alguém que simplesmente 
acabou lotado em uma escola, mas um profissional com iden-
tidade própria, reconhecendo que o contexto escolar tem toda 
uma especificidade que precisa ser reconhecida e respeitada. 

O terceiro capítulo apresenta o repertório de informações 
e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teó-
ricos e práticos, ou seja, o que deve ser ensinado nos cursos de 
formação de professores. Também apresenta, como consequên-
cia dos primeiros capítulos, as competências profissionais de 
quem exerce o magistério da educação básica. São treze itens, 
que poderiam ser resumidos na capacidade de trabalhar no 
todo da complexidade da educação básica, com domínio dos pro-
cessos de ensino, da compreensão da aprendizagem, dos proces-
sos de gestão, acrescidos da capacidade de trabalho com postu-
ra investigativa, para desenvolver o campo da educação básica.

Após esses três capítulos introdutórios da resolução, em 
que foram apresentados os princípios básicos, chega a vez de 
tratar especificamente dos cursos de formação inicial. Primei-
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ramente, é importante destacar que se entende por formação 
inicial aquela alcançada a partir de um curso de graduação, 
cuja habilitação seja licenciatura, mesmo que esse não seja o 
primeiro cursado pelo indivíduo. Assim, mesmo um professor 
que teve sua formação em curso normal, de nível médio, ou um 
licenciado que resolva buscar a formação em outra área, ou 
ainda um bacharel que resolva ser professor, todos eles, ao cur-
sarem uma licenciatura (para alguns uma nova licenciatura), 
farão sua formação inicial. Não está em jogo aqui a compreen-
são do que seja “inicial”, mas a caracterização de um tipo de 
formação, distinta da formação continuada.

No quarto capítulo, são definidos os tipos de curso de for-
mação inicial. O primeiro tipo compreende cursos de gradua-
ção de licenciatura. Note-se que não se fala mais de cursos de 
formação plena, pois não existe formação graduada que não 
seja plena no ordenamento jurídico atual. O segundo tipo cor-
responde aos cursos de formação pedagógica para graduados 
não licenciados. Trata-se de oportunizar a formação pedagógi-
ca para profissionais não licenciados que, por motivos diversos, 
resolveram ser professores. O terceiro tipo abrange os chama-
dos cursos de segunda licenciatura. É importante chamar a 
atenção de que esses cursos não são definidos simplesmente 
pelo fato de um professor já licenciado cursar outra licencia-
tura, mas de um projeto pedagógico específico ser oferecido a 
esse aluno/profissional. Assim, se um professor de História re-
solve entrar em uma instituição de ensino superior para cursar 
uma licenciatura em Letras, pela via normal de um processo 
seletivo, e venha a cursar essa outra licenciatura integralmen-
te (ainda que ele aproveite boa parte do curso anterior), ele 
não estará, tecnicamente, cursando uma “segunda licenciatu-
ra”, nos termos da Resolução nº 2/2015 (BRASIL, 2015b). Só 
será considerada uma “segunda licenciatura” no caso de o mes-
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mo professor cursar um projeto pedagógico de curso específico. 
Essa distinção ficará mais clara adiante.

Um elemento importante nesse capítulo é a afirmação 
de que a instituição formadora deverá elaborar um projeto 
institucional para formação inicial e continuada de professo-
res, coerente com seu Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI). Nesse seu projeto institucional, deverá definir as for-
mas de desenvolvimento da formação. Isso significa que nem 
tudo estará definido na resolução e nas peças legais nacionais. 
Cabe à instituição, no uso de sua autonomia, definir vários dos 
parâmetros para a execução da formação de professores no seu 
contexto. A importância disso reside no fato de que a qualidade 
da educação superior se dá a partir da prerrogativa da inova-
ção institucional.

Um ponto com alguma dose de polêmica é a proposição 
de que a formação inicial deve ser preferencialmente presen-
cial, deixando a oferta de cursos de formação inicial a distân-
cia para casos específicos. Note-se que não há vedação para a 
oferta de licenciaturas a distância, mas ela deve ser aplicada a 
situações específicas, como, por exemplo, às condições dos esta-
dos amazônicos, ou a alguns casos excepcionais. Isso não deixa 
de conflitar com o programa Universidade Aberta do Brasil, 
mas isso é motivo para outra discussão. Fica aqui apenas assi-
nalada a questão. 

Outro ponto importante é a afirmação de que os cursos 
de formação de professores devem ter identidade própria, por-
tanto, não serem anexos de bacharelados, ainda que devam 
estar articulados a esses, assim como às demais licenciaturas 
oferecidas pela instituição. Nesse sentido, é incluído um ele-
mento raramente atendido: a preconização de que haja uma 
coordenação e um colegiado próprios para cada licenciatura, 
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de modo distinto do bacharelado. Também se propõe que a 
formação inicial esteja muito bem articulada com espaços e 
equipamentos culturais e educacionais do entorno social e que 
não se abra mão da sólida formação dos estudantes no domínio 
dos conteúdos específicos da área de atuação, bem como suas 
metodologias e tecnologias.

Após essas definições, é feita a proposta de organização 
dos três tipos de cursos em três núcleos distintos, mas arti-
culados: núcleo de estudos de formação geral (que trata dos 
fundamentos, do conhecimento da área específica de ensino 
e do conhecimento e da articulação pedagógica dessas áreas); 
núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos (que é 
o espaço para que o aluno do curso possa aprofundar-se em 
determinados temas, criando uma identidade própria para 
sua formação); e núcleo de estudos integradores (relacionado 
às atividades práticas dos alunos e ao seu envolvimento em 
projetos de pesquisa e extensão).

No quinto capítulo, são definidas as estruturas dos três 
tipos de cursos. As licenciaturas passam a ter, no mínimo, 
3.200 horas (antes, várias tinham como mínimo 2.800 horas), 
e quatro anos de duração. É preciso diferenciar a carga horária 
da duração. O tempo de duração do curso se refere ao tempo 
necessário para o amadurecimento profissional do formando. 
Portanto, mesmo que possa haver algum procedimento que 
permita dar conta da carga horária em menos tempo, entende-
-se que a duração dessa formação não deva ser menor que qua-
tro anos. É importante observar que, nos casos de migração 
de outro curso ou mesmo de ingresso de diplomado, conta-se o 
tempo total da formação.

O aumento da carga horária e, principalmente, da du-
ração do curso é o que tem gerado maior resistência, especial-
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mente por parte das instituições de educação superior privadas 
com fins lucrativos. Trata-se de uma medida que traz consigo 
um aumento nos custos e que também impede a proposição 
de cursos aligeirados, comumente explorada na divulgação 
comercial de cursos superiores. Ou seja, há uma decisão, por 
parte do CNE, de priorizar o educacional sobre o mercantil, 
que é o mínimo que se poderia esperar de um órgão com a sua 
estatura.

As 3.200 horas das licenciaturas são organizadas da se-
guinte maneira:

I -  400 (quatrocentas) horas de prática como compo-
nente curricular, distribuídas ao longo do processo 
formativo;

II -  400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio su-
pervisionado, na área de formação e atuação na 
educação básica;

III -  pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedi-
cadas às atividades formativas estruturadas pelos 
dois primeiros núcleos definidos no quarto capítulo 
da resolução;

IV -  200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas 
de aprofundamento em áreas específicas de inte-
resse dos estudantes, que caracteriza o terceiro nú-
cleo do curso, já referido.

É importante salientar que esses quatro componentes 
devem ser definidos de acordo com o projeto institucional para 
a formação de professores, citado anteriormente.

No caso dos cursos de formação pedagógica para gradu-
ados não licenciados, a carga horária mínima deve variar de 
1.000 a 1.400 horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo 
da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagó-
gica pretendida. 
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Diferentemente das licenciaturas, a carga horária do es-
tágio curricular supervisionado é de 300 horas. Também deve-
rá haver de 500 a 900 horas dedicadas às atividades formativas 
referentes aos dois primeiros núcleos definidos anteriormente. 
Acrescente-se a isso a oferta de 200 horas de atividades teórico-
-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse 
dos alunos, conforme o terceiro núcleo definido pela resolução.

A resolução insiste em tratar esse tipo de formação como 
de caráter emergencial e provisório, o que não deixa de ser dis-
cutível, uma vez que, especialmente em certas regiões do país, 
em relação aos cursos técnicos, não se possa vislumbrar a não 
necessidade e até mesmo a demanda constante de migração de 
profissionais bacharéis para a carreira docente.

Por fim, esse quinto capítulo trata dos cursos de segun-
da licenciatura. Esses têm carga horária mínima variável de 
800 a 1.200 horas, dependendo da equivalência entre a forma-
ção original e a nova licenciatura. Assim, como nos cursos de 
formação de bacharéis, a carga horária do estágio curricular 
supervisionado é de 300 horas. Veja-se a diferença entre fazer 
um segundo curso de licenciatura e fazer uma “segunda licen-
ciatura”. Como afirmado anteriormente, trata-se de um novo 
projeto pedagógico de curso, ainda que guarde estreita relação 
(que pode significar, inclusive, compartilhamento de discipli-
nas) com o curso de licenciatura da mesma área oferecido pela 
instituição. Observe-se que uma instituição de ensino superior 
(IES) só poderá oferecer segunda licenciatura em áreas que ela 
já ofereça licenciaturas propriamente ditas.

O sexto capítulo da Resolução nº 2/2015 trata da forma-
ção continuada. O destaque principal desse capítulo refere-se 
à necessidade de essa formação continuada estar bem sintoni-
zada com os sistemas e as redes de ensino e com a realidade 
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da educação básica. Ao mesmo tempo, a formação continuada 
deve ser um espaço para a inovação e o diálogo com atores e 
instituições competentes para a qualificação do ato educativo, 
respeitando o protagonismo do professor, de modo a possibili-
tar a reflexão crítica e o aperfeiçoamento de sua prática. Com-
põem a formação continuada de professores as atividades for-
mativas e os cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, 
especialização, mestrado e doutorado.

O sétimo capítulo trata dos profissionais do magistério e 
de sua valorização. A inclusão desse capítulo nas diretrizes na-
cionais aponta para a necessidade de que não basta ser propos-
ta uma formação adequada, na linha do que fora apresentado 
no início deste texto, ela precisa estar acompanhada do respei-
to aos profissionais do magistério. Plano de carreira, formato 
da contratação e atividades inerentes à função são alguns dos 
itens tratados. 

O capítulo final trata das disposições transitórias e tem 
como principal questão o prazo para entrada em vigor, o que 
foi alvo da única reformulação da resolução nos seus primeiros 
anos de vigência, uma vez que muitas instituições encontra-
ram bastante dificuldade para a sua implementação.

À guisa de conclusões

É relevante chamar atenção para alguns aspectos impor-
tantes na Resolução nº 2/2015. Um deles é a necessidade de 
um protagonismo institucional. Explico melhor. Nem tudo está 
definido no texto normativo. Muitos aspectos devem ser fruto 
de decisão institucional. Não cabe ao CNE (e essa consciência 
estava bem clara para vários dos conselheiros à época) definir 
exatamente o que se deve fazer nas instituições formadoras. 
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Cabe-lhe definir “diretrizes”, ou seja, apontar caminhos e co-
locar alguns limites nesses caminhos. Muitas foram as insti-
tuições que procuraram o CNE para pedir que ele definisse as 
regras mais detalhadamente, mas a resolução estabelece que 
a decisão deve ser da própria IES. Assim, a aplicação da reso-
lução deverá gerar vários formatos de cursos, e isso é muito 
positivo para o aperfeiçoamento da formação docente no país. 

Talvez o maior desafio seja conseguir que a visão ampla 
de formação preconizada pela resolução se aplique a todas as 
formações de professores. Para isso, é importante a adesão não 
só dos históricos estudiosos da Educação, mas de todos os ato-
res envolvidos. Refiro-me aos professores das áreas dos conte-
údos das licenciaturas, aos dirigentes das IES, aos professores 
das áreas pedagógicas e, também, aos integrantes das comuni-
dades escolares, que devem cobrar que os egressos dos cursos 
superiores tenham um perfil que possa realmente contribuir 
para a qualificação da educação brasileira.

É importante notar que toda a resolução supõe a cons-
trução de uma sociedade democrática e inclusiva. Isso denota 
uma postura ideológica clara de oposição ao modelo de socie-
dade elitista, que trata os pobres e, por extensão, os alunos 
de escolas públicas como menos dignos de uma educação de 
qualidade. Fica claro, especialmente quando se lê o parecer 
que embasa a resolução (Parecer CNE/CP nº 2/2015) (BRASIL, 
2015a), que se entende que a promoção de uma educação de 
qualidade depende do comprometimento do Estado brasileiro 
em todas as suas esferas, para que isso seja uma realidade e 
não apenas uma utopia.

Por fim, fica o questionamento a ser feito por cada uma 
das instituições de educação superior acerca do cumprimento 
do seu papel social na formação de professores em qualidade e 
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também em quantidade para atender às demandas nacionais. 
Políticas concretas de combate à evasão ou, melhor, de promo-
ção da permanência dos alunos das licenciaturas até sua cola-
ção de grau e de promoção do status científico-epistemológico 
das licenciaturas são questões que as instituições de educação 
superior precisam enfrentar seriamente. O alento é que, se 
não for por uma consciência social, elas podem se dar conta 
de que isso é para sua própria sobrevivência, pois, sem alunos 
qualificados, não há como ter bons processos formativos e, sem 
professores que formem bem os alunos na educação básica, os 
alunos da educação superior serão cada vez mais limitados, e 
a qualidade da educação superior tenderá a se perder. Quem 
perde com isso é todo o país, todo o povo e, sem exagero, todo 
o mundo.
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Perfil dos jovens estudantes  
que ingressaram na UPF de  

2012 a 2017

 Maria Goretti Betencourt* 

Introdução

Desde 2010, o Núcleo Experimental de Publicidade e 
Propaganda (NEXPP), ligado ao Curso de Publicidade 
e Propaganda da Faculdade de Artes e Comunicação 

(FAC), da Universidade de Passo Fundo (UPF), vem desenvol-
vendo as campanhas de vestibular da instituição. No início, fi-
cou muito claro para o grupo de criação que nenhuma proposta 
mercadológica poderia obter resultado sem uma pesquisa do 
público-alvo para o qual as campanhas eram dirigidas. Sendo 
assim, em 2012, o núcleo iniciou, de forma muito incipiente, o 
trabalho nessa direção, utilizando principalmente uma análi-
se quantitativa, por meio de questionários respondidos pelos 
estudantes que se inscreviam para o concurso vestibular. As 
principais questões estavam relacionadas ao gênero dos estu-
dantes, ao tipo de escola – pública ou privada – que tinham 
frequentado no ensino médio, à renda familiar, às razões pelas 
quais haviam escolhido a UPF, entre outros dados. A partir 
desses resultados, era realizado o trabalho de criação da cam-
panha.

* Mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Docente dos Cursos de Artes e 
Comunicação da FAC/UPF. Supervisora do NEXPP/FAC/UPF.
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No entanto, observou-se que esses dados estatísticos, 
que permitiam a aproximação do público-alvo, não eram sufi-
cientes para desenvolver uma campanha publicitária para efe-
tivar os objetivos da universidade. Havia necessidade de uma 
maior aproximação do público-alvo, para a criação de campa-
nhas mais efetivas. Para tanto, foi escolhida a metodologia do 
grupo focal, que tem caráter qualitativo, pois permite um re-
lacionamento mais extenso e flexível entre o pesquisador e os 
entrevistados e lida com informações mais subjetivas, profun-
das e com maior riqueza de detalhes do que os métodos quan-
titativos. Durante os trabalhos, percebeu-se que, mesmo que 
o processo tenha iniciado para que se pudesse realizar uma 
campanha publicitária mais eficaz, os resultados do projeto 
trouxeram muitas outras informações que poderiam contribuir 
no sentido de amparar as diferentes unidades da instituição 
na compreensão desse público, subsidiando a obtenção de re-
sultados educativos mais eficientes com os estudantes que in-
gressam pelo vestibular. 

Processo de contato com as gerações

Alguns dados reunidos a partir de questionários respon-
didos no ato da matrícula e organizados pela Agência de Co-
municação e Marketing (Agecom) da UPF evidenciaram que a 
maioria do público do vestibular é feminino, oriundo do ensino 
médio público, que vê a UPF como uma instituição séria, com 
uma infraestrutura respeitável e com tradição e reconheci-
mento verdadeiros e importantes. Esses dados apresentaram 
pequenas variações, as quais não são expressivas o suficiente 
para representar alteração nos resultados. 
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Em 2013, começou-se a aprofundar mais esse processo 
de informação, buscando trabalhar com grupos de foco. Esses 
grupos eram compostos por alunos oriundos das escolas públi-
cas e particulares, em número de doze sujeitos, metade meni-
nos e metade meninas.

O número de participantes de um grupo focal é condicionado 
por dois fatores: deverá ser pequeno o suficiente para que todos 
tenham a oportunidade de expor suas ideias e grande o bastan-
te para que os participantes possam vir a fornecer consistente 
diversidade de opiniões. Quantificando esse raciocínio, pode-
mos concluir que uma sessão de grupo focal deve ser composta 
por no mínimo quatro e no máximo doze pessoas (MOREIRA; 
NETO; SUCENA, 2002, p. 12).

O trabalho consistia basicamente em uma conversa com 
o debate sobre diferentes temas, como família, religião, tec-
nologia, sustentabilidade, educação e futuro em geral. Além 
disso, os debates eram desenvolvidos acerca de questões rela-
cionadas ao mundo da academia, à visão que os jovens tinham 
sobre a UPF e sobre outras instituições de ensino superior. En-
fim, queria-se uma forma de chegar mais perto de entender o 
que se passava na cabeça desses jovens nesse momento impor-
tante da vida deles.

O grupo focal, desde sua concepção, há mais de 40 anos, nas-
ceu no contexto da antropologia e da sociologia, porém, desde 
a década de 1960, vem sendo atualizado em diferentes áreas 
acadêmicas. Atualmente, parece ter conquistado níveis de alta 
popularidade, despertando o interesse não só dos profissio-
nais de Marketing, área que primeiro explorou essa técnica, 
como também de sociólogos, engenheiros e outros pesquisado-
res acadêmicos. [...] É uma técnica perfeitamente adaptável a 
qualquer tipo de abordagem – exploratória, fenomenológica ou 
clínica (DIAS, 2000, p. 3).
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Outros autores confirmam a qualidade desse tipo de 
abordagem qualitativa: 

Segundo Rodrigues (1988), Grupo Focal (GF) é “uma forma 
rápida, fácil e prática de pôr-se em contato com a população 
que se deseja investigar”; Gomes e Barbosa (1999) acrescen-
tam que “o grupo focal é um grupo de discussão informal e 
de tamanho reduzido, com o propósito de obter informações 
de caráter qualitativo em profundidade”; por sua vez, Krueger 
(1996) descreve-o como “pessoas reunidas em uma série de gru-
pos que possuem determinadas características e que produzem 
dados qualitativos sobre uma discussão focalizada” (MOREI-
RA; NETO; SUCENA, 2002, p. 4).

Nessa direção, trabalhar com os conceitos de público-
-alvo é muito importante. Portanto, é imperioso, aqui, propor 
uma discussão rápida sobre o conceito de geração nos séculos 
XX e XXI.

Definia-se por geração aquela que sucedia a anterior, aos 
seus pais em um período mais ou menos de 25 anos. Ocorre 
que, nos últimos 50 anos, entre os séculos XX e XXI, houve 
uma aceleração do tempo, do jeito de produzir e de se fazer as 
coisas. E a tecnologia é essencial para definir limites de tempo. 
Assim, o intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto, 
e hoje pode-se falar em uma nova geração a cada dez anos ou 
menos. Desse modo, mais pessoas diferentes estão convivendo 
no mercado de trabalho e na vida.

Os nascidos no final da Segunda Guerra Mundial, entre 
os anos de 1940 e de 1950, são chamados baby boomers, porque, 
com o final da guerra e a volta dos soldados para casa, ocor-
reu um boom de bebês nos EUA e na Europa. São pessoas que 
participaram de revoluções culturais e, de certa forma, adqui-
riram o direito ao seu corpo e à sua vida. Esses sujeitos têm e 
apreciam uma carreira sólida, mostram-se fidelizados aos em-
pregos e são muito ligados aos deveres e à segurança.
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Baby boomers – (1946 a 1967). A geração Babyboomer seguiu 
os valores tradicionais relacionados ao cumprimento de suas 
obrigações em relação à carreira, lealdade à organização, edu-
cação e criação dos filhos, casamento, entre outros. Além disso, 
tendem a ser mais cooperativos e participativos no trabalho 
(VELOSO; SILVA; DUTRA, 2012, p. 197-207).

A Geração X, nascida entre os anos 1960 e 1970, viu a 
corrida espacial crescer e testemunhou, pela TV, a modificação 
política e cultural do mundo. No Brasil, é a juventude que pas-
sou pela ditadura e sua derrubada. Quando no mercado de tra-
balho, esse sujeito prefere construir uma carreira por mérito, 
quer ser reconhecido, é um típico workaholic, tem apreço pela 
hierarquia. Coisas por que a geração seguinte, a Y, não tem a 
menor preocupação em respeitar. 

Geração X - (1968 a 1979). As pessoas dessa geração mostram-
-se consideravelmente descrentes e desconfiadas em relação às 
organizações. Assim, eles não compartilham o mesmo compro-
misso dos Baby boomers, com as organizações na qual traba-
lham. Ao contrário, eles valorizam muito trabalhar para si pró-
prios e tratam a autoridade de maneira informal (VELOSO; 
SILVA; DUTRA, 2012, p. 197-207).

A Geração Y é composta pelos indivíduos nascidos entre 
o final da década de 1980 e 2000, que são imediatistas e mais 
hedonistas. A internet abriu as portas do mundo para eles. Vi-
ram o Brasil se tornar uma economia respeitável e ganharam 
poder de compra nessa época. Não querem um trabalho fecha-
do, sisudo, querem participar das decisões, querem progredir 
na carreira de forma rápida e constante, não necessariamente 
por competência. No entanto, consideram-se muito especiais. 
As mudanças sociais proporcionaram que as famílias diminu-
íssem, e os filhos acabaram sendo criados como pequenos bi-
belôs raros. E é assim que eles se entendem. Por isso, também 
é uma geração com baixa tolerância à frustração e com uma 
grande probabilidade de sofrer por desânimo e ansiedade.
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Geração Y – (1980 a 1991). Muitas vezes são caracterizados 
pela relutância em obedecer à hierarquia da organização. No 
entanto, desejam uma direção clara e apoio da gestão em suas 
atividades; procuram flexibilidade e autonomia na realização 
de tarefas e possuem a vantagem de lidarem habilmente com 
as novas tecnologias. São indivíduos difíceis de gerir por cau-
sa da sua falta de atenção (VELOSO; SILVA; DUTRA, 2012,  
p. 197-207).

A geração seguinte, a Z, numa referência a zapear, é exa-
tamente isso, muito mais ansiosa e imediatista do que a an-
terior. Os sujeitos dessa geração nasceram com as tecnologias 
e, portanto, não conseguem imaginar um mundo não interme-
diado. É uma geração que pode ser silenciosa fisicamente, mas 
é muito barulhenta on-line. Essa geração muda os métodos e 
os modos de ensinar em sala de aula, já que a grande maioria 
tem seus dispositivos móveis e, também, tem à sua disposição 
toda a informação que quiser, embora não a utilizem. A vida 
passou a ser definida pelas navegações no ciberespaço e as re-
des sociais são os novos métodos de encontro, rápidos e vorazes, 
possibilitando a formação de alter egos irreais, que, de certa 
forma, transformaram-se na realidade desses jovens. 

Estamos falando do que sociólogos e publicitários classificam 
como nativos digitais, ou geração Z: pessoas nascidas a partir 
da segunda metade da década de 1990. Esses indivíduos, se-
gundo alguns especialistas, seriam totalmente familiarizados 
com as últimas tecnologias digitais e não encontrariam dificul-
dade alguma em aprender a lidar com as novidades que apare-
cem praticamente todos os dias nesse mercado, diferentemen-
te dos membros das gerações que os antecedem. O “Z” vem de 

“zapear”, ou seja, trocar os canais da TV de maneira rápida 
e constante com um controle remoto, em busca de algo que 
seja interessante de ver ou ouvir ou, ainda, por hábito. “Zap”, 
do inglês, significa “fazer algo muito rapidamente” e também 

“energia” ou “entusiasmo” (KÄMPF, 2011, p. 765).
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Dessa forma, pode se perceber como as diferentes gera-
ções se comportam no mundo real e no virtual e o quanto disso 
afeta as relações interpessoais.

Metodologia dos grupos focais

De posse dessas informações, passa-se a elaborar os gru-
pos focais que, como citado anteriormente, surgiram no cená-
rio da pesquisa social.

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajer (1998,  
p. 64), a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos”. O processo de contato com os 
participantes voluntários foi desenvolvido por meio de telefo-
nemas do setor de pesquisa do NEXPP para as direções e as co-
ordenações das escolas de Passo Fundo, tanto públicas quanto 
privadas. Então, após a explicação do que seria realizado, era 
feito o convite para participar. O propósito era constituir gru-
pos com no mínimo 6 e no máximo 12 alunos, pois um grupo 
muito menor não se diferenciaria de uma entrevista normal, e 
um muito maior não permitiria o acompanhamento que essa 
atividade exige, conforme já explicado anteriormente.

Em uma data acordada, os alunos foram buscados em 
suas escolas por uma equipe da universidade, para vir até a 
UPF, e depois entregues no mesmo local. Todos foram, então, 
reunidos em uma sala de aula do prédio da Faculdade de Ar-
tes e Comunicação (FAC/UPF) para a atividade, e cada sessão 
teve duração aproximada de duas a três horas, com um inter-
valo para um coffee. Todas as sessões foram gravadas, e todos 
os participantes assinaram um termo de consentimento livre 
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e esclarecido, que explicava o objetivo da pesquisa, para que 
tomassem ciência de tudo que seria desenvolvido e para que 
pudessem desistir, caso desejassem.

A escolha dos estudantes foi aleatória, normalmente in-
dicada pela direção, com exceção do grupo de 2017, constituído 
a partir de uma metodologia diversa. Pretendia-se, na medi-
da do possível, que a composição dos grupos fosse equilibrada 
quanto ao gênero, com uma metade composta por meninos e 
a outra por meninas. Entretanto, não havia divisão nenhuma 
quanto à orientação sexual dos jovens. 

As etapas de coleta de dados começaram com a apresen-
tação de cada voluntário, que deveria informar sua idade e a 
escola de onde vinha, depois do moderador e dos auxiliares 
(um grupo de três), que explicavam o objetivo do encontro e 
iniciavam as atividades com alguma dinâmica que proporcio-
nasse descontração. 

Desde o início desse processo, procurou-se estimular o 
discurso dos voluntários, apresentando lâminas com imagens 
que pudessem, em alguma medida, propiciar uma discussão 
ampla entre todos os participantes. Usou-se, para isso, o que 
Malhotra (2001, p. 42) chama de técnicas projetivas: “Uma for-
ma não estruturada e indireta, que incentiva os entrevistados 
a projetarem suas motivações, crenças, atitudes ou sensações 
subjacentes sobre os problemas em estudo”.

Entre as técnicas projetivas já estruturadas, estão as 
técnicas de associação, as complementares, as de construção 
e as expressivas, além dessas, à medida que ganhava-se mais 
experiência com os grupos, usou-se outros disparadores, como 
VTs de propaganda, spots de rádio e cenas de filmes, sempre 
com o propósito de provocar, nos sujeitos, uma resposta que 
não necessitasse de métodos quantitativos para análise. Essas 
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técnicas são muito produtivas quando se pretende descobrir 
motivações, crenças e atitudes que agem muito mais no nível 
inconsciente.

Para evitar possíveis influências da percepção tenden-
cial do pesquisador e desconfianças acerca da confiabilidade 
das respostas, colocou-se, na observação, no mínimo mais dois 
auxiliares, para que, junto ao moderador, anotassem as res-
postas e as percepções não verbais que eventualmente pudes-
sem aparecer durante o processo. 

As falas dos sujeitos foram interpretadas utilizando-se a 
metodologia de análise de conteúdo, de Bardin (2010), e, também, 
a semiótica, para desvendar signos embutidos nos discursos.

Interpretação dos dados

Justamente para não criar um viés tendencioso, dividiu-
-se a interpretação em etapas, mediada pela análise de con-
teúdo, de Bardin (2010). Diante dessa diversificação e dessa 
aproximação terminológica, optou-se por elencar as etapas da 
técnica com base na proposta de Bardin, que as organiza em 
três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) trata-
mento dos resultados, inferência e interpretação. 

O roteiro foi seguido neste sentido:

1) decupagem da gravação; todas as falas gravadas 
eram decupadas na íntegra e transformadas em um 
texto, com todo o discurso ouvido no grupo;

2) reunião de informações do grupo de apoio sobre o que 
foi observado da postura não verbal dos envolvidos e 
que poderia contribuir para o entendimento das falas 
do grupo;
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3) agrupamento, em tópicos, das falas semelhantes e 
divergentes; por exemplo, sobre o tópico religião, os 
discursos que se assemelhavam ficavam no mesmo 
grupo e, em outro, era reunido aquilo que era diferen-
te; após, isso foi interpretado à luz de Bardin, a partir 
de categorias específicas;

4) criação, para apresentação, de uma manchete que 
resumisse o tópico e registro das falas exatas dos vo-
luntários, justificando a manchete criada pelo grupo 
de pesquisa;

5) apresentação desse resumo para a equipe de criação, 
que, por sua vez, também tirava possíveis dúvidas, 
fazendo com que a equipe de pesquisa revisasse qual-
quer ponto que eventualmente tivesse ficado dúbio 
ou mesmo tendencioso.

Anteriormente, os grupos seguiram esse processo, com 
exceção do grupo de 2017, para o qual houve uma abordagem 
diferente. Além do contato telefônico, foi-se até as escolas e 
falou-se pessoalmente tanto com as direções quanto com os 
alunos finalistas do ensino médio. Eles mesmos indicaram os 
colegas que iriam participar, como também elegeram os profes-
sores que gostariam que fossem à universidade conversar co-
nosco, uma vez que, neste ano, introduziu-se também o grupo 
de professores como foco.

Outro elemento importante a destacar é que, se as esco-
lhas das imagens não eram iguais de um grupo para outro, os 
tópicos, por sua vez, não sofriam alterações. Em cada grupo, 
buscaram-se imagens diferentes que tivessem mais aderên-
cia naquele momento. Isso porque observou-se que, mesmo os 
componentes sendo de um mesmo grupo geracional, em cada 
semestre, novos interesses surgiam nesses adolescentes. Como 
fazia-se isso? Ao longo do semestre, ia-se acompanhando pos-
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tagens, comentários e compartilhamentos de vários grupos de 
adolescentes, que falavam dos estilos de vida, dos consumos, 
dos gostos, enfim, de tudo que se pudesse utilizar para ser va-
lidado no grupo de foco.

Grupo de foco de 2013 

Em 2013, durante os trabalhos preparativos para os ves-
tibulares de inverno e de verão, verificou-se que os jovens que 
seriam recebidos pela universidade pertenciam à, hoje clássica, 
Geração Y, ou seja, jovens que não haviam nascido com a tec-
nologia, mas que a dominavam. Eram parte de uma geração 
que se desenvolvia junto com os mais recentes avanços técni-
cos, principalmente em relação ao universo on-line. A título 
de exemplo, pode-se ponderar que o Facebook surgiu em 2004, 
quando esses jovens tinham 7 anos; já, em 2013, com 16 anos 
de idade, quando estavam pleiteando uma vaga na universi-
dade, estavam totalmente mergulhados nesse novo processo 
de comunicação que revolucionou o planeta. Assim, as salas 
de aula, em sua estrutura funcional, também precisaram ser 
adaptadas para alunos com novos interesses e mediados pela 
tecnologia.

Também observou-se que a maioria desses estudantes 
não trabalhava, a renda de suas famílias tinha melhorado e os 
hábitos de consumo também, embora isso não significasse uma 
melhora na forma de ver e receber a educação. O certo é que 
houve uma melhora da qualidade de vida da chamada classe C, 
e isso gerou um desejo de se adquirir um diploma de nível su-
perior. Mesmo assim, a maioria das pessoas que vinham para a 
universidade e eram advindas da classe C precisava de algum 
tipo de subsídio oferecido pelo governo. O Fundo de Financia-
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mento Estudantil (Fies) cresceu em 2013, atingindo seu máxi-
mo em 2014, reduzindo gradativamente em 2016, até reduzir 
consideravelmente em 2017 (dados que podem ser obtidos na 
avaliação institucional). 

Nesse meio tempo, a UPF criou o Programa de Apoio Es-
tudantil (PAE), uma forma de auxílio financeiro para os alunos, 
que, de modo inverso ao decréscimo do Fies, vem registrando 
crescimento: de 95 alunos atendidos em 2015 para 1.307, em 
2017. Na pesquisa envolvendo todos os estudantes que entra-
ram via vestibular ou ingresso especial, evidenciou-se, com 
base nas manifestações dos 213 respondentes, que o auxílio 
oferecido pelo PAE oscilou no quesito importância entre impor-
tante e muito importante para que o sujeito pudesse frequen-
tar o curso superior.1

No ano de 2013, tanto no vestibular de verão quanto 
no de inverno, verificou-se que o grupo de foco mostrava cer-
to enfastiamento com as questões políticas e pouco se envol-
via nessas questões, manifestando-se contra o fanatismo. A 
imagem de Marcos Feliciano aparecia como protótipo do mau 
exemplo, porém, não havia uma crítica política, mas, sim, um 
incômodo geral com o político. Naquele momento, os jovens 
apresentavam-se distanciados de qualquer religião e separa-
vam claramente as questões de fé e a religião propriamente 
dita; mostravam-se indignados com os estereótipos de beleza 
vigentes; consideravam a mídia manipuladora, mas também 
não sabiam dizer exatamente em que ponto e como isso ocorria. 
Esse pensamento era compartilhado pela maioria dos jovens 
dessa geração. 

Esse grupo mostrava claramente uma preferência pelo 
consumo de marcas como All Star e Ray-Ban, o que indica-

1 Dados retirados da avaliação institucional de 2017.
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va uma predisposição a essa manipulação que tão veemen-
temente eles criticavam. Um dado que chamou atenção foi o 
pensamento que circulou muito entre eles e revelava que eles 
tinham clareza de que a sua crítica poderia mudar o mundo. 
Suas perspectivas de futuro envolviam certo narcisismo, o que 
é bastante típico da Geração Y e também da Z: “Vivemos em 
um mundo paradoxal”.

O relacionamento desses jovens com suas famílias pare-
cia pacífico, no entanto, consideravam-se bastante distancia-
dos da geração de seus pais, principalmente quanto às pers-
pectivas de futuro, pois não se viam trabalhando na mesma 
empresa por um tempo de dez anos, por exemplo, como mui-
tos de seus pais fizeram: “Dez anos? Tá louca, é muito tempo 
para se pensar”. Não desejavam ganhar dinheiro apenas, ou 
se matar trabalhando para isso, mas pensavam muito hedo-
nisticamente em suas vidas. Queriam voltar para casa no final 
da tarde e tomar chimarrão calmamente ou deitar e não fazer 
nada. Para esses jovens, não existia a possiblidade de conti-
nuar trabalhando em casa ou fora de seus expedientes, como 
faziam, sem discutir, os integrantes da geração anterior.

Grupo de foco de 2014

O grupo de foco de 2014 foi muito específico, mesmo sen-
do composto por um misto de estudantes de escolas pública 
e privada. A comodidade apareceu muito, apesar de ser um 
grupo no qual eram percebidas diferenças de opinião, seus 
integrantes se mostraram muito cômodos. A exemplo do que 
foi percebido no grupo anterior, esses jovens queriam ganhar 
dinheiro para viver tranquilos e viajar. Não apareceu uma crí-
tica muito específica a nada em especial: “O que é bom para ti 
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não é bom pra mim”. Foram observados diferentes pontos de 
vista, tanto que este se tornou o slogan da campanha: “Liber-
dade para diferentes pontos de vista”. 

A Lady Gaga2 foi considerada ícone para eles, principal-
mente, por ser diferente e não se apegar a rótulos, já que criti-
cavam os estereótipos. No entanto, apesar de considerarem-na 
como uma fonte de inspiração, os seus grandes modelos eram, 
na verdade, pessoas comuns, que tinham alcançado algum 
grau de sucesso ou de valor, e pessoas próximas a esses estu-
dantes, desde familiares até amigos e vizinhos.

No segundo semestre de 2014, continuou o mesmo mote 
criativo e manteve-se a estética do vestibular do primeiro se-
mestre, porque o grupo se mostrou particularmente semelhan-
te ao anterior.

Grupo de foco de 2015

O grupo de foco para o vestibular de verão de 2015 foi 
chamado geração suco de caixinha, porque mostrou muita dis-
posição ao mundo natural, mesmo que esse viesse em forma de 
suco de caixinha. Essa manchete foi cunhada pela equipe de 
análise em razão de que, em diversas falas dos participantes, 
apareceu a preocupação com a saúde, com o saudável, mas sem 
um claro entendimento a respeito da origem desses produtos 
considerados saudáveis. Foi um grupo muito parecido com o 

2 Lady Gaga é uma cantora, compositora, atriz, produtora musical e ativista política. 
Também é conhecida por suas contribuições extravagantes, exageradas, no mun-
do musical e na moda. Além disso, posiciona-se politicamente – e é citada pelos 
alunos principalmente pelo apoio à comunidade LGBT. O sucesso representado 
por Lady Gaga levou a prestigiada Universidade da Carolina do Sul a idealizar um 
curso com o título de “Lady Gaga e a sociologia da fama”. O programa tenta explicar 
a crescente popularidade global da artista. Além disso, o curso, organizado pelo 
professor Deflem Mathieu, pretende revelar algumas das dimensões sociológicas 
relevantes na fama que a cantora alcançou.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Carolina_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popularidade
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anterior (até porque a geração não mudou), mostrando-se co-
nectado, preocupado com as relações de amizade, conversando 
com pessoas do outro lado do mundo, via internet, e vendo es-
ses sujeitos que ganharam o mundo como ídolos do momento. 

Os jovens desse grupo apresentaram grandes sonhos: 
“quero ser médica oncologista pediátrica”; “eu pretendo achar 
a cura para o ebola”; “quero ir para a África no Médico sem 
Fronteiras”, mas, quando perguntados (através de uma ima-
gem de uma pequena cidade nordestina) sobre exercer uma 
profissão como a medicina no interior do nordeste brasileiro, 
ficaram reticentes: “Mas lá não tem nada, vou fazer o que de-
pois do trabalho?”. 

Além disso, relataram ter vontade de ficar em espaços 
seguros e que ofereçam conforto. Em um mundo ideal, tudo 
vale. O grupo se mostrou muito preocupado com as relações 
interpessoais e de poder. Achavam que a humanidade estava 
mais para ter do que para ser. Para eles, onde estiverem a fa-
mília e os amigos é onde gostariam de estar, embora esse lugar 
familiar seja normalmente mediado, registrando tudo em foto 
e/ou vídeo e compartilhando. Esse grupo continuou querendo 
ter seus grupos de conversa mais particularizados, por isso o 
Facebook fica em baixa, e o WhatsApp chega com tudo. 

Esses sujeitos caracterizaram-se, ainda, como um grupo 
muito pessoalizado, que detestava ser contrariado e agia como 
criança birrenta quando isso acontecia. Não acreditavam em 
famílias perfeitas, mas curtiam suas próprias famílias imper-
feitas. Viviam o aqui e o agora; eram os “instantâneos”. Resu-
mindo, para esses adolescentes, o mundo estava concentrado 
no eu, e o tempo era o agora, mas acreditavam que podiam 
melhorar a realidade. Na campanha, foram chamados de sim-
plesmente complexos.
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Para o grupo de foco do vestibular de inverno de 2015, 
acrescentou-se um compilado de vídeos que envolviam desde 
propagandas até clipes, com a finalidade de permitir que os 
sujeitos da pesquisa se projetassem nesse discurso.

Vivia-se, ainda, o clima da copa de 2014 no Brasil. Por 
isso, o orgulho em ser brasileiro apareceu muito no grupo de 
foco de 2015. Porém, havia uma crítica embutida sobre os me-
canismos com que essa copa foi construída. Os jovens diziam 
que a política virou sessão de humor e que as mobilizações da 
época se davam sem critério, que cada um tinha ido para a rua 
reivindicar coisas particulares, não havia uma aderência geral 
nem um objetivo comum. Segundo eles, nas redes, havia mui-
ta crítica, mas ninguém olhava “para o próprio rabo”. Embora 
não estivessem totalmente infelizes com o governo, achavam 
que a mudança era boa: “o poder é como fralda e bebê, tem que 
trocar de vez em quando, se não fede”.

Os estudantes diziam que acreditavam em líderes, não 
em autoridade instituída (perfil que é típico dessa geração); 
diziam ter respeito por suas famílias, mas achavam que os 
pais deveriam permitir que eles passassem pelas experiências, 
mesmo que significasse que se dariam mal: “A limitação de 
nossos pais é acharem que a gente já nasceu com as experiên-
cias deles... almoço de família às vezes é só pra brigar... Nos-
sos pais abriram mão da liberdade para terem segurança, nós 
abrimos mão da segurança para termos liberdade”. Esses pen-
samentos estão de acordo com o que se sabe das Gerações Y e Z:

Geração Y – (1980 a 1991). Muitas vezes são caracterizados 
pela relutância em obedecer à hierarquia da organização. No 
entanto, desejam uma direção clara e apoio da gestão em suas 
atividades; procuram flexibilidade e autonomia na realização 
de tarefas e possuem a vantagem de lidarem habilmente com 
as novas tecnologias. São indivíduos difíceis de gerir por cau-
sa da sua falta de atenção (VELOSO; SILVA; DUTRA, 2012,  
p. 197-207). 
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Os jovens reconheceram que não viveriam sem seus dis-
positivos tecnológicos: “Se eu perder o celular, perco um bra-
ço... tem um monte de fotos”. Achavam que tecnologia não tem 
mais que ser discutida. Está aí e é para ficar. A questão era 
que a internet virou terreno de briga e ódio, “virou casos de 
família”, em uma alusão a um programa de TV em que as dis-
cussões são a pauta.

As relações interpessoais desses jovens eram voláteis. 
Até estavam com alguém, mas sempre havia alguém mais in-
teressante na internet, e isso criava neles uma forte dúvida.

Constatou-se também que eles não se definiam nem fa-
ziam planos: “quem se define se limita, mudamos o tempo in-
teiro”. Mas se sentiam inseguros, tinham dificuldade de fazer 
escolhas, principalmente para o futuro, consideravam-se mui-
to jovens para isso. A universidade era vista por eles como um 
território seguro, familiar.

Grupo de foco de 2016

O grupo composto para os trabalhos do vestibular de 
verão de 2016 não mudou muito em relação aos grupos que 
o precederam. Os jovens mostraram muita dificuldade com 
escolhas e disseram que se sentiam muito pressionados pelos 
próprios colegas para escolher um curso superior. Sobre isso, é 
pertinente pontuar: não é mais a família que pressiona, mas a 
própria turma. 

Esses jovens praticamente migraram para o WhatsApp,  
pois no Facebook estavam entre seus familiares, já no  
WhatsApp eles podem controlar os grupos. Tudo era feito pelo 
celular, o computador e o notebook eram usados para jogar e 
para assistir a seriados. Não assistiam à TV convencional, a 
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maioria estava vendo séries e filmes de seu interesse. Eles 
apresentaram uma absoluta falta de paciência, o que é evi-
denciado em suas falas: “eu brigo muito com minha mãe, fica 
três horas escrevendo [no Whats], porque ela fica mandando 
textões pelo Whats, daí tem que levar cinco minutos pra ler 
tudo”; “odeio que me deixem esperando para responder, fico 
no vácuo”. Também revelaram que odeiam o fato de “ninguém 
ouvir ninguém. Todo mundo quer é falar, mas nada de escutar 
o que os outros dizem”, mas pareceram ignorar que agem do 
mesmo modo. 

Os jovens desse grupo não liam muito, mas assistiam a 
vários filmes e séries na Netflix, acessavam vários canais de 
youtubers e diziam que o que querem é, basicamente, acolhi-
mento. Faziam parte de um grupo que se mostrava superco-
nectado, mas fundamentalmente inseguro. As discussões polí-
ticas e religiosas passaram muito ao largo.

Novamente, para os integrantes do grupo composto para 
o vestibular de inverno de 2016, não houve grandes modifica-
ções de postura, visto que o discurso do imediatismo e da fé 
desvinculada da religião continuou. A comunicação, para eles, 
só funcionava se fosse instantânea. Pretendiam ter uma famí-
lia mais ou menos tradicional, mas relacionavam esse desejo 
a um futuro distante. Antes, queriam viajar. Não sabiam exa-
tamente para onde, mas queriam sair do país. Esses jovens se 
mostraram mais apreensivos com a política. Além disso, que-
riam fazer o que gostavam, ter um bom futuro, aprender, cres-
cer e experimentar, ganhar um pouco de dinheiro e conhecer 
novas culturas.

Outra diferença percebida com relação aos grupos ante-
riores referia-se à UPF. Queria-se saber mais sobre o que os es-
tudantes pensavam da universidade, para isso usou-se novas 
imagens projetivas. Então, sobre a UPF, solicitou-se aos par-
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ticipantes do grupo que dissessem que tipo de animal poderia 
representar a instituição. A imagem escolhida foi a águia, por 
ser um animal que paira sobre a paisagem, é grande em sua 
categoria e majestoso sem ser predador. Quando foi apresen-
tada a mesma série de imagens para que eles relacionassem 
com outras instituições de ensino superior (IES) da região, eles 
escolheram o tubarão, fazendo alusão àquelas instituições que 
possuem um funcionamento mais empresarial. Quando solici-
tados a relacionar a UPF a um lugar, escolheram uma pequena 
cidade, na qual as pessoas se conhecem e as coisas parecem 
funcionar de forma organizada. Nesse aspecto, as outras IES 
foram vistas como escritórios limpos e organizados, mas fecha-
dos e insípidos. Na sequência, solicitou-se que relacionassem 
a UPF a uma pessoa da família, então, os jovens escolheram a 
mãe, por representar uma figura de proteção, encorajamento 
e cuidado. Quanto às outras IES, foram relacionadas a uma 
amiga, que está perto, é parceira, mas nem sempre confiável. 

Então, o que fica muito claro é o quanto a instituição foi 
vista por esses grupos como um lugar acolhedor, amplo, porém 
seguro; e essa segurança foi vista na questão educativa. Os 
alunos perceberam a UPF como um espaço de construção do 
saber. Isso tudo evidencia que, antes de ingressarem na UPF, 
a imagem que eles tinham da universidade era muito positiva, 
o que evidencia que a marca UPF é construída a partir da per-
cepção dos sujeitos, marcada por uma representação positiva 
e engrandecedora.

Grupo de foco de 2017

Para o vestibular de verão de 2017, foram feitas algu-
mas modificações no projeto de pesquisa. Antes de tudo, foi-se 
até as escolas, públicas e particulares, sendo que seis delas 
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aderiram ao projeto. A seguir, conversou-se com a direção e a 
coordenação e entrou-se nas salas de aula dos terceiros anos 
para falar diretamente com os estudantes, líderes de turma. O 
resultado foi muito interessante, primeiro, pela oportunidade 
e pelo acolhimento das escolas, segundo, porque os próprios 
alunos sugeriram nomes de colegas para participar do grupo 
focal e os professores para o mesmo exercício. Nesse ano, con-
tou-se também com um grupo de professores, o que foi bastan-
te enriquecedor.

Nessa campanha, em particular, teve-se o propósito de 
desenvolver um trabalho de cocriação, que é um processo no 
qual o público-alvo da campanha se reúne com a equipe de 
criação, nesse caso a do NEXPP, e participa ativamente da pro-
dução do conceito.

Participaram dessa edição três grupos bem definidos: 
um de ensino médio de escolas públicas e privadas; um de Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA), que era um grupo de ensino 
médio até então não consultado; e um de professores, também 
de escolas públicas e particulares.

Cada grupo ficou uma tarde inteira com a equipe de pes-
quisa, ou seja, além do processo de contato, realizado nas esco-
las, a equipe de produção ficou mais três dias trabalhando com 
os grupos. O resultado foi suscintamente descrito na sequência.

O grupo de ensino médio tradicional foi chamado de “Eu 
luto, eu mudo”, pela particularidade do discurso mais politi-
zado. O grupo de EJA foi chamado “Eu quero, eu vou”, pelo 
esforço que essas pessoas fazem para continuar estudando e 
pela luta por reconhecimento. 
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No grupo de ensino médio que reuniu as escolas públi-
cas e particulares, a questão da ocupação das escolas3 públicas 
foi bastante evidente. Esses alunos viam a ocupação como um 
ato simbólico de cidadania e entristeciam quando falavam so-
bre o quanto foram pouco entendidos pela mídia e mesmo pela 
sociedade em geral. Como exemplo, tem-se a fala de um alu-
no: “Filmavam externamente as escolas, mas por dentro não 
falaram das condições que a escola se encontra e o que está 
faltando nela”. Essa fala foi direcionada tanto aos meios de 
comunicação quanto à sociedade, que criticaram os alunos que 
ocuparam as escolas.

Esse ponto foi muito discutido, tanto pelos estudantes 
que participaram das ocupações quanto pelos que eram da es-
cola pública e não participaram, e também o reforço dos estu-
dantes da escola particular que deram suporte para que essa 
mobilização acontecesse foi lembrado. Disse um aluno: “Quem 
é da escola pública também está lutando por quem é da pri-
vada, é pelo nosso futuro”. O grupo da escola privada mostrou 
muita solidariedade aos colegas do ensino público. Muitas 
mães eram professoras da escola pública, e muitos estudantes 
que estavam na escola particular haviam migrado da escola 
pública (isso foi relatado por três alunos, quando falavam so-
bre sua turma), para ter condições melhores de ensino, mas 
lutavam também para se manter com bolsas e outros subsídios.

Esses alunos reforçaram, ainda, a sensação de descaso 
e mesmo de desprezo que sentiram da comunidade escolar e 
da sociedade como um todo. Afirmaram: “Fomos julgados por 
quem não enxerga a realidade”, referindo-se à pouca informa-

3 A ocupação das escolas ocorreu em 2016, em todas as escolas públicas. Em Passo 
Fundo, o movimento começou em maio e teve a adesão de várias escolas públicas. 
As reinvindicações eram desde as manutenções das escolas até a suspensão da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 44/2016, que limitava os gastos com 
educação pelos próximos vinte anos (BRASIL, 2016).
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ção que muitas pessoas tinham a respeito do estado de suca-
teamento – tanto material quanto educacional – das escolas 
públicas.

Alguns alunos da escola pública relataram que viram 
seus professores e a escola com outros olhos por ocasião da 
ocupação, porque conseguiram, empaticamente, perceber que 
muitos professores têm dedicação e estão interessados, mas 
não têm estrutura nenhuma para trabalhar: “Os professores 
estão cheios de contas para pagar, filhos doentes e sem receber 
apoio, às vezes até mesmo da direção, fica difícil”, registraram. 
Afirmaram ainda que, “na escola particular, teoria e prática 
andam juntas”, porque há laboratórios onde a teoria pode ser 
testada. Na escola pública, segundo os estudantes, quando há 
laboratório, normalmente, não funciona no todo ou em partes. 
Isso os fez ponderar: “De que adianta ter 35 computadores se 
só funciona um?”.

Esses jovens criticaram muito a posição do governo, que, 
para eles, representou descaso: “Nos sentimos negligencia-
dos pelo governo, que prefere construir presídio do que esco-
la”. Além disso, os estudantes da escola pública disseram que 
muitos dos que lá estudam vão à escola para comer: “Quem 
estuda em escola pública é o filho do pedreiro, da empregada 
doméstica, muitas vezes vai, sim, comer na escola”. E opina-
ram: “Tenho convicção de que se fôssemos levados a sério como 
na particular não teríamos tantos problemas”.

Os alunos da escola pública mostraram dificuldade em 
escolher um curso em particular, têm medo de não acertar; 
como eles já experienciaram vários tipos de perdas, não fica 
difícil entender esse medo. Errar no curso representaria um 
pouco isso novamente. Os estudantes da escola privada mos-
traram menos preocupação nesse sentido, pois têm o apoio dos 
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pais caso a escolha não se efetive como correta. Mesmo que 
esses estudantes, de certa forma, já tenham escolhido o que 
vão cursar, ainda se consideram muito jovens para fazer uma 
escolha tão definitiva.

Um critério que diferencia esse grupo dos anteriores é 
o fato de que esses estudantes tiveram uma posição política 
mais definida, não partidária, mas cidadã. Eles tiveram muita 
dificuldade com a intolerância, achavam que esse é o grande 
mal atual: “O sistema político atual nos desmotiva, junto das 
pessoas ignorantes e egoístas”.

Nesse momento, os alunos da escola pública se posiciona-
ram fortemente sobre a reforma do ensino médio: “Não querem 
que a gente pense”; “Consideramos ela [a reforma] horrível”; 
“Estão tirando conteúdos [em] que a gente tem liberdade de 
discutir em aula”; “O governo não paga mais nem professores 
direito, vão ter estrutura para pagar o ensino público manhã 
e tarde?”.

Esses jovens mostraram-se indivíduos de fé, frequenta-
vam igrejas ou grupos religiosos específicos e tinham na mãe 
a grande figura familiar. Entendiam que a universidade é um 
lugar diferente da escola, porém, queriam encontrar algum 
grau de conforto e segurança nos professores e nas direções, 
defendiam que “a emoção deve estar em todo lugar”, mesmo 
sabendo que a liberdade tem seus limites. Um aspecto de cará-
ter interessante foi relacionado à posição sobre fé e ao referen-
te familiar, reconhecido de forma quase unânime nesse grupo 
como a figura da mãe, que também foi associada à figura da 
universidade.

Os alunos do grupo de EJA mostraram uma autoestima 
baixa. Achavam que eram vistos como cidadãos de segunda 
classe, que as pessoas, em geral, tinham uma visão muito ne-
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gativa de quem faz EJA: “[é] como se você fosse inferior”. Para 
eles, é importante ter uma graduação: “para sermos reconhe-
cidos na nossa família e na sociedade”. Essas pessoas para-
ram de estudar por razões diferentes, desde uma gravidez até 
a necessidade de trabalhar, por não conseguir conciliar essas 
situações e o estudo na ocasião. Todos vieram de famílias mui-
to humildes, então, ser aquela pessoa da família que conseguiu 
estudar é considerado uma vitória. 

O trabalho com o último grupo, o de professores, tam-
bém foi extremamente rico e esclarecedor. Esses profissionais 
apontaram que “os alunos estão mais críticos com o ensino do 
professor”, “cobram mais o que estão aprendendo” e “fazem 
abaixo-assinado para tirar professor que não está sabendo 
conduzir a aula”. Lógico que isso não é unanimidade, ainda 
existem aqueles que não se interessam por nada, mas os alu-
nos que se sobressaem apresentam essa característica, mesmo 
em condições lamentáveis, se se estiver pensando em ensino 
público na região e no estado. 

Nesse sentido, destacaram-se alguns relatos: “Fui apoia-
dora da ocupação e os acompanhei”; “vi nos alunos a frustração 
de organizar um movimento, escrever uma carta de intenções, 
sentar com o coordenador e ver que nada daquilo seria cumpri-
do”; “com a ocupação, o movimento de anos atrás voltou. Está 
havendo um resgate da cidadania, de direitos, e de sujeitos 
mais críticos e posicionados”; “os alunos estão mais engajados 
e se apropriando de espaços que antes eram considerados ina-
cessíveis na escola, como a cozinha, por exemplo; eles estão 
querendo conhecer a realidade”.

Os professores do ensino privado relataram que “os alu-
nos da escola particular se sensibilizaram e se solidarizaram 
com a ocupação. Ficaram em sintonia com a escola pública”, o 
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que confirma o que os próprios estudantes levantaram em seu 
grupo.

Além disso, uma professora da escola privada disse que 
existe um luto do terceiro ano, “uma angústia”, “por mais que 
os adolescentes hoje sejam articulados e dominem informáti-
ca, a faculdade é muitas vezes um monstro que eles precisam 
enfrentar”, e “o desconhecido da faculdade muitas vezes assus-
ta”. Outra professora da escola pública salientou que: “o maior 
medo é não se sentirem preparados”.

Todas essas falas das professoras corresponderam muito 
ao discurso que se ouviu nos grupos de foco dos estudantes. 
Não interessou muito se são da escola pública ou da privada, 
todos ainda se sentiram muito imaturos para definir uma pro-
fissão aos 16 anos. Essa angústia não é recente, essas mesmas 
queixas vêm sendo registradas desde o grupo de 2012.

Outro dado interessante é que o medo do enfrentamento 
de um ambiente acadêmico vem também do despreparo edu-
cativo ao qual a maioria dos alunos de escola pública faz re-
ferência. Fica claro o descompasso entre a escola pública e a 
particular nesse quesito.

Os professores também reverberam o que já se havia 
percebido ao longo dos cinco anos em que esse trabalho foi de-
senvolvido. Ponderaram que os pais que não tinham curso su-
perior e que, em alguma medida, não conseguiam visualizar os 
filhos com esse benefício passaram, em um determinado mo-
mento, a sonhar com essa possibilidade. Conforme se observa 
no relato a seguir:  
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Trabalhávamos para que o aluno não enxergasse a faculda-
de como algo impossível. Havia alunos cujos pais não tinham 
curso superior e, com isso, eles não enxergavam a entrada na 
faculdade como algo real. Faz mais ou menos quatro anos que 
o aluno da pública começou a enxergar a possibilidade de in-
gressar numa faculdade. 

Principalmente nos dois últimos anos, houve uma retra-
ção no mercado, de modo que os alunos de ensino médio, que 
antes conseguiam entrar no mercado de trabalho, agora, per-
deram as vagas para pessoas que têm diploma de ensino supe-
rior. Indivíduos formados em diferentes instituições de ensino 
superior estão, muitas vezes, ocupando vagas que não estão 
adequadas com suas formações, mas o diploma faz a diferença 
na hora da seleção. Com isso, como salientou uma professora, 
os alunos estão na escola porque o mercado não os absorve, e 
muitos voltam suas energias para que de fato sua aprendiza-
gem tenha valor. Outro dado muito significativo trazido pelos 
professores dos dois modelos de escola é que os alunos gostam 
de estar nos espaços que a escola oferece, independentemente 
de estarem em aula ou não. Eles ficam lá porque a escola acaba 
sendo um lugar de socialização e, bem ou mal, protege-os da 
violência urbana.

Também os professores da escola pública reclamaram 
muito sobre a forma como a estrutura pública está organizada 
hoje. Uma professora relatou: “Muitas vezes, fui crucificada na 
escola pública por cobrar dos alunos o que eles não podiam dar. 
E podem”. Outra professora fez alusão ao ensino politécnico, 
destacando que: “há muita descontinuidade de projetos educa-
cionais na escola pública, o que faz alunos, professores e gestão 
se perderem no caminho”.

Os profissionais também criticaram a falta de cuidado 
e até de preparo de alguns de seus colegas: “vejo que alguns 
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colegas professores também não se esforçam em interpretar o 
que o PPP pede, e acabam indo pelo comodismo e não se reci-
clando”; “alguns colegas professores não se importam em saber 
qual a proposta da escola e assim entender os seus objetivos 
quanto à didática com suas turmas”; “muitas vezes as propos-
tas metodológicas da pública não são discutidas e debatidas. 
Cada professor faz o que quer e como quer dentro da sala de 
aula, do seu jeito”.

Nesse sentido, eles concordaram que também há uma 
discrepância enorme entre as instituições públicas e as priva-
das, porque na escola particular há maior controle sobre os 
processos e constantes planejamentos, muitas vezes conjuntos, 
a fim de que os professores atuem com coerência.

Todo esse processo mostrou o distanciamento que há en-
tre os dois modelos de ensino e o quanto isso reflete na forma-
ção geral do sujeito.

Considerações finais

Durante o período de cinco anos em que se trabalhou com 
grupos focais, percebeu-se que esse modelo possibilitou que se 
aproximasse cada vez mais do público-alvo da UPF. Observou-
-se que houve um aperfeiçoamento do método e, em cada novo 
grupo, conseguiu-se imprimir novos valores e melhorias meto-
dológicas ao processo.

Desse modo, pelo perfil dos adolescentes que entraram 
no ensino superior desde 2012 – muitos deles já graduados e já 
inseridos no mercado de trabalho –, compreendeu-se que, basi-
camente, se trata de uma geração que se distancia dos alunos 
de dez anos atrás. Fala-se de sujeitos típicos de um grupo que 
se qualificou como Geração Y e, mais recentemente, como Ge-
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ração Z, ou seja, são pessoas mais imediatistas e ansiosas, que, 
de certa forma, são criadas sem os entraves do autoritarismo 
que as gerações anteriores vivenciaram; são completamente 
ligadas ao mundo tecnológico, e suas relações são muito media-
das. Isso não significa que façam parte de uma geração melhor 
ou pior do que a anterior, mas certamente diferente. 

Desse modo, a metodologia de ensino também deveria 
ter acompanhado essa ansiedade do instantâneo. O novo alu-
no foi mudando, em vários sentidos, nos últimos cinco anos. 
No início, havia uma despreocupação com o seu entorno; eram 
pessoas que valorizavam os outros, e suas escolhas repudia-
vam rótulos; não mostravam grande respeito pela autoridade 
e valorizavam o líder (e esse poderia ser até mesmo o vizinho 
que fez algo que mudou a vida de alguém); apresentavam uma 
sensibilidade ecológica e sustentável, talvez maior do que a de 
seus pais; estavam em terreno confortável, com uma melho-
ria financeira experienciada pelas suas famílias; a participa-
ção social e política não era uma prioridade. Nesse contexto, 
ter diploma superior passou também a fazer parte do sonho 
de consumo da maioria dos alunos que a universidade recebe, 
uma vez que, aproximadamente, 80% dos alunos da instituição 
são egressos da escola pública.

No final desses cinco anos, viu-se claramente que não 
há estabilidade e que tudo pode mudar muito rapidamente, o 
que indica que, quando percebidas perdas importantes, tanto 
econômicas quanto sociais, esses estudantes sabem se mobili-
zar. Desse movimento, retiraram lições importantes, como não 
permitir a desqualificação. Eles sabem que têm tantos direitos 
quanto qualquer outro cidadão. Além disso, hoje, os alunos se 
sentem mais maltratados do que os alunos de cinco anos atrás, 
mas, por outro lado, são mais posicionados e críticos, não que-
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rem o comodismo ou o chimarrão apenas, querem, também, fa-
zer parte da sociedade e desejam ser vistos e respeitados. 

Trata-se, sem dúvida, de uma geração completamente 
conectada. O mundo é mediado pelas tecnologias, e isso tor-
na essa geração muito individualista e, em certa medida, até 
narcisista. Embora os jovens tenham, em muitos momentos, 
uma crítica que pode parecer de grande maturidade, ao mesmo 
tempo, consideram-se desamparados e querem um espaço de 
proteção. Isso se estende até a universidade. Ainda que pese o 
fato de serem, sim, muito jovens para escolher o que irão fazer 
pelo resto da vida, demonstraram, em vários momentos, um 
grau de imaturidade e, até mesmo, uma grande fragilidade. 

Uma expressiva maioria dos alunos que se entrevistou 
era de família pequena, com dois filhos, raramente três. Sendo 
assim, não se pode deixar de avaliar que esses filhos foram 
criados por seus pais como pequenas joias únicas, de modo que 
as frustrações foram continuamente minimizadas. Quando 
confrontados com situações mais estressantes, a saída deles é 
ou ignorar, ou se deprimir. Todavia, pertencem a uma geração 
criativa, dinâmica, sempre em movimento, seguindo o modo 
não linear de ler o mundo, da mesma forma que a internet se 
apresenta.

Pelo fato de as informações estarem muito disponíveis, 
os jovens acham que também é possível aprender de forma  
on-line, uma vez que todas as informações e os conteúdos estão 
à disposição de todos no universo digital, mas fica claro que a 
relação interpessoal, sem a mediação da tecnologia, o popular 
“olho no olho”, é muito importante e significativa e resulta em 
um maior aprendizado.

No último grupo, observou-se que ganha força a questão 
da formação dos alunos no Brasil e, em especial, no Rio Grande 
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do Sul, mais especificamente, na região de Passo Fundo, tema 
no qual os envolvidos mostraram grande fragilidade. Isso não 
é fato recente, claro, no entanto, influi de maneira determinan-
te na constituição do aluno que ingressa na universidade. Os 
estudantes que advêm de escola pública e que compõem gran-
de parte do público interno da UPF vêm com grandes lacunas 
educativas. Eles têm toda a informação disponível, porém, não 
possuem os filtros necessários para utilizar essa informação a 
seu favor. Também são mais dispersos e apresentam um grau 
de paciência curto para um formato muito tradicional de me-
todologia educativa. 

A participação dos professores nesse processo foi crucial 
para que, em alguma medida, se pudesse compreender as de-
fasagens referidas pelos alunos. E é muito clara a queixa da 
falta de interesse e de investimento, desde o nível pessoal do 
professor até um desânimo para investir no próprio aprimo-
ramento, justificado pelo desinteresse e, principalmente, por 
uma falta de visão política de futuro dos governos vigentes, o 
que foi muito apontado por alunos e professores sobre a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 44/2016.

Quando há um investimento conjunto, envolvendo famí-
lias, sociedade e governo, o processo educativo melhora consi-
deravelmente. Porém, em todos os grupos, mas em especial no 
último, esse investimento não só não foi percebido como de fato 
não existe.

Nesse sentido, cabe citar um trabalho interessante da jor-
nalista americana Amanda Ripley (2014), que cobriu, em 2001, 
os resultados do primeiro exame do Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes (PISA, sigla do inglês Program for 
International Student Assessment), um teste internacional que 
avalia competências essenciais na solução de problemas coti-
dianos entre alunos de 15 anos de idade que frequentam esco-
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las de diferentes países. Esse grupo é formado pela Geração Y 
e, portanto, com a mesma estrutura formal que os estudantes 
observados neste estudo (o Brasil não participou da avaliação).

A Finlândia, nesse particular, ficou com o primeiro lu-
gar. Motivada por esse resultado, Ripley quis saber o que a 
Finlândia estava fazendo de tão especial para alcançar esses 
resultados que os EUA, por exemplo, com todo o investimento 
tecnológico e estrutural, não estava mostrando. A autora efeti-
vou, então, um amplo estudo, do qual participaram estudantes, 
pais, gestores e educadores. As constatações da pesquisa indi-
caram que o processo educacional dos alunos com sucesso aca-
dêmico devidamente registrado dependia, como não poderia 
deixar de ser, de uma complexa combinação de fatores. Porém, 
algumas particularidades foram observadas nesses países e, 
em especial, na Finlândia, cujos escores eram mais altos. Den-
tre todos, destacaram-se com clareza a participação dos pais no 
processo escolar dos filhos, a qualidade da formação de profes-
sores (que envolve a qualidade de suas formações superiores) 
e a importância atribuída pelo país à educação. Percebeu-se 
que há, na Finlândia, e em outros países que garantiram esco-
res altos, uma verdadeira preocupação com o desenvolvimento 
desses adolescentes, que, muito similarmente aos brasileiros, 
também pertencem a essa geração mais dispersiva, conecta-
da, imediatista e até hedonista, porém, diferentemente deles, 
o conjunto família, professores e governo é extremamente fra-
gilizado.

Todos esses fatores que mostraram, no trabalho de Ri-
pley, o sucesso educativo são claramente desconsiderados em 
nosso modelo educacional. E esse pormenor ficou evidenciado 
em todos os grupos que participaram desta pesquisa, desde 
2012 até 2017. Aqui, nem os pais participam tão ativamen-
te no processo de educação de seus filhos, por motivos diver-
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sos, nem os professores conseguem manter um nível efetivo 
de aprimoramento de seu trabalho, tampouco os governos têm 
mostrado interesse nessa qualificação, e isso é mais agudo na 
escola pública. Sendo assim, ainda por muito tempo, haverá 
uma juventude capaz, criativa, porém desmotivada e perdida. 
Não porque se é menos inteligente que os finlandeses, mas 
porque o potencial tanto de alunos quanto de professores está 
subestimado, subaproveitado. 

O fato de todos estarem conectados não mostrou uma 
maior competência acadêmica em nenhum grupo. Portanto, 
para que haja um verdadeiro aproveitamento acadêmico nas 
escolas de educação superior, é preciso que, antes, o conjunto 
da obra funcione em cadeia, com o envolvimento de pais, pro-
fessores (entendendo melhor os estudantes que recebem e atu-
ando com alunos e com seus pais) e Estado. Tal conceito deve 
ser destacado pela universidade, sem se eximir também de seu 
compromisso político como importante órgão de pesquisa e for-
mação docente no país.
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vo. Esses espaços de interlocução, discussão, criação e vivência 
são espaços privilegiados de construção de modos alternativos 
de ação, sem desconsiderar as determinações legais orientado-
ras do trabalho educativo, mas pensando modos alternativos 
de ação a partir delas.

É nesse espaço que está a possibilidade de os atores se 
fazerem sujeitos e protagonistas do processo educativo, pen-
sando sobre a educação que se tem hoje, discutindo a que se 
quer, compreendendo o que precisa ser feito, questionando e 
mudando assim como projetando modos de ação e intervenção. 
Todas essas dimensões fazem parte do projeto educativo da 
universidade. Veiga (2006) afirma que as instituições educa-
tivas são espaços de criação, operacionalização e avaliação de 
projetos educativos, uma vez que organizam seu trabalho ten-
do em vista a formação de pessoas. Para isso, enquanto insti-
tuição organizada administrativa e pedagogicamente, precisa 
assumir suas responsabilidades sem esperar que as instâncias 
governamentais lhe digam o que fazer e como fazer. Por isso, 
precisa mobilizar-se nessa busca, que lhe é legítima enquanto 
proposta política e pedagógica de universidade.

Os cursos de licenciatura estão presentes desde o início 
da criação da Universidade de Passo Fundo (UPF), o que de-
nota, em suas bases, um compromisso com a formação docente 
como um dos pilares para o desenvolvimento social. Ao longo 
de uma trajetória de quase sessenta anos desde a implantação 
desses cursos,1 a UPF contribui para a formação inicial e con-
tinuada de grande parte dos profissionais do município e da 
região e até mesmo além dessas fronteiras. 

1 Elydo Alcides Guareschi nos lembra que foi “através do parecer 466/56, [que] o Con-
selho Nacional de Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia 
de Passo Fundo, com três cursos superiores: Filosofia, Pedagogia, e Letras Anglo-

-Germânicas” (2001, p. 26).
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Mesmo reconhecendo o papel fundamental da forma-
ção de professores no desenvolvimento do município de Passo 
Fundo e da região, nosso propósito neste texto é mais modesto. 
Queremos refletir sobre um processo recente, vivido na insti-
tuição, que surgiu a partir de um desejo dos professores dos 
cursos das licenciaturas de pensar coletivamente a formação 
de professores na UPF. Assim surgiu o Fórum das Licenciatu-
ras da UPF, um grupo formado principalmente pelos coorde-
nadores dos treze cursos de licenciatura2 da instituição, que 
se somou a representantes das vice-reitorias, integrantes de 
setores a elas vinculados, representantes dos Núcleos Docen-
tes Estruturantes (NDEs) dos cursos, entre outros professores 
e funcionários que participaram coletivamente de um processo 
singular, desencadeado a partir da publicação da Resolução nº 
2, de 1o de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada 
(BRASIL, 2015).

Ainda que a publicação dessa legislação específica tenha 
sido o mote inicial para o trabalho que apresentamos a seguir, 
vale registrar que essa experiência transcendeu o objetivo ini-
cial e inaugurou um novo espaço na instituição, na medida em 
que desafiou os professores dos cursos de licenciatura a assu-
mirem um papel de protagonistas na construção de sua prática 
docente.

Reafirmamos nossa pretensão de ir além de um simples 
registro sistemático das ações desenvolvidas, ainda que elas 
revelem dados importantes, como a participação de seus inte-

2 Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, 
História, Letras Português-Inglês, Letras Português-Espanhol, Matemática, Música, 
Pedagogia e Química.
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grantes em mais de trinta espaços de estudo e formação ao lon-
go de um ano. Nossa opção é por uma discussão epistemológica, 
com vistas a refletir sobre uma metodologia de trabalho que 
consideramos singular. Para tanto, apresentamos alguns prin-
cípios metodológicos e procuramos, ao discuti-los, relacioná-los 
com o trabalho desenvolvido.

Os princípios que norteiam a metodologia construída 
para repensar a formação inicial de professores na instituição 
são: o dialogismo sob a perspectiva bakhtiniana e a gestão par-
ticipativa. A seguir, apresentamos esses princípios, buscando 
descrever como esses se materializaram no processo de refor-
mulação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura da 
UPF, construído através do Fórum das Licenciaturas.

O dialogismo 

Nesta primeira seção, procuramos resgatar os principais 
pressupostos que constituem o que conhecemos por concepção 
dialógica de linguagem (BAKHTIN, 2010a), entendendo que 
esses pressupostos contribuem para dar sentido e significado 
ao trabalho desenvolvido pelo Fórum das Licenciaturas. 

Ainda que essa escolha teórica se justifique por uma ra-
zão pessoal,3 a adoção dessa perspectiva também se justifica 
pela concepção bakhtiniana das ciências humanas como “uma 
forma de saber dialógica em que o intelecto está diante de textos 
que não são coisas mudas, mas a expressão de um sujeito” (FA-
RACO, 2003, p. 43). Isso significa que, ao assumir essa postu-
ra teórica, consideramos que, em cada texto (falado ou escrito), 
haverá sempre um sujeito, uma visão de mundo, um universo 

3 Os estudos de M. Bakhtin têm pautado algumas pesquisas que desenvolvemos nos 
programas de pós-graduação aos quais estamos vinculados.
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de valores com o qual se interage, o que envolve uma dimensão 
de pluralidade, decorrente de um processo de interação entre os 
sujeitos, o que interessa particularmente a esta reflexão.

A concepção dialógica da linguagem encontra-se no cam-
po dos estudos da interação verbal e tem, como ponto de par-
tida, a opção por um aspecto social: “todo signo resulta de um 
consenso entre indivíduos socialmente organizados no decor-
rer de um processo de interação” (BAKHTIN, 2010a, p. 45). Tal 
concepção pressupõe, pelo menos, dois aspectos, cujas princi-
pais características apresentaremos brevemente: a intersubje-
tividade (ou alteridade) e a interdiscursividade (diálogo entre 
os discursos).

O primeiro aspecto traz a interação entre interlocutores 
como princípio fundador da linguagem. Esse conceito diz res-
peito a uma concepção de diálogo no sentido estrito do termo, 
a qual concebe a relação locutor-ouvinte como uma das formas 
mais importantes da interação verbal. Essa noção, entretanto, 
traz consigo a noção de sujeito social, ou seja, a de alguém que 
só existe na coletividade, pertencente a uma classe social na 
qual dialogam os diferentes discursos da sociedade. E dessa 
concepção deriva uma segunda noção de diálogo, em sentido 
amplo, “não apenas como a comunicação em voz alta, de pes-
soas colocadas face a face, mas toda a comunicação verbal, de 
qualquer tipo que seja” (BAKHTIN, 2010a, p. 127).

A essa segunda concepção está ligada a noção de inter-
discurso, segundo a qual o discurso não é individual, porque 
nossas concepções “nascem e se formam no processo de intera-
ção e luta com os pensamentos dos outros” (BAKHTIN, 2010b, 
p. 289). Em outras palavras, cada enunciado, cada expressão 
verbalizada contém uma visão de mundo, um ponto de vista, 
uma opinião, que responde a outro ponto de vista com o qual 
concorda, do qual discorda, ao qual faz alguma objeção. É nes-
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se sentido que Bakhtin (2010a, p. 67) afirma que não existe 
palavra neutra, pois 

[...] cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura 
onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 
contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua expres-
são, como o produto da interação viva das forças sociais. 

Esse segundo conceito de dialogismo aponta para um as-
pecto fundamental do processo vivido desde a constituição do 
Fórum das Licenciaturas até o momento em que cada curso 
iniciou o processo de reformulação curricular nos seus colegia-
dos, conforme procuramos demonstrar adiante. 

Uma das primeiras discussões, tão logo o fórum foi ins-
taurado, a partir de um movimento iniciado por alguns dire-
tores de unidades acadêmicas que sediam cursos de licencia-
tura, acompanhados de alguns coordenadores de curso e da 
Vice-Reitoria de Graduação, foi a necessidade de seguir alguns 
princípios comuns que pudessem pautar a discussão das refor-
mas curriculares que se iniciariam em decorrência da publica-
ção da Resolução nº 2/2015. 

Mas como construir princípios para nortear as reformas 
curriculares sem a participação dos principais atores desse 
processo, os professores das licenciaturas? Assim, após alguns 
encontros entre um grupo inicial, do qual fizemos parte, jun-
to à Vice-Reitoria de Graduação, deu-se início a uma série de 
encontros de estudo e formação pedagógica, com vistas, inicial-
mente, a promover espaços coletivos de discussão, que permi-
tissem a construção de um texto que pudesse subsidiar teori-
camente o processo de reforma em cada curso.4 

4 A partir desse movimento, foi construído o texto Diretrizes institucionais para refor-
mulações curriculares dos cursos de licenciatura da UPF, que balizou o processo 
de reformulação dos cursos de licenciatura. Ao final deste texto, segue anexo com 
o texto institucional.
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Durante o período de setembro de 2015 a março de 
2016, participamos de quinze encontros de formação, sendo a 
maioria deles com o fórum ampliado das licenciaturas. Nes-
ses encontros, estiveram em pauta temas como: formação de 
professores, interdisciplinaridade, diretrizes nacionais para as 
licenciaturas, Base Nacional Comum, perfil do aluno ingres-
sante na UPF, avaliação das disciplinas institucionais de for-
mação pedagógica e de formação humana e curricularização da 
pesquisa e da extensão. 

O enfrentamento de temas complexos em grupo, que en-
volveu professores de graduação, pós-graduação, além de re-
presentantes de diversos setores, das Vice-Reitorias de Gradu-
ação e de Extensão, foi desafiador.

Como queríamos construir coletivamente os princípios 
que balizariam as reformas, foi necessário assumir a constru-
ção de um espaço coletivo de discussão de ideias e superar as 
dificuldades advindas da necessidade de conciliação do tempo 
para planejar e participar dos encontros, além de sistematizar 
as ideias após cada reunião, pois, no encontro seguinte, costu-
mávamos retomar pontos pendentes ao mesmo tempo em que 
avançávamos na discussão.

Vivemos intensamente a experiência da intersubjeti-
vidade, isto é, o diálogo em sentido restrito, o contato face a 
face, pois a metodologia participativa exigiu o posicionamento 
constante dos colegas diante de questões complexas. Ao invés 
de apenas ler textos teóricos ou ouvir passivamente um pales-
trante da instituição ou convidado – ainda que alguns momen-
tos tenham sido de estudo sistemático –, o grupo foi instado a 
discutir entre os pares sobre temas fundamentais para a for-
mação docente. 
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Qual a concepção de docência que temos? Esta foi uma 
das primeiras discussões realizadas. Considerando que o gru-
po de coordenadores reunia professores das diferentes áreas 
de formação, além de acolher outros representantes da insti-
tuição, a experiência do diálogo em sentido amplo foi vivida in-
tensamente, pois percebíamos, à medida que íamos discutindo, 
que tínhamos compreensões diferentes acerca desse e de ou-
tros temas. E, se a compreensão é uma forma de diálogo, como 
ensina Bakhtin, se “compreender é opor à palavra do locutor 
uma contrapalavra” (BAKHTIN, 2010a, p. 137), é necessário 
abrir espaço para que essa forma de diálogo aconteça.

A constituição desse espaço dialógico, em sentido amplo, 
permitiu a emergência de visões de mundo diferentes, porque 
esse espaço foi constituído na sua heterogeneidade. Nesse 
sentido, um dos maiores desafios enfrentados foi conciliar a 
necessidade da construção de parâmetros comuns para guiar 
a formação do professor inicial na nossa universidade, com a 
reivindicação de parte do grupo por uma espécie de modelo 
a ser seguido, o que muitas vezes entrava em choque com os 
princípios que vinham sendo construídos. 

Entretanto, acreditamos ter sido possível construir cole-
tivamente algumas importantes concepções em relação aos ob-
jetivos centrais dos cursos de licenciatura da instituição, como: 
a busca pela construção de uma formação humanista; a reafir-
mação da necessidade de formação pedagógica e profissional, 
construída a partir da realidade da educação básica e capaz de 
pensar a construção do conhecimento de forma interdiscipli-
nar, relacionando teoria e prática, superando abordagens tra-
dicionais de ensino; a busca por maior articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão, articulando graduação e pós-graduação.
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Bakhtin (2010b, p. 316) dizia que, para ver e compreen-
der um texto (falado ou escrito), é preciso “ver e compreender 
outra consciência, a consciência do outro e seu mundo, isto é, 
outro sujeito”. Assim, entendemos que esse princípio dialógico 
esteve presente durante todo o trabalho desenvolvido pelo Fó-
rum das Licenciaturas, dando sentido e significado a cada ação.

Na sequência, apresentamos o segundo princípio que ba-
lizou nossas reflexões durante esse processo.

A gestão participativa

Os projetos pedagógicos dos cursos são reveladores das 
intenções diante do contexto, das preocupações e dos desafios 
que lhes são peculiares, lançando-se em direção de seus objeti-
vos tanto políticos quanto pedagógicos. Para isso, demanda-se 
dos sujeitos envolvidos na sua construção clareza do que se 
quer fazer e por que se vai fazer, pois um projeto pedagógico 
não se reduz à mera burocracia e exige disposição para a mu-
dança, para a ação. Como opção institucional, a construção de 
um projeto pedagógico pressupõe tomada de decisão e disposi-
ção para ação e vivência, que se faz processo pela ação e pela 
reflexão conjuntas. A ação educativa é prática e, como tal, não 
deve ser vista apenas como espaço do fazer puramente utili-
tário e técnico, mas como expressão viva de um conjunto de 
valores, princípios e objetivos que orienta o fazer político e pe-
dagógico, assim como espaço de construção e reconstrução de 
conhecimentos. Por isso, a reflexão não pode ser vista apenas 
como teorização desencarnada do cotidiano institucional, uma 
vez que demanda constante esforço teórico-metodológico de 
compreensão do processo que se vivencia, pois é a prática que 
lhe alimenta, assim como é por ela alimentada (VEIGA, 2004).
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Nesse sentido, as práticas educativas cotidianas podem 
corroborar ou negar um projeto. Por isso, é ilegítimo um pro-
jeto educativo que nasce de forma imposta, uma vez que, sem 
a participação dos sujeitos e de suas intencionalidades, nega-
se a contribuição efetiva daqueles que são os promotores da 
vivência enquanto prática educativa. São legítimos enquanto 
documentos, pois representam o cumprimento de uma exigên-
cia legal, mas ilegítimos enquanto escolha de projetos forma-
tivos. Ora, como é possível a vivência de um projeto educativo 
que busque a construção coletiva do conhecimento e a vivência 
da democracia, se tais princípios são negados em seu nasce-
douro?

Outro fator que influencia diretamente no modo como se 
conduzem a construção e a vivência dos projetos pedagógicos 
dos cursos é a adesão a “modismos pedagógicos”, vistos como 
“promessas milagrosas” que darão conta de modo satisfatório 
dos problemas. A adesão a um projeto educativo não se justifi-
ca apenas pela sua “novidade” em relação ao instituído, ao já 
existente, porque, entendido dessa forma, é a negação da ex-
periência acumulada e da historicidade da instituição, de suas 
práticas e de seus sujeitos (GADOTTI, 1997). A adesão a tais 
modismos acaba gerando compreensões e discursos equivoca-
dos, que nada revelam sobre a mudança nas práticas pedagógi-
cas, o que acarreta, muitas vezes, apenas a (re)produção de um 
novo discurso, mas que de mudanças de posturas e práticas 
nada apresenta.

Na mesma direção de Gadotti (1997), Kramer (1997,  
p. 20) nos auxilia na reflexão sobre a adesão a um projeto pe-
dagógico somente pela sua novidade, a partir de duas questões: 
“Por que o moderno envelhece tão rápido? Por que as propos-
tas pedagógicas envelhecem tão rápido?”, ou seja, um projeto 
ou uma proposta que é pensado(a) apenas em função de sua 
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“novidade” é vazio de conteúdo e de intencionalidade, uma vez 
que não é fruto das relações e das ações dos sujeitos envolvidos 
– não faz parte da história da comunidade e de suas práticas –, 
apenas reproduz conceitos e ideais de outros, que, por serem 
“modernos” e “novos”, merecem o devido reforço; é um projeto 
educativo construído por “outros”, em busca de “outros” ideais 
e possuidor de uma intencionalidade que não pode ser trans-
ferida, porque é construção histórica. O combate aos efeitos 
da “novidade por ela mesma”, assim como a tentativa de sua 
neutralização na construção de projetos educativos nas escolas, 
se dão, segundo Kramer (1997, p. 31), pelo resgate e pela con-
sideração do que já foi feito, pois “[...] o conhecimento de hoje 
exige que o ontem seja colocado no centro da cena, assim como 
o projeto que delineia o que fazer amanhã precisa considerar o 
que existe e que já foi antes realizado”.

Desse modo, de nada adianta impor ou copiar propostas 
pedagógicas em função da novidade que carregam. É impor-
tante construir e vivenciar um projeto formativo que faça a 
diferença por aquilo que pode fazer pela constituição do ser 
humano, pela sua construção enquanto sujeito cultural, so-
cial, ético e político. Por isso, o projeto político-pedagógico é 
construção histórica e coletiva, protagonizada pelos sujeitos 
que agem, refletem e tomam decisões que dizem respeito ao 
cotidiano institucional e ao projeto de sociedade e de formação 
humana a que os sujeitos estão atrelados.

Nessa direção, Veiga (2003) alerta-nos para a dupla com-
preensão que pode assumir a relação entre inovação e projeto 
pedagógico: como “ação regulatória ou técnica” ou como “ação 
emancipatória ou edificante”. O projeto pedagógico, visto como 
“inovação regulatória ou técnica”, tem suas “bases epistemoló-
gicas assentadas no caráter regulador e normativo da ciência 
conservadora” (VEIGA, 2003, p. 269), em que o mais importan-
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te é observar, quantificar, regular e ordenar. Desse modo, os 
processos inovadores têm como preocupação a padronização e 
o controle burocrático, sendo transformados em normas e pres-
crições aplicáveis pela técnica. Assim, a racionalidade cientí-
fica continuará servindo de norte para responder as questões 
postas pelo contexto, seja ele macro ou micro, moldando as po-
líticas públicas e as propostas educativas.

A inovação carrega em si a possibilidade de mudança, re-
forma, novidade. Pensada em relação ao contexto educacional, 
procura nele promover mudanças, reformas, rupturas, porém, 
na visão de Veiga (2003, p. 270), “[...] o novo só adquire senti-
do a partir do momento em que ele entra em relação com o já 
existente”. Todavia, pensada somente a partir da racionalida-
de científica, a inovação é vista como a “aplicação técnica do co-
nhecimento, de fora para dentro, ou seja, instituída” (VEIGA,  
2003, p. 270), significando a introdução do novo dentro do 
sistema, a fim de produzir uma mudança, só que descontex-
tualizada, deixando de lado os sujeitos dos processos, descon-
siderando suas relações e diferenças assim como as relações 
de poder e força entre aquilo que é institucional e o contexto 
social mais amplo. Por isso, suas projeções são sempre de curto 
prazo, pois o importante é empreender mudanças, mesmo que 
sejam temporárias, fragmentadas e parciais, já que o objetivo 
não é produzir um novo projeto pedagógico, mas reproduzir o 
mesmo sistema modificado. A esse respeito afirma Veiga (2003,  
p. 270): 

[...] a introdução de uma inovação faz-se assim, na lógica da 
dimensão cognitivo-instrumental da ciência e da técnica. Com 
essa compreensão de inovação, temos construído projetos, sem 
muita consciência das consequências para o sistema educativo. 
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Por esse caminho, talvez seja possível compreender o 
porquê de tanto esforço humano e financeiro ser empreendido 
em torno de propostas inovadoras para o sistema educacional 
brasileiro e tão poucos avanços serem produzidos e traduzi-
dos em uma educação de qualidade para todos e que permita 
aprender mais e melhor.

A concepção de projeto político-pedagógico orientadora 
desse processo está centrada na dimensão técnica, desconsi-
derando as dimensões política, social e cultural. Por isso, “ino-
vação técnica significa assumir o projeto político-pedagógico 
como um conjunto de atividades que vão gerar um produto: 
um documento pronto e acabado” (VEIGA, 2003, p. 271). Desse 
modo, não há a necessidade de participação e produção coleti-
va, pois as mudanças, os avanços e as inovações serão resul-
tado da aplicação de um conjunto de ferramentas ou instru-
mentos que darão conta da complexidade do cotidiano escolar. 
Como tais instrumentos e ferramentas representam o legal-
mente instituí do, devem ser assumidos pelas escolas e por seus 
respectivos projetos pedagógicos, a fim de garantir a eficácia e 
a eficiência dos processos. Não queremos, com isso, dizer que 
não devem existir orientações legais e diretrizes orientadoras, 
mas que, quando assumem a perspectiva da racionalidade ins-
trumental, da regulação e da aplicação técnica, elas negam a 
criatividade e a criticidade dos atores envolvidos no proces-
so, já que não é uma ação participativa, discutida e refletida. 
Assim, o projeto pedagógico é tido como “um documento pro-
gramático que reúne as principais ideias, fundamentos, orien-
tações curriculares e organizacionais de uma instituição edu-
cativa” (VEIGA, 2003, p. 271).

A “inovação emancipatória ou edificante”, ao contrário 
da anterior, tem suas bases epistemológicas “alicerçadas no 
caráter emancipador e argumentativo da ciência emergente” 
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(VEIGA, 2003, p. 274), buscando maior diálogo e comunicação 
com os saberes locais e diferentes atores, já que sua realização 
não se dá sem a consideração do contexto histórico e social, vis-
to que a preocupação não está centrada na simples aplicação 
da técnica, mas no seu caráter ético, político e social. A inova-
ção é, então, produção humana, que incide na definição tanto 
dos fins quanto dos meios da ação, visto que há uma inten-
cionalidade que a constitui enquanto processo de construção, 
execução e avaliação de um projeto educativo que é político e 
pedagógico. A inovação e o projeto pedagógico são, desse modo, 
definidos de “dentro para fora”, ou seja, fruto de uma cons-
trução coletiva dos sujeitos em resposta às formas instituídas, 
revigorando sua autonomia por meio de argumentação, comu-
nicação, diálogo e reflexão.

Considerar tais aspectos é apostar na construção de um 
projeto pedagógico que nega a reprodução acrítica, a raciona-
lidade técnica, a prática como aplicação centrada nos meios, é 
apostar na predisposição dos sujeitos e das instituições para a 
indagação e a emancipação, para a construção de uma proposta 
de formação de pessoas. Nesse sentido, o mais importante não é 
a aplicação fidedigna da técnica, mas o processo de construção 
que se vivencia a partir das singularidades e particularidades 
de cada contexto. Assim, inovação e projeto político-pedagógico 
andam juntos, pois processo e produto são partes indissociá-
veis de um mesmo movimento, que não é somente uma ino-
vação metodológica incorporada e consolidada em um projeto 
pedagógico construído, mas também “é um produto inovador 
que provocará também rupturas epistemológicas” (VEIGA,  
2003, p. 275).

A construção coletiva dos projetos pedagógicos dos cursos, 
além de considerar todos os elementos apontados relacionados 
à sua concepção de formação humana, inevitavelmente liga-
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da às questões pedagógicas e administrativas institucionais, 
precisa enfrentar o desafio da participação e do diálogo, a fim 
de se tornar legítima. Nesse sentido, precisa considerar que 
a construção participativa e dialógica está permeada por re-
lações de poder. Pode-se compreender poder como capacidade 
ou possibilidade de ação, de provocar certos efeitos, tanto em 
relação aos fenômenos naturais quanto em relação a pessoas 
e grupos (PARO, 2008). Ao processo educativo interessam as 
relações de poder que se estabelecem entre os seres humanos, 
mais especificamente, o tipo de poder que considera o ser hu-
mano como sujeito. Considerado dessa forma, o poder pode ser 
visto de uma dupla perspectiva: “[...] como capacidade de agir 
sobre as coisas e [...] como capacidade de determinar o compor-
tamento de outros” (PARO, 2008, p. 32, grifos do autor). As re-
lações de poder que se estabelecem nas instituições educativas 
parecem ter como finalidade ambas as perspectivas.

O exercício do poder pode se dar de três formas:  (a) pela 
coerção, (b) pela manipulação e (c) pela persuasão (PARO, 
2008, p. 40). Na coerção, é evidente o conflito de interesses en-
tre quem detém o poder e quem é objeto dele. Nesse conflito 
de interesses, há a prevalência da vontade de uma das partes 
sobre a outra de forma impositiva, negando-se qualquer possi-
bilidade de diálogo. Na manipulação, o conflito está presente 
apenas potencialmente, uma vez que o detentor do poder busca 
meios de provocar o comportamento do outro, sem deixar claro 
seu real interesse. Há, nesse sentido, a ocultação ou a camufla-
gem dos reais interesses subjacentes à determinada ação, po-
rém, essa ocultação é intencional, sendo, por isso, necessário o 
uso de mecanismos de dispersão que induzam a determinados 
comportamentos. O conflito pode surgir quando aquele(s) so-
bre o(s) qual(is) se exerceu a manipulação toma(m) consciência 
da sua situação e a ela reage(m). Na persuasão, o conflito está 
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presente de modo consciente e é enfrentado de modo dialógico, 
permeado e sustentado por processos de convencimento e con-
sentimento livre por determinado modo de ação. É evidente, no 
entanto, que a pessoa ou o grupo que fez a opção livre por deter-
minado tipo de ação, mediante convencimento, poderia agir de 
outro modo se não tivesse sofrido determinada influência, mas 
a opção é feita mediante a ponderação de que a ação realizada 
foi mais interessante do que aquela que seria realizada sem a 
intervenção. Na visão de Paro (2008, p. 41), “[...] esse tipo de 
relação de poder só é possível se há o autêntico diálogo entre 
A e B e se, como resultado, as subjetividades de ambos não fi-
cam diminuídas, mas até reforçadas”. Esse tipo de relação, em 
termos políticos, é o que se denomina democrático, uma vez 
que há “[...] a produção da convivência entre sujeitos que se 
afirmam como tais” (PARO, 2008, p. 42). Nas relações de poder 
pautadas pela coerção e pela manipulação, é negada a possibi-
lidade da participação dialógica e democrática, enquanto que 
na persuasão há a afirmação da participação democrática, pois 
há a possibilidade do diálogo e do mútuo reconhecimento dos 
indivíduos como sujeitos. 

Foi no enfrentamento de tais questões relacionadas ao 
exercício do poder e à construção coletiva de projetos pedagógi-
cos edificantes que a UPF constituiu o Fórum das Licenciatu-
ras, como espaço de discussão participativo-democrática, res-
ponsável pela construção de uma proposta político-pedagógica 
institucional de formação de professores, a qual permearia os 
projetos pedagógicos dos cursos das licenciaturas.
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Considerações finais

Entendemos que o surgimento do Fórum das Licencia-
turas da UPF, no momento da reformulação dos projetos pe-
dagógicos de seus cursos, permitiu aos atores desse processo 
viver a experiência do princípio dialógico bakhtiniano na sua 
concepção ampla, como algo que se constituiu para além da 
interação face a face, em um movimento complexo de avaliação 
e reavaliação dos saberes de cada participante, como “confron-
tação das mais diferentes refrações sociais” (FARACO, 2003, 
p. 60), com as possibilidades e as potencialidades da gestão 
participativa. 

O desafio que se impõe a partir desse momento é a ne-
cessidade de dar continuidade a esse movimento dialógico não 
apenas durante a implantação dos novos projetos pedagógicos, 
mas também para além desse momento, desejamos a continui-
dade das ações do grupo por intermédio da Coordenadoria das 
Licenciaturas (Coorlicen), instância que agregou o Fórum das 
Licenciaturas a partir de 2017. 

A Coorlicen é um “órgão de articulação dos cursos de 
licenciatura, com vistas à proposição, ao acompanhamento e 
à avaliação de políticas institucionais para a formação de do-
centes para a Educação Básica” (UPF, 2014), do qual fazem 
parte os Coordenadores de Curso das Licenciaturas e as se-
guintes representações: Vice-Reitoria de Graduação, Divisão 
de Graduação, programas stricto sensu ligados às licenciatu-
ras, áreas institucionais (Prática e Ensino e Estágios ou Fun-
damentos Pedagógicos), direção das unidades que sediam os 
cursos de licenciatura e dois discentes. A Coorlicen, a nosso 
ver, é uma instância institucional estratégica de manutenção 
do espaço dialógico-participativo de discussão da proposta po-
lítico-pedagógica de formação de professores da UPF, iniciado 
pelo Fórum das Licenciaturas. 
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Anexo 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
Vice-Reitoria de Graduação

Campus I - Km 292,7 - BR 285, Bairro São José,
CEP 99052-900 - Passo Fundo/RS

Fone (54) 3316-8104
E-mail - vrgrad@upf.br

 

DIRETRIZES INSTITUCIONAIS PARA 
REFORMULAÇÕES CURRICULARES DOS 

CURSOS DE LICENCIATURA DA UPF

1 INTRODUÇÃO

O Plano Nacional de Educação5 (PNE) aprovado em 2014 
tem como principal objetivo estabelecer metas decenais para 
a educação brasileira. Dentre essas metas, cumpre destacar 
o compromisso em melhorar a qualidade da educação básica 
e superior no país, o que exige construção de formas de cola-
boração cada vez mais orgânicas entre os sistemas de ensino. 

5 LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014. O Plano Nacional de Educação 
determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período 
entre 2014-2024. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm. Cabe destacar as estratégias 13.4 e 15.6, vincula-
das, respectivamente, às metas 13 e 14. Estratégia 13.4: “promover a melhoria 
da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de 
instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e necessidades 
das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição 
das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros 
alunos (as), combinando formação geral e específica com a prática didática, além 
da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das 
pessoas com deficiência.”. Estratégia 15.6: “promover a reforma curricular dos cur-
sos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o 
foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral, 
formação na área do saber e didática específica e incorporando as modernas tec-
nologias de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum 
dos currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 
deste PNE”.

mailto:vrgrad@upf.br
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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Esse documento reafirma, portanto, a responsabilidade das 
instituições superiores com a qualificação da formação inicial 
e continuada de professores.

Decorrente do Plano, aprova-se, em julho de 2015, a Re-
solução Nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível su-
perior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 
para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a for-
mação continuada.

É importante dizer que as atuais Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissio-
nais do Magistério da Educação Básica revoga, entre outras, 
a RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 
e amplia a carga horária mínima dos cursos de licenciatura, 
passando das atuais 2.800 horas para 3.200 horas.  Trata-se 
de uma mudança substancial no tempo de duração da gradua-
ção que busca, acima de tudo, o aprimoramento dos processos 
de formação, garantindo ao egresso uma formação profissional 
sólida.  Nesse sentido, no comparativo com as diretrizes ante-
riores, verifica-se a necessidade de continuar avançando:

a) No esclarecimento e no aprofundamento das ques-
tões conceituais (formação, docência, currículo, etc.), 
reforçando a necessidade de se continuar pensando a 
formação dos novos professores a partir da realidade 
da educação básica. 

b) No aprofundamento das questões que envolvem a 
formação de professores reflexivos, superando as 
abordagens tradicionais que, via de regra, colocam 
em lados opostos componentes científicos e compo-
nentes pedagógicos; disciplinas teóricas e disciplinas 
metodológicas. 
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c) No aprimoramento da articulação entre ensino, pes-
quisa e extensão, transformando a integração entre 
graduação e pós-graduação, entre pesquisa e exten-
são, em princípio pedagógico essencial ao exercício 
e aprimoramento do profissional do magistério e da 
prática educativa.

Nesse contexto, é importante mencionar a articulação 
da Vice-Reitoria de Graduação e do Fórum dos Coordenadores. 
Desde o primeiro semestre de 2015, além das discussões reali-
zadas nos colegiados de curso, os professores das mais diferen-
tes licenciaturas têm tido a oportunidade de aprofundar, com 
a ajuda de especialistas, as questões pedagógicas e epistemo-
lógicas que sustentam uma ideia de formação de professores. 
Nesse sentido, através da sistemática de conferências e de gru-
pos de estudo, professores, coordenadores de Curso e Diretores 
de Unidade têm buscado compreender não só o espírito das 
Diretrizes, mas também sua relação com outros documentos 
institucionais (PPI6 e PDI7), bem como com o Plano Nacional 
de Educação e com a Base Nacional Comum Curricular. Além 
disso, o Fórum das Licenciaturas coordenou importantes deba-
tes8 sobre o modelo de professor que queremos formar e sobre o 
perfil dos alunos que procuram os cursos de licenciatura, além, 
é claro, de uma ampla discussão sobre a estrutura curricular, 
que passou obrigatoriamente por uma profunda avaliação das 
disciplinas que constituem o Núcleo Comum de Formação.

Assim, surge este documento, constituído de três par-
tes: 1) contextualização do perfil do aluno que chega à UPF; 2) 
Princípios balizadores do processo de reforma curricular dos 
cursos de licenciatura; 3) Sugestões e encaminhamentos.

6 Projeto Pedagógico Institucional – em processo de construção.
7 Projeto de Desenvolvimento Institucional – em processo de atualização.
8 Em anexo, cronograma dos encontros realizados.
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1.1 Perfil do ingressante nas licenciaturas UPF

Ao pensar um processo de reforma curricular, entende-se 
como fundamental conhecer o perfil do aluno ingressante, suas 
características, seus interesses, condições socioeconômicas. A 
identificação desse perfil pode oferecer subsídios para a cons-
trução de um projeto pedagógico capaz de contribuir para uma 
formação sólida, mas, principalmente, para a formação de um 
professor que exerça sua cidadania de forma ativa, consciente 
e responsável consigo e com o outro. 

O perfil do estudante UPF foi traçado com base em dois 
instrumentos: o primeiro é o conjunto de dados oriundos do 
questionário socioeconômico preenchido pelos estudantes ins-
critos no vestibular UPF 2016/1; o segundo trata-se de pesqui-
sa qualitativa realizada pela Agecom através da constituição 
de grupos focais9.

De acordo com os dados do questionário socioeconômico, 
a maior parte dos ingressantes 2016/1 na UPF são do gênero 
feminino (63%), média que se mantém próxima entre os alunos 
que optam pelos cursos de licenciatura. Nesse grupo, a renda 
familiar mensal declarada é, em média, de 2,6 salários míni-
mos, sendo que a maior parte dos ingressantes declara não 
trabalhar no momento do ingresso na universidade. Além dis-
so, uma média de 70% revela depender de algum tipo de bolsa 
para estudar, sendo que cerca de 10 a 15% dependem dos fa-
miliares e somente cerca de 10% pode custear as mensalidades 
com valores próprios.

9 Os grupos focais são uma metodologia científica de análise qualitativa, que se 
caracteriza, principalmente, pela ausência de medidas numéricas e análises esta-
tísticas, examinando aspectos mais profundos e subjetivos do tema em estudo. Os 
grupos focais têm o intuito de entender as percepções dos jovens sobre diferentes 
assuntos para criar as campanhas publicitárias de vestibular da universidade.
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O resultado do trabalho com os grupos focais confirma 
a predominância do público feminino nas inscrições para os 
vestibulares da UPF e revela que os ingressantes, em sua 
maioria encontram-se na faixa etária entre 16 e 18 anos. O 
trabalho com os grupos focais mostra também que, a cada ano, 
os ingressantes apresentam menor acúmulo de conhecimento 
formal e não formal ao chegar à universidade, o que aponta 
para uma evidente fragilidade na formação da educação básica. 
Em grande maioria, os estudantes advêm de escolas públicas, 
mas mesmo os oriundos de escolas particulares mostraram um 
alheamento, por exemplo, de questões culturais e políticas e 
mesmo acadêmicas em geral. Afirmam priorizar as relações 
em detrimento do conhecimento em si, mesmo que estas rela-
ções estejam, em grande medida, restritas à internet e às redes 
sociais.

Esse grupo afirma gostar da segurança familiar e pre-
zar por ela e, de certa forma, parece procurar nos ambientes 
acadêmicos essas mesmas relações. Também tem consciência 
ecológica e parece muito mais preocupado com o meio ambien-
te do que grupos de gerações anteriores. Relata destinar bas-
tante tempo ao uso de ambientes virtuais, mas esse tempo se 
restringe à interação social, não à busca do conhecimento. Os 
participantes manifestam interesse em trocar impressões com 
os outros, porém desde que essas se coadunem com as suas 
próprias opiniões. Mostram preocupação em registrar tudo 
que podem, independentemente da importância do assunto e 
demonstram uma impaciência crônica, com baixa tolerância 
à frustração.  A vida lhes parece instantânea como a internet, 
por isso revelam dificuldade para se projetar no futuro e mais 
ainda para planejá-lo. Notou-se que essas características não 
estão atreladas à situação econômica.
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Esse quadro, ainda que parcial, aponta para necessidade 
de repensar os currículos dos cursos e a própria universida-
de, respeitando as características dessa nova geração, plural e 
complexa, que exige professores qualificados, capazes de pro-
porcionar experiências de aprendizagem inovadoras a uma ge-
ração que precisa estar preparada para enfrentar os desafios 
que a sociedade contemporânea impõe. 

Nesse sentido, foram construídos alguns princípios for-
mativos que devem nortear as novas propostas curriculares 
dos cursos de licenciatura.

2. PRINCÍPIOS BALIZADORES DO 
PROCESSO DE REFORMA CURRICULAR 
DOS CURSOS DE LICENCIATURA

2.1 Formação humanista

A formação humanista precisa se constituir num requisi-
to indispensável na sustentação de um processo educacional, a 
ser desencadeado no contexto da formação inicial e continuada 
de professores. Formação, nesses termos, designa processo e, 
como tal, não apenas evidencia uma forte conotação pedagógi-
ca, como também supõe um conjunto de possibilidades de de-
senvolvimento do ser humano. Assim, a ideia de formação re-
mete a uma concepção de ser humano, como um ser incompleto 
e em constante formação, exigindo que os projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação estejam ancorados, tanto na ideia de 
formação como processo, quanto na ideia de uma formação 
integral do ser humano. Pensar em formação humanista na 
universidade, mais especificamente nos cursos de licenciatura, 
implica posicionar-se objetivamente em relação à formação do 
aluno como ser humano, em relação a uma concepção de currí-
culo que não se restrinja à composição de uma grade curricular, 
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enfim implica pensar uma proposta pedagógica comprometida 
com a preparação do estudante, auxiliando-o, entre outras coi-
sas, a viver em sociedade, a reconhecer o outro e a si mesmo 
como pessoa, a buscar a autoformação, a desenvolver a autono-
mia pessoal e intelectual, a comprometer-se com o semelhan-
te e com o meio ambiente,  a desenvolver uma visão crítica e 
criativa do mundo, a respeitar a dignidade da pessoa humana, 
a comprometer-se com os ideais de uma sociedade democrática 
e plural. Desse modo, é importante que a formação humanis-
ta na universidade não seja fomentada apenas por disciplinas 
e conteúdos específicos (sociologia, ética, psicologia, filosofia, 
literatura, etc), “mas também mediante práticas pedagógicas 
significativas durante a graduação, essas guiadas pelos profes-
sores e pelo ambiente acadêmico. Não pode ter somente cunho 
informativo ou de repasse de conhecimentos, mas tem de se 
traduzir numa postura de vida e profissional”. (CENCI; FAVE-
RO, 2008).

2.2 Formação Interdisciplinar

A interdisciplinaridade é considerada indispensável para 
a inovação na universidade, já que contribui significativamen-
te para o enfrentamento das questões relacionadas à forma-
ção geral e profissional e à produção do conhecimento, com as 
quais a universidade precisa lidar cotidianamente. Para tal 
se faz necessário reconhecer que a produção do conhecimento 
tem rompido com as fronteiras entre as ciências, chamando 
a atenção das instituições formadoras, para a necessidade de 
currículos e ações que tornem possível a exploração de temas 
e problemas que cruzem as linhas disciplinares e promovam o 
questionamento das controvérsias existentes entre elas. A in-
terdisciplinaridade, compreendida como interação processual 
e contínua entre as disciplinas acadêmicas, conhecimentos e 
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pessoas, a fim de resolver problemas novos e complexos, di-
ficilmente resolvidos individualmente e pela via disciplinar, 
aponta para a necessidade de: (i) integração dos discursos, 
currículos e ações; (ii) estabelecimento de canais de comuni-
cação entre as disciplinas de modo a permitir a troca concei-
tual e metodológica; (iii) criação de novas possibilidades teó-
ricas e metodológicas; e (iv) geração de novos conhecimentos  
(SOMMERMAN, 2015; PAVIANI, 2014). Desse modo, os currí-
culos e as ações educativas universitárias precisam articular 
e integrar os saberes disciplinares entre si e com as diferen-
tes áreas, a fim de colocar, tematizar e tratar de problemas 
complexos e investir numa “educação geral” de modo recíproco. 
Para isso é necessário tanto o diálogo entre os conhecimentos 
quanto ações integradas que contemplem a mobilidade aca-
dêmica de professores e estudantes e de construções teórico-
-metodológicas que perpassem os currículos.

2.3 Formação pedagógica e profissional

Essa dimensão prevê, entre outras coisas, o desenvol-
vimento de saberes necessários para o exercício profissional. 
Uma das estratégias anunciada nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a 
formação continuada é que os estudantes, desde os semestres 
iniciais, possam entrar em contato com as exigências que lhes 
serão feitas na condição de profissionais comprometidos com 
o exercício do magistério. Cabe à estrutura curricular forne-
cer espaços orgânicos que garantam ao aluno uma formação 
prático-pedagógica que o prepare para ser professor. Nesses 
termos, o desenvolvimento da formação prático-pedagógica, e 
de todas as exigências a ela inerentes, não pode se dar apenas 
em termos de conquista de um saber didático, erroneamente 
compreendido como conjunto de técnicas e de recursos a se-
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rem utilizados na realização de expectativas metodológicas. A 
concepção de formação prático-pedagógica envolve articulação 
entre os saberes teórico (conhecimento específico) e didático-
-metodológico. Neste aspecto, o saber didático-metodológico na 
formação pedagógica exige, entre outras coisas, que o saber te-
órico seja construído por intermédio de investigações guiadas 
por temas e problemas e não simplesmente por algum tipo de 
“decoreba” ou “coleta de dados”, superando a crença, advinda 
do senso comum pedagógico, de que o saber teórico é superior, 
constituindo-se em pré-requisito para o saber didático-meto-
dológico. 

2.4 Relação teoria e prática

O princípio da indissociabilidade da relação entre teoria e 
prática é fundamental no processo formativo docente. Assumir 
a relação teoria e prática como princípio metodológico implica 
admiti-la em uma dupla dimensão: no domínio dos conheci-
mentos científicos e didático-metodológicos, perpassando todo 
o currículo, e na relação com a educação básica, fornecendo 
elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos 
e habilidades necessários à docência. Na visão de Viana et al. 
(2012), para que relações entre teoria e prática possam ser sig-
nificativamente produzidas, é necessário um aprofundamento 
em áreas do conhecimento que problematizam questões sobre 
os alunos, a escola e a atuação dos professores, deslocando o 
foco do ensino como transmissão de conhecimentos para uma 
educação como prática contextualizada na escola. Para tanto, 
é preciso transformar os espaços de aprendizagem em espa-
ços de problematização, que permitam refletir sobre a prática 
profissional, a fim de produzir conhecimentos sobre ela. Assim, 
entende-se a articulação teoria/prática como um processo de-
corrente de um trabalho com a investigação das práticas de 
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ensino-aprendizagem, de proposição de ações/inovações peda-
gógicas que integrem conteúdos e conhecimentos e que permi-
tam o reconhecimento da complexidade e da heterogeneidade 
do contexto escolar como importante aspecto formativo.

2.5 Curricularização e indissociabilidade entre ensino x 
pesquisa x extensão: estudos integradores

Ser universidade implica fazer ensino, pesquisa e exten-
são de forma articulada, crítica, criativa e responsável. Desse 
modo, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é 
um dos elementos de avaliação qualitativa e quantitativa das 
práticas universitárias, já que consiste na sua atividade-fim 
e é reveladora das propostas de formação humana, produção 
do conhecimento e relação com a comunidade levada adiante 
pelas instituições. No entanto, para que a indissociabilidade 
transcenda a mera formalização, precisa estar presente nos 
currículos dos cursos de graduação como elemento articulador 
e integrador de saberes, conhecimentos e práticas, assim como 
da informação, da formação e da transformação. Vistos desta 
forma, o ensino, a pesquisa e a extensão estarão presentes nas 
dimensões históricas, ontológicas, axiológicas, epistemológicas 
e metodológicas dos currículos, o que implica na sua presen-
ça explícita nas disciplinas teóricas, teórico-práticas, estágios, 
trabalho de conclusão de curso, eventos e projetos de pesquisa 
e de extensão, garantindo a interação entre disciplinas, currí-
culo, educação básica e comunidade em geral, conforme preco-
niza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura 
(Resolução n 02, de 1º de julho de 2015).
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3 SUGESTÕES E ENCAMINHAMENTOS  

De modo a contribuir para a construção da reformulação 
curricular, apresentam-se alguns indicativos institucionais 
a serem observados durante o processo de reforma curricu-
lar. Cumpre lembrar que, após aprovação desse texto, serão 
organizados subgrupos de estudo e de trabalho com vistas ao 
desenvolvimento (modus operandi) desses elementos nortea-
dores.  

3.1 Semipresencialidade

Considerando que muitos alunos das licenciaturas da 
UPF trabalham durante o dia e estudam à noite, alguns en-
frentando longas viagens todos os dias, entende-se que a semi-
presencialidade possibilita maior flexibilidade curricular, per-
mitindo, além de maior qualidade do tempo de estudo, maior 
qualidade de vida profissional e acadêmica. Entende-se, ainda, 
que essa modalidade de ensino contribui para o uso competen-
te das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), con-
forme prevê o inciso VI do Art. 5º. das Diretrizes curriculares 
nacionais para a formação inicial em nível superior.

Defende-se, portanto, como uma das possibilidades de 
redução do tempo para a integralização curricular a inclusão, 
nos currículos dos cursos de licenciatura, de uma parte de com-
ponentes curriculares ministrados na modalidade semipresen-
cial.

Assim, os colegiados dos cursos que desejarem incluir 
disciplinas semipresenciais, devem avaliar, criteriosamente, 
juntamente com os professores dos Núcleos Docentes Estrutu-
rantes (NDEs) e com apoio da Divisão UPF Virtual, as disci-
plinas de seu curso que possam ser ministradas através dessa 
modalidade de ensino, respeitando-se o limite de 20% da carga 
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horária total do curso10, excluindo-se as disciplinas de trabalho 
de conclusão, práticas e de estágios. Além disso, os cursos que 
optarem pela inclusão da semipresencialidade devem prever 
um processo de capacitação do corpo docente (via Divisão UPF 
Virtual) para que, antes de o novo projeto de curso entrar em 
funcionamento, seus professores estejam aptos a ministrarem 
disciplinas através dessa modalidade de ensino.

Compreende-se que a inclusão da semipresencialidade 
como parte integrante da proposta curricular possibilitará a 
otimização de tempo e de recursos.

Cumpre lembrar que, ao incluir a semipresencialidade, 
o curso deve estar atento aos indicadores de avaliação externa 
relacionados a essa modalidade.

3.2 Estágios – visita in loco

Conforme preconizam as Diretrizes curriculares na-
cionais para a formação inicial em nível superior, o estágio 
curricular supervisionado “é componente obrigatório da or-
ganização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 
específica intrinsecamente articulada com a prática e com as 
demais atividades de trabalho acadêmico”. Além disso, os está-
gios dão significado e relevância à vivência da realidade social 
e cultural com a qual os profissionais do magistério trabalha-
rão. Assim, compreende-se esse momento como um espaço fun-
damental para a articulação entre a teoria e a prática, para o 
exercício do pensamento crítico, a resolução de problemas, o 
trabalho coletivo e interdisciplinar, a vivência da criatividade, 
da liderança e da autonomia.

10 Conforme Art. 4° da Resolução Consun 01/2012, “As disciplinas oferecidas na mo-
dalidade semipresencial não poderão ultrapassar o limite de 20% da carga horária 
total do curso”. Além disso, “deverão ser consideradas apenas as disciplinas cons-
tantes da matriz curricular, excluindo-se a carga horária destinada ao trabalho de 
conclusão, aos créditos práticos e/ou ao estágio”. 
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Devem ser garantidas as 400 horas de estágio curricular, 
na área de formação e atuação na educação básica, contem-
plando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme 
projeto de curso da instituição.

O Fórum das Licenciaturas da Universidade de Passo 
Fundo considera fundamental que os NDEs, juntamente com 
os colegiados dos cursos, tenham autonomia para definir a 
necessidade ou não da manutenção das visitas de supervisão 
in loco. Assim, as visitas tornam-se facultadas aos cursos que 
devem prever no PPC a necessidade ou não da obrigatorieda-
de da visita do orientador11. Os cursos que desejarem não rea-
lizar a visita in loco devem garantir a realização do estágio 
curricular obrigatório através de documentos que comprovem 
sua realização e resguardar, para casos especiais, a realização 
da visita, quando houver necessidade. Salienta-se, inclusive, a 
possibilidade, nos casos de não haver visitas in loco, do uso de 
ferramentas advindas das Tecnologias de Informação e Comu-
nicação, como é o caso de videoaulas, planos de aula na plata-
forma Moodle, entre outras possibilidades.

3.3 Trabalho de conclusão de curso

Considerando a necessidade da formação integral, aten-
dendo ao Art. 8º. das Diretrizes curriculares nacionais, visando 
à qualificação dos cursos de licenciatura e considerando a im-
portância da construção do conhecimento, que se potencializa 
através da pesquisa e da extensão, o Fórum das Licenciaturas 
da UPF considera imprescindível a inclusão, nos projetos pe-

11 Cf. Art. 7° da Lei nº - 11.788, de 25 de setembro de 2008, que Dispõe sobre o está-
gio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Traba-
lho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, 
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
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dagógicos dos cursos, de Trabalho de Conclusão de Curso. Esse 
trabalho poderá ser materializado através da construção de 
uma pesquisa monográfica ou de um artigo científico, desde 
que garanta a realização de um trabalho de pesquisa original.

Poderão ser aproveitadas as experiências de interlocu-
ção com as escolas para produzir esse conhecimento e mesmo 
os projetos de pesquisa dos cursos que mantêm programas de 
pós-graduação, ampliando, dessa forma, o diálogo entre gra-
duação e pós-graduação, incentivando a formação continuada.

3.4 Oferta de eletivas

Considerando o currículo como o conjunto de valores pro-
pício à produção e à socialização de significados no espaço cul-
tural que contribui para a construção da identidade sociocultu-
ral do educando, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito 
ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais 
e não formais e à orientação para o trabalho (conf. as DCN), os 
cursos de licenciatura da UPF deverão incentivar a mobilida-
de dos alunos entre os diferentes cursos de graduação, através 
das disciplinas eletivas.

Os cursos de licenciatura da UPF construirão uma lista 
comum de disciplinas eletivas, a partir da qual os alunos esco-
lherão as que desejam cursar para a integralização do curso. A 
matriz curricular de cada curso indicará o número mínimo de 
disciplinas eletivas que devem ser cursadas. 

3.5 PID UPF – Programa de Iniciação à Docência 

Visando qualificar a formação inicial de professores nos 
cursos de licenciatura da UPF, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica, a UPF institui o Progra-
ma de Iniciação à Docência - PID.
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O programa é resultado da experiência construída, desde 
2010, na Universidade de Passo Fundo, com o PIBID, progra-
ma subsidiado com recursos da Capes. Por isso, o atual progra-
ma renova muitas das ações propostas pelo PIBID e pretende 
incentivar o acadêmico do curso de licenciatura, para que, des-
de o início da sua formação, desenvolva atividades didático-
-pedagógicas (de ensino, pesquisa e extensão) sob orientação 
de um docente da licenciatura e de um professor da escola de 
Educação Básica do sistema estadual e/ou municipal.

O programa tem, ainda, por objetivos:

• articular as ações de ensino, pesquisa e extensão, 
nos currículos dos cursos de licenciatura, inserindo e 
aproximando os educadores em formação do contexto 
das escolas públicas;

• valorizar a profissão de professor;
• contribuir para a articulação entre teoria e prática ne-

cessárias à formação dos docentes, elevando a qualida-
de das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura;

• inserir os futuros professores no cotidiano de esco-
las da rede pública de educação, proporcionando-
-lhes oportunidades de criação e de participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem;

• incentivar as escolas públicas de educação básica, 
mobilizando seus professores como co-formadores 
dos futuros docentes e tornando esses professores 
protagonistas nos processos de formação inicial para 
o magistério;
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• promover e incentivar a educação continuada de pro-
fessores das escolas públicas;

• aproximar a UPF e os cursos de formação de profes-
sores da realidade escolar, como forma de autoavalia-
ção e retroalimentação das ações institucionais.

Todos os cursos de licenciatura da UPF poderão ter estu-
dantes bolsistas remunerados (bolsas PID, PIBIC e PAIDEX) e 
voluntários, os quais deverão dedicar 12 horas semanais para 
estudos, pesquisa, extensão.

Para ter direito à bolsa, os cursos deverão participar de 
um edital específico a ser proposto pela Vice-Reitoria de Gra-
duação em conjunto com as demais vice-reitorias, que estabe-
lecerá os critérios de seleção de projetos, designação de carga 
horária, critérios de seleção de professores, etc. Cada curso de-
verá, através do colegiado, designar os critérios de indicação 
de professores aptos a exercerem a função de coordenador de 
projetos (docente do curso de licenciatura).  

Os projetos deverão ser desenvolvidos em escolas da 
Educação Básica da rede estadual ou municipal de ensino a se-
rem conveniadas com a UPF mediante edital específico. Cada 
projeto deverá contar com um professor orientador pertencen-
te ao quadro da escola conveniada, tendo disponibilidade para, 
pelo menos, um encontro semanal com o grupo de estudantes, 
na escola conveniada, e um encontro mensal na UPF. Não ha-
verá designação de bolsas para o professor orientador das esco-
las conveniadas, porém, como contrapartida, esses professores 
contarão com gratuidade para cursar cursos de pós-graduação 
na UPF.  Além disso, a UPF oportunizará aos professores das 
escolas conveniadas a participação em eventos e ações de edu-
cação continuada da instituição.
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3.6 As disciplinas do núcleo comum

Após avaliação das disciplinas que integram os núcleos  
comum de formação humanística e de formação pedagógi-
ca e estudo das DCN (Resolução 2, de 1o de julho de 2015), 
considerou-se fundamental a manutenção dessas disciplinas 
nos currículos dos cursos de licenciatura da UPF. Entretanto, 
analisando-se os dados oriundos da pesquisa de avaliação e 
do estudo da referida resolução, faz-se necessária urgente re-
visão de ementas e bibliografia, além do desencadeamento de 
um processo de formação continuada capaz de qualificar a pre-
sença dessas disciplinas nos currículos dos diferentes cursos. 
Nesse sentido, compreende-se como uma medida fundamental 
o compartilhamento dessas disciplinas entre os cursos de li-
cenciatura, preferencialmente entre os cursos das três grandes 
áreas (linguagens, matemática e ciências da natureza).

Fórum das Licenciaturas.

Vice-Reitoria de Graduação.

Março de 2016.
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CALENDÁRIO DE ENCONTROS DO 
FÓRUM DAS LICENCIATURAS UPF

MÊS DIA TEMA

SETEMBRO
2015

4ª. feira - 23

FÓRUM AMPLIADO
14h – Encontro de estudo com 
Adriano Vieira – Assessor da 
VREXT.

OUTUBRO
2015

4ª feira - 14
Questões para pensar a partir dos 
desafios trazidos pela Resolução 
CNE 2 de 1º de julho de 2015 (*)

5ª feira - 22

FÓRUM AMPLIADO
19h20min, FAED – Interdiscipli-
naridade.
Profa. Solange Longhi e Profa. Lu-
ciane Bordignon

5ª feira - 29

14h, FAED – Interdisciplinarida-
de (reedição da palestra do dia 
22/10).

NOVEMBRO
2015

4ª feira - 11

FÓRUM AMPLIADO
14h, ICEG, sala 211 – Formação 
de professores.
Prof. Altair Fávero e Profa. Eliara 
Lewinski

Sábado - 21

Quem ensina quem? O protago-
nismo na relação entre ensino e 
aprendizagem – Profa Marlete 
Diedrich
8h30min - Auditório do IFCH
Atividade integrada ao IV Semi-
nário Interdisciplinar do Projeto 
Inovações Metodológicas na Edu-
cação Básica/IFCH.

4ª feira - 25

FÓRUM AMPLIADO
Palestra com o prof. Sérgio Kieling 
Franco, 14h, auditório do CET.
As diretrizes nacionais da educa-
ção e as licenciaturas: qualificar o 
professor e os processos educativos

5ª feira - 26 Encontro para socialização do PPI.
Auditório do ICEG, 9h.
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DEZEMBRO
2015

4ª feira - 2

FÓRUM AMPLIADO e PIBID
Sala 232 do IFCH
Tema: Base Nacional Comum, 
com Profa Cláudia Toldo

4ª feira - 9

FÓRUM AMPLIADO
Perfil do aluno UPF (sociodemo-
gráfico e cognitivo)
Profa. Maria Goretti  e AGECOM 
14 horas 
Sala 209 da FAC

6ª feira - 18

FÓRUM AMPLIADO
Espaço de socialização: apresenta-
ção de como a pesquisa e a exten-
são estão presentes nos currículos 
de cada um dos cursos. Com pre-
sença dos vice-reitores.
Integração final de ano.
14h – sala 15 da FEFF

JANEIRO
2016

06

FÓRUM AMPLIADO
Avaliação das disciplinas do Nú-
cleo Comum sob coordenação da 
VRGRAD e DGRAD

08

Reunião de subcomissão para dar 
início à construção do texto Institu-
cional que irá nortear os princípios 
para a Reforma das Licenciaturas

18
Encontro coordenação do fórum, 
VRGRAD, VREXT, VRPPG e PIBID

MARÇO 
2016

23

Encontro fórum ampliado para 
socializar e discutir o texto insti-
tucional.
Sala 318 - ICB

ABRIL
2016

07

05 e 06
13
26

Encontro com Assessoria da 
VREXT para estudar concretização 
da curricularização da extensão. 
I Seminário sobre Universidade e 
Formação Científica.
Reunião de início dos trabalhos 
das subcomissões (GTs).
Encontro do COMUNG na FEEVALE 
com Luiz Fernando Dourado do 
CNE para estudo e debate sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais.

MAIO
2016 18

Socialização das propostas cons-
truídas pelas subcomissões (GTs).



Reinventar o curso das 
licenciaturas: uma aventura  

da nascente à foz
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Uma árvore difícil de abraçar nasceu apenas de uma semente. 
Um pagode de nove andares começou com um punhado de terra. 

Uma viagem de mil léguas começa sob teus pés. 
(LAO TSÉ)

Introdução – currículo: esteira ou rio?

Num canto de um espesso capão de maricás, base es-
cura da robusta montanha de arenito, verte, borbu-
lhante, a nascente tímida. Tudo é incerto no escorrer 

otimista do suco elementar. O que será desse curso que aqui 
inicia? Que elementos lhe serão agregados no longo trajeto até 
sua foz, definitivo encontro com a imensidão caudalosa? Que 
características lhe conferem determinada identidade? Todo rio 
começa no misto da indefinição e da possibilidade.

Ao tematizar o currículo, é necessário aludir ao irrevogá-
vel curso da vida. Tudo começa e segue um caminho, uma tra-
jetória. É desse exercício andarilho que surge a expressão lati-
na curriculum, a corrida, a caminhada realizada entre o ponto 
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de partida e o da chegada. Curioso é pensarmos que esse curso 
não é ele mesmo sua estrutura de suporte: o leito, o asfalto ou 
a pista. Trata-se daquilo que, na trajetória, foi sendo agregado, 
assimilado, integrado, de tal forma que o correr confere iden-
tidade ao que corre. Um rio não é apenas suas margens, sua 
calha e o fluido que o preenche. Quando dizemos Rio São Fran-
cisco, Rio Tietê ou Rio Paraíba, os que conhecem esses rios 
saberão caracterizar cada um deles. São vários os elementos 
que os identificam: o local da nascente, a cor de suas águas, os 
afluentes, as quedas, o tipo de terra que forma suas margens e 
tudo o que, ao longo de seu caminho, é jogado em suas águas. O 
rio é vivo pela relação com o seu meio, com a paisagem em que 
está inserido, e é esse adjetivo que o identifica.

Quando se pensa em currículo escolar, importa ter em 
mente as distinções semânticas a que o termo está submeti-
do. Não existe unanimidade nas argumentações teóricas acer-
ca da organização do ensino ou da dinâmica curricular. Será, 
entretanto, essa diversidade conceitual a fonte da riqueza da 
educação vivida nas escolas. O presente texto tem o objetivo de 
problematizar a noção cristalizada e homogeneizante do currí-
culo, proposta pelo norte americano John Franklin Bobbitt e 
imposta ao sistema brasileiro desde o final da década de 1960. 
A Revolução Industrial viveu a euforia do deslumbre fordista 
na recém-consolidada sociedade capitalista norte-americana. 
Com base no modelo industrial seriado, Bobbitt propôs a orga-
nização escolar, sistematizada em seu livro O currículo (2004), 
publicado pela primeira vez em 1918, com características se-
melhantes à organização da indústria. O currículo é aqui en-
tendido como a esteira que corre com a matéria-prima, a fim de 
torná-la, pelo agregar de componentes (conteúdos), o produto 
desejado. A imagem do currículo como rio ou como esteira car-
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rega forças de sentido distintas e repercute de formas diferen-
tes na formação dos sujeitos. 

Em um segundo momento, retomamos algumas carac-
terísticas da formação de professores no Brasil, sublinhando 
as marcas do modelo bobbitteano de currículo. A organização 
massificante do currículo da escola básica foi transplantada 
para a educação superior. Desse modo, a formação de professo-
res seguiu o caminho da didática instrucionista e conteudista, 
sem considerar as particularidades, tanto individuais como 
sociais.

Desde 1996, com a promulgação da Lei nº 9.394, que 
define as diretrizes e as bases da educação brasileira, muitas 
portas se abriram para a inovação em educação. O que se per-
cebe, entretanto, é que o modelo herdado foi tão introjetado na 
cultura acadêmica que, por mais flexibilidade e abertura que 
tenha a legislação, ainda se repetem esquemas pedagógicos e 
mentais, nos quais o sujeito segue passivo diante das possibili-
dades de aprendizagem. Uma breve análise da Resolução nº 2,  
de 1º de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação, pro-
cura apontar alguns desafios para a formação docente dos pró-
ximos anos.

Outro afluente importante para se pensar o currículo da 
educação superior e a pedagogia universitária é a meta 12.7, 
do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014). A meta prevê 
que, no mínimo, 10% da carga horária dos cursos de gradua-
ção sejam dedicadas à extensão. Essa atitude modifica signi-
ficativamente a concepção de ensino e potencializa o trabalho 
acadêmico focalizado nas metodologias inovadoras ou ativas. 
Trataremos, então, da potência pedagógica inerente à meta e 
da importância da curricularização da extensão. 
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Espera-se, com as páginas que seguem, contribuir com a 
reflexão e a criação de novas práticas curriculares que respon-
dam às reais necessidades da formação docente para o século 
XXI.

Ensinar é produzir em uma fábrica ou 
proporcionar o conhecimento vivo?

A obra O currículo, de John Bobbitt, tornou-se o texto 
paradigmático e programático da organização curricular das 
escolas norte-americanas e dos países submissos aos Estados 
Unidos. No livro, Bobbitt (2004) propõe que a escola, a exemplo 
da nova indústria em expansão no pós-guerra, organize seu 
ensino em séries, como a produção das novas fábricas. O currí-
culo escolar passa a metaforizar, então, a esteira da produção, 
que corre de um ponto ao outro, partindo com a matéria-prima 
(o estudante) e agregando, ao longo da linha de montagem, os 
componentes (conteúdos) para a criação do produto (trabalha-
dor, profissional).

A proposta de Bobbitt organiza e sustenta as abordagens 
conteudistas, que compreendem o conhecimento como produ-
to da ciência a ser entregue aos estudantes, com a finalidade 
de instruí-los para a verificação da memorização em momen-
to propício, por meio de um exame, conforme alerta Luckesi 
(2005). A avaliação, nessa perspectiva, segue o modelo de con-
trole de qualidade da indústria. No Brasil, em particular, a 
partir do acordo entre o Ministério da Educação (Brasil-MEC) 
e a United States Agency for International Development 
(EUA-Usaid), referendado pelas Leis nº 5.540/1968, que trata 
da educação superior e da sua repercussão no segundo grau, e 
nº 5.692/1971, que regula a educação básica, o modelo norte-
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-americano foi implementado definitivamente nos sistemas es-
colares brasileiros. O currículo, nesse modelo, era considerado 
como uma peça burocrática, uma prescrição que se reduzia à 
listagem de conteúdos, um recurso de referência à instrução 
para formar trabalhadores. A organização do ensino, entretan-
to, é mais do que isso. 

Percurso, trajeto, caminho, processo sequencial a ser 
cumprido, entre outras, são, como já mencionado, definições da 
palavra curriculum, de origem latina. No âmbito da educação, 
a expressão surge pela primeira vez no século XVI, conotando 
uma sequência de estudos a ser cumprida. Entre os séculos XV 
e XVII, convém lembrar, ocorreu a grande transição do sistema 
feudal para o capitalismo, conforme recorda Silva (2006). Foi 
nessa época que as escolas começaram a organizar-se em clas-
ses de alunos, suplantando o modelo individualizado do ensino 
vigente nas universidades medievais: “Pressões para a forma-
ção deste homem tornam-se intensas sobre o sistema educati-
vo, levando ao surgimento do currículo e ao estabelecimento de 
um novo modo de organizar o trabalho escolar” (SILVA, 2006, 
p. 482).

A história só é linear sob as lentes de quem domina sua 
narrativa. As concepções de currículo, ao longo da história da 
educação, também não foram lineares, nem homogêneas. Em-
bora houvesse predomínio de um modo de organizar o ensino, 
outras propostas compareceram de forma tangencial ou trans-
gressora. O currículo carrega intencionalidades, concepções 
de mundo, de conhecimento, de aprendizagem, de sujeitos. A 
proposta do modelo industrial de educação trazia a compreen-
são de todas essas dimensões, representadas em um modelo no 
qual o sujeito aprendente é um receptor daquilo que é produ-
zido pela ciência e transmitido pelo professor. O aluno, passivo 
diante do ensino, é compreendido de maneira uniforme, está-
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tica e submissa. A compreensão de uma epistemologia empi-
rista, para a qual o ser humano nasce como tábula rasa, folha 
em branco na qual o meio imprime suas características para 
formar o sujeito, é muito adequada ao propósito do modelo de 
Bobbitt. Mas, mesmo nos Estados Unidos, esse modelo não 
foi hegemônico. Contemporâneo a Bobbitt, o educador John 
Dewey (1978)  denuncia a educação mecanicista do modelo tra-
dicional e defende, de outra parte, um processo pedagógico no 
qual o estudante vivencie as situações aprendidas, sobretudo 
para exercitar os valores que são necessários ao cidadão da 
sociedade do século XX.

No mesmo 1918 em que Bobbitt tentava capturar a dinâ-
mica curricular e trancafiá-la no modelo industrial, um grupo 
de jovens estudantes universitários, em Córdoba, na Argentina, 
clamava por uma aprendizagem universitária mais horizontal, 
com participação ativa do aluno e diálogo com a comunidade 
e seus saberes. Os estudantes denunciavam o autoritarismo 
docente e propunham uma aprendizagem permeada pela vida 
e seus contextos. A ideia de um currículo vivo, fluido, aberto 
a tudo o que ocorre no mundo, como faz o rio ao receber todas 
as situações que encontra em seu curso, era o embrião de uma 
nova universidade.

Embora os movimentos mencionados possam ser consi-
derados os mais expressivos, muitos ramais esparramaram-se, 
com suas variáveis e intersecções, capilarizando e diversifi-
cando o mundo pedagógico do currículo. A partir da década de 
1960, sobretudo com uma rede de movimentos que vão desde 
os estudos culturais até a dedicação da UNESCO aos estudos 
da interdisciplinaridade, muita abertura foi dada à discussão 
acerca do currículo e de novas organizações do ensino. A cul-
tura curricular, no entanto, fixou morada no estilo focado na 
transmissão do conteúdo, característica do modelo instrucio-
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nista. Entre tantas opções que potencializam o currículo como 
vivência, predomina o padrão conteudista.

A educação superior no Brasil, que é recentíssima se 
comparada a outros países, replica o modelo curricular da edu-
cação básica, mantendo-se no raio de ação da transferência 
de informações por meio do conteúdo. Nos cursos de formação 
docente, não é diferente. Com a ênfase na carga teórica e a 
dissociação da prática, repete-se com os estudantes aquilo que 
não se quer que eles façam com seus futuros alunos. A insegu-
rança em inovar, o corporativismo docente e a cultura tutelar 
presente na relação de ensino são os maiores inimigos da real 
transformação da pedagogia universitária. 

Esse preâmbulo nos dá a dimensão dos desafios que ain-
da temos a enfrentar na educação superior para superarmos o 
modelo “fabril” de educação, que pouco incentiva o desenvol-
vimento de processos vivos, que façam sentido para os educa-
dores, os educandos e a sociedade, produzindo conhecimentos 
que promovam a melhoria da qualidade de vida da maioria da 
população e a formação de cidadãos com postura crítica, ética 
e humanista. 

É nessa perspectiva que estamos construindo possibili-
dades de inserção da extensão – um dos resultados mais sig-
nificativos das reinvindicações de Córdoba – ao currículo uni-
versitário, experiência desencadeada de forma mais orgânica 
na Universidade de Passo Fundo (UPF), no momento em que 
foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, de 
formação pedagógica para graduados e de segunda licenciatu-
ra) e para a formação continuada.  
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Traços da formação docente no Brasil

A formação de professores ganha espaço, em nível na-
cional, no debate mais consistente e na legislação, a partir da 
década de 1930. Sempre associada à expansão da escolariza-
ção, a formação docente foi rebocada por medidas de urgência, 
considerando-se certo caráter de provisoriedade. Por parado-
xal que possa parecer, a expansão dos cursos de formação do-
cente, com ênfase na licenciatura, começa a ocorrer no final da 
década de 1970 e início da de 1980, em plena ditadura militar. 
Obviamente com caráter tecnicista, por influência do já citado 
acordo entre MEC e Usaid, a formação de professores segue 
o padrão da cultura acadêmica dos anos 1930, que focaliza a 
formação de bacharéis com um ano a mais de disciplinas espe-
cíficas de pedagogia, para que o profissional seja “licenciado” 
para lecionar. A ênfase, pela tradição recente da formação de 
professores, está no conteúdo, e a dimensão pedagógica é redu-
zida à técnica de ensinar.

Em um relatório sobre a formação de professores no 
Brasil, produzido em 2009 para a UNESCO, as pesquisadoras 
Bernadete Gatti e Elba de Sá sinalizam para a complexidade 
inerente à formação docente, apontando duas grandes caracte-
rísticas que justificam tal complexidade:

De um lado, temos a expansão da oferta de educação básica e 
os esforços de inclusão social, com a cobertura de segmentos 
sociais até recentemente pouco representados no atendimento 
escolar oferecido nas diversas regiões do país, provocando a de-
manda por um maior contingente de professores, em todos os 
níveis do processo de escolarização. De outro, as urgências co-
locadas pelas transformações sociais que atingem os diversos 
âmbitos da atividade humana e penetram os muros da escola, 
pressionando por concepções e práticas educativas que possam 
contribuir significativamente para a construção de uma socie-
dade mais justa, democrática e moderna (2009, p. 12).
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A complexidade que constitui a ação de educar requer 
que a formação docente seja concebida de forma propositiva, e 
não reativa, como vem sendo historicamente tratada. Longe de 
ser uma atividade secundária, a docência é, de acordo com Tar-
dif e Lessard (2005), elemento fulcral para a sociedade atual 
e uma referência para a compreensão das transformações dos 
processos culturais. Os mesmos autores indicam que os profes-
sores constituem, ao lado dos trabalhadores da saúde, o grupo 
mais significativo dos profissionais na contemporaneidade e, 
por conseguinte, formam um núcleo de influência cultural e 
investimento econômico robusto e potente.

Com a intenção de superar o modelo focado no conteú-
do, suplantar a organização do cristalizado 3 + 1 (três anos de 
bacharelado e um de licenciatura), promover a autonomia das 
instituições de educação superior na elaboração de seus currí-
culos para as licenciaturas, incentivar a interdisciplinaridade, 
fomentar a relação entre os cursos de formação docente e a 
educação básica, promover a integração entre teoria e prática, 
entre outros objetivos que permitam a qualificação da forma-
ção de professores, em 1º de julho de 2015, o Conselho Nacional 
de Educação (CNE), por meio da Resolução nº 2, lançou as di-
retrizes curriculares para os cursos de formação de professores.

As principais características das diretrizes

Na tentativa de assegurar uma formação perpassada pe-
las reais necessidades da educação básica, as diretrizes curri-
culares para os cursos de formação de professores sublinham 
a integração entre a escola e a universidade. Tal aproximação 
permite a vitalidade da formação, problematizada pela reali-
dade do sistema educacional. Na genuína verve universitária, 
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a aprendizagem constitui-se na relação com a realidade que 
produz o problema a ser enfrentado pela academia. É nesse as-
pecto que os formandos em docência poderão apropriar-se das 
grandes questões da educação e, embebidos pela curiosidade, 
referenciar seus estudos.

A educação, por sua condição vivencial, presta-se ao 
exercício permanente da problematização relativa às grandes 
questões do desenvolvimento humano e cultural. A integração 
entre o processo formativo e a vida nos contextos educacionais, 
mediada pela extensão e sua potência pedagógica, formula-se 
como núcleo emanador de muitas aprendizagens e conheci-
mentos significativos e consistentes, para uma atuação mais 
qualificada e efetiva do educador. 

Outra característica marcante da Resolução nº 2 é a aber-
tura à organização não disciplinarizada do currículo. A cultura 
acadêmica, ao replicar o modelo da educação básica, centrou-
-se na organização curricular por disciplinas. O documento, 
entretanto, ao referir-se à organização do ensino e aos compo-
nentes curriculares, não menciona, uma vez sequer, a discipli-
na. Abre, dessa maneira, a possibilidade de inserção de formas 
de aprendizagem, tais como grupos de pesquisa, laboratórios, 
projetos de extensão, entre outras, que, pelo caráter renovador 
das diretrizes, permitam a reinvenção radical dos cursos de 
formação docente. 

Consoante o caráter rigoroso da formação de professores, 
a mencionada resolução, no parágrafo primeiro do artigo 2º, 
define a docência como “como ação educativa e como processo 
pedagógico intencional e metódico” (BRASIL, 2015, p. 03). A 
superação da docência como técnica de ensinar, portanto, fica 
evidente na compreensão do trabalho pedagógico. De caráter 
científico, o exercício docente não pode abrir mão dos conhe-
cimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, todos 
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direcionados para os valores que têm como finalidade a cida-
dania e a ética.

O documento prevê, também, a pluralidade de conhe-
cimentos, o foco na interdisciplinaridade e a consideração do 
contexto como fonte privilegiada de elementos promotores da 
aprendizagem do professor em formação. Revelando o acúmulo 
de pesquisas, estudos e vivências das últimas décadas, a reso-
lução traz a compreensão da experiência como eixo mobiliza-
dor da aprendizagem. O reposicionamento da experiência e de 
seu papel heurístico enseja caminhos de propostas inovadoras 
na organização do tripé da universidade e em sua tão sonhada 
indissociabilidade. Nesse contexto, a extensão universitária é 
reconhecida como grande potencial pedagógico nos processos 
de aprendizagem. 

Escoando nos entremeios do território: 
a curricularização da extensão nas 
licenciaturas da UPF

Consideramos que cada instância da universidade tem 
diferentes formas de desenvolver o seu trabalho e diferentes 
perspectivas de compreender a formação e o sistema organi-
zativo micro e macroinstitucional. Foi da aproximação dessas 
diferenças, dos diálogos sistemáticos e contínuos com os gru-
pos, que construímos essas sínteses aqui registradas, que têm 
a finalidade de potencializar a extensão como mobilizadora da 
aprendizagem na educação superior, universalizando o acesso 
para os estudantes e buscando uma vinculação orgânica e per-
manente com os atores sociais no território.
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Nosso movimento foi colocar em análise distintas dimen-
sões da extensão universitária e verificar como ela poderia 
contribuir para a qualificação da formação e da produção de 
conhecimentos. Assim, percorremos o traçado histórico e legal 
(analisando e questionando os modelos que teríamos que (des)
construir); os aspectos ontológicos, antropológicos e éticos (re-
fletindo a respeito de que sujeitos, de que subjetividades, de 
que realidades falamos quando desenvolvemos nosso trabalho 
na formação superior); a dimensão epistemológica e política 
(desvelando quais fundamentos orientam as tomadas de deci-
sões em um ambiente universitário e que contradições identifi-
camos no nosso cotidiano); e a dimensão pedagógica e metodo-
lógica (ponderando que diálogo estabelecemos e que caminhos 
construímos para compor currículos como um rio, com todas as 
diversidades e adversidades do caminho).

Esse trabalho ganhou mais consistência na medida em 
que, além dos movimentos mais específicos, também dialogou 
com outros processos vividos, concomitantemente, na univer-
sidade, como a construção de um novo Projeto Político Institu-
cional (PPI) e de um novo Projeto de Desenvolvimento Institu-
cional (PDI).

Referente ao traçado histórico e legal, a extensão univer-
sitária tem sua primeira regulamentação, no Brasil, na Refor-
ma Francisco Campos, de 1931, sendo concebida como “difusão 
de conhecimentos úteis à vida individual ou coletiva, à solução 
de problemas sociais ou propagação de ideias ou princípios que 
salvaguardem os altos interesses nacionais” (Art. 48, parágra-
fo 1º, Decreto nº 19.851, 1931). 

Entre o decreto regulador dessa reforma (BRASIL, 1931), 
a Constituição Cidadã de 1988, com suas leis complementares, 
e o atual Plano Nacional de Educação – 2014-2024, em sua 
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meta 12.7, a compreensão do que seja extensão universitária 
transita entre o assistencialismo e a relação entre empresa e 
universidade, passando pela substituição do papel do Estado, 
pela educação continuada, por serviços institucionais e práti-
cas complementares dos cursos. As múltiplas compreensões 
ensejam o risco dos subterfúgios ou da simplificação com a fi-
nalidade de se cumprir a regulamentação, fugindo-se à função 
mais central da universidade, que compreende a formação e a 
produção de um conhecimento que esteja embebido de respon-
sabilidade social, fazendo sentido para o estudante e para a 
comunidade. 

A meta 12.7 do PNE, ao direcionar o valor mínimo de 
10% dos créditos dos cursos para a extensão, deixa claro que 
esse valor precisa ser investido “em projetos e programas de 
extensão”. Corrobora essa meta a Lei das Instituições Comu-
nitárias de Educação Superior (Ices), a Lei nº 12.881, de 12 de 
novembro de 2013, que, no parágrafo 4º do art. 1º, menciona: 
“As Instituições Comunitárias de Educação Superior institu-
cionalizarão programas permanentes de extensão e ação comu-
nitária voltados à formação e ao desenvolvimento dos alunos e 
ao desenvolvimento da sociedade” (BRASIL, 2013).

Os projetos e os programas são tomados como centrais 
nesses documentos e refletem a necessidade de uma extensão 
bem estruturada e de caráter contínuo, o que é possível com 
um forte vínculo social e comunitário. Nesse caso, não se tra-
ta somente de priorizar a criação de dispositivos curriculares 
novos, mas de reconstruir os Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPCs), para que integrem, na dinâmica curricular, propostas 
estruturantes e deem sentido às distintas áreas do conheci-
mento, fortalecendo a transformação social e a formação cida-
dã. Também não se trata de estender, em percentuais, o tempo 
de integralização do curso, mas de promover a busca de arti-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.881-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.881-2013?OpenDocument
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culação dos projetos, dos programas1 e demais possibilidades 
existentes, em uma proposta de curso que associe o diálogo 
com a comunidade, a pesquisa e o ensino (tanto de graduação 
quanto de pós-graduação).

Referente aos aspectos ontológicos, antropológicos e éti-
cos, a subjetividade e a formação são duas categorias imbrica-
das no mesmo processo: o de humanização. Formar, no âmbito 
dos processos educativos, implica pensar o sujeito da forma-
ção, a pessoa concebida como relação e sujeito consciente, nas 
distintas dimensões: física, racional, psíquica e transcenden-
tal (MORIN, 2015). Em todo o modo de educar mora, mais ou 
menos consciente, uma concepção da pessoa, do sujeito, que 
se quer formar. As propostas integradoras, interdisciplinares 
e globalizantes colaboram com a formação da pessoa em sua 
inteireza, em sua integralidade.

A UPF, em seu compromisso fundador, prima pela qua-
lidade na formação humanista, cidadã e crítica de seus estu-
dantes, professores e funcionários, mantendo o foco na vocação 
comunitária que a constitui. Para que os princípios institu-
cionais se efetivem, é necessário que os projetos pedagógicos 
focalizem o sujeito comprometido com a auto, a hétero e a eco-

1 Programa é um conjunto articulado de atividades, que inclui projetos, eventos, 
ações comunitárias e outras, focalizando o caráter interdisciplinar e integrado com 
o ensino e a pesquisa. O programa, ao repercutir um compromisso institucional, 
com base nos anseios e nas necessidades da comunidade, permanece em vigor 
durante o tempo que for necessário para atingir seus objetivos e metas. Projeto é 
uma atividade processual, de caráter cultural, educativo, social, científico ou tecno-
lógico, com objetivo específico e cronograma determinado; pode estar vinculado a 
um programa ou emergir a partir de uma necessidade específica de uma unidade 
ou um curso.
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formação2 (PINEAU, 2000), contrastando com uma formação 
egocentrada e individualista. A curricularização da extensão 
se apresenta como oportunidade de colaborar com a formação 
compreendida sob o caráter integrador e comunitário. Consi-
derando a formação como um processo vital e permanente de 
morfogêneses e metamorfoses, emergindo das interações entre 
a pessoa e o meio ambiente físico e social (GALVANI, 2002), 
os processos formativos precisam prever meios e recursos que 
permitam o contato dos formandos com as realidades, em to-
das as suas dimensões.

A autonomia é categoria estruturante nos processos de 
aprendizagem que se pretendem humanizadores. Mais, a au-
tonomia se faz imperativo ético quando se tem a consciência de 
que educação e ética são componentes intimamente insepará-
veis de um processo, o de conhecer (FREIRE, 1996). Por isso, a 
ética é base para toda a formação do sujeito/cidadão.

A dimensão epistemológica e política reflete o compro-
misso social inerente à instituição universitária, que está in-
trinsecamente ligada aos rumos e aos percalços do conheci-
mento e a uma determinada concepção de ciência. Desse modo, 
entende-se a ciência como um processo plural (FEYERABEND, 
1989), no qual o conhecimento humano sobre as realidades é 
composto por diferentes visões sobre o mundo físico e subjetivo, 
as tecnologias, a natureza, as pessoas e suas relações. Impõe-
-se, ao mesmo tempo, a superação da fragmentação do conheci-
mento e da formação de uma universidade que se faz, por seu 

2 O pensador francês Gaston Pineau compreende a formação humana em três di-
mensões: a autoformação, com foco na própria individualidade, tendo como refe-
rência a história de vida, os afetos, as expectativas e as realizações; a heteroforma-
ção, como processo realizado nas relações com os outros, sendo, a um só tempo, 
afetado por essa relação e contribuindo para a formação do outro; e a ecoformação, 
como relação com o ambiente, as coisas, o meio em que se vive. Essas três dimen-
sões são concomitantes, interseccionadas e interdependentes.
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imperativo ético, cada vez mais comprometida com seu contex-
to social. Essa dimensão ajuda a entender a relevância acadê-
mica que adquiriu a extensão universitária ao longo do tempo, 
em especial, induzida por um modelo de universidade que tem 
a sua referência histórica na Reforma de Córdoba de 1918, que, 
para além das diferenças e particularidades, considera o ensi-
no superior como um direito humano fundamental e um papel 
inalienável do Estado, guiado pelos princípios da democracia, 
da autonomia, do pensamento crítico, do compromisso social e 
da qualidade acadêmica.

Nesse contexto, a universidade deve atuar na promoção 
de valores democráticos e com transparência na tomada de 
decisões, levando em consideração os interesses dos múltiplos 
agentes envolvidos e influenciados pela organização. Sendo as-
sim, as ações de extensão devem pautar-se por mecanismos 
de produção, acesso e difusão do conhecimento, de maneira 
descentralizada, colaborativa e comprometida com as grandes 
questões da comunidade.

Por fim, a dimensão pedagógica e metodológica nos 
convida a compor currículos vivos, que, como o curso de um 
rio, reflitam o mundo da vida, com experiências reais que o 
constituem, e promovam aprendizagens autênticas, em que 
os estudantes construam um conhecimento que implique uma 
dinâmica curricular com espaços e tempos promotores de “en-
contros” com as realidades da comunidade, com a identificação 
das bases epistêmicas que conectam a proposta do curso com 
a vida, com a problematização de situações desumanizantes 
e com as possíveis soluções dos problemas sociais. Essas são 
medidas que contribuem para a superação do instrucionismo 
imobilizante e para a construção de uma aprendizagem com-
prometida, significativa e integradora. 
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A curricularização da extensão é a compreensão do cur-
rículo como um fenômeno que não pode ser distanciado das 
realidades. Por isso, deve transversalizar os projetos pedagó-
gicos, com a singularidade de cada curso e de cada contexto 
histórico-social, buscando metodologias criativas e dinâmicas, 
que resultem em espaços e tempos de aprendizagem abertos e 
significativos para os sujeitos. Nesse sentido, é preciso compre-
ender a autonomia, a inovação e a criatividade de cada curso, 
convidando-o a buscar alternativas próprias e adequadas às 
suas epistemes. Assim, compreendemos, também, que o lócus 
principal das licenciaturas não se reduz à escola, mas perpassa 
toda a ação pedagógica que permeia o território em suas dis-
tintas configurações, possibilitando a construção de uma rede 
entre sujeito-escola-universidade-cidade.

Considerações finais

O conhecimento é produção da vida nascida do desejo de 
saber, manifesta na curiosidade e materializada na pergun-
ta problematizadora. Toda organização do ensino que impeça 
essa trajetória constitutiva do sujeito aprendente será aniqui-
ladora do ser humano. No fluxo de uma epistemologia da vida, 
o conhecimento nunca é predeterminado. O sujeito, em suas 
interações, será o autor principal daquilo que, provocado pe-
las relações estabelecidas, aprende. As instituições educativas, 
por princípio, são responsáveis por apoiar o sujeito da apren-
dizagem, fornecendo-lhe condições para a manifestação de seu 
desejo de saber e a repercussão desse saber na dinâmica da 
vida.

O currículo, peça-chave da organização do processo de 
aprendizagem, precisa sustentar a trajetória aprendente. 
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Numa perspectiva instrucionista, tecnicista e pautada pelo 
protótipo industrial, a aprendizagem é submetida ao exercí-
cio mimético, sem autoria dos sujeitos e instrumentalização da 
pessoa. De outra parte, o currículo como fluido, um rio que nas-
ce, agrega elementos em seu curso e integra-se ao meio social 
como contribuição própria de seu exercício cidadão, promove a 
autoria, a autonomia e o comprometimento a partir da consti-
tuição da subjetividade e de seus desejos.

A formação docente nos cursos de licenciatura, conside-
rando-se a caminhada histórica, foi sendo instruída a partir 
de demandas de urgência, provenientes da educação básica e, 
particularmente, dos processos de escolarização. Dessa forma, 
o foco da formação privilegiava a capacitação técnica e metodo-
lógica. O acúmulo de estudos e pesquisas pedagógicas, o ama-
durecimento de uma perspectiva mais humanista e emancipa-
da, as diversas aberturas da regulamentação, particularmente 
a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/1996), 
desembocam, entretanto, na oportunidade ímpar de se pensar 
a formação de professores com base nas grandes questões da 
educação e a qualificação para enfrentá-las. As diretrizes para 
a formação de professores, de maneira significativa, tradu-
zem o anseio por uma formação mais robusta e integradora 
dos elementos culturais que fazem da educação o baluarte de 
uma sociedade responsavelmente desenvolvida. Na UPF, com 
a participação significativa da extensão e seu processo de ama-
durecimento e consolidação, buscou-se construir um percurso 
que contribui com uma reestruturação curricular, capaz de se 
pautar por esse desafio transformador.

A universidade que não se dispõe à transformação de seu 
processo de aprendizagem, integrando de forma indissociável 
seus eixos identitários, atesta a desconfiança em si mesma 
como instituição de produção do conhecimento. A UPF, ao as-
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sumir o desafio da transformação, reestruturou os currículos 
das licenciaturas com a ousadia inovadora da abertura ao flu-
xo da vida, como o rio que, tendo em vista o encontro com o mar, 
agrega todos os elementos capazes de enriquecer as águas co-
muns, como faz o currículo em relação à sociedade que almeja. 
Nesse sentido, fortalece sua identidade de instituição comu-
nitária, socialmente responsável e eticamente comprometida.

Consideramos que esse é um processo inicial e aberto ao 
aprofundamento e a críticas, em clima de parceria e cumplici-
dade institucional. É o começo de um longo e profícuo processo, 
como aquele aludido por Lao Tsé, na epígrafe deste capítulo. 
Espera-se, com isso, que as ações e reflexões expostas possibi-
litem a melhoria da qualidade da formação de nossos acadêmi-
cos, dos educadores e de toda a comunidade beneficiada pelas 
iniciativas da UPF.

Referências

BOBBITT, John Franklin. O currículo. Lisboa: Didática, 2004.

BRASIL. Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931. Rio de Janeiro, 
1931. 

______. Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013. Brasília, DF, 2013. 
Publicado no DOU 13.11.2013 - Edição extra. 

______. Plano Nacional de Educação 2014-2024: Lei nº 13.005, de 25 
de junho de 2014. Brasília, DF, 2014. 

______. Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015. 2015. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/informacoes-classificadas/323-secretarias- 
112877938/orgaos-vinculados-82187207/21028-resolucoes-do-conse-
lho-pleno-2015. Acesso em: 02 ago. 2017.

DEWEY, john. Democracia y Educación. Buenos Aires: losada S.A., 
1978.

FEYERABEND, Paul. Contra o método. Tradução de Octanny S. da 
Mota e Leonidas Hegenberg. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.881-2013?OpenDocument


Adriano José Hertzog Vieira, Bernadete Maria Dalmolin

141 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prá-
tica docente. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

GALVANI, Pascal. A autoformação, uma perspectiva transpessoal, 
transdisciplinar e transcultural. In: CETRANS (Coord.). Educação 
e transdisciplinaridade II. São Paulo: TRIOM, 2002. Disponível em:  
http://www.ufrrj.br/leptrans/arquivos/autoformacao.pdf. Acesso em: 
22 maio 2017.

GATTI, Bernadete Angelina; SÁ, Elba Siqueira de. Professores do 
Brasil: impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009.

HAMILTON, David. Sobre as origens do termo classe e curriculum. 
Teoria e Educação, n. 6, 1992. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola: 
reelaborando conceitos e recriando a prática. Salvador: Malabares, 
2005.

MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.

PINEAU, Gaston. Temporalités en formation, vers de nouveaux syn-
chroniseurs. Paris: Anthropos, 2000.

SILVA, Maria Aparecida da. História do currículo e currículo como 
construção histórico social. 2006. Disponível em: <http://www2.fa-
ced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/441MariaAparecidaSilva.pdf>. 
Acesso em: 22 maio 2017.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos 
para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. 
Petrópolis: Vozes, 2005.

http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/441MariaAparecidaSilva.pdf
http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/441MariaAparecidaSilva.pdf


O Fórum das Licenciaturas e 
suas subcomissões: a experiência 
pedagógica de pensar o curso pelo 

viés institucional

Rosani Sgari*

Daniela De David Araújo**

A Universidade de Passo Fundo (UPF), em atendimento 
às novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a For-
mação Inicial e Continuada dos Profissionais do Ma-

gistério da Educação Básica, e a Vice-Reitoria de Graduação, 
preocupada com o alcance pedagógico desta exigência, propu-
seram, a todas as licenciaturas, um processo de reforma cur-
ricular que pudesse ser construído paulatina e coletivamente, 
marcado pela participação e pela colaboração da comunidade 
acadêmica, especialmente de Coordenadores, Núcleos Docen-
tes Estruturantes, professores e setores diretamente ligados 
aos cursos. 

O desejo de mobilizar os pares para uma profícua expe-
riência pedagógica encontrou, no atendimento às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, um caminho para uma significativa 
formação pedagógica continuada para com todos os envolvidos. 
O desafio assentou-se sobre uma inquietação permanente da 

* Doutora em Educação. Vice-Reitora de Graduação da Universidade de Passo Fun-
do. E-mail: rosani@upf.br

** Mestre em Letras. Professora do Curso de Letras e Coordenadora da Divisão de 
Ensino de Graduação da Universidade de Passo Fundo. E-mail: david@upf.br



Rosani Sgari, Daniela De David Araújo

143 

Vice-Reitoria de Graduação: qual processo pedagógico seria ca-
paz de sensibilizar, instigar e promover objetivos comuns a to-
dos, em todos os níveis e instâncias? Como construir esse pro-
cesso de forma prazerosa e renovadora? Afinal, uma reforma 
curricular implica uma mudança pedagógica, técnico-científica 
e comportamental. Muito além do atendimento ao Ministério 
da Educação, a missão consistia em problematizar a reforma 
sob a égide do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação e 
da sustentabilidade acadêmico-financeira. Um percurso íngre-
me, mas vital para uma universidade.

Tal movimento foi pensado e operacionalizado por um 
grupo ampliado, intitulado Fórum das Licenciaturas, que, com 
o apoio da Vice-Reitoria de Graduação, promoveu, ao longo do 
segundo semestre de 2015 e do ano de 2016, diferentes ações e 
atividades, a fim de discutir, estudar e avaliar, coletivamente, 
acerca do perfil de professor que a UPF deseja formar e, ainda, 
sobre temáticas comuns a todos os cursos, voltadas à forma-
ção humanista e pedagógica dos licenciandos. Essas vivências 
também possibilitaram refletir sobre o perfil dos ingressantes 
nos vestibulares para os cursos de formação docente, promo-
vendo, ainda, amplo debate sobre a organização curricular.  
Nesse percurso, dados dos alunos das licenciaturas foram ana-
lisados; da mesma forma, informações sobre educação a dis-
tância (EaD) no Brasil, no estado e na região; estudos sobre a 
curricularização da pesquisa e da extensão, sobre o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e, ainda, 
sobre os impactos vividos e os resultados observados no cená-
rio. Toda essa experiência tornou-se ainda mais propositiva e 
revestida de formação pedagógica em referência ao que infere 
Zabalza:
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[...] para a análise do ensino não podemos nos basear em um 
conhecimento pessoal e opinante onde qualquer ideia e opi-
nião vale. Não serve muito construir um debate deste ponto de 
vista, porque normalmente damos voltas e voltas as mesmas 
minorias de opiniões particulares. É interessante e as vezes 
é uma condição prévia para avançar, que cada um exponha 
sua própria opinião, mas isso, por si mesmo, acrescenta pouco 
a melhora do conhecimento. A melhora exige dados e análise 
sistemática dos fenômenos (2013, p. 70).

Em consequência do Fórum das Licenciaturas, foram 
estabelecidos cinco princípios comuns a serem observados por 
todas as licenciaturas da universidade, de modo a pautar a 
concepção e a organização curricular e a relação pedagógica a 
ser sustentada no Projeto Pedagógico: a) formação humanista; 
b) formação interdisciplinar; c) relação teoria e prática; d) in-
dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; e) formação 
pedagógica e profissional.  

Com o rumo estabelecido pelos princípios elencados, 
também ratificados pelos documentos institucionais (Projeto 
Pedagógico Institucional, Plano de Desenvolvimento Institu-
cional; Programa de Autoavaliação Institucional; Responsa-
bilidade Social Universitária – estando os dois primeiros em 
construção no mesmo período histórico), sentiu-se, igualmente, 
a necessidade de se dar concretude às discussões filosóficas 
e pedagógicas até então realizadas, para que o novo Projeto 
Pedagógico dos Cursos (PPC), em elaboração, também pudesse 
registrar as opções e as estratégias metodológicas que garanti-
riam, no âmbito do curso, a efetivação do planejamento concei-
tualmente idealizado.

Da mesma forma, procurou-se valorizar e aproveitar o 
rico espaço de troca de experiências em que o Fórum das Licen-
ciaturas se constituiu, na medida em que, nos diferentes mo-
mentos de encontro, seus participantes sentiram-se à vontade 
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para relatar vivências junto aos acadêmicos, ações de sucesso 
ou mesmo iniciativas frustradas em relação aos PPCs e aos 
currículos vigentes.  

Ao tempo em que o significado acadêmico-pedagógico 
floresceu, fez-se nascer, também, a sustentabilidade acadê-
mico-financeira da instituição. A capacidade de usar o conhe-
cimento, associando processos e resultados, potencializou a 
competência dos professores para a realização de um trabalho 
complexo, que tornou o Fórum das Licenciaturas um lugar de 
efetiva formação continuada. 

 De fato, os objetivos e a identidade dos cursos de licen-
ciatura ultrapassam a particularidade das áreas específicas do 
saber e permitem um olhar comum para o enfrentamento dos 
desafios da docência e da própria sociedade na formação peda-
gógica e profissional dos licenciandos.

Imbuídos desse entendimento, avançou-se, metodologi-
camente, para a organização de subcomissões, formadas pelos 
integrantes do Fórum das Licenciaturas, a partir de temáticas 
comuns a todos os cursos. Buscou-se, ainda, com tal encami-
nhamento, otimizar a tarefa bastante pujante, naquele mo-
mento, de escritura e construção dos Projetos Pedagógicos.

Subcomissões: temáticas e funcionamento 
dos grupos de trabalho

O ponto-chave para a definição da temática ou do objeto 
de estudo sobre o qual cada subcomissão se debruçaria con-
siderou, em um primeiro momento, a identificação dos com-
ponentes curriculares, que, respaldados pelos princípios esta-
belecidos no fórum e pela organização do Projeto Pedagógico, 
seriam comuns e obrigatórios a todas as licenciaturas. De ime-
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diato, surgiram as seguintes indicações: estágio curricular; ati-
vidades acadêmico-científico-culturais; trabalho de conclusão 
de curso e projeto de autoavaliação.  

Na sequência, vieram outros temas de inquietação, que 
também foram julgados pertinentes para serem aprofundados 
em um grupo de trabalho (GT): curricularização da pesquisa 
e da extensão; ementas das disciplinas do núcleo comum; se-
mipresencialidade; disciplinas eletivas; textos comuns ao PPC; 
orçamento.  

Ao todo, dez subcomissões foram criadas. Para conduzi-
-las, a Coordenação do Fórum das Licenciaturas indicou, a 
cada uma, um coordenador, que pudesse gerenciar as ativida-
des dentro dos prazos estabelecidos. O objetivo de cada subco-
missão era muito claro: aprofundar a temática em pauta, de 
modo a construir alternativas e modelos que pudessem ser 
apresentados aos cursos de licenciaturas como sugestões para 
viabilizar a vivência de tais aspectos no Projeto Pedagógico. 
Embora, inicialmente, calcada nas vivências isoladas dos cur-
sos a respeito de cada temática, a provocação aos GTs era a de 
produzir um olhar institucional sobre os assuntos em pauta, 
que, ao mesmo tempo, respeitasse as partes (as especificidades 
dos cursos) e engrandecesse o todo (as licenciaturas), por se 
tornarem uma oportunidade de alinhamento de ações e estra-
tégias, fortalecendo, consequentemente, a identidade do licen-
ciando da UPF.

Motivados pela possibilidade de agregar experiências, 
somar esforços e construir alternativas viáveis para a manu-
tenção e a ampliação da qualidade dos cursos, os integrantes 
do Fórum das Licenciaturas foram desafiados a se inscreve-
rem, voluntariamente e por temáticas de interesse, em um dos 
dez GTs estabelecidos. Dessa forma, as subcomissões conta-
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ram com docentes de diferentes licenciaturas e diferentes uni-
dades, trabalhando cooperativamente em torno de um objetivo 
comum. Vale ressaltar que os Diretores das Unidades de En-
sino que sediam os cursos de licenciatura da UPF (IFCH, Iceg, 
ICB, Faed, Feff, FAC) envolveram-se com o processo pedagógi-
co e alguns com as subcomissões.

A reunião de início do trabalho das subcomissões ocorreu 
em 13 de abril de 2016. Organizados pelo coordenador, cada 
GT construiu sua trajetória de atividades e estudos. Os encon-
tros foram subsidiados por textos, materiais, currículos, mode-
los de regulamentos, entre outros arquivos, a partir dos PPCs 
das licenciaturas em vigor na UPF, fornecidos pela Divisão de 
Ensino de Graduação. Membros da Comissão de Graduação, 
à época, também integraram as subcomissões. Foram sema-
nas de muita atividade e produção. Foram dias de intensos 
desafios, pois cada qual compreendeu, ao seu tempo, que a mu-
dança curricular implica qualidade acadêmica e que a função 
formativa que exerce está começando a cobrar uma especial 
relevância na atualidade (ZABALZA, 2013).

Subcomissões: propostas dos grupos de trabalho
No Fórum das Licenciaturas, com o grupo ampliado, ao 

todo, foram realizados três encontros para a socialização e a 
discussão das propostas construídas pelas subcomissões: 18 de 
maio, 30 de maio e 15 de junho. A seguir, registra-se breve sín-
tese do trabalho apresentado por cada GT.

1 Atividades acadêmico-científico-culturais: a 
subcomissão apresentou, como resultado do estudo 
realizado, uma proposta de regulamento de ativida-
des acadêmico-científico-culturais. Em sintonia com 
a Resolução do Conselho Universitário (Consun) que 
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dispõe sobre o tema, o documento compilou sugestões 
de atividades vinculadas aos grupos: Ensino; Pesqui-
sa; Extensão científico-cultural; Extensão comuni-
tária; e Representação estudantil, com a respectiva 
pontuação. Ficou acordado que tal estrutura é a base 
sobre a qual cada licenciatura elabora seu documento 
específico, de modo a alinhar atividades, unidades de 
apresentação e pontuações por ocasião da reforma 
curricular.

2 Curricularização da pesquisa e da extensão: 
considerando os documentos nacionais contemporâ-
neos referentes às licenciaturas, bem como o texto-
-base do Fórum das Licenciaturas, a subcomissão 
apresentou, para discussão, a proposta de criação de 
um Espaço de Formação Integral UPF, com o objetivo 
de inserir e aproximar os estudantes das licenciatu-
ras do contexto das escolas públicas e/ou de outros 
espaços escolares desde o início da sua formação aca-
dêmica, para que desenvolvam atividades didático-
-pedagógicas (de ensino, de pesquisa e de extensão) 
sob orientação de um docente ou de um grupo de do-
centes da UPF, em harmonia com os interesses e as 
demandas da escola. Tal articulação pode ser desen-
volvida por meio de disciplinas, projetos ou progra-
mas de pesquisa e de extensão ou, ainda, de ativida-
des acadêmico-científico-culturais. Frente a tais in-
dicações, cada curso deve avaliar suas possibilidades 
para projeção de ações nos PPCs.

3 Disciplinas eletivas: a subcomissão apresentou ao 
Fórum das Licenciaturas duas propostas para opera-
cionalização da oferta das disciplinas eletivas, ambas 
a partir do pressuposto de compartilhamento entre 
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os cursos, destacando vantagens e desvantagens de 
cada uma. Após longa discussão e consulta realizada 
à Vice-Reitoria de Graduação acerca da viabilidade  
de desenvolvimento da funcionalidade no siste-
ma acadêmico que permitisse a execução do que foi 
idealizado, optou-se por uma mescla das propostas 
iniciais, identificada como Eletiva institucional. Por 
esta modalidade, os cursos de licenciatura indicam, 
entre as disciplinas obrigatórias do seu currículo 
sem pré-requisitos impeditivos, aquelas que podem 
compor um rol de disciplinas eletivas institucionais 
para oferta aos licenciandos, que, por sua vez, têm 
a liberdade para escolher, com fins de integralização 
curricular, aquela que os interessa, de acordo com a 
disponibilidade de vagas. O objetivo é possibilitar ao 
aluno acesso a conhecimentos que enriqueçam a sua 
formação, podendo, inclusive, compreender a aquisi-
ção de habilidades complementares, via matrícula em 
disciplina de oferta regular em outros cursos da ins-
tituição, atendendo aos critérios institucionalmente 
estabelecidos, de modo a fomentar o diálogo com o 
conhecimento e com pessoas de outras áreas. Ficou 
acertado que cada licenciatura terá, no mínimo, uma 
Eletiva institucional, de quatro créditos teóricos, em 
sua matriz.

4  Ementas das disciplinas do núcleo comum: 
quatro disciplinas, vinculadas à Área de Formação 
Pedagógica (AFP), da Faculdade de Educação, inte-
gram o Núcleo Comum de Formação Pedagógica e o 
currículo de todas as licenciaturas da UPF: Didática 
geral (4 créditos); Psicologia da educação (4 créditos); 
Políticas, estrutura e gestão da educação básica (4 
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créditos); e Educação inclusiva (2 créditos). Igual-
mente, as disciplinas Sociologia dos processos socio-
educativos (4 créditos), vinculada à Área de Ciên cias 
Sociais (ACS), e Libras (2 créditos), ligada à Área 
de Línguas Estrangeiras (ALE), ambas do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas, são componentes 
curriculares obrigatórios das licenciaturas. A sub-
comissão apresentou ao Fórum das Licenciaturas a 
proposta de nova redação para as ementas de tais 
disciplinas, inclusive com indicações em relação ao 
número de créditos ou à forma de classificação desses 
no PPC. Os novos textos contemplaram acréscimos 
ou supressões de temáticas, a partir da percepção dos 
cursos em relação à função de cada disciplina no cur-
rículo e sua articulação com as demais, inclusive as 
de caráter específico, entendendo-as como significa-
tivas e necessárias à formação docente. As sugestões 
elencadas foram encaminhadas para discussão com 
as áreas institucionais envolvidas.

5 Estágios curriculares: a subcomissão apresentou, 
como consequência do trabalho realizado, uma pro-
posta de regulamento de estágio, indicando-o como 
um modelo-sugestão às licenciaturas para organi-
zação do documento. A estrutura sugerida enfatizou 
dimensões comuns a todos os cursos, como: objetivos, 
documentação legal, atribuições do orientador/super-
visor/estagiário e procedimentos de avaliação. Ficou 
acertado que tal composição é a inspiração sobre a 
qual cada licenciatura elabora seu regramento espe-
cífico na oportunidade da reforma curricular.
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6 Orçamento: a subcomissão apresentou estudo rea-
lizado a partir dos orçamentos dos currículos vigen-
tes das licenciaturas, indicando dúvidas percebidas e, 
especialmente, possíveis diretrizes para a elaboração 
dos novos orçamentos. Ficaram evidenciados a preo-
cupação e os esforços em relação à sustentabilidade 
dos cursos, diante do contexto econômico e social e da 
baixa demanda de alunos. As sugestões foram enca-
minhadas à Vice-Reitoria Administrativa da UPF.

7 Projeto de autoavaliação: a subcomissão apresen-
tou ao Fórum das Licenciaturas duas propostas de 
estruturação de um projeto de autoavaliação de cur-
so de graduação. Ambas orientam a escrita de modo 
a associar concepção e objetivos de autoavaliação 
com a descrição clara da metodologia a ser utilizada 
e dos sujeitos envolvidos no processo de responsabi-
lidade do Núcleo Docente Estruturante. Contudo, a 
primeira, mais detalhada, agrega abordagens quali-
tativas e quantitativas de coletas de dados, incluindo 
sugestões e exemplos de instrumentos para esse fim; 
a segunda, mais enxuta, dispensa a inclusão dos ins-
trumentos, por entendê-los dinâmicos e passíveis de 
constantes reformulações, indicando, porém, as di-
mensões a serem avaliadas. Cabe, então, aos cursos 
optar pela proposta que mais convém à sua realidade, 
fazendo complementações e ajustes necessários.

8 Semipresencialidade: em atenção à legislação 
nacional, que permite aos cursos de graduação pre-
senciais reconhecidos a incorporação de disciplinas a 
distância (parciais ou totais) na matriz curricular, a 
subcomissão apresentou ao fórum a sugestão de que 
as licenciaturas introduzissem disciplinas semipre-
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senciais em seus currículos, considerando, principal-
mente, o benefício do uso de tecnologias de informa-
ção e comunicação e da possibilidade de flexibilização 
curricular de tempo e espaço ao acadêmico.

9 Textos comuns ao PPC: a subcomissão apresentou 
proposta de texto que pudesse ser utilizada por to-
das as licenciaturas para subsidiar a escritura dos 
Projetos Pedagógicos nos itens Concepção e Histórico, 
caracterização da região e justificativa para a ofer-
ta. No primeiro, a proposta retomava os princípios 
comuns estabelecidos para todas as licenciaturas, a 
partir do texto institucional; no segundo, resgatava a 
trajetória de atividades do próprio fórum, bem como 
reunia as informações gerais que caracterizam o per-
fil do ingressante na licenciatura da UPF, conforme 
estudo realizado pela Agência de Comunicação e  
Marketing  (Agecom) e apresentado em 09 de dezem-
bro de 2015.

10 Trabalho de conclusão de curso: em decorrência 
da decisão do Fórum das Licenciaturas de incluir o 
trabalho de conclusão de curso (TCC) como compo-
nente curricular na UPF, a subcomissão apresentou 
uma proposta de regulamento, indicando-a como refe-
rência aos cursos para organização do documento. O 
modelo sugerido congregou aspectos como concepção 
e objetivos do TCC, normas de elaboração, informa-
ções sobre procedimentos de orientação e avaliação. A 
partir dessa estrutura inicial, cada licenciatura tem 
condições de fazer os ajustes necessários para sua 
realidade.
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Considerações finais

Estamos diante de uma experiência pedagógica cujo ca-
minho, que parecia ser íngreme, também apresentou planícies. 
O período de dois anos de estudos e o número de 28 encontros 
realizados, recheados de inquietações, discussões e análises, 
marcaram, no Fórum de Licenciaturas, o tempo necessário 
para aprofundar e mobilizar a concepção curricular de coor-
denadores, Núcleos Docentes Estruturantes, colegiados, dire-
tores, Comissão de Graduação, Vice-Reitorias de Graduação, 
de Pesquisa, de Extensão e Administrativa. Foi um trabalho 
artesanal de muita qualidade, uma tarefa formativa de alto 
nível, que exigiu, de cada instância, setor, grupo e pessoa, com-
petências técnicas e comportamentais. O Fórum das Licencia-
turas revestiu-se de capacidade pedagógica de tal modo que 
a missão da universidade se fez sentir em todo o processo, de 
forma reflexiva, crítica e plural. 

Assim, a Vice-Reitoria de Graduação, ao circunscrever o 
percurso do Fórum das Licenciaturas e de suas subcomissões 
na notável continuidade institucional, considera que a reforma 
dos Projetos Pedagógicos dos cursos centrou-se em torno de 
dois eixos principais: a perspectiva curricular e a qualidade da 
docência. Tal percurso não esteve direcionado à dualidade de 
atores, mas ao enfrentamento desse encontro e de seus possí-
veis frutos para a universidade e a sociedade.  

Destacamos a relevância política, social e pedagógica do 
Fórum das Licenciaturas, pois, além de ser concebido em um 
ambiente aberto, capaz de ser explorado e modificado, privile-
giou o espaço, o lugar, o tempo, as pessoas, a transitividade, o 
movimento e as possibilidades de mudança e inovação. 
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Concebido na razão dialógica, o Fórum de Licenciaturas, 
especialmente por meio de seus grupos de trabalho, foi capaz 
de acolher um percurso dialético entre o lógico-conceitual e 
as percepções ou convicções. Foi terreno firme para alterar e 
mudar os currículos e não simplesmente reformar, remendar 
e não mudar. Foi terreno produtivo para embates, inovações, 
reinvenções pessoais, coletivas e institucionais. Foi solo fértil 
para fecundos momentos de formação pedagógica, em que o 
grupo transpunha, a todo o momento, atitudes.

Com muita propriedade, Zabalza (2013) infere que a 
missão formativa de cada instituição universitária se concreti-
za e se operacionaliza na oferta curricular. Logo, enamorar-se 
pelas mudanças nas perspectivas curricular, técnico-científica, 
cultural, artística e comportamental sempre foi uma preocu-
pação da Vice-Reitoria de Graduação, e esse enamoramento 
permeou todas as instâncias partícipes. Não ser simplesmente 
seduzido pela novidade ou assentar-se sob a célere frase de 
“isso é impossível de realizar” foi um desafio constante. A busca 
pela qualidade está impressa na apresentação final da reforma 
curricular dos cursos de licenciatura e, nesse sentido, merece 
destaque a proposição da Eletiva institucional.  

A Eletiva institucional, como modalidade construída das 
discussões do Fórum das Licenciaturas, transformou-se em 
um ponto estratégico de mudança curricular. Popkewitz (1997) 
realça que a reforma educacional não transmite somente in-
formações em novas práticas; ela é, antes de tudo, considerada 
como ponto estratégico no qual ocorre a modernização das ins-
tituições. Uma vez que afeta as ideologias específicas do indi-
vidualismo e da prática profissional, muito embora a sua defi-
nição seja permanente, o que sofre modificações é, justamente, 
o seu significado dentro de um meio institucional em contínua 
transformação. 
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A construção dos novos currículos observou a realidade 
de cada curso e área, sem perder a visão do todo, considerando 
o contexto regional, nacional e internacional. A reorientação do 
currículo, na perspectiva de uma conduta de projeto, repercu-
tiu em uma profunda reflexão sobre as concepções de homem, 
sociedade, mundo, educação e escola. Quando desenvolvido sob 
este veio, o currículo nunca está pronto, acabado; à semelhan-
ça da personalidade humana, ele é dinâmico, processual e em 
constante construção. 

Salientamos que, para tornar-se efetiva, a mudança cur-
ricular, muitos dispositivos de natureza técnica e operacional 
tiveram de ser superados. Um novo sistema para construção e 
gerenciamento dos Projetos Pedagógicos na UPF passou, nesse 
ínterim, a ser desenvolvido. No período superior a um ano, a 
Divisão de Ensino de Graduação e a Divisão de Tecnologias de 
Informação realizaram estudos, a fim de construir uma ferra-
menta que qualificasse os PPCs, buscando uma linguagem e 
funcionalidades que viabilizassem as mudanças desejadas pe-
los cursos, como, por exemplo, a operacionalização da Eletiva 
institucional. 

Surpreende o quão conectados e interconectados esta-
mos com outros setores e equipes e o quão fundamental é a 
compreensão desses com relação à vida acadêmica e aos cur-
rículos dos cursos. Segundo Zabalza (2013), a qualidade dos 
processos tem muito a ver com questões como uma boa coor-
denação interna entre as diversas instâncias participantes, a 
facilitação de oportunidades para que os sujeitos aportem ini-
ciativas individuais de melhora do processo e um trabalho co-
letivo, capaz de introduzir sistemas de controle para dar conta 
dos ajustes necessários para o desenvolvimento de um grande 
processo institucional.
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A capacidade organizativa dos professores, as condições 
da instituição, os recursos disponíveis aos professores e o clima 
do trabalho foram elementos essenciais e indicadores de qua-
lidade para o desenvolvimento de um processo pedagógico que 
resultou em mudança curricular. 

Finalizamos lembrando Boutinet: “[...] a concepção e 
realização no interior do projeto são, ao mesmo tempo, muito 
ligadas entre si e autônomas uma em relação à outra. A re-
alização sempre apresenta suas surpresas em relação àquilo 
que a concepção anunciava” (2002, p. 248). Independente das 
surpresas que poderão ocorrer, ressaltamos que a experiência 
do Fórum das Licenciaturas foi positiva; foi um processo edu-
cativo altamente qualificado e, como diria Zabalza (2002), uma 
experiência pedagógica necessária, que fortaleceu e renovou a 
identificação de todos os envolvidos com os valores formativos 
chaves para o desenvolvimento integral das pessoas e da socie-
dade em seu conjunto.
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