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RESUMO 

 

A pesquisa aborda a autonomia docente no contexto da reforma curricular de cursos de 

licenciatura. Diante da sensação de falta de autonomia em relação às decisões que envolvem o 

currículo em uma universidade pública – instituição em que é garantida, pela Constituição 

Federal, a autonomia didático-científica –, a investigação teve por objetivo geral analisar a 

autonomia de docentes formadores, vinculados a departamentos-âncoras de cursos presenciais 

do Centro de Artes e Comunicação CAC/UFPE, em processos de elaboração de projetos 

pedagógicos de cursos de licenciatura que passaram por reformulação curricular. Tal intenção 

se desdobrou em quatro objetivos específicos: identificar norteadores dos processos de 

elaboração de projetos pedagógicos de cursos de licenciatura no âmbito da UFPE; analisar 

elementos do processo de reformulação que evidenciam a autonomia docente; compreender a 

percepção de docentes formadores acerca dos desdobramentos do processo de reformulação 

curricular, em termos de formação profissional e de atuação dos docentes formadores; e 

identificar as concepções de docentes acerca do exercício da autonomia frente ao processo de 

elaboração de projetos pedagógicos. Como referencial teórico, assumimos a noção de 

autonomia a partir de Contreras (2012), Freire (1996) e Rios (2008). A concepção de 

currículo adotada fundamenta-se nas teorias críticas de currículo, com foco nos estudos de 

Henry Giroux (1981, 1983) e Paulo Freire (1987, 1989). Quanto à abordagem, trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa que se baseia na análise de conteúdo (BARDIN, 2011), por 

meio da técnica de análise temática. Utilizamos como instrumento de coleta e construção de 

dados a pesquisa documental, a observação participativa, a entrevista semiestruturada e 

conversas informais. O campo de investigação foram três cursos de licenciatura (Artes 

Visuais, Expressão Gráfica e Letras-Português) vinculados ao CAC/UFPE. Contamos com o 

depoimento de 05 professores que atuaram como coordenadores dos cursos durante o 

processo de reforma e mais 06 professores que participaram do processo de elaboração, 

totalizando 11 entrevistados. As principais categorias teóricas utilizadas foram: autonomia 

ilusória; autonomia das decisões profissionais e autonomia profissional, posturas delineadas 

a partir de perfis profissionais de professores (CONTRERAS, 2012). O processo de 

elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas se caracterizou pelo conflito de 

concepções de formação docente, o que envolveu relações de poder constituídas a partir das 

posturas assumidas nas relações internas dos cursos e entre departamentos da instituição, 

evidenciadas por meio de vários níveis de exercício e desenvolvimento da autonomia. Apesar 

da percepção de falta de autonomia, os relatos a respeito das formas de realização do processo 

de elaboração de projetos pedagógicos evidenciam que os próprios docentes identificam não 

apenas limites que condicionam a tomada de decisão, mas também encontram possibilidades 

para a elaboração de currículos que reflitam os propósitos educativos assumidos. Ao vivenciar 

o processo de reformulação curricular, enquanto alguns docentes revelam uma autonomia 

profissional, algumas posturas se distanciam das características do perfil de intelectual crítico, 

ou seja, apesar de gozarem de autonomia, os professores, por vezes, não a exercem de modo a 

expressar uma profissionalidade, entendida como um conjunto de qualidades da prática 

profissional docente em função do que requer o trabalho educativo. 

 

Palavras-chave: Autonomia docente. Reforma Curricular. Currículo. Formação de 

Professores. Educação Superior. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to investigate teaching autonomy in the context of curriculum 

reform proposals. Facing the perceived lack of autonomy due to curriculum decisions at a 

public university system - where didactic and scientific autonomy is guaranteed by the 

Federal Constitution- the main goal was to analyze the autonomy of teachers in the process of 

proposing changes in the pedagogical projects of undergraduate courses at the Center for Arts 

and Communication CAC/UFPE, in order to elicit what have gone through for making course 

curriculum reform happen. Such an intention unfolds into four specific objectives: identifying 

the guiding line along the drafting process of pedagogical projects of three undergraduate 

courses offered by the UFPE; analyzing elements of the redesign process which highlighted 

the teaching autonomy; understanding the perception of trainers teaching about the 

development of the curriculum reform, in terms of professional training and performance 

enhancement of teachers on the exercise of autonomy itself; and identifying teachers' sense of 

autonomy. of As a theoretical framework, we assume the notion of autonomy from Contreras 

(2012), Freire (1996) and Rios (2008). The design of curriculum adopted is based on the 

critical theories of curriculum, focusing on studies of Henry Giroux (1981, 1983) and Paulo 

Freire (1987, 1989). As for the approach, it is a qualitative research that is based on content 

analysis (BARDIN, 2011), through thematic analysis. We used as a tool for building data 

collection and document research, participant observation and semi-structured interview. The 

field of research was three degree courses (Visual Arts, Graphic Expression and Letters-

Portuguese) linked to the CAC/UFPE. We have the testimony of 05 teachers who acted as 

coordinators of the courses during the process of reform and over 06 teachers who 

participated in the drafting process, a total of 11 respondents. the main theoretical categories 

used were illusory autonomy; autonomy of professional autonomy and professional decisions, 

postures delineated from professional teachers profiles (CONTRERAS, 2012). The process of 

drawing up pedagogical projects of undergraduate education was characterized by the conflict 

of teacher training conceptions, which involved power relations constituted from the positions 

taken in the internal relations of the courses and between departments of the institution, 

evidenced from various levels of exercise and development of autonomy. despite the 

perceived lack of autonomy, the reports about the embodiments of the preparation of 

educational projects process show that the teachers themselves identify not only limits that 

influence decision making, but also are possibilities for the development of curricula that 

reflect educational purposes undertaken. To experience the process of curricular reform, while 

some teachers show a professional autonomy, some postures distance themselves from the 

characteristics of the critical intellectual profile, ie although from enjoying autonomy, 

teachers sometimes do not exercise it in order to express one professionalism, understood as a 

set of qualities of the teaching professional practice in terms of what requires educational 

work. 

 

Key-words: teacher autonomy. Curriculum reform. Curriculum. Teacher training. Higher 

Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação trata da autonomia docente, temática que vem ocupando espaço 

crescente no debate acadêmico, sobretudo quando estão em pauta a prática pedagógica e a 

organização do trabalho escolar (ANDRÉ et al, 1999). Expressa em termos legais – na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN) –, a autonomia administrativa, pedagógica e financeira ganha 

centralidade no campo da educação em decorrência das políticas educacionais vigentes, em 

que respingam os efeitos das reformas do Estado. Por força dessas reformas, o Estado tem seu 

papel interventor reduzido, passando a cumprir, progressivamente, uma função reguladora e 

avaliadora (BATISTA NETO, 2005). 

O interesse pela realização desta pesquisa surgiu no âmbito de nossa atuação 

profissional, enquanto Técnica em Assuntos Educacionais (TAE) do Centro de Artes e 

Comunicação (CAC), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ao desenvolvermos a 

atividade de assessoria pedagógica a docentes durante o processo de elaboração de Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC), pudemos verificar que professores das licenciaturas do 

CAC/UFPE, frequentemente, questionavam o suposto engessamento provocado pela 

legislação nacional e institucional que regulamenta a formação de professores para a 

Educação Básica, bem como as poucas possibilidades de exercício da autonomia docente para 

a construção desses projetos. 

Eis o teor dos questionamentos: “Por que precisamos nos submeter a essas 

determinações se nossa realidade é bastante diferente do que está proposto nessas 

Diretrizes?”; “Por que se faz necessário incluir tantos conteúdos pedagógicos em nosso 

currículo?”; “Como daremos conta de ensinar nosso objeto de estudo se muito da carga 

horária do curso já está comprometido com componentes curriculares estabelecidos por lei 

que contemplam apenas conteúdos pedagógicos?”. 

De um lado, os relatos aqui registrados evidenciam uma percepção de falta de 

autonomia por parte dos docentes: os professores afirmavam enfrentar dificuldades de 

elaborar, com autonomia, os projetos pedagógicos de cursos de licenciatura, quando se 

deparavam com o que estabelecia a legislação em vigor. De outro lado, esses relatos também 

revelam dificuldades de articular os saberes pedagógicos e saberes disciplinares específicos – 

ou simplesmente saberes disciplinares (cf. BATISTA NETO, 2006) –, importantes 

componentes da formação inicial de professores. 
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Designamos como saberes pedagógicos aqueles que se referem aos conhecimentos 

relacionados a “doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa 

no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais 

ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa” (TARDIF, 2008, 

p.37). Ainda com base em Tardif (2008, p. 38), entendemos como saberes disciplinares os 

relacionados “aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa 

sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas universidades, sob a forma de 

disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos”. Optamos pela designação saberes 

disciplinares, e não saberes disciplinares específicos, por concordarmos com Batista Neto 

(2006), quando alerta que o fato de agregarmos o termo “específico” ao saber disciplinar 

evidencia que estamos atribuindo a esse saber a ideia de algo especializado, produzido de 

forma rigorosa, enquanto ao pedagógico estamos atribuindo uma noção de um saber não 

especializado, genérico e, por isso, hierarquicamente inferior. 

Para os docentes formadores que estiveram envolvidos na elaboração de PPC de 

licenciaturas – importante ressaltar que estamos nos referindo apenas àqueles professores 

vinculados aos departamentos-âncoras, ou seja, departamentos responsáveis pela oferta dos 

componentes curriculares das áreas disciplinares de referência, também denominadas de áreas 

de referência –, a articulação entre os saberes pedagógicos e saberes disciplinares 

representava um dilema e, por isso, os docentes expressavam dificuldades em harmonizar 

esses conhecimentos em um mesmo currículo de modo a garantir a integração de 

conhecimentos que contribuiriam para dar qualidade à formação de professores. Muitas vezes, 

pudemos verificar que os professores formadores elaboravam os currículos dos cursos de 

licenciatura dando maior ênfase aos saberes disciplinares, deixando de contemplar 

importantes aspectos relacionados às habilidades e competências necessárias à atuação do 

profissional professor a ser formado. 

Foi essa experiência que nos mobilizou a realizar este estudo, que tem como foco 

principal investigar a autonomia de docentes formadores vinculados a departamentos-âncoras 

no processo de elaboração do currículo. Por entender o currículo como uma construção social 

que ocorre em um campo de disputa (POPKEWITZ, 1997) e reconhecer o papel do professor 

nesse processo, a presente pesquisa reflete acerca das seguintes questões: Quais são os 

norteadores dos processos de elaboração de projetos pedagógicos de cursos de licenciatura no 

âmbito da UFPE? Que elementos do processo de reformulação evidenciam a autonomia 

docente? Qual a percepção de docentes acerca dos desdobramentos do processo de 

reformulação curricular, em termos de formação profissional promovida e da própria atuação 
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dos formadores? Quais as concepções dos docentes acerca do exercício da autonomia frente 

ao processo de elaboração de projetos pedagógicos? As questões propostas sinalizam como 

principal categoria a ser discutida a autonomia docente. 

 

1.1. Procurando um distanciamento em relação ao campo 

 

Inicialmente, o que nos motivou a pesquisar sobre o objeto deste estudo foi o fato de 

concordarmos com o pensamento dos professores, voltado para a convicção de que as 

exigências legais os impediam de exercer sua autonomia, prerrogativa institucional garantida 

pela Constituição Federal. A pesquisa se encaminharia, então, para encontrar caminhos em 

que fosse possível contribuir para a retirada da “camisa de força” imposta pela legislação. 

Ao nos “distanciarmos” daquela realidade, por meio da realização de estudos mais 

aprofundados acerca da formação docente e, principalmente, após encontrar pesquisas que 

abordavam a forma como professores exercem sua autonomia, transitamos, por assim dizer, 

de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistêmica (FREIRE, 1996) e passamos a 

compreender que as raízes daquela sensação de falta de autonomia poderiam ser provenientes 

de um mergulho em certa medida superficial em relação ao trabalho de elaboração curricular 

que os professores necessitavam desenvolver. Percebemos, então, que precisávamos, sim, 

realizar uma pesquisa, mas com o objetivo de melhor compreender o fenômeno da autonomia 

durante o processo de reformulação curricular e, assim, buscar melhor assessorar as 

comissões responsáveis pela elaboração de projetos pedagógicos de cursos de licenciatura, 

fundamentando-nos em conhecimentos consistentes sobre esse processo. 

Tura (2003, p. 196), ao tratar da relação do pesquisador com o campo de pesquisa, 

afirma que a alternância de posições entre a imersão na vida do grupo (compreensão “por 

dentro”) e o voltar à tona, reassumindo a posição de pesquisador (compreensão “por fora”), 

“leva a frequentes reconstruções analíticas e novas formas de aproximação com os fenômenos 

observados”. 

Foi a partir dessa necessidade de melhor compreender o fenômeno em estudo que 

recorremos à pesquisa qualitativa, a qual pode ser entendida como um trabalho artesanal, um 

ciclo que não se estabelece exclusivamente pelas vias criacionistas por parte do pesquisador, 

mas que envolve a descoberta de códigos sociais a partir de falas, símbolos e observações. Ela 

é baseada em conceitos, proposições, hipóteses, métodos e técnicas, em que “a busca da 

compreensão e da interpretação à luz da teoria aporta uma contribuição singular e 

contextualizada do pesquisador” (MINAYO, 2009 p. 27). A pesquisa cientifica é constituída, 
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portanto, por uma síntese de múltiplos esforços intelectuais que se contrapõem e se 

complementam. Tal esforço requer um conhecimento teórico amplo que forneça à pesquisa 

um aparato científico, estabelecido pelos pensamentos, conceitos e teorias desenvolvidas por 

pesquisadores, pensadores e/ou teóricos que nos precedem. 

A necessidade de refletir sobre concepções teóricas a respeito do fenômeno estudado 

nos impeliu a buscar um distanciamento em relação ao campo, distanciamento esse que 

consistisse em despir-nos de nossas concepções iniciais e aceitarmos a possibilidade de um 

pensar diferente no que se refere ao sentimento de falta de autonomia. 

 

1.2. Encontrando caminhos para a reaproximação 

 

Ao mesmo tempo em que foi no campo que construímos a problemática, foi nos 

distanciando dele que pudemos refletir a partir de novas concepções. Contudo, também 

percebemos que seria a esse mesmo campo que precisaríamos retornar para realizar nossa 

investigação, para melhor delimitarmos o problema de pesquisa e para lançar um novo olhar 

sob uma realidade já conhecida. 

A relação com o campo não poderia e nem deveria se dar da mesma forma que antes. 

O distanciamento foi necessário no sentido de viabilizar caminhos para a reaproximação. 

Com o olhar contaminado por algumas abordagens teóricas que nos serviram como lentes 

para a apreensão da realidade, retornamos ao campo, assumindo agora novo papel que não se 

restringiu à função de servidora da instituição, mas esteve voltado à atuação como 

pesquisadora, com um objeto de estudo lapidado e remodelado, teoricamente, a partir de 

inúmeras leituras realizadas. 

 

1.3. A autonomia docente no contexto da reforma curricular de cursos de formação de 

professores de universidades públicas brasileiras 

 

O conceito de autonomia, que sofre modificações no âmbito de diversas áreas de 

conhecimento, assume diferentes acepções também no interior do próprio campo da educação. 

Para fins deste estudo, e referenciados em Contreras (2012), assumimos o conceito de 

autonomia como elemento essencial da profissionalidade docente, o qual está atrelado ao 

processo de decisão sobre as formas de realização dos propósitos educativos e que é 

desenvolvido nos limites dados pelas relações de força presentes na sociedade. Pelo fato de a 

autonomia envolver decisões – que nunca são unilaterais –, precisamos compreendê-la sempre 
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como uma autonomia relativa no sentido apresentado por Rios (2008), ou seja, como uma 

ação desenvolvida nas relações sociais. 

A autonomia é uma característica que o professor projeta sobre a sua prática, mas seu 

conteúdo, significado e realização não são fixados definitivamente, uma vez que estão 

condicionados a fatores sociais, culturais, históricos, institucionais e trabalhistas em relação 

aos quais o próprio docente, imbuído de suas concepções individuais, sofre e exerce 

influência. Sobre isso, Contreras (2012, p. 99) afirma que “[...] o ensino é um trabalho 

irremediavelmente cheio de condicionantes, muitos deles também plenamente justificáveis, 

dada a natureza social, pública, da educação”. O desafio que está posto ao docente, então, 

consiste em identificar os limites e possibilidades do contexto no qual está inserido e dialogar 

de modo a promover uma educação que contribua para a melhoria da sociedade. 

No âmbito da elaboração de projetos pedagógicos, é fato que muitas forças dentro da 

sociedade, direta ou indiretamente, imprimem aos cursos de licenciatura a ideia de que é 

preciso mudar, indicando a necessidade de atualização dos currículos. Um conjunto de fatores 

parece interferir na criação de um clima favorável à urgência de uma mudança curricular. A 

conjuntura sócio-política, por sua parte, determina quais são as prioridades de atuação em 

cada área; o desenvolvimento tecnológico contribui para que haja alterações na postura do 

profissional em seu ambiente de trabalho; a legislação, nacional e institucional, apresenta as 

diretrizes que devem nortear as reformas curriculares – a LDBEN, por exemplo, estabelece 

que um dos deveres das universidades é “fixar os currículos dos seus cursos e programas, 

observadas as diretrizes gerais pertinentes” (art. 53, inciso II) –; os resultados de avaliações 

dos órgãos reguladores do Ensino (a exemplo do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa – 

INEP) – responsáveis pela autorização do funcionamento de novos cursos e revalidação de 

cursos em andamento – emitem notas que, geralmente, indicam necessidade de melhoria na 

qualidade dos cursos; até mesmo as vivências pessoais e profissionais dos elaboradores do 

projeto pedagógico influenciam na identificação de quais componentes curriculares são 

relevantes e devem compor a estrutura curricular de um curso. 

Apesar das universidades sofrerem tantas influências que norteiam a elaboração de 

uma reforma curricular, a Constituição Federal, em seu artigo 207, garante que elas “[...] 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial 

[...]”. O desafio enfrentado constantemente incide, então, em tornar efetiva essa autonomia 

didático-científica, sem deixar de contemplar, ao mesmo tempo, esses importantes fatores 

sociais a serem levados em consideração na construção do currículo de um curso. Atentos a 

esses aspectos, a pesquisa que realizamos buscou identificar como a autonomia didático-
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científica foi exercida no momento da elaboração das recentes reformulações curriculares de 

cursos de licenciatura na UFPE. 

Entender o modo como o professor exerce a sua autonomia constitui-se uma questão 

relevante uma vez que a postura que o docente resolve adotar direciona a sua prática 

profissional, ou seja, a maneira como ele encara a realidade e decide nela se inserir tem 

rebatimentos na formação educativa que ele promove. Acreditamos que este estudo 

contribuirá para a discussão científica existente acerca da formação docente no sentido de 

repensar a forma como as licenciaturas estão estruturadas, uma vez que a ideia de dicotomia 

entre saberes pedagógicos e saberes disciplinares transversaliza e permeia toda a história da 

formação de professores.  

Além disso, consideramos que a pesquisa fornecerá reflexões importantes para a 

identificação de caminhos que promovam um melhor diálogo entre as unidades acadêmicas na 

UFPE: departamentos-âncoras, em que estão alocados quase todos os cursos de licenciatura, e 

o Centro de Educação, ao qual está diretamente vinculado apenas o curso de Pedagogia, mas 

onde funciona a Coordenação das Licenciaturas Diversas, responsável pela oferta de 

componentes curriculares comuns a todos os cursos de formação de professores existentes na 

instituição. O modo como as licenciaturas estão estruturadas na UFPE revela a necessidade de 

uma maior articulação e de novas performances dos docentes formadores para diminuir os 

conflitos entre os eixos da formação. 

Após o surgimento das novas políticas de formação de professores, as quais tiveram, 

num tempo recente, como marco relevante a instituição da LDBEN, observa-se um 

significativo crescimento no número de reformas curriculares em cursos de licenciatura, de 

graduação plena. O aumento no interesse pela formação de professores aconteceu em 

consequência da preocupação com os resultados apresentados por alunos da educação básica, 

submetidos à avaliação internacional, realizada ainda na década de 1980. (cf. BATISTA 

NETO, 2005).  

Nesse contexto, estudos foram realizados em diversos países no intuito de 

compreender as razões que levavam ao baixo rendimento de alunos. Uma das conclusões, por 

exemplo – apontada por uma comissão formada por representantes de universidades nos 

Estados Unidos –, referia-se à afirmação de que os resultados dos alunos se davam em 

decorrência da qualidade da formação de professores. Sobre isso, Batista Neto (2005, p. 41) 

afirma: 

 



25 

 

 

 

Essa controvertida conclusão apresentou uma dupla consequência: de um 

lado, lançou luz sobre o professor, criando um ambiente de interesse social 

por esse profissional e pela qualidade de sua formação, suscitando a 

necessidade da urgente definição de uma política pública que desse conta do 

desafio de formar bons professores. Por outro lado, ao focar a questão da 

qualidade da educação sobre o professor, terminou por carregar 

excessivamente sobre os ombros desse profissional a responsabilidade pelos 

insucessos da política educacional. 

 

A raiz do problema parecia, então, ter sido encontrada. Diante da explicitação a 

respeito da urgente necessidade de melhoria na qualidade da formação de professores, 

governos de muitos países, inclusive o Brasil, abraçaram, a partir da década de 1990, a ideia 

de instituir novas diretrizes para a educação, as quais possuíram forte vinculação com as 

reformas do Estado. Sobre isso, Pereira (1999) lembra que o contexto das reformas 

educacionais no Brasil, em que se insere a política atual de formação de professores, foi 

marcado por uma atmosfera hegemônica de políticas neoliberais impostas por meio de 

agências, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que buscaram 

promover a reforma do Estado, minimizando o seu papel, a fim de que as regras do mercado 

fossem predominantes em todos os setores da sociedade, incluindo a Educação. Tal 

conjuntura de nova orientação política e educacional alicerçou as reformas educacionais no 

Brasil. O processo de aceleramento de tais reformas despertou o interesse da academia e, 

consequentemente, diversas pesquisas foram realizadas a respeito desse fenômeno. 

Em nosso estudo, investigamos como se expressa a autonomia didático-científica de 

professores formadores de cursos de licenciatura no momento da elaboração de projetos 

pedagógicos que propõem reformas curriculares. Nossa pesquisa se insere, portanto, no 

campo de conhecimento da formação de professores, o que nos remete a buscar a produção 

existente acerca da autonomia docente no contexto da reforma curricular de cursos de 

formação de professores de universidades públicas brasileiras. Uma investigação cuidadosa 

sobre a produção em um determinado campo envolve compreender, entre outros aspectos, os 

enfoques das pesquisas já realizadas, as abordagens teórico-metodológicas utilizadas e os 

resultados alcançados a partir desses estudos. O mapeamento da produção nos permite 

identificar as ênfases, os temas abordados, os referenciais teóricos, as tendências do campo; 

analisar e categorizar as produções para verificar facetas de análise do fenômeno, possíveis 

lacunas, restrições e contradições. (ROMANOWSKI e ENS, 2006). 

O estado de conhecimento, a que fomos chamados a realizar está registrado no 

primeiro capítulo desta dissertação e consistiu, então, em um levantamento sobre o que se 

conhece a respeito do assunto a partir das produções na área de formação de professores para 
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que fosse possível a compreensão sobre a amplitude, as tendências teóricas e as vertentes 

metodológicas dessa área. Revisitar pesquisas anteriores nos ajudou a situar nosso trabalho e a 

identificar de que forma poderíamos avançar no conhecimento da temática em estudo, 

buscando, por exemplo, evitar repetições para que pudéssemos enfocar aspectos pouco ou 

ainda não explorados. 

Após o levantamento das produções acerca da autonomia do professor no contexto 

da reforma curricular, tivemos condições de melhor situar a pesquisa que pretendíamos 

realizar e perceber em que aspectos poderíamos desenvolver um estudo singular. A revisão da 

literatura, de fato, permitiu-nos compreender avanços e recuos quando se tem tratado tanto a 

questão da autonomia do professor quanto o contexto da reforma curricular. 

Foi possível perceber, por exemplo, que, no período selecionado para realizar nossa 

revisão da literatura (2008 a 2012), por um lado, as pesquisas que tratam do processo de 

elaboração de projetos pedagógicos abordam vários aspectos da participação do professor, 

mas não trazem reflexões acerca da forma autônoma com a qual ele atua. Por outro lado, as 

produções desenvolvidas sobre a autonomia do professor, apesar de explorarem muitas 

circunstâncias em que ela se realiza, não situam sua expressão em momentos de reforma 

curricular. Embora discutam questões relacionadas à nossa pesquisa, concluímos que 

nenhuma pesquisa trata da autonomia de professores formadores como objeto de estudo no 

contexto de reformas curriculares. 

Foi a partir dessa constatação que definimos melhor nosso objeto de investigação: a 

autonomia didático-científica de professores formadores no contexto de reformas curriculares. 

Nosso estudo ganha relevância pelo fato de o exercício da autonomia ser uma maneira do 

professor assumir a dimensão profissional de seu trabalho educativo, o qual consiste na 

execução de uma atividade que exige formação profissional, pois requer o desenvolvimento 

de conhecimentos e habilidades específicas. Somente ao exercer sua autonomia profissional o 

professor assume seu papel na luta pela superação de desigualdades sociais. A compreensão a 

respeito desse fenômeno mostra-se necessária no cenário atual de constantes transformações 

sociais, diante das quais as universidades precisam – a todo o momento – refletir sobre a 

formação profissional que tem se proposto a promover. 

Concordamos com Contreras (2012, p. 49) quando afirma que “[...] necessariamente, 

o professor detém um nível de autonomia e de planejamento em seu trabalho”. Partindo desse 

pressuposto, definimos o objetivo geral de nossa pesquisa, que consiste em analisar a 

autonomia de docentes formadores, vinculados a departamentos-âncoras de cursos 

presenciais do CAC/UFPE, em processos de elaboração de projetos pedagógicos de cursos 
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de licenciatura que passaram por reformulação curricular. Tal finalidade se desdobra em 

quatro objetivos específicos: 

- identificar norteadores dos processos de elaboração de projetos pedagógicos de 

cursos de licenciatura no âmbito da UFPE; 

- analisar elementos do processo de reformulação curricular que evidenciam a 

autonomia docente; 

- compreender a percepção de docentes acerca dos desdobramentos do processo de 

reformulação curricular, em termos de formação profissional promovida e de atuação dos 

próprios formadores;  

- identificar as concepções de docentes acerca do exercício da autonomia frente ao 

processo de elaboração de projetos pedagógicos. 

 

Na nossa pesquisa, adotamos como principal referencial teórico os estudos 

desenvolvidos por Contreras (2012) que tratam de três tipos de autonomia exercidos pelos 

professores. A respeito das concepções sobre o que significa a profissão docente e o que ela 

requer, Contreras (2012) apresenta três formas de compreensão da prática educacional, 

relacionando a cada perfil docente uma forma de expressão da autonomia requerida, pois 

considera que é a postura adotada para a realização de suas práticas educativas que vai 

definindo o grau de autonomia exercido pelo professor. Assumiremos também a noção de 

autonomia apresentada por Freire (1996) como sinônimo de prática da liberdade, que ocorre 

na relação social a partir do momento em que nos percebemos enquanto seres condicionados e 

não determinados sócio, histórico e culturalmente. 

Tomaremos ainda as noções de Veiga (2003), quando aponta a existência de um 

estreito vínculo entre autonomia e projeto pedagógico, uma vez que “o projeto pedagógico 

inovador amplia a autonomia da escola.” (idem, p. 278). Segundo a autora, o projeto 

pedagógico inovador é uma ação consciente e organizada que deve “romper com o isolamento 

dos diferentes segmentos da instituição educativa e com a visão burocrática, atribuindo-lhes a 

capacidade de problematizar e compreender as questões postas pela prática pedagógica” 

(VEIGA, 2003, p. 279). Nesse contexto, a autonomia possui um sentido político no 

delineamento da identidade institucional, que se evidencia na organização do trabalho 

pedagógico. Um projeto pedagógico se torna legítimo a depender do grau e do tipo de 

participação dos envolvidos no processo educativo. 

Nesta introdução, abordamos alguns aspectos relacionados à nossa temática de 

estudo, que está inserida no campo da educação: apresentamos nossas questões de pesquisa, 
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nossos objetivos, o referencial teórico que adotamos, nossa relação com o campo e a 

relevância do estudo.  

No primeiro capítulo, situaremos nosso objeto de investigação em relação à recente 

produção científica disponível nos sites do IBICT
1
 (dissertações e teses) e da CAPES

2
 (artigos 

científicos). 

No segundo capítulo, discutiremos a noção de autonomia em diferentes áreas do 

conhecimento, na tentativa de identificar importantes relações com o conceito que decidimos 

adotar. Traremos algumas das diversas significações dadas à autonomia no campo da 

educação, apresentando o conceito de autonomia docente assumido para o desenvolvimento 

de nosso estudo. Detalharemos três tipos de autonomia elaborados por Contreras (2012) a 

partir da definição de três perfis teóricos de professores. Discutiremos ainda algumas formas 

de se evidenciar a autonomia a partir dos saberes necessários à prática educativa apresentados 

por Freire (1996). 

No terceiro capítulo, abordaremos, a questão da autonomia no contexto das reformas 

educacionais no Brasil que ocorrem na educação superior, abordando as especificidades 

relativas às licenciaturas. Evidenciaremos duas concepções de projeto pedagógico elaborados 

por Veiga (2003). Apresentaremos ainda a noção de currículo adotada para o estudo da 

autonomia no contexto de reformas curriculares. 

Apresentaremos, no quarto capítulo, o percurso metodológico por meio do qual foi 

possível a realização deste estudo: o campo da pesquisa; os participantes; os procedimentos 

de coleta e construção de dados e os procedimentos de análise de dados. 

No capítulo cinco, apresentaremos a análise e discussão dos dados, situando algumas 

discussões que envolvem a elaboração de projetos pedagógicos na UFPE e evidenciando 

elementos norteadores dos processos de reforma curricular em cursos de licenciatura da 

UFPE. 

Abordaremos, no sexto capítulo, alguns elementos do processo de reformulação 

curricular que evidenciam a autonomia docente, a partir da identificação de razões para a 

realização de reformas e da análise das formas de realização dos processos de elaboração de 

projetos pedagógicos de cursos de licenciatura do CAC/UFPE. 

No sétimo capítulo, apresentaremos a percepção dos docentes acerca dos resultados 

dos processos de reformulação curricular e discutiremos o modo como a autonomia tem sido 

percebida e exercida pelos docentes dos cursos selecionados para esta pesquisa, em termos de 

                                                 
1
 http://bdtd.ibict.br/. 

2
 http://www.periodicos.capes.gov.br/. 
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desdobramentos das reformas em relação à formação profissional promovida e em relação à 

postura assumida pelos docentes formadores. 

No capítulo oito, apresentaremos as concepções dos sujeitos participantes da 

pesquisa acerca da autonomia durante a realização das reformas curriculares, por meio do que 

eles expressaram terem sido as possibilidades e os limites ao seu exercício e desenvolvimento.  

No nono capítulo, abordaremos os significados atribuídos pelos sujeitos da pesquisa 

à participação nos processos de reformulação curricular, de modo a evidenciar mudanças 

percebidas pelos sujeitos em suas próprias posturas enquanto docentes. 

Por fim, faremos algumas considerações que sintetizam nossas reflexões acerca da 

autonomia docente, apresentando, ainda, algumas possibilidades de investigação que foram 

identificadas durante a realização da pesquisa, as quais delineiam fecundos objetos de estudo 

a serem explorados. 
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2. A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A AUTONOMIA DOCENTE NO 

CONTEXTO DAS REFORMAS CURRICULARES PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

A pesquisa aborda a autonomia docente em contexto de reforma curricular, em 

cursos de formação de professor para o magistério na educação básica, questão que guarda 

relação com a autonomia didático-científica, prerrogativa da universidade brasileira prevista 

na Constituição Federal em vigor. A autonomia docente pode ser evidenciada através da 

participação de professores formadores nos processos de construção de projetos pedagógicos 

e dos currículos de cursos de licenciatura. A Figura 01 situa nosso objeto de estudo:  

 

Figura 01: Situando o objeto de estudo (a autonomia do docente formador no contexto da reforma 

curricular de cursos de formação de professores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nossa pesquisa se insere, como já dissemos, na temática da formação de professores, 

campo que tem discutido diversos aspectos e dimensões da questão, por isso faz-se necessário 

realizar recortes na literatura existente, utilizando como critério para o agrupamento e a 

análise das produções a definição de algumas aproximações com nosso objeto de 

investigação. 
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2.1. Breve retomada de estudos sobre a formação de professores no Brasil 

 

Como ponto de partida para o diálogo com as produções que guardam relação com o 

tema abordado nesta pesquisa, debruçamo-nos sobre o estado da arte realizado por André et al 

(1999), que apresenta uma síntese integrativa do conhecimento sobre a formação de 

professores a partir da análise da produção encontrada em dissertações e teses de programas 

de pós-graduação em educação do país, artigos em periódicos da área de Educação e em 

comunicações de pesquisa apresentadas nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pós 

graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Essa produção encontra-se distribuída da 

seguinte forma: 284 dissertações e teses, no período de 1990 a 1996; 115 artigos publicados 

em 10 periódicos
3
, no período 1990 a 1997; e 70 pesquisas apresentadas no Grupo de 

Trabalho (GT) Formação de Professores da ANPEd, no período de 1992 a 1998.  

Primeiramente, o estudo situa a produção das dissertações e teses em formação de 

professores em relação a todo o campo da educação e revela que, no período analisado, o 

tema não acompanhou, de modo proporcional, o significativo aumento das produções na área 

da educação. Em seguida, apresenta os aspectos abordados acerca da formação de professores 

em categorias: formação inicial (que concentrou a maior quantidade de estudos); formação 

continuada; identidade e profissionalização docente. Dentre os conteúdos em que as 

licenciaturas foram alvo de pesquisas, seguem os mais contemplados quando se trata de 

formação inicial: a avaliação do curso de formação, em termos de seu funcionamento ou do 

papel de alguma disciplina do curso; e a figura do professor, suas representações, seu método, 

suas práticas. 

Ainda em relação às dissertações e teses, as autoras destacam pesquisas sobre 

inovações, como as que ocorrem com a incorporação pelos currículos dos temas transversais, 

tomadas como conteúdos emergentes em se tratando de formação inicial. Contudo, revelam 

um dado pouco alentador, uma vez que os estudos não apresentam uma visão mais ampla e 

global do processo: de modo geral, as dissertações e teses realizam análises pontuais de um 

curso, uma disciplina, um programa ou de uma proposta específica de formação. 

Os artigos de periódicos, por sua parte, foram categorizados de acordo com os 

seguintes temas, os quais se distribuíram de forma mais equitativa do que nas dissertações e 

                                                 
3
 Os 10 periódicos analisados foram selecionados com base nos critérios de expressividade e acessibilidade, 

levando em consideração a importância da instituição divulgadora e sua circulação nacional. Foram eles: 

Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos do INEP/MEC; 

Tecnologia Educacional da UFRJ; Educação e Pesquisa da Faculdade de Educação da USP; Teoria e Educação; 

Cadernos Cedes; Educação & Sociedade editada pelo CEDES; Educação e Realidade da Faculdade de 

Educação da UFRGS; Em Aberto do MEC; e Revista Brasileira de Educação da ANPEd. 
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teses: identidade e profissionalização docente; formação continuada; formação inicial; e 

prática pedagógica. Nessas duas últimas categorias, foi possível identificar algumas 

aproximações com nosso objeto de estudo. Na categoria prática pedagógica, por exemplo, os 

25 artigos sobre a práxis do professor abordam, dentre outros aspectos, a organização do 

trabalho escolar e a autonomia do professor. 

De modo geral, os periódicos abrangem aspectos amplos e variados da formação 

docente, definindo concepções, práticas e políticas de formação. Dentre os eixos principais 

abordados nas produções científicas que estavam situadas na categoria de formação inicial, 

destacamos: a busca da articulação ou de unidade entre teoria e prática no processo de 

formação docente; a necessidade de integração entre o Estado, as agências formadoras e as 

agências contratantes de profissionais de educação para a implementação de políticas públicas 

e de um projeto nacional de educação alicerçado na formação profissional, na participação 

docente e na valorização do magistério; e a construção da competência profissional, aliada ao 

compromisso social do professor, visto como intelectual crítico e como agente da 

transformação da sociedade. 

Ao analisar as produções do GT de Formação de Professores da ANPEd, as 

categorias temáticas identificadas pelas autoras foram: formação inicial (que, de modo 

semelhante ao que se verificou nas dissertações e teses, concentrou maior número de 

produções, com foco nas licenciaturas); formação continuada; identidade e profissionalização 

docente; prática pedagógica e revisão de literatura. 

Esse mapeamento inicial nos permitiu perceber as ênfases dadas a algumas temáticas 

e também nos auxiliou a identificar importantes fontes a serem consultadas. Os periódicos, 

por exemplo, apresentaram uma grande quantidade de pesquisas que abordavam aspectos 

mais amplos e variados, relacionados à formação docente, como é o caso da organização do 

trabalho escolar e da autonomia do professor. Essa constatação nos impeliu a fazer uma busca 

nos periódicos na tentativa de encontrar estudos que se aproximassem de nossa pesquisa. 

O segundo estudo consultado foi elaborado por André (2009) e apresenta o estado de 

conhecimento da formação de professores a partir dos resumos de 1.184 dissertações e teses 

defendidas no período de 1999 a 2003, disponíveis no banco de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O documento consiste numa 

atualização de uma produção anterior em que foram analisadas dissertações e teses no período 

de 1990 a 1998
4
. Ao realizar tal mapeamento, a autora retoma os estudos já realizados e 

                                                 
4
 ANDRÉ, Marli. A pesquisa sobre a formação de professores no Brasil – 1990-1998. Ensinar e aprender: 

sujeitos, saberes e pesquisa. São Paulo: Editora DP&A, 2000. 
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apresenta comparações que envolvem, principalmente, dois aspectos: as temáticas abordadas 

(e silenciadas) e as tendências teórico-metodológicas. 

Houve um crescimento no interesse pelo tema formação de professores de 6% (nos 

anos 1990) para 14% (no início dos anos 2000) e a maior parte das pesquisas, que 

anteriormente estavam voltadas para a formação inicial, passou a se concentrar em questões 

como identidade e profissionalização docente, categoria em que estavam presentes, dentre 

outros estudos, as pesquisas sobre a construção da autonomia do professor. Ainda em relação 

às temáticas, as políticas de formação emergiram no início dos anos 2000 como objeto de 

estudo dentro do campo da formação de professores, abordando, dentre outros aspectos, as 

reformas educacionais e as diretrizes de órgãos oficiais para a formação de professores. André 

(2009) constatou que o estudo das licenciaturas continua presente na maioria das pesquisas 

sobre formação inicial, categoria em que os currículos dos cursos e os projetos pedagógicos 

também foram focalizados. 

Sobre as tendências teórico-metodológicas, os tipos de pesquisa mais utilizados, 

tanto nos anos 1990 quanto no início dos anos 2000, foram a análise de depoimento e o 

microestudo. As técnicas de coleta se concentraram na entrevista e na análise de documento, 

apesar de terem sido registrados casos de uso de questionário e observação e de ter 

aumentado a busca por associar duas ou mais técnicas, o que pode ter gerado uma visão mais 

ampla e, ao mesmo tempo, mais aprofundada em relação aos objetos estudados. André (2009) 

registrou que há uma dispersão teórica nos estudos, além de uma recorrente opção por autores 

estrangeiros que não se vinculam diretamente à temática da formação docente. 

A autora apontou como perspectiva de pesquisas futuras um possível enfoque em 

estudos voltados para a figura do professor, abordando não apenas o que se diz, mas o 

contexto de produção, as razões e os objetivos de seus discursos. Atentou para o cuidado de 

não se lançar sobre o professor toda a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da educação, 

mas admitiu a relevância das pesquisas centradas no professor, pois elas podem contribuir 

para o delineamento de estratégias efetivas de formação que promovam uma educação de 

qualidade para todos. 

O estudo de André (2009) constata uma significativa diminuição no número de 

investigações que tratem da formação inicial, fato que evidencia a importância da pesquisa 

que pretendemos desenvolver. Sobre a importância de estudos relacionados à formação 

inicial, a autora ressaltou que ainda carecemos de conhecimentos sobre as estratégias para 

formar professores, sobre a organização curricular e sobre as formas de gestão que propiciem 

uma formação de qualidade. 
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É nesse mesmo sentido que, em outro estudo, André (2010) alerta para a necessidade 

de se pesquisar sobre a formação inicial, ação que configuraria a retomada de uma abordagem 

quase esquecida. Nessa investigação – através da qual pretendeu refletir sobre a constituição 

da formação de professores como um campo de investigação autônomo –, André (2010) 

analisou 298 dissertações e teses defendidas na área da educação durante o ano de 2007 e 

comparou seus resultados com os mapeamentos anteriores, realizados em 2009, retomando 

levantamentos feitos desde os anos 1990 até o início dos anos 2000. Enquanto nos anos 1990 

as pesquisas estavam voltadas à formação inicial, no início dos anos 2000 essa formação foi 

deixada em segundo plano, chegando em 2007 a representar apenas 18% das pesquisas, o que 

a tornou uma temática praticamente esquecida. 

Das 298 dissertações e teses analisadas, apenas 4% (13 pesquisas!) focalizaram as 

políticas de formação enquanto 52% investigaram o professor. Em relação a isso, André 

(2010) advertiu novamente que os estudos não podem se limitar à figura do professor, mas 

devem dar atenção a aspectos igualmente importantes, como a atuação dos gestores escolares, 

as formas de organização do trabalho na escola e as políticas educativas, entre outros. A 

autora pontuou que “ainda há muito a conhecer sobre como preparar os docentes para 

enfrentar os desafios da educação no século XXI.” (p. 177). 

 

 

2.2. As produções científicas sobre as reformas curriculares das licenciaturas
5
 

 

Após o diálogo com os três estudos aqui relatados, que, delineiam o estado do 

conhecimento sobre a formação de professores, abrangendo, conjuntamente, desde o início 

dos anos 1990 até o ano de 2007 –, procuramos verificar o que as pesquisas mais recentes 

(publicadas no período de 2008 a 2012) têm discutido a respeito da participação do professor 

formador no processo de elaboração de projetos pedagógicos de cursos de licenciatura. 

Apresentaremos agora os resultados de nossa revisão da literatura, em que analisamos as 

produções que trataram da autonomia docente no contexto da reforma curricular de cursos de 

formação de professores de universidade pública brasileira.  

Nesse levantamento, buscamos estudos que se aproximam do eixo de nossa pesquisa, 

ou seja, da autonomia docente no contexto da reforma curricular. Apresentaremos, 

                                                 
5
 O levantamento descrito neste tópico foi apresentado em forma de Comunicação Oral, sob o título “A produção 

do conhecimento sobre a reforma curricular na Educação Superior (2008-2012)”, no V Encontro de Pesquisa 

Educacional em Pernambuco (EPEPE), ocorrido na cidade de Garanhuns-PE, no período de 27 a 29 de agosto de 

2014. 
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primeiramente, alguns elementos que têm sido focalizados quando se trata de pesquisas 

voltadas às reformas curriculares para a formação de professores. Em seguida, abordaremos o 

modo como a questão da autonomia didático-científica tem sido tratada, tanto em contextos 

de reforma curricular quanto em outros contextos. Por fim, situaremos de que forma nosso 

objeto de estudo se relaciona com a produção existente, no campo da formação de 

professores. 

Como estratégia de escolha dos materiais a serem utilizados na pesquisa para a 

elaboração do estado do conhecimento, resolvemos revisitar algumas das fontes que foram 

consultadas por André et al (1999), quais sejam: dissertações e teses defendidas em 

programas de pós-graduação em educação do país, disponibilizadas no site do Banco de 

Dados de Teses e Dissertações, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (BDTD/IBICT); e artigos publicados em 10 periódicos da área (já elencados 

anteriormente na nota de rodapé nº 3), consultados a partir do site da CAPES. 

Ao nos debruçarmos sobre os resumos das dissertações e teses dos pós-graduandos 

na área de educação disponíveis no site do IBICT e defendidas entre os anos de 2008 e 2012, 

identificamos que apenas 17 possuíam uma relação mais direta com nossa pesquisa. Em 

relação aos artigos publicados entre 2008 e 2012 e disponíveis no Banco de Dados da 

CAPES, encontramos apenas 03 artigos que tratavam do tema reforma curricular. Na Tabela 

01, registramos o total de produções selecionadas para uma investigação mais aprofundada 

porque tematizam a reforma curricular para a formação de professores: 

 

TABELA 01: Tipos de produções sobre reformas curriculares para a formação de professores (2008-2012) 

 

PRODUÇÕES QUANTIDADE 

Dissertações em programas de pós-graduação em educação 10 

Dissertações em outros programas de pós-graduação 03 

Teses em programas de pós-graduação em educação 03 

Teses em outros programas de pós-graduação 01 

Artigos publicados em periódicos da área da Educação 03 

TOTAL DE PRODUÇÕES ENCONTRADAS SOBRE A REFORMA 

CURRICULAR PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL (2008 -2012) 

20 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ao analisar os estudos, verificamos que a maioria se concentra nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil (como pode ser observado na Tabela 02): 10 (50%) na região Sul e 07 

(35%) na região Sudeste. Tal concentração de pesquisas no Sul pode ser justificada pelo fato 

de que foi nessa região que surgiram, nos anos 2000, os primeiros esforços no sentido de 

reunir, numa articulação, pesquisadores/as cujos objetos integram a Educação Superior, em 
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particular a figura do professor da Educação Superior, que serviram para fomentar a ideia da 

criação da Rede Sulbrasileira de Investigadores de Educação Superior (RIES), em junho de 

2001 (MOROSINI, 2007). 

 

TABELA 02: Distribuição das produções por região do Brasil 

 

PRODUÇÕES NORTE NORDESTE 
CENTRO-

OESTE 
SUDESTE SUL QUANT. 

Dissertações em programas de pós-

graduação em educação 
- UFAL (01) UnB (01) UFMG (03) 

UFRGS 

(03); 

UFSM/RS 

(01); 

UEL/PR 

(01) 

10 

Dissertações em outros programas de pós-

graduação 
- - - UERJ (01) 

UFSC (01); 

UFPel/RS 

(01) 

03 

Teses em programas de pós-graduação em 

educação 
- UFPE (01) - 

UFSCar/SP 

(01) 
UFRGS (01) 03 

Teses em outros programas de pós-

graduação 
- - - - UFRGS (01) 01 

Artigos publicados em periódicos da área - - - 

PUC/SP 

(01); USP 

(01) 

UFPR (01) 03 

TOTAL DE PRODUÇÕES 

ENCONTRADAS SOBRE A 

REFORMA CURRICULAR PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR DO BRASIL 

(2008 -2012) 

0 02 01 07 10 20 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Ao observar a Tabela 02, percebemos ainda que apenas 02 (10%) pesquisas foram 

realizadas na região Nordeste e nenhuma na região Norte. Essa constatação evidencia a 

carência de estudos sobre reforma curricular em universidades do Norte-Nordeste. 

 

2.2.1. Categorização das produções científicas encontradas 

 

Ao realizarmos a leitura cuidadosa das produções, levando em consideração os 

aspectos abordados nos textos e sua relação com nossa pesquisa, chegamos a três categorias 

temáticas (Análise de legislação e de implicações das políticas educacionais, Estudo de 

processos de construção de currículo e Análise de implantação de currículo e de impactos da 

reforma curricular), que serviram de base para a sistematização do material já produzido a 

respeito das reformas nas licenciaturas, conforme pode ser observado na Tabela 03, a seguir. 
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Na Categoria 01, as produções enfocam a análise das legislações como ponto de 

partida para as reformas e, na Categoria 03, são estudados os impactos da reforma no 

cotidiano da prática pedagógica. Nossa pesquisa se situa numa articulação entre ambas, 

aproximando-se mais das pesquisas agrupadas sob a Categoria 02, que estudam o processo de 

construção de currículo. Detalharemos um pouco mais os estudos realizados em cada 

categoria. 

 

TABELA 03: Categorização das produções encontradas
6
 

 

PRODUÇÕES 

CATEGORIA 01: 

ANÁLISE DE 

LEGISLAÇÃO E DE 

IMPLICAÇÕES DAS 

POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 

CATEGORIA 02: 

ESTUDO DE 

PROCESSOS DE 

CONSTRUÇÃO DE 

CURRÍCULO 

CATEGORIA 03: ANÁLISE 

DE IMPLANTAÇÃO DE 

CURRÍCULO E DE 

IMPACTOS DA REFORMA 

CURRICULAR 

Dissertações em 

programas de pós-

graduação em educação 

04 04 05 

Dissertações em outros 

programas de pós-

graduação 

- 03 - 

Teses em programas de 

pós-graduação em 

educação 

- 02 02 

Teses em outros 

programas de pós-

graduação 

- - 01 

Artigos publicados em 

periódicos da área 
01 01 02 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Categoria 01 – Análise de legislação e de implicações das políticas educacionais. 

Agrupamos sob esta categoria as produções cujos objetivos estão relacionados à 

reflexão a respeito das políticas públicas educacionais para a formação de professores. Os 

estudos analisam os discursos e as concepções implícitos nas legislações, bem como as 

implicações das novas determinações legais para a formação docente; 

 Categoria 02 – Estudos de processos de construção de currículo.  

Congregamos nesta categoria as produções que tratam do processo de elaboração de 

projetos pedagógicos e que, portanto, guarda forte relação com nossa pesquisa. Os estudos se 

voltam a uma análise da forma como as legislações são incorporadas e ressignificadas pelas 

                                                 
6
 Apenas 05 das pesquisas analisadas abordaram aspectos mais abrangentes da reforma curricular, o que nos 

levou a agrupá-las em mais de uma categoria. A maioria contemplou apenas 01 dos três enfoques verificados. É 

por esse motivo que, ao somar os trabalhos por categoria, obteremos uma quantidade maior do que o total de 

trabalhos analisados. 
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instituições e os fatores que influenciam o processo de reformulação. Algumas produções 

examinam as condições sociais de construção de currículos, levando em consideração a 

participação dos professores. Nessa categoria, estão presentes, também, produções que 

estudam o processo de criação de um componente curricular específico; 

 Categoria 03 – Análise de implantação de currículo e de impactos da reforma 

curricular.  

Nesta categoria, estão presentes os estudos que abordam, principalmente, as 

estratégias utilizadas pelos professores no enfrentamento de novas demandas surgidas após as 

reformas curriculares. Alguns estudos apresentam as repercussões das reformas para 

professores e alunos; outros, analisam as mudanças ocorridas nos cursos após a implantação 

de determinado componente curricular. Nessa categoria, ainda, estão presentes pesquisas que 

realizam comparações entre currículos antes e depois da reforma, analisando as contribuições 

da nova organização curricular para o desenvolvimento profissional. 

 

Das 20 produções analisadas sobre reforma curricular, 12 abordam a importância do 

papel do professor formador. Contudo, pelo fato de nenhum desses estudos selecionados ter 

dado ênfase à questão da autonomia, resolvemos ampliar a pesquisa, realizando um segundo 

levantamento no banco de dissertações e teses, desta feita servindo-nos do descritor 

“autonomia do professor da educação superior no Brasil”, ou seja, buscando pesquisas que 

tratassem da questão da autonomia independentemente do aspecto tratado.  

Realizamos a consulta, também, nos periódicos citados anteriormente, buscando, nos 

sumários de cada edição, artigos relacionados à questão da autonomia.  Apresentaremos os 

resultados dessa busca mais adiante, após o detalhamento das dissertações, teses e dos artigos 

publicados em periódicos que se referem a estudos sobre reforma curricular. 
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2.2.2. Reforma curricular em dissertações e teses 

 

A busca por dissertações e teses foi realizada a partir de palavras-chave que 

remetessem ao contexto em que realizamos nossa pesquisa
7
. Dos 290 itens listados a partir do 

descritor escolhido, 136 se referiam a produções defendidas entre 2008 e 2012 (período 

selecionado para nossa pesquisa). Esses estudos estão distribuídos por nível de ensino da 

seguinte forma (Tabela 04): 

 

TABELA 04: Distribuição das produções por etapa, modalidade e nível de ensino 

 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Educação Infantil 01 

Ensino Fundamental 03 

Ensino Médio 14 

EJA 01 

Educação Especial 0 

Educação Profissional 04 

Educação do Campo 0 

Toda a Educação Básica 17 

TOTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40 

Percentual da Educação Básica em relação ao Total de Produções 29,41% 

 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Formação inicial (Bacharelado) 07 

Formação Continuada (Bacharelado) 0 

FORMAÇÃO INICIAL (LICENCIATURA) 17 

Formação Continuada (Licenciatura) 02 

Toda a Educação Superior 02 

TOTAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 28 

Percentual da Educação Superior em relação ao Total de Produções 20,59% 

 

Outras pesquisas com foco nos dois níveis de ensino 02 

Outros trabalhos sobre currículo (que não tratam de reforma curricular) ou sobre 

reforma educacional (mas não tratam de mudanças na estrutura curricular) 

66 

TOTAL DOS OUTROS TRABALHOS
8
 68 

Percentual de outras pesquisas em relação ao Total de Produções 50% 

 

TOTAL DE PRODUÇÕES ENCONTRADAS 136 (100%) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir desse levantamento inicial, pudemos perceber que ainda são em pequeno 

número as pesquisas que têm se dedicado ao estudo de reformas curriculares. Verificamos que 

os estudos se concentram na Educação Básica – principalmente no Ensino Médio –, e 

                                                 
7
 O descritor utilizado para a consulta foi “reforma curricular”– digitado no campo da “procura básica”, no site 

do IBICT –, pois foi a expressão que viabilizou acesso a pesquisas que possuíam mais relação com nosso estudo. 
8
 Classificamos como “outros trabalhos” aquelas pesquisas que tinham os seguintes enfoques: referiam-se à 

reforma curricular nos dois níveis do ensino; estudos sobre o ensino de determinado componente curricular, por 

exemplo, que abordavam o currículo, mas não tratavam de reforma curricular; ou se referiam à implantação nas 

escolas, por exemplo, de programas específicos que envolviam educação financeira, ou seja, que envolviam 

outros aspectos da reforma educacional, sem relação direta com mudanças na estrutura curricular. 
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aparecem mais timidamente quando se trata da Educação Superior. Identificamos ainda um 

silenciamento em relação às reformas na Educação Especial e na Educação do Campo. 

Realizamos um recorte nas 136 produções disponibilizadas, selecionando aquelas 

que apresentaram maior aproximação com a nossa pesquisa. Para isso, definimos como 

critério o fato de serem textos que abordassem a reforma curricular em cursos de licenciatura, 

na formação inicial. Desse modo, chegamos a um total 17, que representam 12,5% das 

dissertações e teses encontradas sobre reforma curricular no período selecionado. Desses 17 

estudos, 13 (76,47%) foram elaborados em programas de pós-graduação em educação e 04 

(23,53%) foram produzidos em outros programas de pós-graduação: Educação Física (02 

dissertações); Letras (01 dissertação) e Química (01 tese). 

Procedemos à leitura atenta dos 17 resumos. Contudo, tivemos a necessidade de 

recorrer, por diversas vezes, aos trabalhos na íntegra pelo fato de que grande parte dos 

resumos apresentou lacunas em relação a informações relevantes, tais como: os referenciais 

teóricos utilizados; os sujeitos da pesquisa; e os resultados encontrados.  

Após a leitura cuidadosa dos resumos – e levando em consideração os aspectos 

abordados nos textos e sua relação com nosso objeto de estudo –, agrupamos as dissertações e 

teses nas 03 categorias temáticas já citadas, conforme pode ser observado na Tabela 05. 

 

TABELA 05: Categorização das dissertações e teses encontradas
9
 

 

CATEGORIAS DEFINIDAS DISSERTAÇÕES E TESES 

Categoria 01: Análise de legislação e de implicações das 

políticas educacionais 

04 

Categoria 02: Estudo de processos de construção de currículo 09 

Categoria 03: Análise de implantação de currículo e de 

impactos da reforma curricular 

08 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Das 17 dissertações e teses analisadas, percebemos que 07 não focalizam a atuação 

do docente formador. Debruçamo-nos com mais profundidade, então, apenas sobre os 10 

estudos que tratam da participação do professor formador no contexto da reforma. 

 Consideramos como pertencentes à Categoria 01 (Análise de legislação e de 

implicações das políticas educacionais) as seguintes produções: Azevedo (2008); Santos 

(2008); Luz (2009) e Costa (2011). Na Categoria 02 (Estudo de processos de construção de 

currículo), agrupamos as produções cujo objeto de estudo mais se aproximam de nossa 

pesquisa: Almeida (2008); Gomes (2009); Carvalho (2009); Viana (2010); Costa (2011); 

                                                 
9
 Ressaltamos que a soma dos trabalhos por categoria será maior do que o total de dissertações e teses analisadas 

pelo fato de alguns trabalhos estarem relacionados a mais de uma categoria. 
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Teixeira (2011); Perse (2011); Sroczynski (2012); e Morschbacher (2012). Os autores dos 08 

estudos que alocamos na Categoria 03 (Análise de implantação de currículo e de impactos da 

reforma curricular) são: Moreira (2009); Luz (2009); Baptaglin (2010); Monteiro (2010); 

Teixeira (2011); Santos (2012); Sroczynski (2012); e Passos (2012). Dessas 08 produções, 

apenas Monteiro (2010) abordou a participação do professor formador no contexto da 

reforma. 

Ao analisar os estudos realizados nas 10 dissertações e teses que abordaram a 

participação do professor no contexto da reforma curricular, percebemos aproximações com 

nosso objeto de estudo, pois as pesquisas revelam diferentes formas de atuação do professor 

formador que envolvem, de um lado, a aceitação acrítica em relação às determinações legais 

e, de outro lado, a disputa acirrada pela defesa de suas concepções, o que evidencia a 

existência de variados níveis e aspectos relacionados à expressão da autonomia, elemento 

fulcral desta pesquisa.  

 

2.2.3. Reforma curricular em artigos publicados em periódicos 

 

A sistemática de consulta das produções se deu de forma diferente nos artigos, 

quando comparada à que realizamos com as dissertações e teses. Para encontrar os textos 

publicados em periódicos, fizemos a busca nos sumários de todas as edições das 10 revistas 

selecionadas (cf. nota de rodapé nº 3, publicadas entre 2008 e 2012. A partir da leitura dos 

títulos e, em alguns casos, dos resumos de cada produção, selecionamos aquelas que tratassem 

do contexto das reformas curriculares para a formação de professores. O Quadro 01 apresenta 

uma breve descrição dos 03 artigos consultados: 

 

QUADRO 01: Artigos publicados em periódicos que tratam de  

reforma curricular para a formação de professores 

 

TÍTULO DO ARTIGO FONTE DE 

PUBLICAÇÃO 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

AUTORES / 

INSTITUIÇÃO 

 O trabalho docente do professor formador 

no contexto atual das reformas e das 

mudanças no mundo contemporâneo 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

2010 Marli André et al / 

PUC-SP 

 

Ousadia emancipatória no ensino superior: 

relato de uma experiência didática no 

Campus Litoral da Universidade Federal do 

Paraná 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

2010 Francélli Brizolla 

et al / UFPR 

Um programa de formação de professores: 

o caso da Universidade de São Paulo 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

2010 Pipitone et al / 

USP 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 



42 

 

 

 

Apesar de termos realizado a busca em 10 periódicos, todos os artigos encontrados 

que se relacionam com nossa pesquisa foram publicados na Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos. 

Procedemos à leitura, na íntegra, dos 03 artigos selecionados e agrupamos nas 

mesmas categorias temáticas utilizadas para a sistematização das dissertações e teses. A 

distribuição desses estudos em categorias pode ser observada na Tabela 06: 

 

TABELA 06: Categorização dos artigos encontrados
10

 

 

CATEGORIAS DEFINIDAS ARTIGOS 

Categoria 01: Análise de legislação e de implicações das 

políticas educacionais 

01 

Categoria 02: Estudo de processos de construção de currículo 01 

Categoria 03: Análise de implantação de currículo e de 

impactos da reforma curricular 

02 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O artigo de Pipitone et al (2010) trata de uma análise que aborda assuntos 

relacionados tanto à Categoria 01 (Análise de legislação e de implicações das políticas 

educacionais) quanto à Categoria 02 (Estudo de processos de construção de currículo). Já os 

estudos de André et al (2010) e de Brizolla et al (2010) foram agrupados na Categoria 03 

(Análise de implantação de currículo e de impactos da reforma curricular). 

 

2.2.4. Objetivos, abordagens teórico-metodológicas e resultados 

 

Passaremos, agora, a um maior detalhamento das 20 produções científicas analisadas, 

a partir dos seguintes elementos estruturantes: “objetivos”; “abordagens teórico-

metodológicas”; e “resultados”.  

 

2.2.4.1. Objetivos 

 

As produções analisadas (dissertações, teses e artigos) apresentaram enfoques 

bastante diversificados, mas que guardaram muitas aproximações quando verificados os 

objetivos pretendidos dentro de cada categoria. Em relação aos estudos agrupados na 

Categoria 01, percebemos que, de modo geral, a finalidade das pesquisas consistiu em refletir 

a respeito das políticas públicas educacionais relacionadas à formação de professores. Alguns 

                                                 
10

 Novamente, a soma dos trabalhos por categoria será maior do que o total de artigos analisados pelo fato de 

alguns trabalhos estarem relacionados a mais de uma categoria. 
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trabalhos buscaram analisar os discursos implícitos aos órgãos oficiais da educação e em que 

medida a formação de professores tem vinculações com políticas nacionais e internacionais 

destinadas à educação, em geral, e à formação docente, em específico. Buscou-se 

compreender, portanto, a lógica que permeia os documentos legais normativos para a 

formação de professores. 

Dentre os objetivos apresentados nas pesquisas relacionadas à Categoria 02, 

destacamos os seguintes: compreender os princípios que norteiam a formação inicial de 

cursos de formação de professores nas instituições de ensino superior, verificando as relações 

entre o que está estabelecido nas diretrizes e o que está proposto no currículo; analisar as 

concepções presentes em projetos pedagógicos de instituições de ensino superior a respeito de 

componentes curriculares específicos (a LIBRAS e o ensino de línguas, por exemplo); 

compreender como as políticas curriculares vêm se corporificando no processo de 

reformulação curricular para formação de professores, ou seja, identificar como as instituições 

recepcionam e ressignificam tais políticas; e investigar as condições sociais de produção do 

processo de reestruturação de cursos de formação de professores e os principais fatores 

responsáveis por mudanças no currículo.  

No que se refere às produções científicas agrupadas na Categoria 03, ressaltamos os 

seguintes objetivos de pesquisa: analisar as implicações das atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) nos cursos de licenciatura e as possibilidades de uma nova perspectiva de 

formação inicial docente; debater sobre os principais desafios vivenciados por professores 

formadores, bem como as estratégias por eles utilizadas no enfrentamento das novas 

demandas do seu trabalho; analisar as implicações da reforma educacional pós LDBEN na 

prática pedagógica dos professores de licenciaturas; investigar as relações que se modificaram 

entre a instituição de ensino na educação básica e a instituição formadora, após a implantação 

de uma nova proposta curricular. Uma das pesquisas, inclusive, apresentou uma experiência 

de inovação curricular realizada com discentes recém ingressos nos cursos (calouros), por 

meio da qual os professores procuraram dar concretude às premissas epistemológicas do 

paradigma emergente de construção do conhecimento. 

 

2.2.4.2. Abordagens teórico-metodológicas  

 

As produções investigadas apresentam diferentes enfoques e revelam uma 

diversidade de aportes teóricos. Procedemos, então, ao agrupamento dos autores – 

apresentados como referenciais para a realização das pesquisas –, a partir da sistematização 
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por categoria teórica explicitada nos estudos. Dentre elas, destacamos aquelas mais 

relacionadas à temática da reforma curricular, conforme Quadro 02. 

 

QUADRO 02: Referenciais teóricos das dissertações e teses 

 

Nº CATEGORIA TEÓRICA AUTORES CITADOS 

01 Políticas públicas educacionais Chaui (2001, 2003); Duarte e Rampinelli 

(2005); Dourado (1997, 2001); Hernández 

(1998); Gentili (1998); Kuenzer (2006); 

Sguissardi e Silva Jr. (2001); Veiga 

(2004). 

02 Currículo e Reformas Curriculares Ivor Goodson (1997); Moreira (2005); 

Popkewitz (1994, 1995); Tardif (2000, 

2007). 

03 Currículo como construção Goodson (1995, 1997); Leite (2005, 

2007); Moreira (1999, 2005, 2007); 

Pereira (2004, 2007); Young (2000). 

04 Formação como desenvolvimento contínuo e 

complexo 

Nóvoa (1997); Ramalho (2007); Santiago 

e Batista Neto (2006); Silva (2007). 

05 Concepção de professor como intelectual crítico e 

reflexivo 

Pimenta (2002, 2008); Contreras (2002); 

Zeichner (2008); Popkewitz (1997); 

Diniz-Pereira (2008); Tardif (2007). 

06 Conceito de Projeto político-pedagógico Veiga (2000); David (2002). 

07 Reforma como prática política e social, e não 

necessariamente como mudança 

Popkewitz (1997). 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Podemos perceber que, quando se tratou da discussão sobre currículo, as análises 

realizadas se basearam, principalmente, nas teorias críticas e pós-críticas e que os autores 

mais frequentemente apresentados como referenciais teóricos foram: Goodson (1995, 1997), 

Nóvoa (1992, 1995, 1997, 2008), Moreira (1997, 1999, 2005, 2007), Pimenta (2002, 2005, 

2008) e Popkewitz (1994, 1005, 1007).  

A consulta às produções selecionadas para, dentre outros objetivos, investigar os 

referenciais teóricos utilizados contribuiu bastante para que pudéssemos identificar as 

possibilidades teóricas que servissem de aporte para a nossa pesquisa e, assim, tomar decisões 

mais sólidas, optando pelas perspectivas que mais se aproximassem do nosso objeto de 

estudo. 

 

Campos e Sujeitos de Pesquisa 

 

As dissertações e teses selecionadas foram realizadas em diferentes campos: 

universidades públicas (federais e estaduais); universidades privadas; faculdades privadas; e 
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uma escola pública da educação básica
11

. Em um dos artigos, os estudos são realizados em 

universidades de diferentes regiões do país, públicas e privadas (01 pública, 01 privada e 02 

autárquicas das regiões Sul e Sudeste). Nos outros 02 artigos, são analisados cursos de uma 

mesma universidade. Na Tabela 07, sistematizamos as opções dos pesquisadores em relação 

aos campos de investigação. 

 

TABELA 07: Campo de pesquisa 

 

QUANTIDADE DE 

CURSOS 

ESTUDADOS 

QUANTIDADE DE INSTITUIÇÕES 

MAIS DE UMA APENAS UMA NENHUMA 
TOTAL DE 

PRODUÇÕES 

MAIS DE UM 01 05 - 06 

APENAS UM 04 09 - 13 

NENHUM - - 01 01 

TOTAL DE 

PRODUÇÕES 
05 14 01 20 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Detalhando de modo mais explicativo a Tabela 07, verificamos que: 

- Mais de um curso e mais de uma instituição: 01 pesquisador realiza a análise da 

implantação de um componente curricular (LIBRAS) em várias licenciaturas oferecidas por 

diferentes instituições;  

- Mais de um curso e apenas uma instituição: 05 pesquisadores estudam mais de uma 

licenciatura oferecidas em uma mesma instituição; 

- Apenas um curso e mais de uma instituição: 04 produções se referem a um estudo 

comparativo de um mesmo curso em mais de uma instituição; 

- Apenas um curso e apenas uma instituição: 08 pesquisadores analisam em suas 

pesquisas apenas um curso de uma instituição; além disso, 01 dissertação aborda o estudo de 

um componente curricular (estágio supervisionado) de um curso em uma instituição de nível 

superior, mas estuda a forma como esse componente é vivenciado em uma instituição escolar 

da educação básica; 

- Em 01 caso, trata-se de uma pesquisa documental, e não de campo. 

O levantamento a respeito do campo de pesquisa foi importante para analisar se a 

quantidade de cursos estudada interferiria na qualidade do estudo desenvolvido. Assumimos 

tal perspectiva ao ler as teses e dissertações e percebemos, por exemplo, que as três pesquisas 

realizadas com mais de um curso de uma mesma instituição não têm sua qualidade 

                                                 
11

 A escola pública serviu como campo de pesquisa em apenas um estudo, realizado por Baptaglin (2010) com o 

objetivo de analisar a proposta de estágio curricular existente na Universidade Federal de Santa Maria e como tal 

estágio era vivenciado em uma instituição escolar (Educação Básica). 
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prejudicada em termos de aprofundamento e de abrangência, se comparadas a produções que 

investigam apenas um curso de uma única instituição. 

Se, em relação ao campo de pesquisa, observamos uma maior frequência de estudos 

que se fixaram em uma única instituição, em relação aos sujeitos investigados foi a 

diversidade a característica prevalecente nos estudos: pró-reitores de graduação; diretores de 

centros universitários; chefes de departamentos; coordenadores de cursos; professores 

formadores integrantes de comissões de reformulação de curso; professores formadores na 

educação superior; professores da educação básica; alunos em curso de licenciatura 

(professores em formação); e egressos de licenciaturas. Algumas produções foram realizadas 

apenas a partir da análise de documentos. Apesar da diversidade de sujeitos, em apenas 03 

trabalhos os pesquisadores não entrevistaram professores para a coleta de dados. 

 

Procedimentos de Coleta de Dados e de Análise 

 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados de modo recorrente nas pesquisas 

foram a pesquisa documental e a entrevista. Além desses, encontramos produções em que foi 

realizada a observação e aplicado o questionário. Uma quantidade significativa de 

pesquisadores (07) afirmou ter realizado estudo de caso, porém não foram apresentadas nos 

resumos as singularidades que justificassem tal procedimento. 

A maior parte das pesquisas (18) foi realizada a partir da análise de conteúdo, apesar 

de termos verificado algumas produções (02) em que foi utilizada a análise do discurso. 

Percebemos, ainda, que, em 08 produções, a triangulação de dados foi um recurso importante 

no momento da análise. 

 

2.2.4.3. Resultados  

 

Para analisar os resultados apresentados nas pesquisas, novamente buscamos agrupar 

as produções científicas de acordo com as 03 categorias elaboradas, uma vez que 

identificamos diversas aproximações nos estudos quando abordavam um mesmo momento do 

processo de reforma curricular. Na Categoria 01, as produções apresentaram em suas 

conclusões, essencialmente, a compreensão de que as políticas educacionais são balizadas por 

estratégias econômicas, entendidas como reflexo de políticas neoliberais.  

Em relação às pesquisas agrupadas na Categoria 02, destacaremos alguns resultados. 

Os estudos revelaram que se, de um lado, é possível identificar a existência de reprodução 
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e/ou apropriação acrítica das determinações legais advindas dos marcos regulatórios, de outro 

lado, a materialidade das políticas curriculares no processo de reformulação tem buscado 

alternativas de organização curricular que garantam identidade a cada instituição de ensino 

superior, de maneira que ressignifiquem os perfis de formação, apesar das determinações do 

discurso legal. Outro resultado evidenciado nas pesquisas consistiu em elencar alguns fatores 

que influenciaram a construção social do currículo estudado, tais como: as transformações 

sofridas pelas instituições, o próprio contexto político-educacional do país nas duas últimas 

décadas, o desenvolvimento tecnológico, os interesses dos agentes envolvidos diretamente 

nos processos de reforma e os discursos produzidos a partir da aprovação das diretrizes 

curriculares para a formação de professores. 

Ainda relacionados à Categoria 02, alguns estudos evidenciaram a não existência de 

projetos autônomos para os cursos de Bacharelado e Licenciatura, cuja consequência pôde ser 

identificada na seleção por meio da oferta de vagas comuns (para interessados pela 

licenciatura ou pelo bacharelado) no concurso vestibular. As pesquisas concluíram ainda que 

o processo de reformulação curricular tem sido resultado de grandes disputas e conflitos e, 

como qualquer outra construção social, as modificações no currículo de cursos de formação 

de professores ocorrem em uma arena, em que vários interesses, conflitos, relações de poder e 

dominação acontecem. Os movimentos de reformas curriculares são provocados por 

demandas sociais, políticas, institucionais e pedagógicas contextualizadas em uma dada 

realidade, que tanto fundamentam as proposições de mudança, quanto possibilitam o emergir 

do esgotamento dos currículos, o que indica que as proposições institucionalizadas 

necessariamente não atendem e não representam interesses e proposições de todos os 

professores de um curso, pois os consensos construídos são os possíveis, e não unanimidades. 

Além disso, as proposições silenciadas nos projetos pedagógicos possuem a potencialidade de 

operar atitudes e fortalecer discursos que confrontaram o instituído. 

A respeito dos resultados apresentados nas pesquisas da Categoria 03, as pesquisas 

denunciam que os professores, principais agentes de efetivação das propostas legais, muitas 

vezes desconhecem ou não participam da reforma curricular dos cursos, resultando num 

afastamento das intenções e na superficialidade de entendimento dos conceitos abarcados. 

Outro resultado que essas pesquisas apresentaram foi a constatação da existência de um 

distanciamento entre as falas dos interlocutores, as indicações legais e a organização dos 

projetos empreendidos pela instituição pesquisada, além da forma própria com que tais 

interlocutores conectam as indicações legais com a realidade educativa. As pesquisas 

revelaram que a cultura da organização, o contexto político (Reforma do Estado) e as 
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iniciativas individuais de professores e de alunos interferem na prática escolar no que se 

refere à implantação das diretrizes estudadas. 

Os resultados das análises implementadas nas pesquisas vinculadas à Categoria 03 

evidenciaram ainda que as mudanças de perfil sócio demográfico no alunado que busca os 

cursos de formação têm levado os professores formadores a reconstruir seus saberes e suas 

práticas. Tais mudanças não têm sido incorporadas pelos projetos institucionais, ficando a 

cargo das iniciativas individuais dos formadores a tarefa de enfrentá-las. A implementação de 

reformas curriculares tem apresentado desafios de toda ordem que precisam ser enfrentados 

pelos envolvidos no processo. Tais desafios têm requerido a construção de uma nova 

identidade docente no interior dos cursos de licenciatura e nas próprias universidades. 

A análise da produção acadêmica no período de 2008 a 2012 permitiu-nos 

compreender avanços e recuos quando se tem tratado a questão da reforma curricular de 

cursos de formação de professores oferecidos na Educação Superior. Como foi dito, uma das 

lacunas que identificamos a partir das produções se referiu ao fato de que, apesar de 

explorarem muitos aspectos do fenômeno, nenhum estudo enfocou, por exemplo, as reformas 

na Educação Especial e na Educação do Campo. 

As pesquisas revelaram que muitos são os fatores a influenciar a construção dos 

currículos: as transformações sofridas pelas instituições, o contexto político-educacional do 

país, os interesses dos agentes envolvidos diretamente nos processos, entre outros. A respeito 

dos elaboradores de novas propostas curriculares, as produções evidenciaram diferentes 

posturas assumidas pelo professor formador, as quais envolvem, de um lado, a aceitação 

acrítica em relação às determinações legais e, de outro lado, a disputa na defesa de suas 

concepções. 

Tal cenário, em que ocorre a elaboração de novas propostas curriculares para os 

cursos de formação de professores, tem requerido a construção de uma nova identidade do 

docente formador. O estudo das reformas curriculares apresenta-se, portanto, como um 

relevante instrumento para a compreensão acerca das estratégias para formar professores, para 

o conhecimento sobre propostas curriculares inovadoras e para a análise de formas de gestão 

que propiciem uma formação de qualidade em cursos de licenciatura oferecidos nas 

universidades brasileiras. 
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2.3. As produções científicas sobre a autonomia do professor em diversos contextos
12

 

 

Durante o levantamento da produção que trata do contexto da reforma curricular, 

constatamos que nenhuma pesquisa enfoca a questão da autonomia docente nos processos de 

elaboração de currículo, o que revela a singularidade do estudo que nos propomos a 

desenvolver. Pelo fato da autonomia didático-científica ser o eixo de nosso estudo, fizemos 

uma busca das produções (dissertações, teses e artigos publicados em periódicos) que 

tratassem da autonomia de professores na educação superior no Brasil.  

Ao analisar os resumos das dissertações e teses dos pós-graduandos na área de 

educação disponíveis no site do IBICT e defendidas entre os anos de 2008 e 2012, 

identificamos que 08 possuem uma relação mais direta com nossa pesquisa. Em relação aos 

artigos publicados entre 2008 e 2012 e disponíveis no Banco de Dados da CAPES, 

encontramos apenas 03 artigos relacionados à nossa temática. Na Tabela 08, registramos o 

total das produções selecionadas para um estudo mais aprofundado porque tratam da 

“autonomia do professor na educação superior” ou, simplesmente da "autonomia docente": 

 

TABELA 08: Tipos de produções sobre a autonomia docente no Brasil (2008-2012) 

 

PRODUÇÕES QUANTIDADE 

Dissertações em programas de pós-graduação em educação 06 

Dissertações em outros programas de pós-graduação 01 

Teses em programas de pós-graduação em educação 01 

Teses em outros programas de pós-graduação 0 

Artigos publicados em periódicos da área da Educação 03 

TOTAL DE PRODUÇÕES ENCONTRADAS SOBRE A AUTONOMIA DE 

PROFESSORES NO BRASIL (2008 -2012) 

11 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 08, percebemos que as produções 

encontradas a respeito da autonomia docente se concentram em programas de pós-graduação 

em educação. Para ter um panorama quanto à distribuição dessas produções nas regiões do 

Brasil, observemos a Tabela 09: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 O levantamento descrito neste tópico foi apresentado, em coautoria com prof. José Batista Neto, em forma de 

pôster, sob o título “A produção do conhecimento sobre a autonomia docente na Educação Superior (2008-

2012)”, no XVII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), ocorrido na cidade de Fortaleza-

CE, no período de 11 a 14 de novembro de 2014. 
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TABELA 09: Distribuição das produções por região do Brasil 

PRODUÇÕES NORTE NORDESTE 
CENTRO-

OESTE 
SUDESTE SUL QUANT. 

Dissertações em programas de pós-graduação em 

educação 
- UECE (01) 

PUC/Goiás 

(01) 

UFSCar/SP 

(01); 

UNINOVE/SP 

(01); UFV/MG 

(01) 

UEL/PR 

(01) 
06 

Dissertações em outros programas de pós-

graduação 
- - - USP (01) - 01 

Teses em programas de pós-graduação em 

educação 
- - UnB (01) - - 01 

Teses em outros programas de pós-graduação - - - - - 0 

Artigos publicados em periódicos da área - UFBA (01) - 

UNICID/SP 

(01); FCC/SP 

(01) 

- 03 

TOTAL DE PRODUÇÕES ENCONTRADAS 

SOBRE A AUTONOMIA DE 

PROFESSORES NO BRASIL (2008 -2012) 

- 02 02 06 01 11 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ao observar a Tabela 09, verificamos que a maioria das produções, ou seja, 06 

(54,55%) se concentra na região Sudeste do Brasil. Percebemos ainda que apenas 02 

(18,18%) pesquisas foram elaboradas na região Nordeste e nenhum na Região Norte. Essa 

constatação evidencia novamente a carência de estudos sobre a autonomia do professor em 

universidades do Norte-Nordeste. 

 

2.3.1. Categorização das produções científicas encontradas 

 

Procuramos categorizar as produções selecionadas que tratam da autonomia do 

professor, agrupando-as de acordo com o contexto em que a autonomia é estudada (Tabela 

10), uma vez que delimitamos nosso objeto enfocando um momento específico – o processo 

de elaboração de projetos pedagógicos – em que a autonomia de professores se expressa. 

Detalharemos cada uma das 05 categorias relacionadas aos estudos que tratam da 

autonomia do professor: 

 

 Categoria 01 – Autonomia no contexto amplo do trabalho docente.  

Na Categoria 01, foram agrupadas as produções que abordam vários aspectos do 

trabalho docente e que envolvem, inclusive, diversos tipos de autonomia exercidos pelo 

professor, a exemplo da autonomia pedagógica, da autonomia política na gestão 

administrativa e da autonomia técnica, até mesmo estudos que discutem a construção de uma 
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cultura profissional docente diante do desenvolvimento científico e tecnológico. As demais 

categorias se referem a pesquisas que abordam a autonomia em contextos mais específicos do 

trabalho docente; 

 Categoria 02 – Autonomia no contexto do início da carreira. 

Congregamos nesta categoria os estudos que tratam dos desafios de início de 

carreira, inclusive os relacionados ao processo de construção dos saberes docentes e sua 

relação com a autonomia; 

 Categoria 03 – Autonomia no contexto da sala de aula.  

Nesta categoria, estão presentes as pesquisas que discutem a relação entre sujeitos, 

saberes e práticas e também estudos sobre as formas de lidar com o conhecimento na 

organização do ensino, apresentando o princípio da autonomia como elemento fundamental 

no trato com o conhecimento; 

 Categoria 04 – Autonomia no contexto da pesquisa.  

As pesquisas agrupadas na categoria 04 referem-se a estudos sobre a autonomia 

científica do professor, tanto relativa a órgãos de desenvolvimento científico (CAPES, por 

exemplo) quanto em relação ao próprio ato de pesquisar; 

 Categoria 05 – Autonomia no contexto da avaliação institucional.  

Esta última categoria se refere a produções que tratam da participação do professor 

dentro de um contexto de autonomia universitária diante de processos de avaliação que 

envolve toda a instituição. 

 

TABELA 10: Categorização das produções encontrados 

 

PRODUÇÕES 

CATEGORIA 01: 

AUTONOMIA NO 

CONTEXTO AMPLO DO 

TRABALHO DOCENTE 

CATEGORIA 02: 

AUTONOMIA NO 

CONTEXTO DO INÍCIO 

DA CARREIRA 

CATEGORIA 03: 

AUTONOMIA NO 

CONTEXTO DA 

SALA DE AULA 

CATEGORIA 04: 

AUTONOMIA NO 

CONTEXTO DA 

PESQUISA 

CATEGORIA 05: 

AUTONOMIA NO CONTEXTO 

DA AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

Dissertações em programas 

de pós-graduação em 

educação 

01 02 - 02 01 

Dissertações em outros 

programas de pós-

graduação 

01 - - - - 

Teses em programas de 

pós-graduação em 
educação 

- - 01 - - 

Teses em outros programas 

de pós-graduação 
- - - - - 

Artigos publicados em 
periódicos da área 

03 - - - - 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Como já havíamos verificado durante a consulta sobre reforma curricular, 

constatamos que nenhum dos 11 estudos encontrados, que tratam da autonomia do professor 

na educação superior, situa a questão no contexto do processo de elaboração de projetos 

pedagógicos de cursos de licenciatura. Diante disso, detalharemos, agora, as produções 

encontradas sobre a autonomia do professor com o objetivo de verificar outras aproximações 

que possam ser evidenciadas em relação ao nosso objeto de pesquisa. 

 

2.3.2. Autonomia em dissertações e teses 

 

Ao realizarmos a busca no site do IBICT, verificamos que dos 161 itens listados a 

partir do descritor “autonomia do professor na educação superior”, 97 se referiam a 

dissertações e teses defendidas entre 2008 e 2012 (período selecionado para esta pesquisa), 

Dessas 97 produções listadas, apenas 08 (8,25%) trataram especificamente da autonomia 

docente. As dissertações e teses encontradas estão distribuídas por assunto, conforme Tabela 

11. 

 

TABELA 11: Dissertações e teses que tratam da autonomia 

 

Autonomia de professores 
Educação Básica 27 

Educação Superior 08 

Total de produções sobre a autonomia de professores 35 

Percentual que trata da autonomia de professores em relação ao total de 

produções 

36,08% 

 

Autonomia de alunos 
Educação Básica 18 

Educação Superior 27 

Total de produções sobre a autonomia de alunos 45 

Percentual que trata da autonomia de alunos em relação ao total de produções 46,40% 

 

Autonomia na relação professor-

aluno 

Educação Básica 05 

Educação Superior 10 

Total de produções sobre a autonomia na relação professor-aluno 15 

Percentual que trata da autonomia de professor-aluno em relação ao total de 

produções 

15,46% 

 

Outras produções sobre a autonomia (com foco na autonomia institucional) 02 

Percentual que trata da autonomia institucional em relação ao total de produções 2,06% 

 

Total de produções sobre a autonomia 97 (100%) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Verificamos que os 08 estudos que tratam da autonomia docente na Educação 

Superior abordam a autonomia didático-científica. A Tabela 12 apresenta a categorização das 

dissertações e teses encontradas. 

 

TABELA 12: Categorização das dissertações e teses encontradas 

 

CATEGORIAS DEFINIDAS QUANTIDADE DE 

DISSERTAÇÕES E TESES 

Categoria 01: Autonomia do trabalho docente num contexto mais amplo 02 

Categoria 02: Autonomia no contexto do início da carreira  02 

Categoria 03: Autonomia no contexto da sala de aula 01 

Categoria 04: Autonomia no contexto da pesquisa 02 

Categoria 05: Autonomia no contexto da avaliação institucional 01 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Agrupamos, na categoria 01, as pesquisas de Annunciato Neto (2008) e Ramos 

(2012). De todas as dissertações e teses consultadas, apenas a pesquisa de Annunciato Neto 

(2008) tomou a autonomia como objeto de estudo. Na categoria 02, estão as pesquisas de 

Coelho (2009) e Teixeira (2012). A tese de Silva (2009) se refere à categoria 03 pelo fato da 

pesquisa abordar formas inovadoras de lidar com o conhecimento em sala de aula e apresentar 

a autonomia como um princípio fundamental no trato com o conhecimento. As dissertações 

de Grello (2008) e Conceição (2012) foram agrupadas na categoria 04. Por fim, alocamos a 

pesquisa realizada por Sanches (2010) na categoria 05. 

Ao analisar as dissertações e a tese que abordam a questão da autonomia do 

professor formador, verificamos que os pesquisadores registram em seus estudos a 

importância da autonomia para o desenvolvimento do trabalho docente na Educação Superior. 

Essa é mais uma indicação da necessidade de um estudo que analise a forma como essa 

autonomia docente se expressa no contexto de reformas curriculares. 

 

2.3.3. Autonomia em artigos publicados em periódicos 

 

Realizamos a busca dos artigos a partir dos sumários de todas as edições das 10 

revistas selecionadas para nosso levantamento, publicadas no período de 2008 a 2012. Mais 

uma vez, a partir da leitura dos títulos e, quando necessário, dos resumos de cada produção, 

selecionamos todos aqueles que se referiam à questão da autonomia docente no Brasil, 

conforme pode ser observado no Quadro 03. 
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QUADRO 03: Artigos publicados em periódicos que tratam da autonomia docente 

 

TÍTULO DO ARTIGO FONTE DE 

PUBLICAÇÃO 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

AUTORES / 

INSTITUIÇÃO 

Estado da arte: gestão, autonomia da escola 

e órgãos colegiados (2000/2008) 

Cadernos de Pesquisa 

da Fundação Carlos 

Chagas 

2011 Ângela Martins e 

Vandré Silva / 

FCC-SP 

Saberes, identidades, autonomia na cultura 

docente da educação profissional e 

tecnológica 

Cadernos de Pesquisa 

da Fundação Carlos 

Chagas 

2011 Vera Fartes e 

Adriana Santos / 

UFBA 

Gestão e autonomia escolar: um estudo 

comparado Brasil/Portugal
13

 

Revista Brasileira de 

Educação 

2011 Ângela Martins / 

UNICID e FCC-

SP 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nesse levantamento, nosso intuito foi ter uma visão mais ampla a respeito do modo 

como a autonomia tem sido discutida no campo da educação e, em especial, na docência. 

Os estudos apresentados nos artigos, em sua maioria, tratam do conceito de 

autonomia docente em sentido amplo, analisando o trabalho do professor tanto em sua relação 

com a instituição à qual está vinculado (autonomia administrativa), quanto em sua atuação em 

sala de aula, que envolve, principalmente, a autonomia didática e a autonomia técnica.  

Agrupamos os três artigos encontrados em apenas uma categoria, conforme registrado na 

Tabela 13. 

 

TABELA 13: Categorização dos artigos encontrados 

 

CATEGORIAS DEFINIDAS QUANTIDADE DE ARTIGOS 

Categoria 01: Autonomia do trabalho docente num contexto mais amplo 03 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Apesar de tratarem da autonomia do professor, os três artigos selecionados para 

análise apresentam estudos bastante distintos: o artigo de Martins e Silva (2011) foi elaborado 

a partir de uma pesquisa do tipo estado da arte; Fartes e Santos (2011), por sua vez, em sua 

produção, analisam a formação dos professores da Educação Profissional e Tecnológica no 

Brasil; por fim, o artigo de Martins (2011) apresenta um estudo comparado com dirigentes no 

Brasil e em Portugal. 

 

2.3.4. Objetivos, abordagens teórico-metodológicas e resultados 

 

                                                 
13

 Apesar de se referir à autonomia do professor na educação básica, retivemos, para uma análise mais 

aprofundada, o estudo de Martins (2011), que apresenta importantes formas de desenvolvimento da autonomia 

do professor na organização do trabalho escolar. 
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Procederemos a uma análise mais detalhada dos artigos científicos, das dissertações e 

da tese com o objetivo de identificar aproximações em relação ao estudo que pretendemos 

desenvolver. Do mesmo modo como fizemos com os estudos sobre reforma curricular, 

analisamos os seguintes elementos estruturantes: “objetivos”; “abordagens teórico-

metodológicas”; e “resultados”. 

 

2.3.4.1. Objetivos 

 

Os objetivos das produções científicas analisadas estavam voltados às seguintes 

questões: relações existentes entre autonomia e trabalho docente; processos de construção de 

saberes docentes; formas inovadoras de lidar com o conhecimento em sala de aula; 

concepções de autonomia científica presentes na produção acadêmica; autonomia do 

professor diante do desenvolvimento científico e tecnológico; e reflexões sobre medidas 

legais que regulamentam a gestão e a autonomia nas instituições. 

 

2.3.4.2. Abordagens teórico-metodológicas  

 

Dentre as 08 dissertações e teses encontradas, realizamos uma leitura mais cuidadosa 

de 04 estudos que realizam discussões teóricas relacionadas ao conceito de autonomia. O 

Quadro 04 apresenta uma breve descrição das 04 dissertações analisadas. 

Ao realizar esse estudo mais aprofundado, pudemos construir um breve panorama a 

respeito das abordagens teórico-metodológicas que têm sido recentemente utilizadas quando 

se estuda a autonomia docente na educação superior no Brasil. Portanto, os principais autores 

que contribuíram para a definição e a caracterização da autonomia foram: Contreras (02 

pesquisas); Freire (02); e Rios (02). Contudo, verificamos certa dispersão teórica, uma vez 

que muitos outros autores foram citados em apenas um trabalho: Anastasiou; Tardif; Vásquez; 

Imbernón; Sacristán; Zeicher; Nóvoa; Perrenoud; Chaui; Adorno, entre outros. 
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QUADRO 04: Dissertações que apresentam discussão teórica acerca do conceito de autonomia 

 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO AUTORES / INSTITUIÇÃO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Autonomia e trabalho docente: discurso de 

professores do ensino superior 

Rafael Annunciato Neto 

(UNINOVE) 

Orientadora: Profa. Dra. 

Terezinha Azeredo Rios 

2008 

Docência no ensino superior: dilemas e desafios 

do professor iniciante 

Emilia Aparecida Durães 

Coelho (UEL/PR) 

Orientadora: Profa. Dra. Maura 

Maria Morita Vasconcellos 

2009 

NUPES: Protagonista da política para educação 

superior brasileira? (1989-2005) 

Fabíola Bouth Grello 

(UFSCar) 

Orientador: Prof. Dr. João dos 

Reis Silva Jr 

2008 

O professor universitário na sociedade 

administrada: expressões da violência no ensino 

superior privado 

Carlos Eduardo Ramos (USP) 

Orientador: Prof. Dr. Pedro 

Fernando da Silva 

2012 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nessas 04 dissertações, buscamos os principais autores que contribuíram para a 

definição e a caracterização da autonomia. Detalhamos, no Quadro 04, os referenciais 

teóricos, as noções de autonomia atribuídas e os elementos de análise relacionados à 

autonomia nessas dissertações. 

As dissertações analisadas apresentam importantes elementos relativos à discussão 

acerca da autonomia docente. Dentre as noções apresentadas, a que mais se aproxima da ideia 

que adotamos em nosso estudo é evidenciada por Annunciato Neto (2008), que a considera 

como um elemento da competência profissional e da qualidade do trabalho docente.  

Em relação aos três artigos relacionados à temática da autonomia docente, todos se 

tratam de pesquisas de natureza qualitativa. Como já afirmamos, um deles foi um estudo do 

tipo estado da arte, enquanto que, para a elaboração dos outros dois, foram realizadas 

pesquisas teóricas ou empíricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/results.php?words=%22Maura+Maria+Morita+Vasconcellos%22
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/results.php?words=%22Maura+Maria+Morita+Vasconcellos%22
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QUADRO 05: Referenciais teóricos, noções de autonomia e elementos de análise nas dissertações 

 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO REFERENCIAIS TEÓRICOS 

UTILIZADOS 

NOÇÃO DE AUTONOMIA ATRIBUÍDA PELO 

AUTOR 

ELEMENTOS DE ANÁLISE 

RELACIONADOS À 

AUTONOMIA 

Autonomia e trabalho 

docente: discurso de 

professores do ensino 

superior 

Contreras (2002), Demo 

(2000), Freire (2003), 

Anastasiou (2002), Rios 

(1993, 2001, 2002, 2006), 

Tardif (2002) e Vásquez 

(1975). 

A autonomia como elemento fundamental 

da competência profissional e da qualidade 

do trabalho docente. 

- Autonomia pedagógica; 

- Autonomia política; 

- Autonomia técnica. 

Docência no ensino 

superior: dilemas e 

desafios do professor 

iniciante 

Imbernón (2006), Alves 

(2008), Freire (2007), 

Sacristán (1999, 2000), Nóvoa 

(1997), Zeichner (1997), 

Bolzan (2006), Perrenoud 

(2002), Rios (2005), Contreras 

(2002). 

A autonomia como atitude política de 

pensar por si próprio que se desenvolve na 

experiência individual e coletiva e está 

relacionada à tomada de decisões nas 

situações profissionais que se apresentam 

no trabalho docente. 

- Dimensões da 

autonomia (individual e 

coletiva); 

- Autonomia relativa na 

tomada de decisões; 

- Autonomia como 

processo. 

NUPES: Protagonista da 

política para educação 

superior brasileira? 

(1989-2005) 

Sguissardi (2000), Sguissardi 

e Silva Jr. (2005), Durham 

(2005), Schwartzman (1996), 

Chaui (2003), Fávero (2004), 

Schugurensky (2003), 

Sobrinho (2003). 

Autonomia universitária como elemento 

necessário à gestão universitária para 

garantir a identidade da instituição e a 

liberdade de pensamento em relação ao 

Estado e à Igreja em meio a um ambiente 

que contribui para a subordinação à lógica 

do mercado e aos processos de avaliação 

externa. 

- Autonomia científica; 

- Autonomia financeira; 

- Autonomia didática. 

O professor universitário 

na sociedade 

administrada: expressões 

da violência no ensino 

superior privado 

Adorno (1986, 2003, 2004, 

2008); Horkheimer (2007) e 

Marcuse (1979). 

Autonomia como liberdade para orientar-

se no mundo e como poder para tomar 

decisões e para participar na elaboração de 

materiais de trabalho e método avaliativo.  

- Autonomia no trabalho 

docente: elaboração do 

curso e avaliação do 

aluno. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Diante da impossibilidade de realizarmos a análise de referencial teórico sobre 

autonomia em uma produção do tipo estado da arte, analisaremos apenas os outros 02 artigos: 

um elaborado a partir de pesquisas teóricas e o outro a partir de pesquisas empírica. Os 

autores citados, como principais referências teóricas nesses artigos, para a definição e a 

caracterização da autonomia estão discriminados no Quadro 06. 
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QUADRO 06: Referenciais teóricos e noções de autonomia nos artigos científicos 

 

TÍTULO DO ARTIGO REFERENCIAIS 

TEÓRICOS 

UTILIZADOS 

NOÇÃO DE AUTONOMIA ATRIBUÍDA PELO AUTOR 

Saberes, identidades, 

autonomia na cultura 

docente da educação 

profissional e tecnológica 

Ball (2005), Beck, 

Young (2008), Habermas 

(1987), Fartes (2008), 

Bernstein (1996), 

Giddens (1991), Caria 

(2007). 

Autonomia como elemento de poder capaz de superar a 

racionalidade instrumental e promover a reconstrução racional 

da sociedade a partir de uma prática reflexiva e comunicativa. 

Gestão e autonomia 

escolar: um estudo 

comparado 

Brasil/Portugal 

Barroso (2008), Martins 

(2002, 2007), O’Donnell 

(1986), Castel (2005), 

Cabral (2003), Faoro 

(1979). 

Autonomia como elemento que supera a racionalidade 

burocrática (que regulamenta as escolas e com faz dela uma 

organização cumpridora do conjunto normativo 

regulamentador) em busca da racionalidade pedagógica (que 

concebe a escola como uma organização profissional que 

possui relativa autonomia pedagógica e financeira). 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Em ambos os artigos analisados, a autonomia se apresenta como um elemento que 

contribui para a superação de uma racionalidade (instrumental e burocrática) e a instauração 

de outra (comunicativa e pedagógica). 

 

Campos e Sujeitos de Pesquisa 

 

As pesquisas foram realizadas nos seguintes campos de investigação: universidades 

públicas (federais e estaduais); universidades privadas; e faculdades isoladas (sem especificar 

se públicas ou privadas). Apenas o artigo de Martins (2011) retoma resultados de uma 

pesquisa empírica, em que a autora realiza um estudo comparado entre a gestão e a autonomia 

escolar no Brasil (estado de São Paulo) e em Portugal. 

Os sujeitos investigados também foram diversos: diretores de unidades; 

coordenadores de curso; professores; alunos. Os sujeitos que participaram da pesquisa 

apresentada por Martins (2011) foram dirigentes de escolas brasileiras (gestores paulistas 

interessados em seu próprio desenvolvimento profissional) e portuguesas (gestores que 

integravam um seminário de pesquisa ministrado na Universidade de Lisboa, em um 

programa de mestrado destinado a gestores da rede de escolas). Todos os interlocutores, 

durante a realização da pesquisa, estavam participando de processos de formação continuada. 

Um dos estudos realizou apenas a análise de documentos. 
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Procedimentos de Coleta de Dados e de Análise 

 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta: pesquisa documental (03 

pesquisas); observação de aulas (02); grupos de discussão (01); entrevistas semiestruturadas 

(09); e narrativas (02). A abordagem das pesquisas foi qualitativa e os procedimentos de 

análise foram: análise de conteúdo (09), método hermenêutico-dialético (01) e abordagem 

filosófica de Habermas, mais especificamente sua teoria da ação comunicativa (01). Uma das 

pesquisas contou com o uso do software de sistematização de dados qualitativos N Vivo 9. 

 

2.3.4.3. Resultados 

 

No que se refere aos resultados, destacamos os seguintes: a autonomia deve ser 

entendida como um princípio fundamental no trato com o conhecimento e na constituição de 

processos inovadores; o Estado tem atuado de modo a reduzir o papel da universidade no que 

se refere a três pilares: autonomia científica, financeira e didática; as avaliações institucionais 

não têm contribuído para promover mudanças no sentido de se implementar melhorias nas 

práticas pedagógicas autônomas.  

Identificamos em nosso levantamento algo semelhante a uma importante conclusão 

relacionada às pesquisas, apresentada por Martins e Silva (2011): “assinale-se que o próprio 

conceito de autonomia, em alguns casos, é apresentado não tanto como categoria de análise, 

mas antes como objeto empírico passível de simples verificação” (p. 241-242).  

 

Em síntese, a revisão da literatura permitiu-nos compreender avanços e recuos 

quando se tem tratado a questão da autonomia didático-científica do professor que atua na 

Educação Superior. Foi possível perceber que as produções, apesar de explorarem muitos 

aspectos em que ela se realiza, não enfocaram sua realização em momentos de reforma 

curricular.  

Como temos afirmado, a autonomia docente tem sido reconhecida como um tema 

relevante pelo fato de ser uma maneira do professor assumir a dimensão profissional de seu 

trabalho educativo, o qual consiste na execução de uma atividade que exige formação 

profissional, pois requer o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades específicas. A 

postura que o docente resolve adotar direciona a sua prática pedagógica e tem rebatimentos na 

formação educativa que ele promove.  
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As produções que abordam a questão da autonomia do professor formador registram 

a importância da autonomia para o desenvolvimento do trabalho docente na educação 

superior. As pesquisas analisadas reforçam a ideia de que a autonomia docente é um tema 

importante a ser estudado, uma vez que essa característica da prática docente tem sofrido 

modificações que precisam ser repensadas, a fim de contribuir para que a universidade 

cumpra seu papel propositivo perante a sociedade. A compreensão a respeito desse fenômeno 

mostra-se, portanto, necessária no cenário atual. Essa é mais uma indicação da necessidade de 

um estudo que analise a forma como essa autonomia docente se manifesta no contexto de 

reformas curriculares. 
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3. A NOÇÃO DE AUTONOMIA EM DIFERENTES CAMPOS DO 

CONHECIMENTO 

 

A palavra autonomia, de origem grega, significa a capacidade de se autogovernar
14

. 

Aparece na literatura acadêmica vinculada, muitas vezes, à noção de participação social ou à 

ideia de ampliação da participação política, de descentralização ou de desconcentração do 

poder. Por ser tomado como foco das discussões nos campos da administração, da filosofia, 

da política, da sociologia, da psicologia, do direito, dentre outros domínios do conhecimento – 

e também no campo da educação –, o termo autonomia assume diferentes significados, a 

depender da área à qual esteja relacionado. 

No campo das teorias da administração, a autonomia é tomada no sentido de 

participação no poder e de participação nas decisões. Segundo Motta (2003), a luta pela 

participação autêntica
15

 aconteceu no contexto de consolidação do capitalismo (meados do 

século XX), em que se buscava minimizar a opressão e a dominação que as organizações 

impunham sobre os trabalhadores. Nesse contexto, surge também o conceito de autogestão
16

, 

que se refere ao sistema em que uma coletividade se auto-administra. Nesse caso, “não se 

trata de participar de um poder, mas sim de ter um poder” (MOTTA, 2003, p. 372). 

Ainda sobre o conceito de autogestão, Martins (2002) afirma que ele assume 

diferentes sentidos, sendo tomado como sinônimo de termos anglo-saxões equivalentes: 

democracia industrial; autogoverno; autodeterminação. Em francês, o termo é utilizado, por 

vezes, como co-gestão e, em outras ocasiões, equivalendo à participação e à autonomia. No 

contexto da autogestão, 

 

[...] a autonomia constitui o paradigma que orienta os movimentos de 

trabalhadores para a prática de ação direta contra o capital, propondo a 

superação de antagonismos fundantes das relações sociais de produção: a 

                                                 
14

 Conforme Dicionário Eletrônico Houaiss de língua portuguesa 1.0. 
15

 O autor ressalta quatro feições que a participação adquiriu nesse contexto. A primeira, a participação 

conflitual, desenvolveu-se por meio de movimentos sociais de contestação contra o modelo de administração 

taylorista, com o objetivo de garantir uma maior distribuição do poder
15

, uma vez que os trabalhadores não 

participavam dos processos decisórios. A participação funcional, segunda feição, refere-se às reuniões realizadas 

entre patrões e empregados, nos diversos níveis da organização. Uma terceira participação, a administrativa, por 

sua vez, ocorre por representação a partir, por exemplo, da formação de comissões. Sobre essas comissões, 

Motta (2003, p. 372) afirma que: [...] são muito semelhantes a algumas experiências no plano da administração 

da educação, especialmente em termos de universidade, no que se refere a órgãos de representação discente, ou a 

órgãos colegiados que reúnem representantes tanto do corpo docente quanto do corpo discente. A última 

participação apresentada por Motta (2003) é denominada de co-gestão e pode implicar tanto co-decisão 

(participação de natureza deliberativa e normativa que um órgão de representação pode assumir) quanto direito à 

consulta (participação de natureza consultiva), a depender da situação. 
16

 Ao tratar do contexto escolar, o autor faz distinção entre a autogestão pedagógica (dinâmica do trabalho 

pedagógico) e a autogestão institucional (administração do estabelecimento de ensino). 
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divisão entre o trabalho intelectual e manual; a cisão entre quem decide e 

quem executa; a separação entre dirigentes e dirigidos, enfim, indica uma 

nova distribuição de poder. (MARTINS, 2002, p. 220) 

 

Em termos administrativos, então, o exercício da autonomia exige uma mudança nas 

relações sociais, por meio da eliminação das hierarquias. Tal mudança pode envolver, por 

exemplo, a eleição de delegados que atuem em atividades específicas por tempo determinado. 

Era nesse sentido que o projeto autogestionário buscava a participação e o controle operário 

sobre a gestão (autogestão), e não apenas a participação nas decisões (co-gestão).  

Cornelius Castoriadis (1922-1997)
17

 definia a autonomia como um empreendimento 

da humanidade, um programa de reflexão filosófica sobre o indivíduo desde a antiguidade, ou 

seja, como: 

 

[...] o pressuposto e ao mesmo tempo o resultado da ética tal como a viram Platão ou 

os estóicos, Spinoza ou Kant [...] Se à autonomia, à legislação ou à regulação por si 

mesmo, opomos a heteronomia, a legislação ou a regulação pelo outro, a autonomia 

é minha lei, oposta à regulação pelo inconsciente que é uma lei outra, a lei de outro 

que não eu. (CASTORIADIS, 2007, pp. 123-124). 

 

No âmbito da política, a autonomia está relacionada à construção da democracia 

desde Rousseau. A liberdade – princípio que inspirou o pensamento democrático – foi 

entendida por Rousseau como sinônimo de autonomia, ou seja, a sociedade seria capaz de dar 

leis a si própria. 

No entanto, o entendimento acerca do que significa sociedade democrática vem se 

transformando ao longo do tempo e, com isso, a noção de autonomia também tem se 

modificado. Na Antiguidade Clássica e na Idade Média, a democracia estava ligada à ideia de 

que cada indivíduo era soberano e participava diretamente (sem intermediários) da sociedade 

política. Com o fortalecimento do Estado liberal, no século XIX, surgiu a compreensão de que 

os indivíduos deveriam participar de decisões a serem tomadas por uma coletividade, 

mediante a regra da maioria. A noção de sociedade democrática passou, então, a ser 

concebida não mais a partir dos indivíduos, mas mediante a atuação dos grupos, sindicatos, 

organizações, que possuíam uma autonomia relativa diante do governo central. 

As discussões atuais sobre as sociedades democráticas têm girado em torno da 

ressignificação dos direitos individuais, o que remete, mais uma vez, à reflexão acerca dos 

novos sentidos atribuídos à autonomia. Sobre isso, Martins (2002, p. 209) acrescenta que: 

 

[...] o debate sobre as transformações das sociedades democráticas e de seus 

mecanismos de funcionamento resvala do tema da participação social e 

                                                 
17

 Filósofo, economista, psicanalista francês e grande defensor do conceito de autonomia política no século XX. 



63 

 

 

 

política de indivíduos para a complexidade de que se reveste a questão da 

distribuição do poder nessas sociedades, isto é, a representação. Nesse 

sentido, o tema da representação política como elemento fundante de 

relações democráticas tem permeado o debate acadêmico e as lutas de 

trabalhadores e de estudantes, cuja preocupação central sempre foi a de 

aperfeiçoar a democracia, ou a de romper com ela, buscando nas ideias 

socialistas inspiração para movimentos denominados autonomistas e/ou 

participacionistas. 

 

Podemos perceber que os sentidos conferidos à noção de autonomia, no âmbito da 

política, relacionam-se também à distribuição do poder, o qual se expressa de diferentes 

formas, a depender do sistema adotado. Nesse contexto, a autonomia envolve, então, 

participação social e política nas decisões, que ocorre a partir da alternância conflituosa de 

interesses, entre o individual e o coletivo. A respeito dessa dimensão coletiva que o conceito 

possui, Castoriadis (2007) afirma que a autonomia pode ser definida como uma relação social, 

uma vez que “[...] não podemos desejar a autonomia sem desejá-la para todos e que sua 

realização só pode conceber-se plenamente como empreitada coletiva.” (CASTORIADIS, 

2007, p. 129). Dessa forma, a autonomia não pode ser considerada uma resposta que se basta 

em si mesma e nem pode ser separada do contexto social, uma vez que é exercida a partir de 

interesses individuais e coletivos. 

Como já dissemos, a autonomia está relacionada também à ideia de liberdade: “é 

com ela, a autonomia, penosamente construindo-se, que a liberdade vai preenchendo o 

‘espaço’ antes ‘habitado’ por sua dependência” (FREIRE, 1996, p. 105). Mas essa liberdade 

se constrói em meio a condicionantes históricos, culturais, econômicos que atuam sobre as 

relações sociais, nas quais emerge a própria autonomia. Cabe aqui destacar, como afirma Rios 

(2008, p. 123-124), que a autonomia é sempre relativa, não em oposição ao que é absoluto, 

mas no sentido de que ocorre sempre na relação social: 

 

Autonomia não significa independência. Ela é sempre relativa, não no 

sentido que o senso comum dá a esse adjetivo. Afirma-se, comumente, que 

alguém tem uma “autonomia relativa”, ou uma “liberdade relativa”, 

querendo com isso dizer-se que se tem um pequeno grau de liberdade ou de 

autonomia. Ora, a autonomia e a liberdade são sempre relativas, isto é, elas 

são algo que se experimenta em relação, no convívio com outras pessoas. 

 

Para fins desta pesquisa, podemos sintetizar as noções de autonomia apresentadas em 

diversos campos do conhecimento, retendo a ideia de autonomia como participação nas 

decisões, que ocorre mediante o conflito de interesses individuais e coletivos que permeiam 

as relações sociais. 
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3.1. A autonomia no campo da educação 

 

No âmbito da educação, podemos afirmar que, se a autonomia está relacionada ao 

governo de si, uma instituição escolar autônoma é aquela que governa a si própria. Conforme 

salienta Martins (2002), semelhantemente ao que percebemos em outros campos, a discussão 

do conceito de autonomia na educação remonta à noção primeira elaborada no interior da 

filosofia grega. Naquele momento, a formação autônoma era considerada como o processo 

dialógico em que o educando procurava respostas para suas próprias perguntas. Aos poucos, o 

conceito foi ganhando novo sentido, na medida em que a busca por uma educação 

antiautoritária foi contribuindo para se construir a noção de autonomia dos alunos e da escola. 

As doutrinas que servem de fundamento às denominadas teorias pedagógicas 

libertárias e ativas, por exemplo, propõem-se a modificar os objetivos da educação, 

transformando o papel do aluno na escola e no aprendizado. As tendências pedagógicas 

libertárias se contrapõem à pedagogia tradicional, propondo a livre expressão da criança e 

colocando-a no centro do processo de ensino. Nas pedagogias ativas, por sua vez, a busca pela 

construção de indivíduos autônomos contribuiu para que se colocasse o ensino no centro, mas 

no sentido de compreender que ele seria o grande responsável por promover o 

desenvolvimento da criança e, nessa perspectiva, o professor assumiria o papel de orientador 

na relação (MARTINS, 2002). 

No contexto atual, percebemos a disseminação da ideia de autonomia como projeto 

de formação educacional, mas que precisa ser percebida como um projeto que se 

desenvolverá dentro dos limites impostos pelas forças presentes na sociedade. As 

possibilidades e os limites para o exercício da autonomia decorrem historicamente de um 

conjunto de fatores. Martins (2002, p. 230) sintetiza com bastante clareza de que maneira, no 

campo da educação, a autonomia está condicionada ao contexto e, sendo assim, sobrevive em 

meio a algumas possibilidades, mas também a uma diversidade de limites: 

 

Em regra, no debate da área, predominavam os mesmos princípios 

norteadores das lutas de trabalhadores que reivindicavam autonomia perante 

o capitalismo social ou o capitalismo de Estado nos moldes soviéticos: a 

urgência de tirar o excessivo controle da escola das mãos do Estado, para 

que a educação formal pudesse exercer seu papel na construção de uma 

sociedade realmente democrática. Para tanto, as escolas deveriam construir 

um projeto pedagógico autônomo e articulado ao conjunto das lutas políticas 

que pretendiam romper com o tecnicismo, o racionalismo, a divisão técnica 

do trabalho, a fragmentação do conhecimento, em suma, a separação entre 

quem planeja e quem executa. Nesse sentido, a autogestão de escolas 

aparece como a possibilidade efetiva de se romper com a tradição 
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centralizada, burocratizada e antidemocrática de administração, 

planejamento e avaliação no âmbito educacional. No entanto, em geral, as 

experiências autogestionárias em educação esbarraram nos limites da 

normatização externa da própria área e pelas relações sociais gerais que 

impregnam a dinâmica de funcionamento das sociedades. Assim, as escolas 

não podem ser completamente autônomas, pois uma autogestão que se refira 

não somente às técnicas e formas de ensino, mas também aos objetivos do 

ensino, não parece possível porque, queira-se ou não, a escola continua 

sendo uma instituição a serviço de fins sociais determinados por amplo 

conjunto de fatores. 

 

Mais uma vez, retomamos a ideia de que a autonomia é sempre relativa, ou seja, ela 

ocorre nas relações sociais, que apresentam condicionantes ao seu exercício e 

desenvolvimento. Em meio a esses condicionantes sociais, a autonomia do professor será 

ampliada na medida em que desempenhe suas atividades não apenas como executor de 

técnicas de ensino, mas como um intelectual, que decide acerca dos objetivos de sua atuação, 

assumindo um compromisso ético e político que contribua para a formação de indivíduos 

críticos. 

 

3.1.1.   A autonomia docente 

 

Entendemos que a autonomia não é homogênea entre os docentes, uma vez que ela se 

realiza na vivência. Se as experiências são diferentes, o exercício e o desenvolvimento da 

autonomia também o serão. Partindo desse pressuposto, tomaremos como ponto de partida, 

enquanto referencial teórico de nossa investigação acerca da autonomia, os estudos 

desenvolvidos por Contreras (2012), em que apresenta diversas formas de realização da 

autonomia docente, a qual se expressa de diferentes maneiras a depender das concepções que 

se tenha a respeito da educação. 

Em seu livro “A autonomia de professores”, Contreras (2012) elucida o significado 

dessa expressão, por meio de diversas estratégias, a fim de avançar na compreensão de 

problemas educativos e políticos a ela relacionados. O autor inicia sua obra registrando que o 

tema da autonomia profissional passou a fazer parte dos slogans pedagógicos, ou seja, seu 

uso recorrente desgastou e esvaziou seu significado, promovendo a falsa impressão de que se 

trata de um consenso e, assim sendo, dispensa discussão. É fato, no entanto, que, apesar dessa 

aparente uniformidade de opiniões, à palavra autonomia são atribuídos diferentes sentidos, a 

depender das pretensões de quem dela faz uso. Cabe registrar, então, que o conceito de 
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autonomia, além de sofrer modificações de acordo com a área de conhecimento à qual esteja 

relacionado, também assume diferentes acepções no interior do próprio campo da educação. 

O autor alerta para a importância de se esclarecer as noções em torno da autonomia, 

pois ela possui um valioso significado que precisa ser resgatado e reconstruído: a 

emancipação, entendida como a liberação profissional e social das opressões, como a 

superação das distorções ideológicas, como consciência crítica e como “processo coletivo 

dirigido à transformação das condições institucionais e sociais do ensino” (CONTRERAS, 

2012, p. 211). Tal esclarecimento se faz necessário também porque o sentido de autonomia 

que o professor decide adotar direciona a sua prática profissional, uma vez que a forma como 

ele pensa possui íntima relação com a maneira como ele encara a realidade e decide nela se 

inserir. 

O autor entende a autonomia profissional como uma qualidade do ofício
18

 

docente, tanto em relação ao que a docência de fato é (em sua materialidade) quanto no que 

se refere às suas aspirações (ao que dela se espera e também ao que não se espera). O autor 

inicia a discussão sobre as qualidades profissionais a partir do que foi perdido ou está ausente 

na profissão professor. Nesse sentido, retoma o debate acerca da proletarização dos 

professores, teoria que se fundamenta na tese de que “o trabalho docente sofreu uma 

subtração progressiva de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de 

controle e sentido sobre o próprio trabalho, ou seja, à perda de autonomia” (CONTRERAS, 

2012, p. 37).  

Tais perdas estão relacionadas tanto às transformações nas condições de trabalho do 

professor quanto às próprias atividades que realiza. Submetido ao controle estatal, que 

estabelece os direcionamentos a serem tomados pelo trabalho docente, o professor passa a 

depender dos processos de racionalização, que são definidos por Contreras (2012, p. 39) como 

aqueles “pelos quais a ação se submete ao planejamento prévio, segundo o qual se 

determinam regras e procedimentos lógicos de decisão, bem como as metas que devem ser 

alcançadas”. Segundo o autor, racionalização envolve, pelo menos, três fenômenos: a 

separação entre a concepção e a execução (trabalhador como mero executor de tarefas); a 

desqualificação (perda de habilidades para planejar, compreender e agir); e a perda de 

controle do próprio trabalho (submissão ao controle e às decisões do capital). 

Apesar de o Estado, frequentemente, buscar formas de atuar que atendam a 

necessidades concretas da população, as quais caminham, em geral, na mesma direção da 

                                                 
18

 É importante registrar que Contreras (2012) não apresenta distinção semântica entre os termos ‘ofício’ e 

‘profissão’. 
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lógica do capital, ele não consegue constituir uma racionalização total do trabalho docente e é 

nesse espaço de relativa autonomia que o professor pode cumprir seu papel, na perspectiva da 

transformação: 

 

A realidade variada e variável das situações humanas e de suas 

características exige, pelo menos, uma adaptação às diferentes circunstâncias 

e casualidades. Isso quer dizer que é impossível separar por princípio a 

concepção da execução no ensino. Necessariamente, o professor detém um 

nível de autonomia e de planejamento em seu trabalho. (CONTRERAS, 

2012, p. 49, grifos nossos) 

 

Contreras (2012) evidencia a necessidade de questionar se a reivindicação, por parte 

dos professores, pelo reconhecimento de seu profissionalismo é ou não uma forma adequada 

de se pensar a autonomia, uma vez que essa associação pode significar uma estratégia 

alternativa à proletarização
19

, ou seja, ao controle exercido sobre os docentes. O autor adverte 

que a luta pelo reconhecimento profissional no intuito de fugir da proletarização pode assumir 

sentidos distintos: de um lado, significa a resistência à perda da qualidade na atividade da 

docência; de outro lado, denota a simples busca pela obtenção de status ou remuneração. 

Pelas armadilhas que a busca pelo profissionalismo apresenta, o autor advoga que 

essa não se constitui como o modo mais adequado de se pensar a autonomia. Sugere, então, 

que ressituemos o significado do conceito de autonomia não em sua relação com o 

profissionalismo, mas entrando no âmbito das qualidades e características do trabalho do 

professor enquanto profissão educativa, fixando-nos mais no que o trabalho docente tem de 

educativo do que no que ele teria de profissão. Isso significa “definir a autonomia como 

qualidade educativa, e não como qualidade profissional, do trabalho docente” 

(CONTRERAS, 2012, p. 77). 

Ao considerar que ainda existem valores tipicamente profissionais que devem ser 

analisados no contexto de dimensões próprias do trabalho do professor, o autor está 

defendendo a ideia da necessidade de se reivindicar por uma profissionalidade docente. Para 

ele, apenas dessa maneira é possível recuperar uma concepção de autonomia profissional 

docente a partir da própria natureza educativa do trabalho, e não por estratégias ideológicas da 

profissionalização. 

                                                 
19

 Contreras (2012) retoma os estudos realizados por Derber (1982) que, ao analisar o processo de proletarização 

vivenciado pelos trabalhadores industriais, diferenciou duas formas, ambas relacionadas aos trabalhos que 

possuem um componente intelectual: a proletarização técnica (que produz perda de controle sobre as formas de 

realização do trabalho) e a proletarização ideológica (que leva à perda de controle sobre os propósitos sociais 

para o qual o trabalho se dirige). Para este autor, a acomodação decorrente da proletarização ideológica ocorre de 

duas maneiras, quais sejam: a dessensibilização ideológica (não reconhecimento da perda de controle em relação 

à finalidade social do trabalho) e a cooptação ideológica (reformulação dos próprios objetivos morais, tornando-

os compatíveis com os da organização para a qual se trabalha). 
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Contreras (2012, p. 82) define o termo profissionalidade como as “qualidades da 

prática profissional dos professores em função do que requer o trabalho educativo”. Pensar 

em profissionalidade, então, seria um modo de resgatar o que há de positivo na ideia de 

profissional relacionada ao trabalho do professor, ou seja, os valores assumidos nessa 

profissão necessários ao desempenho profissional. Nesse sentido, vale a pena lutar pela 

profissionalidade docente, pois isso nos remeteria a reivindicar pela garantia de muitas 

qualidades requeridas pelo trabalho educativo, as quais envolvem não apenas o desejo de 

maior status mas também de melhor formação, de integridade, de compromisso, de 

responsabilidade, de habilidade para enfrentar novas situações, entre outras. A reivindicação 

pelos direitos dos educadores também é defendida por Freire (1996) como parte importante da 

prática docente enquanto prática ética: 

 

A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser 

entendida como um momento importante de sua prática docente, enquanto 

prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que 

dela faz parte. [...] Um dos piores males que o poder público vem fazendo a 

nós, no Brasil, historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, é 

o de fazer muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso, pela 

educação pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo 

fatalistamente cínico que leva ao cruzamento dos braços. “Não há o que 

fazer” é o discurso acomodado que não podemos aceitar (FREIRE, 1996, p. 

74). 

 

É nesse contexto que a autonomia adquire um sentido especial, pois, sendo 

considerada uma qualidade educativa do ofício do professor, deve ser compreendida como 

um elemento essencial da profissionalidade docente que está atrelado ao processo de decisão 

sobre as formas de realização dos propósitos educativos, desenvolvido nos limites dados 

pelas relações de força presentes na sociedade. Pelo fato de a autonomia envolver decisões – 

que nunca são unilaterais –, precisamos compreendê-la sempre como uma autonomia relativa, 

no sentido apresentado por Rios (2005), ou seja, como uma ação desenvolvida nas relações 

sociais. A autonomia, então, “não é isolamento e não é possível sem o apoio, a relação e o 

intercâmbio” (CONTRERAS, 2012, p. 31). 

A autonomia é uma característica que o professor projeta sobre a sua prática, mas seu 

conteúdo, significado e realização não são fixados definitivamente, uma vez que estão 

condicionados a fatores sociais, culturais, históricos, institucionais e trabalhistas em relação 

aos quais o próprio docente, imbuído de suas concepções individuais, sofre e exerce 

influência. Sobre isso, Contreras (2012, p. 99) afirma que “[...] o ensino é um trabalho 

irremediavelmente cheio de condicionantes, muitos deles também plenamente justificáveis, 
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dada a natureza social, pública, da educação”. O desafio que está posto ao docente, então, 

consiste em identificar os limites e possibilidades do contexto no qual está inserido e dialogar 

de modo a promover uma educação que contribua para a melhoria da sociedade.  

A autonomia do professor se torna evidente a depender das decisões que toma em 

função da forma – mais adaptativa ou mais crítica – como ele dialoga e atua em relação aos 

fatores que o condicionam, no desenvolvimento de sua prática educativa. Contudo, só é 

possível ao professor tomar decisões profissionais quando ele dispõe de um conhecimento 

profissional – que é, ao mesmo tempo, particular (fruto de reelaborações a partir de suas 

experiências), compartilhado (intercambiado na socialização com outros professores) e 

diversificado (produto de diversas tradições e posições pedagógicas que influenciaram sua 

formação) – do qual extrai as reflexões, ideias e experiências necessárias à tomada de decisão 

(CONTRERAS, 2012). 

A respeito das concepções acerca do que significa a profissão docente e o que ela 

requer, Contreras (2012) apresenta três formas de compreensão da prática educacional, 

relacionando a cada perfil docente uma forma de expressão da autonomia requerida, conforme 

pode ser observado no Quadro 07: 

 

QUADRO 07: Perfis de professores e tipos de autonomia requerida 

 

PERFIS DE PROFESSORES TIPOS DE AUTONOMIA REQUERIDA 

Professor como especialista técnico Autonomia ilusória (incapacidade política) 

Professor como profissional reflexivo Autonomia das decisões profissionais 

Professor como intelectual crítico Autonomia profissional (emancipação) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os perfis de professores propostos pelo autor foram desenvolvidos em decorrência de 

tendências elaboradas a partir de uma aproximação teórica – e não empírica – a respeito de 

algumas formas de se entender o trabalho docente, a partir da relação entre pesquisa, 

conhecimento e prática profissional. O autor reconhece que uma análise do problema da 

autonomia simplesmente a partir dessas formas é insuficiente e, por isso, discute alguns 

limites e possibilidades de cada um desses perfis, a fim de formular de modo mais amplo e 

complexo os significados da autonomia profissional do docente. Em face desse breve 

delineamento a respeito de como tais perfis devem ser compreendidos, passaremos a 

caracterizá-los. 
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3.1.1.1. O professor como especialista técnico – a autonomia ilusória (incapacidade política) 

 

O primeiro perfil de professor apresentado por Contreras (2012) é aquele em que a 

prática profissional docente está pautada na racionalidade técnica, cuja ideia básica consiste 

no entendimento de que a atuação do professor incide na solução instrumental de problemas a 

partir da aplicação de um conhecimento teórico ou técnico, adquirido por meio da pesquisa 

científica. O docente é visto, então, como um técnico, um especialista que aplica 

rigorosamente as regras oriundas de conhecimentos científicos e pedagógicos, os quais 

servem de fundamento para a sua ação. 

Vale lembrar que a racionalidade técnica atrelada à formação de professores se 

constituiu, no Brasil, segundo a fórmula “3 + 1”, em que às disciplinas de conteúdo da área de 

referência, com duração de três anos, eram justapostas as disciplinas de natureza pedagógica, 

cuja duração prevista era de um ano. Uma formação de professores baseada na racionalidade 

técnica parece não contribuir para a preparação profissional, tal como afirma Pereira (1999, p. 

112): 

 

Parece consenso que os currículos de formação de professores, baseados no 

modelo da racionalidade técnica, mostram-se inadequados à realidade da 

prática profissional docente. As principais críticas atribuídas a esse modelo 

são a separação entre teoria e prática na preparação profissional, a prioridade 

dada à formação teórica em detrimento da formação prática e a concepção da 

prática como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos, sem um 

estatuto epistemológico próprio. Um outro equívoco desse modelo consiste 

em acreditar que para ser bom professor basta o domínio da área do 

conhecimento específico que se vai ensinar. 

 

Independentemente da forma como o conhecimento está estruturado no currículo, é 

importante observar que, se a prática do professor estiver vinculada a uma concepção 

positivista do conhecimento científico, o seu desempenho profissional se pautará nas 

seguintes ideias: o docente atribuirá uma relação hierárquica entre a prática educativa e o 

conhecimento, em que a primeira é sempre compreendida como uma derivação do segundo e 

está a ele subordinada; o professor procurará uma relação de causa e efeito entre os 

antecedentes e consequentes de suas práticas, como se fosse possível estabelecer razões 

meramente técnicas para os resultados educativos; e ele considerará que os resultados do 

processo educativo precisam ser fixos e bem definidos e, sempre que forem utilizados os 

meios mais adequados, as finalidades do ensino serão alcançadas. (CONTRERAS, 1999):  
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O teórico retoma os estudos de Shein
20

 para, dentre outras reflexões, explicar que a 

racionalidade técnica, ao hierarquizar a prática, acaba por deixar em segundo plano o 

componente das habilidades necessárias para o uso concreto dos conhecimentos básicos e 

aplicados. 

 

Este componente valoriza-se como algo ambíguo que, como afirma Shön 

(1983, p. 28), se torna inclusive incômodo chamá-lo de “conhecimento”. 

Desse modo, junto à hierarquia entre conhecimento teórico ou básico, e 

técnico ou aplicado, se estabelece outra entre os conhecimentos do saber e os 

relacionados com o fazer. Esta hierarquia se avalia tanto no status dos 

diversos especialistas nesses tipos de conhecimentos ou habilidades como na 

estrutura da formação que recebem. O esquema sob o qual se concebe o 

currículo profissional é um reflexo da hierarquia de subordinação do 

aprendizado prático ao teórico. (CONTRERAS, 2012, p. 102-103, grifos 

nossos) 

 

A concepção de currículo que expressa uma racionalidade técnica envolve entender 

o ensino como uma atividade direcionada a objetivos predeterminados e também 

compreender o conteúdo curricular como um conjunto de conhecimentos despersonalizados e 

estáticos, em que teoria e prática são processadas separadamente. Esse perfil despreza os 

aspectos da prática que estão relacionados ao imprevisto, às incertezas, ao dilema e ao 

conflito. 

O ensino aqui é concebido como um exercício técnico de aplicação teórica, o 

contexto é limitado até o ponto em que a teoria conseguir abarcar a realidade por meio de suas 

categorias, o propósito do ensino é o alcance de determinadas aprendizagens sem se analisar 

as circunstâncias em que esse aprendizado ocorre e, finalmente, a realização do ensino ocorre 

a partir do evitamento do conflito social e por meio da aceitação do que está posto no 

contexto mais amplo. 

Ao perfil de professor como especialista técnico o autor relaciona um tipo de 

autonomia que denomina de ilusória. Nesse sentido, retoma a metáfora do “expert infalível”
21

 

para definir o professor técnico que se preocupa em aplicar métodos a fim de reproduzir nos 

alunos os objetivos previamente definidos, os quais devem ser alcançados com eficiência e 

                                                 
20

 Shein, citado por Shön (1983), apresenta três componentes essenciais do conhecimento: 1) ciência ou 

disciplina básica (que fundamenta a prática); ciência aplicada ou de engenharia (que dá origem aos 

procedimentos de diagnóstico e de solução de problemas); e habilidade ou atitude (relacionado à atuação 

concreta, por meio da utilização dos componentes anteriores). 
21

 Elliott (1991) utilizou a metáfora do “expert infalível” para denominar o professor que, dentre outras 

características, preocupa-se mais com o rigor do que com a relevância do processo e, dessa maneira, sua prática 

prescinde de flexibilidade e sensibilidade em relação ao contexto em que atua. 
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eficácia. Outra metáfora que caracteriza esse perfil é a do professor como operário
22

, em 

relação ao qual Batista Neto (2007, s/p) comenta que: 

 

a fragmentação do trabalho em tarefas organizadas em cadeia, submetidas a 

uma fiscalização sistemática, deslocava o controle da relação pedagógica 

para fora da sala de aula, desapossando o professor e fazendo-o perder o 

controle sobre a sua própria esfera de trabalho. A intervenção de 

especialistas externos na preparação de planos, programas e projetos 

relativos a currículos, métodos de ensino, materiais didáticos e à avaliação é 

outro exemplo dessas alterações. Tais análises puseram em evidência ainda o 

aumento da carga de trabalho, o envolvimento em tarefas suplementares e a 

diminuição do tempo livre, fatos que estariam acarretando um desgaste 

prematuro do professor e deixando à mostra a desqualificação a que estava 

sendo submetido o trabalho do professor. 

 

A ação autônoma do especialista técnico não se associa à ideia de professor como 

pesquisador, uma vez que sua atividade fica reduzida à execução de um conjunto de 

habilidades e regras a serem seguidas. Contreras (2012) afirma que os docentes 

“despolitizam-se”, pois, a partir das determinações da política – que define os objetivos a 

serem alcançados pelo sistema educacional –, os especialistas e acadêmicos desenvolvem 

processos e materiais curriculares com o intuito de difundir as novas iniciativas curriculares 

estabelecidas. Desse modo, os professores especialistas técnicos atuam como meros 

reprodutores e executores dos objetivos oficiais. 

É importante ressaltar aqui que o professor especialista, ao assumir os objetivos 

oficialmente estabelecidos, não está deixando de decidir. Como afirma Freire (1996, p. 86), 

“ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. [...] A 

acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, 

intervenção na realidade”. Podemos afirmar, então, que, ao se “despolitizar”, os professores 

não deixam de atuar politicamente na reprodução de objetivos, uma vez que, ainda segundo 

Freire (1996), a educação é uma forma de intervenção no mundo, que pode implicar tanto o 

esforço de permanência, caracterizada pela reprodução da ideologia dominante, quanto o 

esforço de mudança, com fins ao desmascaramento de tal ideologia. 

 

                                                 
22

 Batista Neto (2007) também analisou quatro metáforas (o operário, o artesão, o artista e o “improvisador”, ou 

bricoleur) formuladas por Bourdoncle (1991, 1993), as quais guardam algumas relações com os modelos de 

professor descritos por Contreras (2012). Conforme registra Batista Neto (2007, s/p), as metáforas foram 

construídas “a partir da análise de concepções alternativas à do professor profissional, isto é, daquela que havia 

entronizado as profissões e propagado a crença de que na contemporaneidade se caminhava para uma sociedade 

organizada em torno de saberes e das profissões que os produziam e os aplicavam.”. 
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3.1.1.2. O professor como profissional reflexivo – a autonomia das decisões profissionais 

 

Um perfil alternativo de formação, o da racionalidade prática, é concebido como 

fundamento da ação do professor como profissional reflexivo. Enquanto o técnico despreza as 

capacidades humanas que não estão diretamente relacionadas à aplicação de uma teoria, o 

docente reflexivo articula seu conhecimento profissional acumulado para compreender os 

problemas vivenciados na prática, a fim de buscar novas maneiras de atuação que contribuam 

para transformar positivamente a situação. O professor reflexivo é capaz de questionar e 

redefinir as finalidades de sua prática, tomar decisões e agir de modo criativo durante sua 

ação pedagógica, a qual é compreendida em sua complexidade e singularidade. 

O perfil da racionalidade prática ganha relevância por “resgatar a base reflexiva da 

atuação profissional” (CONTRERAS, 2012, p. 118), elemento que foi desprezado pela 

racionalidade técnica. O autor cita que J. Elliott (1982, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993), ao 

reformular as ideias de professor como profissional reflexivo
23

 e de professor como 

pesquisador
24

, elaborou a noção de professor como pesquisador enquanto prática reflexiva, 

em que a prática educativa é compreendida como a prática de uma ética, em que determinados 

princípios educativos se concretizam na ação humana, em um processo dialético de influência 

mútua entre teoria e prática. 

O autor aponta uma importante diferença entre as atividades técnicas e as atividades 

práticas que foi evidenciada por Aristóteles: as primeiras estão ligadas à produção, em que os 

resultados diferem do processo e as ações possuem valor instrumental, enquanto as segundas 

se relacionam aos próprios valores e as boas atuações são em si um fim. Pereira (1999) 

diferencia a racionalidade técnica – em que a prática é considerada o local de aplicação de 

um conhecimento científico e pedagógico –, da racionalidade prática, em que a ação docente 

é compreendida como espaço de criação e reflexão e, desse modo, novos conhecimentos são 

gerados e modificados. A partir dessa comparação, o autor explicita de que forma essa nova 

concepção foi incorporada pela política educacional: 

  

                                                 
23

 A ideia de profissional reflexivo apresentada por Shön (1983, 1992) está relacionada, essencialmente, à ação 

de buscar novas soluções para os problemas vinculados à prática educativa, por meio de um processo de reflexão 

na ação, tendo “como preocupação fundamental transformar a situação levando-a para uma direção que lhe 

pareça melhor” (CONTRERAS, 2012, p. 123). 
24

 A noção de professor como pesquisador foi elaborada por Stenhouse (1977, 1983, 1984, 1985, 1987, 1991) e 

consiste em investigar e examinar, com senso crítico, sua própria atividade prática no intuito de identificar quais 

são os critérios de valor implícitos em sua prática que direcionam e expressam suas próprias finalidades 

educativas. 
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Com base na crítica ao modelo da racionalidade técnica e orientadas pelo 

modelo da racionalidade prática, definem-se outras maneiras de representar a 

formação docente. As atuais políticas para preparo dos profissionais da 

educação, no país, parecem consoantes com esse outro modo de conceber tal 

formação. As propostas curriculares elaboradas desde então rompem com o 

modelo anterior, revelando um esquema em que a prática é entendida como 

eixo dessa preparação. Por essa via, o contato com a prática docente deve 

aparecer desde os primeiros momentos do curso de formação. Desse 

envolvimento com a realidade prática originam-se problemas e questões que 

devem ser levados para discussão nas disciplinas teóricas. Os blocos de 

formação não se apresentam mais separados e acoplados, como no modelo 

anterior, mas concomitantes e articulados. (PEREIRA, 1999, p. 113) 

 

É fato que a política educacional – a exemplo da Resolução CNE/CP 01, de 18 de 

fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

– tem promovido mudanças no currículo dos cursos de formação de professores, buscando 

distanciar-se do formato inicial (“3 + 1”). Contudo, o mero deslocamento de componentes na 

estruturação curricular, em que os conhecimentos pedagógicos passam a ser diluídos ao longo 

do curso e não mais apenas no último ano de formação, não garante que a articulação entre os 

saberes disciplinares e os saberes pedagógicos se torne efetiva na prática educativa dos cursos 

de licenciatura. Mesmo se pautando na racionalidade prática como forma de contribuir para 

mudanças na concepção curricular, a política educacional não tem o poder de garantir a 

efetivação de tal articulação porque “[...] um currículo não é uma especificação que se limita a 

ser implementada na aula. O currículo necessita ser sempre interpretado, adaptado e, 

inclusive, (re)criado por meio do ensino que o professor realiza” (CONTRERAS, 2012, p. 

131). 

Ao retomar as ideias de Stenhouse, o teórico afirma que o currículo adquire uma 

centralidade pelo fato de que reflete o conteúdo do ensino tão necessário à prática docente. Na 

sua concepção, o currículo é entendido como uma forma de realizar ideias na prática e 

também o modo de reformular ideias à luz da prática. Esse é um dos elementos que distancia 

Stenhouse de Shön: enquanto para aquele a reflexão se realiza a partir de experiências com o 

currículo, para este a reflexão se realiza a partir das dificuldades e surpresas encontradas na 

situação educativa. 

Dos muitos pontos de aproximação entre as idéias de Shön e Stenhouse, destacamos 

a metáfora da prática profissional do professor como atividade artística, que é compreendida 

por ambos a partir da noção de que os valores educativos precisam ser evidenciados no 

desempenho profissional e o aprimoramento deve ser buscado e decidido na ação reflexiva 

sobre a própria prática educativa. A metáfora do professor como “improvisador” (ou 
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bricoleur) se aproxima das características apresentadas por este perfil, pois, conforme aponta 

Batista Neto (2007, s/p), refere-se à capacidade de ter iniciativa para tomar decisões criativas 

relacionadas aos conhecimentos, instrumentos e técnicas necessários à prática. 

 

A idéia do professor bricoleur aproxima-se, assim, do que Perrenoud (2001) 

descreveu como uma característica inerente a sua prática pedagógica. Em 

sua prática cotidiana, o professor se vê confrontado a situações singulares, 

por vezes inusitadas que desafiam sua capacidade resolutiva, visto que, 

sendo chamado a agir no imediato, o que supõe a tomada de decisões, 

faltam-lhe por vezes informações necessárias ao bom diagnóstico e ao 

encaminhamento prudente de soluções. [...] A tese do professor bricoleur 

tem o mérito de evidenciar aspectos teórico-práticos do trabalho docente que 

se afastam de uma condução de natureza racional e científica, fundada em 

conhecimentos pedagógicos e sociais, fazendo apelo a um saber-fazer 

criativo que diz respeito à capacidade de ajustar pedagogicamente objetos de 

intervenção a circunstâncias cotidianas. 

 

É a partir dessa compreensão de prática educativa como espaço de decisão que 

podemos relacionar o perfil de professor reflexivo com a noção de autonomia das decisões 

profissionais, uma vez que “a deliberação ou a reflexão sobre a relação entre as exigências de 

uma situação particular e o que é adequado para ela é algo que não pode vir decidido por 

nenhuma instância alheia aos que a praticam” (CONTRERAS, 2012, p. 142). Nesse sentido, a 

educação não pode ser determinada a partir de quem está fora e, por isso, as decisões 

educacionais tornam-se uma ação individual de reflexão do professor em relação a seu próprio 

trabalho. 

Neste segundo perfil de professor, o ensino é considerado uma prática reflexiva; o 

contexto interfere uma vez que o professor compreende que a sua prática profissional dialoga 

com o contexto social imediato no qual está inserida; o propósito do ensino está mais 

relacionado aos valores educativos que norteiam e movem as práticas do que os resultados 

obtidos como produtos temporais da aprendizagem; finalmente, a realização do ensino ocorre 

na situação em que o professor reflete na ação e atua como pesquisador de sua própria prática, 

além disso, a prática educativa é considerada a prática de uma ética. 

Antes de detalhar o terceiro perfil apresentado na teoria, acreditamos ser importante 

registrar a relação dicotômica que podemos perceber entre os dois primeiros: enquanto no 

perfil da racionalidade técnica a decisão sobre a prática educativa é responsabilidade de quem 

a ela é externo, ou seja, ao Estado, no perfil da racionalidade prática, as decisões educativas 

não contam com a participação da comunidade, ficando a cargo somente do próprio professor, 

enquanto profissional reflexivo. Sobre isso, o autor alerta que “deixar para a exclusiva decisão 

profissional, justificada em sua necessária autonomia, as decisões educativas, é resolver de 
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modo unilateral o que é plural” (p. 145). De fato, as concepções sobre a educação são plurais 

e também plurais serão as decisões acerca das práticas que concorram para as suas 

finalidades.  

 

3.1.1.3. O professor como intelectual crítico – a autonomia profissional (emancipação) 

 

Contreras (2012) apresenta o terceiro perfil de professor como intelectual crítico a 

partir das contradições e contrariedades que podem ser verificadas no perfil do professor 

reflexivo. A principal crítica ao perfil anterior consiste na compreensão de que a reflexão não 

é suficiente para responder a problemas relacionados à desigualdade e à injustiça que são 

vivenciadas no contexto educacional e, aliás, estão presentes em toda a sociedade.  

Dentre os limites que são evidenciados por diversos autores
25

 acerca do perfil do 

professor reflexivo e seus principais idealizadores (Shön, Stenhouse e Elliott), destacaremos 

os seguintes: 

 O fato de o perfil do professor reflexivo colocar toda a responsabilidade de decisão sobre 

os ombros do professor leva a supor que recairá sobre o docente também a missão de resolver 

todos os problemas educativos; 

 Ao apontar a necessidade dos professores evidenciarem valores educativos no 

desempenho profissional por meio de uma ação reflexiva sobre a própria prática, o perfil 

reflexivo não define o papel a ser desempenhado pelo professor na sociedade, uma vez que 

não explicita um conteúdo concreto para a sua reflexão e não assume uma posição sobre qual 

deve ser o compromisso social emancipador; 

 Ao entender o professor reflexivo como pesquisador de sua própria prática, o perfil reduz 

o âmbito de pesquisa aos problemas pedagógicos relacionados a ações particulares em sala de 

aula, o que limita a compreensão crítica do contexto social mais amplo.  

 

O perfil do intelectual crítico, apoiado na Teoria Crítica, a partir das ideias de 

professor como intelectual e de reflexão crítica, defende que os processos reflexivos são 

insuficientes para promover a consciência e a realização dos ideais de emancipação, igualdade 

e justiça pelo fato de que a reflexão dos professores “não os levaria a analisar sua experiência 

                                                 
25

 Contreras (2012) registra alguns autores que realizaram críticas ao modelo do professor reflexivo: Liston e 

Zeichner (1991); Zeichner e Gores (1990); Grundy (1987); Kemmis (1989); Lawn (1989); Whitty (1981, 1985), 

entre outros. 
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como condicionada por fatores estruturais, ou sua mentalidade como dependente do contexto 

da própria cultura e socialização profissionais” (CONTRERAS, 2012, p. 172). 

A noção de professor como intelectual, desenvolvida por Giroux (1983, 1986, 1990, 

1991) a partir das ideias de Gramsci de professor como intelectual orgânico na produção e 

reprodução da vida social, está relacionada à autoridade emancipadora, mediante a qual 

entende que os docentes devem se valer de seu conhecimento crítico para tornar 

problemáticos os pressupostos que sustentam discursos e valores que legitimam práticas 

acadêmicas e sociais. Nesse sentido, os professores são encarados como “intelectuais 

transformadores” da realidade social, capacitando seus alunos a pensar e agir criticamente. 

As discussões sobre a reflexão crítica foram fundamentadas na ideia de emancipação 

proposta por Habermas. Segundo Smyth (1986, 1987, 1991) e Kemmis (1985, 1987), tal 

reflexão crítica é uma condição necessária para que os intelectuais críticos desenvolvam 

processos de emancipação, uma vez que ela permite analisar e questionar as estruturas 

institucionais em que trabalham e assumir uma postura diante dos problemas sociais. Esse 

processo de reflexão não é neutro nem indiferente à ordem social e, dessa forma, é uma 

orientação à ação transformadora e à emancipação. “A reflexão crítica é libertadora” 

(CONTRERAS, 2012, p.181). 

Apesar de o perfil intelectual crítico surgir como uma tentativa de superar as 

limitações do perfil reflexivo, o autor reconhece, desde logo, que a nova proposta apresenta 

fragilidades por correr o risco de ser compreendida como uma imagem que não seja 

visualizada na prática ou por acabar impondo uma visão de mundo que se baseia em uma 

suposta universalidade
26

. Para evitar que se compreenda a crítica como uma ideia racional que 

tem valor universal, esclarece que a reflexão crítica não pode ser compreendida como um 

processo de saber que se constrói sobre uma base firme, segura e unificada. Ao afirmar isso, o 

autor evidencia sua aceitação à ideia de que todo conhecimento é parcial
27

: 

                                                 
26

 A respeito da universalidade, Contreras (2012) recorre ao estudo realizado por Ellsworth (1989), que põe em 

questão o entendimento dado à noção de crítica nos pressupostos racionalistas assumidos pelas “pedagogias 

críticas”. Segundo a autora, ao reforçar as regras da razão para defender proposições de validade universal, as 

teorias pedagógicas críticas acabam promovendo exclusões, pois falar em proposições de validade universal ou 

em regras universais do discurso é correr o risco de enunciar formas de conhecer que se apresentaram universais 

e racionais, mas esconder traços específicos do sujeito que se universalizou. A conclusão dessa constatação é que 

é falso o pressuposto de que podemos construir uma perspectiva crítica da educação e da sociedade que promova 

a libertação de todas as opressões e exclusões. 
27

 O risco de se compreender o modelo do professor intelectual crítico como imagens que não conseguem 

tradução prática foi alertado por Ellsworth (1989), ao criticar a visão racionalista da reflexão crítica que se diz 

comprometida com a emancipação como se seu significado fosse claro e universalmente compartilhado. 

Segundo a autora, o conteúdo orientador do processo de emancipação pode se tornar uma imposição de imagens 

que atuem como “mitos repressivos”, por ser impossível a visualização de um conteúdo específico na prática que 
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Todo conhecimento e toda voz é parcial, parcial no sentido de que é 

imperfeita, inacabada e limitada, porém parcial também no sentido de que 

projeta os interesses de uma parte sobre os de outras. E porque é parcial e 

partidário deve ser problematizado. Porém, não porque se tenha quebrado as 

regras da razão, mas porque é esta problematização que permite a crítica e, 

ao mesmo tempo, o reconhecimento de que nosso conhecimento não é único 

e de que inclusive cabe a possibilidade de que possa ser opressivo para 

outros (CONTRERAS, 2012, p. 198). 

 

A reflexão crítica proposta pelo terceiro perfil exige que o professor problematize 

suas concepções sobre a prática de ensino e a própria estrutura educacional em que se insere, 

discutindo qual o sentido político de sua ação e, consequentemente, estabelecendo um 

conteúdo concreto para os valores educativos: o papel do professor intelectual crítico e o 

propósito de sua atuação consistem em, a partir do reconhecimento das diferenças, não ser 

indiferente a elas
28

, mas contribuir para a superação das injustiças e desigualdades sociais. 

Essa noção de professor como intelectual reflexivo se aproxima da ideia de Freire (1996), 

quando afirma que o docente deve assumir uma postura vigilante contra todas as práticas de 

desumanização. 

A postura do professor que desenvolve sua atividade educativa a partir de uma 

perspectiva de reflexão na prática para a reconstrução social é apresentada por Pérez Gómez 

(1998) como uma característica do docente que realiza seu trabalho com autonomia. Ao 

assumir essa perspectiva, 

 

o professor/a é considerado um profissional autônomo que reflete 

criticamente sobre a prática cotidiana para compreender tanto as 

características dos processos de ensino-aprendizagem quanto do contexto em 

que o ensino ocorre, de modo que sua atuação reflexiva facilite o 

desenvolvimento autônomo e emancipador dos que participam no processo 

educativo (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 373). 

 

Sobre esse papel assumido pelo professor, Contreras (2012) apresenta o intelectual 

crítico como o professor que abandona a imagem utópica de realização definitiva de um ideal 

e assume uma nova utopia, que é plural, por não possuir significações unificadas, e que deve 

ser continuamente problematizada. Tal problematização tem a ver com relativizar nossas 

concepções, uma vez que “o erro na verdade não é ter um certo ponto de vista, mas 

absolutizá-lo” (FREIRE, 1996, p. 15).  

                                                                                                                                                         
se possa definir como modelo de interpretação. A alternativa para essa interpretação é reconhecermos nossas 

diferenças, aceitarmos nossa parcialidade e problematizarmos nossas próprias contradições e incoerências. 
28

 Contreras (2012) retoma a ideia de Munro (1991) de que reconhecer a diferença não deve levar à indiferença. 
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É nesse sentido que desenvolver qualidades educativas na prática docente vai além 

de identificar os problemas internos de sala de aula, pois requer maior sensibilidade em 

relação aos problemas sociais, os quais, direta ou indiretamente, estão presentes na ação 

educativa. Contreras (2012) alerta que todo esse processo de emancipação proposto pelo perfil 

intelectual crítico só será possível aos professores que tiverem consciência de interesses 

comuns e, principalmente, o desejo de ação transformadora, o desejo de superação de uma 

condição vivida. Caso contrário, essa proposta não passaria de uma imposição ideológica. 

A noção aqui apresentada de professor como intelectual é inspirada, conforme afirma 

Batista Neto (2007, s/p) na perspectiva cultural gramsciana, pois o professor ocupa uma 

posição estratégica no conjunto das relações sociais, atuando como mediador e “intérprete” de 

conteúdos de níveis e natureza diversos, utilizando-se para isso de meios pedagógicos e 

diferentes materiais didáticos. 

 

[...] o professor como intelectual posiciona-se ora na condição de mandatário 

da ordem social, política, cultural, em virtude função da conservadora da 

educação, como se referiu Hanna Arendt, ora como crítico dessa mesma 

cultura, porque o intelectual não é sinônimo de acumulação cultural e sua 

atividade ganha relevo quando vivida com autonomia e liberdade. É nessa 

perspectiva cultural que Mellouki e Gauthier (p. 556 e ss) sintetizam o papel 

de professor intelectual: herdeiro, crítico e intérprete da cultura. (BATISTA 

NETO, 2007, s/p). 

 

A autonomia do professor como intelectual crítico se constitui e se desenvolve em 

um processo de descoberta e transformação das diferenças, em oposição e resistência aos 

valores ideológicos dominantes, sendo guiado por valores de igualdade, democracia e justiça. 

Por aspirar à democratização da sociedade, a autonomia profissional dos professores tem 

propósito político e é “entendida como processo progressivo de emancipação” 

(CONTRERAS, 2012, p. 204) – compreendendo que os processos de emancipação são 

variados – e está ligada à autonomia social, definida como as “aspirações das comunidades 

sociais por criar seus próprios processos de participação e decisão nos assuntos que afetam 

suas vidas” (idem). 

A autonomia profissional do professor está relacionada ao que Freire (1996) chama 

de responsabilidade ética de marcar sua presença no mundo. “Presença que se pensa a si 

mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz mas também 

do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe” (FREIRE, 1996, 

p. 20). Essa presença se verifica quando o professor assume o compromisso de modificar as 

situações que impedem ou dificultam a realização de seus valores educativos, superando 

dilemas e conflitos. Significa o professor reconhecer-se como ser condicionado, mas não 
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determinado, reconhecer a História como tempo de possibilidade e não de determinismo, 

permitindo-se, por isso mesmo, ser marcado pelas influências sociais sem deixar de marcar 

sua própria presença. 

O intelectual crítico atua na formação da consciência crítica de seus alunos a fim de 

promover a transformação social, uma vez que o compromisso desse profissional consiste em, 

segundo Giroux, elaborar uma crítica das condições de trabalho como também uma 

linguagem de possibilidades que contribuam para construir “uma sociedade mais democrática 

e mais justa, educando seus alunos como cidadãos críticos e ativos, compromissados com a 

construção de uma vida individual e pública digna de ser vivida, guiados pelos princípios de 

solidariedade e de esperança” (CONTRERAS, 2012, p.177) 

Conforme evidencia Silva (2011), a teorização crítica desenvolvida por Giroux, em 

sua primeira fase
29

, questionava as teorias tradicionais, as quais, ao deixar de considerar o 

caráter histórico, ético e político do conhecimento, contribuíam para que o currículo 

reforçasse as desigualdades e injustiças sociais. Para Giroux, o currículo deveria estar 

relacionado ao conceito de “resistência”, pois deveria dar lugar à oposição, à rebelião e à 

subversão (SILVA, 2011). 

 No perfil de professor como intelectual crítico, a prática profissional está ligada a 

um processo de constante problematização; o ensino busca a emancipação de si e do outro; o 

contexto não se resume às quatro paredes da sala de aula, mas é uma relação entre interesses 

individuais e sociais; a realização do ensino é a própria busca pela emancipação. 

Ao analisarmos os três perfis de professor apresentados por Contreras (2012), 

podemos perceber que é a postura adotada para a realização de suas práticas educativas que 

vai definindo o grau de autonomia assumido pelo professor. Registramos, no Quadro 08, uma 

síntese das características apresentadas nos três perfis e reforçamos que se tratam de 

tendências teóricas que, apesar de possuírem limites, contradições e contrariedades, 

constituem-se possibilidades no sentido de contribuir para uma melhor compreensão da 

autonomia profissional exercida pelo professor. 

 

                                                 
29

 A primeira fase dos estudos de Henry Giroux esteve ligada não apenas à teoria social crítica mais ampla como 

também aos teóricos da Escola de Frankfurt, no que se refere à ênfase que esta última dava à dinâmica cultural e 

à crítica que fazia à racionalidade técnica. Os últimos livros de Giroux, no entanto, estiveram voltados para uma 

análise mais cultural do que propriamente educacional, embora continuassem relacionados à questão pedagógica 

e curricular (SILVA, 2011). 
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QUADRO 08 – Perfis de professores e Tipos de Autonomia 

 

Perfis de professor Professor como 

Especialista  

Técnico 

Professor como  

Profissional  

Reflexivo 

Professor como 

Intelectual  

Crítico 

Metáfora (ou 

noção) atribuída 

“Expert infalível” Artista Intelectual 

Tipo de autonomia 

exercida 

Autonomia ilusória Autonomia das decisões 

profissionais 

Autonomia profissional (emancipação) 

Fundamentação 

teórica 

 

Perfil fundamentado na 

racionalidade técnica: 

entendimento de que a atuação 

do professor incide na solução 

instrumental de problemas a 

partir da aplicação de um 

conhecimento teórico ou 

técnico, adquirido por meio da 

pesquisa científica. 

 

Perfil fundamentado na 

racionalidade prática 

(Aristóteles): entendimento de 

que a ação docente é um 

espaço de criação e reflexão e, 

desse modo, novos 

conhecimentos são gerados e 

modificados. 

Perfil fundamentado na Teoria Crítica, 

sobretudo na ideia de emancipação, de 

Habermas, entendida como liberação 

profissional e social das opressões e como 

superação das distorções ideológicas 

(ideologia dominante). Racionalidade 

comunicativa. 

Participação na 

tomada de decisão 

As decisões educativas ficam 

a cargo do Estado, que faz do 

professor um mero executor. 

As decisões educativas ficam 

a cargo do professor, 

excluindo a participação da 

comunidade. 

As decisões educativas ocorrem num 

processo coletivo de descoberta e 

transformação das diferenças, guiadas por 

valores de igualdade, democracia e justiça. 

Finalidades da 

Educação 

O Estado estabelece as 

finalidades da educação a 

partir do interesse do capital e 

o professor atua como 

executor. 

O professor estabelece as 

finalidades da educação a 

partir das situações 

problemáticas vivenciadas em 

sala de aula, sem reconhecer 

os condicionantes sociais. 

O professor compreende que sua atuação 

está situada política, social, histórica e 

culturalmente, por isso, as finalidades da 

educação se confundem com as próprias 

finalidades sociais rumo à emancipação. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Após essa breve caracterização dos perfis de professores, abordaremos alguns 

saberes necessários à prática educativa autônoma apontados por Freire (1996) e sua relação 

com posturas docentes descritas nos perfis de professores elaborados por Contreras (2012). 

 

3.1.2. A autonomia docente e os saberes necessários à prática educativa 

 

A docência é uma profissão complexa, pois seu exercício requer saberes 

disciplinares, metodológicos, culturais, éticos, afetivos, psicológicos, sociológicos e políticos. 

O professor precisa ter domínio acerca da matéria de ensino, orientar as ações que 

possibilitam aprendizagem e avaliação, levando em consideração o tempo e os objetivos de 

ensino, além de, entre tantas outras coisas, realizar o diálogo epistemológico entre os 

diferentes campos do conhecimento, articulando tais reflexões com a realidade social, uma 

vez que os fenômenos são compreendidos numa perspectiva contextualizada e não 

simplesmente a partir de uma perspectiva disciplinar.  Para fazer sentido para o aluno, 

estariam relacionados às suas vivências que ocorrem fora do espaço escolar. Todo esse 
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esforço pedagógico estaria balizado por um objetivo mais amplo, relacionado ao 

desenvolvimento de um ser social que seja crítico e autônomo. Por isso, a formação 

profissional de professores deve incluir uma concepção ampliada da pedagogia universitária, 

a qual envolve múltiplas dimensões que estão em constantes mudanças. 

Segundo Cunha (2014), na educação superior, o conhecimento pedagógico se deu de 

forma restrita (identificado como uma didática específica), complementar (não reconhecido 

no âmbito da legitimidade acadêmica, nem a sua produção tinha essa origem e estatuto) e 

frágil (inserido na universidade em uma fase em que o pensamento foi substituído pela visão 

instrumental). 

O não-lugar dessas pedagogias na universidade reforça a compreensão histórica de 

que, nesses espaços, é preciso manter a tradição de transmissão de conhecimento e de práticas 

reprodutivistas necessárias à sua prática educativa. A universidade assume, permitam-nos um 

expressão crítica, certa soberba de não lançar um olhar sobre si mesma, enquanto se autoriza a 

teorizar sobre os outros. Ela se torna legítima para propor as metodologias e teorias que a 

escola básica deve assumir, mas pouco se dispõe a colocar na berlinda seus próprios 

processos de ensinar e aprender.  

Transformações sociais e culturais, tais como as alterações na condição cognitiva dos 

estudantes que ingressam nas universidades e a possibilidade de buscar outras fontes de 

transmissão da cultura – que não a educação escolarizada –, são aspectos que têm trazido 

inúmeros impactos na docência da educação superior. É nesse sentido que Hoyle (1980) alerta 

para a necessidade de superar a profissionalidade restrita (condição intuitiva, centrada na sala 

de aula e baseada na experiência em detrimento da teoria), substituindo-a pela 

profissionalidade ampla (insere o ensino na sala de aula num contexto em que o professor 

compara o seu trabalho com os demais, avaliando de forma sistemática o seu próprio trabalho 

e colaborando com outros professores). Portanto, é ao compreender que a atuação docente 

extrapola as quatro paredes da sala de aula que o professor amplia o exercício da autonomia 

na sua profissão. 

No que concerne à formação de professores, portanto, nos cursos de licenciatura, 

essa atividade se torna ainda mais complexa pelo fato de que a própria ação docente constitui 

conteúdo da formação e esse agir vai construindo o imaginário dos estudantes sobre o 

exercício da sua futura profissão. Nesse sentido, a pedagogia nas licenciaturas exige que 

docentes e discentes tomem a própria prática como objeto de reflexão e assumam que o seu 

saber é provisório e possui historicidade. O fazer do professor com seus alunos estabelece a 

referência e a centralidade da prática pedagógica, que se constitui no conteúdo que o professor 
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deseja ensinar. Portanto, mais do que defender uma pedagogia, o professor formador é 

desafiado a viver o que afirma. Essa ação pressupõe um ambiente formativo em que o docente 

se dispõe a aprender constantemente e cooperativamente com os demais professores 

universitários na construção de sua profissionalidade. 

Freire (1996), em seu livro “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa”, menciona posturas que ele denomina de saberes essenciais a uma atuação docente 

autônoma, emancipadora, algumas das quais elencaremos a seguir por estarem mais 

diretamente relacionadas à postura docente no processo de reformulação curricular
30

: 

 

 Estética e ética: não dissociar o ensino dos conteúdos da formação moral do educando; 

 Reflexão crítica sobre a prática: aproximar-se epistemologicamente da própria prática 

educativa, identificando as razões de suas ações e, com isso, estar aberto a mudanças; 

 Consciência do inacabamento: reconhecer que as situações não são dadas, mas 

construídas. Assumir responsabilidades na transformação social; 

 Reconhecimento de ser condicionado: reconhecer-se como sujeito histórico que se 

insere no mundo e não que simplesmente se adapta a ele. Reconhecer a educação como um 

processo permanente, uma vez que aquele que está consciente de seu inacabamento está 

sempre aberto à procura; 

 Apreensão da realidade: ser capaz de apreender a realidade para nela intervir. Assumir 

a prática educativa como uma prática política capaz de superar limitações e transformar a 

realidade. Identificar formas pelas quais o trabalho docente possa transformar a realidade; 

 Compreender que a educação é uma forma de intervir no mundo: assumir a função de 

reproduzir a ideologia dominante e também de desmascará-la. Lutar por uma sociedade 

menos injusta e mais humana. Assumir uma posição; 

 Tomada consciente de decisões: assumir a responsabilidade, não ser neutro. Ter postura 

política, declarando opiniões; 

 Disponibilidade para o diálogo: Abrir-se à busca, ao outro, ao diálogo, reconhecer que 

existem outras possibilidades, outros posicionamentos. 

                                                 
30

 Freire (1996) discorre a respeito de diversos outros saberes necessários à prática educativa autônoma, quais 

sejam: rigorosidade metódica; criticidade; respeito aos saberes dos educandos; convicção de que a mudança é 

possível; curiosidade; segurança, competência profissional e generosidade; liberdade e autoridade; saber 

escutar; reconhecer que a educação é ideológica; comprometimento; bom senso; querer bem aos educandos; 

corporeificação das palavras pelo exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação; respeito à autonomia do ser do educando; pesquisa; reconhecimento e assunção da identidade 

cultural; humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; alegria e esperança. 
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Apesar de termos selecionado os saberes descritos como mais diretamente 

relacionados ao contexto de reformulação curricular, os saberes considerados necessários à 

docência, apresentados por Freire (1996), podem ser tomados como referência para a análise 

da autonomia nas mais diversas atividades exercidas pelo docente.  

Muitas aproximações podem ser percebidas entre o perfil do professor intelectual 

crítico descrito por Contreras (2012) e as posturas docentes elencadas por Freire (1996) 

quando trata dos saberes necessários a uma prática educativa autônoma. Sintetizamos, no 

quadro comparativo a seguir (Quadro 09), algumas características do profissional docente 

autônomo, apresentadas por esses autores. 

 

QUADRO 09: A autonomia docente em Contreras (2012) e Freire (1996) 

 

O INTELECTUAL CRÍTICO 

(CONTRERAS) 

O PROFESSOR AUTÔNOMO 

(FREIRE) 

Desenvolvimento de uma autonomia recíproca, que se 

estabelece nas relações, facilitando a comunicação e o 

diálogo com a pluralidade de concepções presentes na 

sociedade. Ela se exerce de modo a flexibilizar as 

próprias convicções sem perder de vista o necessário 

distanciamento crítico. 

Criticidade 

Ética Estética e ética 

 Corporeificação das palavras pelo exemplo 

Busca pela superação das injustiças e desigualdades 

sociais 

Risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma 

de discriminação 

Assunção de uma nova utopia, que é plural, por não 

possuir significações unificadas, e que deve ser 

continuamente problematizada. 

Reflexão crítica sobre a prática 

Consciência da parcialidade e de si mesmo Consciência do inacabamento 

Por serem socialmente definidos, os valores educativos 

de igualdade, democracia e justiça assumidos pelo 

professor intelectual crítico adquirem novos 

significados em cada dinâmica social, uma vez que os 

interesses e valores sociais se modificam ao longo do 

tempo e em cada contexto, bem como as formas como 

os profissionais professores interpretam o significado 

da própria prática educativa são parciais e limitadas 

Reconhecimento de ser condicionado 

Luta pela profissionalidade docente como forma de 

reivindicar pela garantia de muitas qualidades 

requeridas pelo trabalho educativo 

Humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos 

dos educadores 

Comprometimento com a construção de uma vida 

individual e pública digna de ser vivida, guiado pelos 

princípios de solidariedade e de esperança 

Alegria e esperança 

Defesa da autonomia profissional como um processo 

progressivo de emancipação 

Convicção de que a mudança é possível 

Entendimento de que a função docente é um exercício 

público, cujo propósito é dirigido à emancipação 

individual e social 

Compreender que a educação é uma forma de intervir 

no mundo 

Entendimento da autonomia como uma construção 

social, que ocorre por meio do diálogo na prática 

social, e não previamente a ela 

Disponibilidade para o diálogo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A autonomia em Contreras (2012) está relacionada à ética e qualidade do trabalho 

docente, ao diálogo, à participação crítica na tomada de decisão e ao compromisso com o 

social. Em Freire (1996), a autonomia se constrói na relação individual e social e se estabelece 

condicionada pelo contexto sócio-histórico e político, guiada pela intencionalidade da prática 

educativa. A prática educativa autônoma apresentada por Freire (1996) se amplia em relação à 

definida por Contreras (2012) na medida em que ele condiciona de modo mais efetivo a 

autonomia do professor à do aluno. Do mesmo modo que não há docência sem discência, não 

há autonomia do professor sem que sua atuação contribua para o exercício da autonomia do 

aluno. Tal autonomia é desenvolvida por intermédio do conhecimento, o qual não se limita ao 

domínio de um conteúdo curricular, mas se estabelece por meio do diálogo que permite a 

reflexão crítica sobre a vida em sociedade com o objetivo de promover a emancipação e 

eliminar as injustiças. 

Nesse sentido, a autonomia pode ser definida como uma postura ética socialmente 

assumida a partir do conhecimento obtido, uma vez que o conhecimento é um elemento 

fundamental que sustenta a tomada de decisões. A ética, como importante traço da 

profissionalidade, é o que direcionará a postura autônoma, pois ela norteará a decisão acerca 

de qual comportamento o docente irá adotar, no sentido de reproduzir ou de combater as 

desigualdades sociais. 
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4. A AUTONOMIA DOCENTE E AS REFORMAS EDUCACIONAIS NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Como temos verificado até aqui, a autonomia profissional docente é um processo 

desenvolvido nas relações sociais. Ao discutirmos sobre a autonomia docente no contexto das 

reformas educacionais no Brasil, é importante destacar uma interpretação equivocada 

frequentemente difundida: o fato de fazermos menção à relação dos professores com o 

“social” como se estivéssemos nos referindo a um ente homogêneo, unívoco e consensual, 

que se expressa, unilateralmente, por meio da voz dos poderes públicos oficialmente 

constituídos, em vez de reconhecermos a “sociedade” como múltipla, plural e conflituosa. 

Para Contreras (2012), os professores se relacionam com o “social” em três planos 

distintos: o plano representativo (relações com os órgãos políticos administrativos); o plano 

mais imediato (relações com os diferentes setores da sociedade, dentre os quais se destacam 

os estudantes e suas famílias); e o plano da relação mais difusa (relações com a opinião 

pública). O autor argumenta a respeito da necessidade de não reduzirmos a vida e a 

experiência política ao espaço de controle ou liberdade que a administração nos deixa, mas 

analisarmos “a capacidade de intervenção cooperativa com a comunidade” (CONTRERAS, 

2012, p. 238). 

Outra interpretação equivocada comumente difundida acerca das reformas 

curriculares se refere às regulamentações instituídas. Apesar de muitos imputarem à 

legislação educacional um caráter constrangedor que se impõe sobre aqueles que a ela estão 

sujeitos, a elaboração desse tipo de documento ocorre em um processo de exercício da 

autonomia, em que as normas não estão determinadas a priori e nem são definidas 

unilateralmente, mas surgem em meio à pressão e à reivindicação autônoma dos próprios 

envolvidos, que atuam diretamente ou por representação social. 

Ao registrar esse entendimento a respeito da legislação, estamos considerando que se 

trata de um terreno de disputas em que, por exemplo, os profissionais das diversas áreas do 

conhecimento – além de serem reconhecidos socialmente de modo distinto, em decorrência da 

estratificação social – gozam de diferentes oportunidades e níveis de participação nas 

decisões. O modo como as diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura foram 

elaboradas, por exemplo, evidencia as relações de poder, em que verificamos a condição 

hierarquicamente superior dos bacharelados em relação às licenciaturas. Ao descrever, com 

riqueza de detalhes, como aconteceu o processo de construção das diretrizes curriculares 
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nacionais para a educação superior, Pereira (1999) denuncia tais relações de poder, que 

expressam a subordinação da licenciatura ao bacharelado. 

 

Em 3 de dezembro de 1997, a Secretaria de Educação Superior do Ministério 

da Educação – SESu/MEC publicou o edital SESu nº 4, convidando as 

diferentes organizações, entidades e instituições a enviar propostas de 

diretrizes curriculares para os cursos de graduação superior. Para 

análise e sistematização dessas propostas, a SESu/MEC compôs uma 

comissão de especialistas por curso de graduação, com base em indicação de 

nomes pelas instituições. Todavia não foi criada uma comissão que se 

responsabilizasse por diretrizes curriculares comuns a todas as 

licenciaturas. Como consequência, as versões finais dos documentos dos 

cursos que, além do bacharelado, têm a licenciatura contemplaram distintas 

concepções da formação de professores. Esses documentos usaram 

diferentes termos para se referir às licenciaturas – entre outros, curso, 

modalidade, módulo e habilitação –, o que denota, na verdade, divergências 

epistemológicas em relação à formação dos profissionais da educação. [...] a 

maior parte dos documentos considerou a licenciatura uma modalidade, 

um módulo ou uma habilitação. Nesse caso, a ênfase recaiu na formação 

do bacharel. Curiosamente, em alguns desses mesmos documentos previa-

se a preparação dos professores em determinada área do conhecimento, 

porém, sem uma formação básica em educação! Quando o processo de 

construção das diretrizes curriculares já estava bastante avançado na maioria 

das comissões de especialistas, a SESu/MEC resolveu nomear um “grupo-

tarefa”, composto por cinco professores ligados à área de educação, com 

a finalidade de elaborar um documento norteador para as diretrizes 

curriculares das licenciaturas. Nessa oportunidade, as instituições não 

foram solicitadas a indicar nomes para esse grupo, nem a enviar 

propostas para serem analisadas e sistematizadas. Na estratégia montada 

por essa secretaria, tal documento deveria ser encaminhado a um outro 

grupo de professores, de áreas específicas, que se encarregaria de 

coordenar a construção das diretrizes das licenciaturas em cada uma 

dessas áreas, responsabilizando-se por articular o texto produzido pelo 

“grupo-tarefa” e as diretrizes das comissões de especialistas (PEREIRA, 

1999, pp. 122-123, grifos nossos). 

 

Apesar de concordarmos com esse registro acerca do modo como ocorreu o processo 

de elaboração das diretrizes curriculares nacionais, não podemos negar que as reformas 

educacionais ocorridas no Brasil a partir dos anos de 1980 foram fruto de muitos debates 

acadêmicos e sociais. O que ficou estabelecido em termos legais foi resultado de uma 

construção histórica, em que as disputas foram evidenciadas pelos grupos acadêmicos de 

docentes de diversas instituições no diálogo entre si e com a sociedade civil. A Resolução 

CNE/CP 01, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica, em nível superior, por exemplo, foi elaborada 
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de modo compartilhado, envolvendo a participação de diversos órgãos
31

. Sobre isso, o Parecer 

CNE/CP nº 09, de 08 de maio de 2001 (p. 06) registra que,  

 

[...] como toda proposta em educação, ela não parte do zero mas é fruto de 

um longo processo de crítica, reflexão e confronto entre diferentes 

concepções sobre a formação docente e suas práticas, para o qual 

contribuíram o pensamento acadêmico, a avaliação das políticas públicas em 

educação, os movimentos sociais, as experiências inovadoras em andamento 

em algumas Instituições de Ensino Superior. 

 

Aqueles que se isentaram de lutar por um espaço no debate realizaram, também, uma 

escolha: a decisão de concordar com o que estava sendo proposto. O ato de não discordar do 

que está posto, mesmo que em condições desiguais, já é, em si, um exercício da autonomia. 

No âmbito das universidades públicas, precisamos destacar que, se considerarmos as 

políticas educacionais vigentes a partir dos anos 1980, o conceito de autonomia passou a ser 

utilizado, na maioria das vezes, como sinônimo de descentralização (MARTINS, 2002), 

interpretada como uma desobrigação do Estado e/ou transferência das responsabilidades de 

provimento, da União para estados e municípios. 

Com a reforma do Estado brasileiro – como nos alerta Chaui (1999, s/p) –, a 

educação (assim como a saúde, a cultura e outros direitos sociais) assume o papel de 

prestadora de serviços do Estado. Nesse sentido, emerge uma nova significação para o 

conceito de universidade, vivenciada em duas fases: a universidade funcional (denominação 

atribuída pela autora na primeira fase) esteve mais voltada para o mercado de trabalho e, por 

isso, buscou adaptar seu currículo às exigências capitalistas para garantir a formação rápida de 

profissionais; e a universidade operacional (na segunda fase) volta-se para si mesma a fim de 

gerir seus contratos firmados com o Estado, contribuindo para a permanência da ordem social. 

Para Chaui (1999, s/p), 

 

A heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: o aumento 

insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a 

avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a 

multiplicação de comissões e relatórios etc. Virada para seu próprio umbigo, 

mas sem saber onde este se encontra, a universidade operacional opera e por 

isso mesmo não age. Não surpreende, então, que esse operar co-opere para 

sua contínua desmoralização pública e degradação interna.  

 

Essa nova dinâmica da universidade ocorre a partir do momento em que ela deixa de 

ser concebida como instituição social
32

 (provida de autonomia do saber diante da religião e do 

                                                 
31

 Conforme apresentado no Parecer CNE/CP nº 09, de 08 de maio de 2001, os diversos órgãos envolvidos na 

elaboração das diretrizes nacionais foram: ANPEd, ANFOPE, Consed, Undime, ForGRAD, CNTE, Anpae, 

FNCE, CRUB, FORUMDIR, CNE e SBPC. 
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Estado e tendente à universalidade), e passa a ser entendida como organização social 

(vinculada ao Estado por meio de contratos de gestão, atuando, assim, de modo instrumental, 

ou seja, como mera executora, com vistas ao alcance de objetivos particulares). 

Ao se desviar dessa identidade histórica, a universidade corre o risco de atuar como 

reprodutora do poder e das estruturas existentes. Torna-se mais passiva frente ao instituído, o 

que contribui com a mera conservação da ordem social. Com essa atitude, a universidade 

compromete o seu papel transformador, na medida em que se subordina aos interesses do 

Estado e do mercado. 

Para Chaui (1999), ao serem compreendidas como organizações sociais, as 

universidades assumem a função de prestadoras de serviços, exercendo uma autonomia que se 

restringe à gestão de receitas e despesas, ou seja, ao gerenciamento empresarial. Apesar da 

Constituição Federal (1988, art. 207) garantir às universidades a “autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial”, a noção de autonomia 

universitária – ao estar atrelada à prestação de serviços – passa a ser dominada por termos 

próprios ao pensamento do mercado neoliberal, tais como flexibilização
33

, qualidade
34

 e 

avaliação
35

. Como alerta Veiga (2003, p. 272), o movimento que apresentou uma 

 

[...] proposta de reforma da educação superior, propiciou o deslocamento da 

reflexão, que é política em sua gênese e em sua essência, para uma discussão 

técnica e estéril em sua origem e dotada de pseudoneutralidade em sua 

essência. [...] O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que se 

                                                                                                                                                         
32

 Chaui (1999, s/p, grifo nosso) lembra que “desde seu surgimento (no século 13 europeu), a universidade 

sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público 

de sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe confere autonomia perante 

outras instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e 

legitimidade internos a ela. A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de 

autonomia do saber diante da religião e do Estado, portanto na idéia de um conhecimento guiado por sua própria 

lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua 

transmissão”. 
33

 A flexibilização da universidade está relacionada à capacidade de adaptação a contínuas mudanças; à 

substituição de concursos públicos por contratos temporários e precários; à simplificação das compras, da gestão 

financeira e da prestação de contas (evitando o detalhamento e reduzindo o controle público dos gastos); e à 

adaptação dos currículos de graduação e pós-graduação às necessidades profissionais das empresas locais. Essa 

flexibilização consiste, ainda, na separação entre docência (realizada pelas universidades) e pesquisa (realizada 

em centros autônomos). 
34

 A qualidade universitária – entendida como competência e excelência e medida por critérios de produtividade 

(mensurada a partir da quantidade, do tempo e do custo, em detrimento da análise acerca da qualidade do que foi 

realizado, do modo como se realizou e de suas finalidades) –, está relacionada ao fato de que a universidade 

prestadora de serviços precisa atender às necessidades econômicas e sociais. Sobre isso, Chaui (1999) observa 

que a atividade docente não é considerada no cálculo para a obtenção da qualidade, o que justifica os contratos 

temporários. 
35

 A avaliação universitária, por sua vez, é realizada por meio da relação custo-benefício, com vistas a verificar 

o alcance quantitativo do que se entende por produtividade. Se, à universidade cabe executar o que estiver 

previsto em seu contrato, ao Estado, cabe realizar a avaliação dessas atividades, desobrigando-se de seu 

compromisso de oferecer, por suas próprias mãos, esse importante serviço educacional, que é um direito da 

sociedade. 
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constitui compromisso com o Ministério da Educação, é requisito básico nos 

atos de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior. 

Para garantia do padrão de qualidade como condição de realização de 

ensino, a legislação associou processos de avaliação aos de reconhecimento 

e credenciamento. 

 

Desse modo, a universidade tem perdido seu caráter crítico, reflexivo e questionador 

dos conflitos sociais gerados pelo capitalismo e tem se inserido na disputa como reprodutora e 

mantenedora do status quo. A pesquisa está perdendo seu lugar dentro dessa organização, 

onde não há incentivo à descoberta do novo e onde não há questionamento acerca das 

contradições sociais. E como fica o professor, nesse processo? 

Diante do desnecessário estímulo à reflexão, o professor universitário se vê como 

mero executor de um currículo que atue na instrumentalização (e não na formação) aligeirada 

de seus alunos a fim de que consigam inserção no mercado de trabalho competitivo. 

 

A docência é entendida como transmissão rápida de conhecimentos, 

consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência, 

ricos em ilustrações e com duplicata em CDs. O recrutamento de professores 

é feito sem levar em consideração se dominam ou não o campo de 

conhecimentos de sua disciplina e as relações entre ela e outras afins – o 

professor é contratado ou por ser um pesquisador promissor que se dedica a 

algo muito especializado, ou porque, não tendo vocação para a pesquisa, 

aceita ser escorchado e arrochado por contratos de trabalho temporários e 

precários, ou melhor, "flexíveis". A docência é pensada como habilitação 

rápida para graduados, que precisam entrar rapidamente num mercado de 

trabalho do qual serão expulsos em poucos anos, pois tornam-se, em pouco 

tempo, jovens obsoletos e descartáveis; ou como correia de transmissão entre 

pesquisadores e treino para novos pesquisadores.  Transmissão e 

adestramento. Desapareceu, portanto, a marca essencial da docência: a 

formação. (CHAUI, 1999, s/p) 

 

Ao atuar como uma organização social, a universidade, portanto, reduz as 

possibilidades de desenvolvimento de sua autonomia e deixa de cumprir seu papel social de 

promover uma reflexão crítica rumo à transformação e melhoria da sociedade. 

Ao observar esses aspectos que revelam grandes mudanças na atuação da 

universidade, percebemos alguns dos reflexos negativos das reformas do Estado nas políticas 

educacionais, uma vez que “as reformas não são apenas mudanças que se introduzem na 

organização e no conteúdo da prática educativa, mas também formas de pensá-la” 

(CONTRERAS, 2012, p. 250). O programa ideológico proposto tem tentado modificar nossa 

concepção a respeito dos serviços públicos educacionais, que agora estão comprometidos com 

a submissão ao capital. Cabe aos professores encontrar saídas, atuando criticamente e 

assumindo um compromisso, em seu trabalho, de ampliação da autonomia individual e social. 
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4.1. A autonomia docente e a política de formação: as reformas curriculares das 

licenciaturas em questão 

 

A complexidade da atividade docente se evidencia, entre outros aspectos, no fato de 

que o trabalho do professor não se inicia e também não se encerra no espaço interno de uma 

sala de aula. O papel a ser desempenhado – nos diversos níveis de ensino, e especialmente na 

educação superior – envolve também o planejamento, por meio da definição de objetivos, de 

metodologia, de avaliação, com vistas a promover uma formação de indivíduos críticos que 

contribuam para o combate a injustiças e para a consequente melhoria da sociedade. Sobre 

isso, concordamos com Carvalho (2005, p. 11), quando afirma defender 

 

[...] a atividade docente como uma atividade intelectual na qual o/a 

professor/a se relaciona com o currículo de forma a participar dos processos 

de seleção, organização, distribuição e hierarquização do conhecimento na 

perspectiva do diálogo cultural, das lutas culturais e relações de poder de 

forma ética, pois a educação, como um dos campos da realização humana, é 

um campo ético; portanto, não cabe a omissão diante dos problemas do 

cotidiano. 

 

As características da docência em sua atuação evidenciam a complexidade dessa 

atividade profissional, requerendo uma formação específica e autônoma, não subordinada ao 

bacharelado, diferentemente do modo como surgiram. As licenciaturas aparecem a reboque do 

bacharelado e sua história se fundamenta na pretensa superioridade dos bacharelados, os quais 

se apresentam como referência para sua constituição, conforme explicitamos no tópico a 

seguir. 

 

3.1.2. As reformas curriculares para os cursos de formação de professores no Brasil 

 

As reformas educacionais instituídas no Brasil a partir da década de 1980 têm 

requerido novas configurações aos padrões curriculares e novas performances profissionais 

dos professores em todos os níveis e nas diferentes modalidades de ensino. A própria LDBEN 

(artigo 13), quando trata do planejamento do ensino, apresenta algumas atribuições dos 

docentes que vão muito além de sua atuação dentro do espaço da sala de aula, uma vez que 

eles estão incumbidos, dentre outras atividades, de: “I. participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; II. elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
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proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”. No que se refere especificamente à 

Educação Superior, a LDBEN, no parágrafo único do artigo 53, define que  

 

“Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos 

seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos 

orçamentários disponíveis, sobre: I - criação, expansão, modificação e 

extinção de cursos; II - ampliação e diminuição de vagas; III - elaboração 

da programação dos cursos; IV - programação das pesquisas e das 

atividades de extensão; V - contratação e dispensa de professores; VI - 

planos de carreira docente” (grifos nossos). 

 

Ao fixar, para todos os níveis e etapas de ensino, as atribuições do professor de modo 

a compreender que sua função não deve estar limitada à execução, mas, também, ao 

planejamento, a LDBEN está contribuindo para o delineamento da autonomia docente, por 

mais que isso possa acarretar, inevitavelmente, um aumento de tarefas a serem 

desempenhadas pelo professor. 

Em relação às mudanças propostas pela LDBEN, o Parecer CNE/CP nº 09/2001 – 

que fundamentou a elaboração da Resolução CNE/CP nº 01/2002 (que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena) – aponta para a necessidade de uma 

revisão profunda de aspectos essenciais da formação de professores, tais como: organização 

institucional; definição e estruturação dos conteúdos para que deem conta das necessidades de 

atuação docente; processos formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento das 

competências do professor; vinculação entre as escolas de formação e os sistemas de ensino, a 

fim de assegurar-lhes a indispensável preparação profissional.  

Tal parecer registra que a autonomia do professor está presente tanto na execução do 

trabalho individual (plano de ensino) quanto do trabalho coletivo (projeto pedagógico), uma 

vez que a LDBEN trouxe inovações, “associando o exercício da autonomia do professor, na 

execução de um plano de trabalho próprio, ao trabalho coletivo de elaboração da proposta 

pedagógica da escola” (PARECER CNE/CP nº 09/2001, p. 13). As diretrizes apresentadas por 

meio da Resolução CNE/CP nº 01/2002 se constituem de um conjunto de princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem levados em consideração pelos docentes durante o 

processo de construção curricular de cursos de formação de professores em nível superior.  

Quando o professor contribui para a construção do projeto pedagógico de curso, elabora um 

programa de componente curricular e constrói planos de ensino, ele está participando de 

decisões políticas que fortalecem a identidade da instituição em que atua, bem como o 

exercício da docência de forma autônoma.  
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Conforme está descrito no Parecer CNE/CP nº 09/2001, o processo de reforma 

curricular envolve, entre outras ações, pesquisa bibliográfica, seleção de material pedagógico 

que implicam uma atividade investigativa que deve ser valorizada. O parecer destaca, ainda, 

que é importante que o projeto pedagógico crie um ambiente favorável ao aprendizado de 

práticas a serem implementadas pelo futuro professor, permitindo a experiência da simetria 

invertida
36

. “Nesta perspectiva, destaca-se a importância do projeto pedagógico do curso de 

formação na criação do ambiente indispensável para que o futuro professor aprenda as 

práticas de construção coletiva da proposta pedagógica da escola onde virá a atuar” (p. 31).  

Em relação ao planejamento de ensino para as licenciaturas, o Parecer CNE/CP nº 

09/2001 destaca as dimensões dos conteúdos curriculares a serem contempladas no currículo: 

conceitual (teorias, informações e conceitos), procedimental (saber fazer) e atitudinal (valores 

e atitudes). Todas essas dimensões devem ser consideradas de modo a promover uma 

formação de profissionais professores aptos a lidar com as demandas da Educação Básica, a 

qual se constitui a referência principal para que se estabeleça aquilo que deve ser a formação 

de profissionais da educação. O Parecer CNE/CP nº 09/2001 apresenta, ainda, algumas 

características inerentes à atividade docente na atualidade, dentre as quais destacamos: 

orientar e mediar o ensino; comprometer-se com o sucesso da aprendizagem; saber lidar com 

a diversidade entre os alunos; incentivar atividades relacionadas ao enriquecimento cultural; 

elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; desenvolver hábitos de 

colaboração e trabalho em equipe.  

Tratar de reformas curriculares em cursos de licenciatura significa atentar para a 

necessária convivência entre dois grandes eixos de formação: eixo relativo à aquisição de 

saberes pedagógicos e eixo relacionado à compreensão crítica e profunda acerca do objeto a 

ser ensinado (saberes disciplinares). Na tentativa de se articular esses eixos, os cursos, 

especialmente os de nível superior, segundo Saviani (2009), correm o risco de expressarem 

uma situação dualista.  

 

Os cursos de licenciatura resultaram fortemente marcados pelos conteúdos 

culturais-cognitivos, relegando o aspecto pedagógico-didático a um apêndice 

de menor importância, representado pelo curso de didática, encarado como 

uma mera exigência formal para a obtenção do registro profissional de 

professor. O curso de Pedagogia, à semelhança do que ocorreu com os 
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 A simetria invertida é uma expressão apresentada no Parecer CNE/CP nº 09/2001 (p. 30) que se refere ao fato 

dos cursos de licenciatura contribuírem para que o futuro professor, estando na posição de aluno, aprenda “a 

profissão no lugar similar àquele em que vai atuar, porém, numa situação invertida”, assim como estimula que 

práticas curriculares da instituição formadora propiciem a vivência de princípios que se esperam serem 

observados pelo futuro professor em formação, quando este estiver no exercício da docência. 
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cursos normais, foi marcado por uma tensão entre os dois modelos. Embora 

seu objeto próprio estivesse todo ele embebido do caráter pedagógico-

didático, este tendeu a ser interpretado como um conteúdo a ser transmitido 

aos alunos antes que como algo a ser assimilado teórica e praticamente para 

assegurar a eficácia qualitativa da ação docente. Consequentemente, o 

aspecto pedagógico-didático, em lugar de se constituir em um novo modelo 

a impregnar todo o processo da formação docente, foi incorporado sob a 

égide do modelo dos conteúdos culturais-cognitivos. (SAVIANI, 2009, p. 

147). 

 

Tal situação dualista é descrita no Parecer CNE/CP nº 09/2001 a partir das seguintes 

posturas relativas ao conhecimento que deverá compor o currículo: o pedagogismo (visão 

ativista da prática) e o conteudismo (visão aplicacionista das teorias). Quando observamos a 

forma de organização dos cursos de licenciatura na universidade – em que há o predomínio 

dos saberes disciplinares – percebemos que a oferta desses cursos ainda tem revelado a 

inferioridade hierárquica com que a área da educação é tratada em relação às outras áreas do 

conhecimento. 

A atuação profissional do professor, no entanto, exige não apenas o domínio de 

saberes disciplinares em torno dos quais deverá agir, mas, também, a compreensão das 

questões relativas a seu trabalho, relacionadas aos saberes pedagógicos, que envolvem, dentre 

outros aspectos, a autonomia para tomar decisões, a responsabilidade pelas opções feitas, a 

avaliação crítica acerca da própria atuação e do contexto em que atua e a interação 

cooperativa com a comunidade profissional a que pertence e com a sociedade (Parecer 

CNE/CP nº 09/2001). Em suma, conforme ressalta Carvalho (2005), o currículo dessa 

formação deve contemplar as características da identidade de professor. 

 

Retomamos agora a questão singular da formação do/a professora para 

afirmar que o currículo dessa formação, na perspectiva aqui anunciada, vê na 

docência o objeto de subjetividade por excelência, isto é, na sua formação, a 

identidade de professor/a é o saber/o saber fazer/o ser docente. Ele/a será 

engenheiro/a, historiador/a, geógrafo/a, matemático/a pelo saber disciplinar e 

será professor/a se esse saber disciplinar for aprendido como saber a ser 

ensinado. Nesse sentido, o currículo de formação do/a professor/a tem como 

referência básica os saberes culturais da docência. (CARVALHO, 2005, p. 

11) 

 

Apesar de a identidade docente apresentar tais características, Gatti (2010) lembra o 

modo fragmentado com que a formação de professores acontece, não apenas entre as 

disciplinas como também entre os níveis de ensino, em que é histórica a separação formativa 

entre professor polivalente e professor especialista: 

 

De qualquer modo, o que se verifica é que a formação de professores para a 

educação básica é feita, em todos os tipos de licenciatura, de modo 



95 

 

 

 

fragmentado entre as áreas disciplinares e níveis de ensino, não contando o 

Brasil, nas instituições de ensino superior, com uma faculdade ou instituto 

próprio, formador desses profissionais, com uma base comum formativa, 

como observado em outros países, onde há centros de formação de 

professores englobando todas as especialidades, com estudos, pesquisas e 

extensão relativos à atividade didática e às reflexões e teorias a ela 

associadas. Lembremos também que, historicamente, nos cursos formadores 

de professores esteve desde sempre colocada a separação formativa entre 

professor polivalente – educação infantil e primeiros anos do ensino 

fundamental – e professor especialista de disciplina, como também para 

estes ficou consagrado o seu confinamento e dependência aos 

bacharelados disciplinares. (GATTI, 2010, p. 1358, grifos nossos). 

 

As diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores foram instituídas 

na tentativa de contribuir para a quebra dessa concepção de subordinação da licenciatura ao 

bacharelado e, assim, dentre outras inovações, houve uma reestruturação nas categorias de 

formação do ensino superior: bacharelado acadêmico, bacharelado profissionalizante e 

licenciatura. 

 

 “Dessa forma, a Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, 

terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, 

constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de 

currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o 

Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou 

caracterizada como modelo “3+1”.” (PARECER CNE/CP nº 09/2001, p. 06, 

grifos nossos) 

 

É nesse sentido que o parecer apresenta a necessidade de existir, na instituição, uma 

direção ou coordenação responsável por “articular a elaboração, execução e avaliação do 

projeto institucional, promovendo assim condições formais de aproximação entre as 

diferentes licenciaturas e consequentemente o desenvolvimento da pesquisa sobre os objetos 

de ensino” (p. 15). O próprio parecer ressalta que a melhoria da formação de professores não 

está atrelada apenas às reformas curriculares, mas a políticas que tenham por finalidade, 

dentre outras coisas, fortalecer as características acadêmicas e profissionais do corpo docente 

formador e estabelecer um sistema nacional de desenvolvimento profissional para a totalidade 

dos professores do sistema educacional. 

O currículo das licenciaturas deve contribuir, então, para a formação de professores 

autônomos, que “saibam como são produzidos os conhecimentos que ensina, isto é, que 

tenham noções básicas dos contextos e dos métodos de investigação usados pelas diferentes 

ciências, para que não se tornem meros repassadores de informações.” (PARECER CNE/CP 

nº 09/2001, p. 35). Atualmente, podemos verificar alguns avanços relacionados à formação de 
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professores que as universidades têm se proposto a promover, uma vez que currículos que 

contemplem algumas configurações previstas em lei já são uma realidade. 

Precisamos destacar, no entanto, que, em uma elaboração de projeto pedagógico, 

existem diversos confrontos, um dos quais passa pelo enfrentamento das diferenças entre as 

orientações legais e as práticas já instaladas no currículo anterior. Passos (2007) verificou em 

sua pesquisa que tais práticas revelam uma concepção com foco apenas no domínio de 

saberes disciplinares, que revela uma concepção reducionista de formação docente, em 

detrimento de uma formação docente com identidade própria. Registrou ainda que a 

existência de “correlações de poder constituídas nas relações cotidianas marcadas por 

sentimentos, emoções, empatias e simbologias demonstraram que os discursos vindos das 

instâncias superiores/externas não se instalam à revelia dos contextos locais” (PASSOS, 2007, 

p.11). Diante disso, podemos afirmar que os textos da lei são reinterpretados, negociados e 

reformulados de modo a modificar ideias originárias das instâncias superiores. Os resultados 

do confronto não são, portanto, a superação de uma ideia (praticada) por meio da substituição 

por outra (estabelecida em lei) e nem a total manutenção dos pensamentos originais. 

Pelo fato do campo do currículo ser mais amplo do que o que está previsto na 

legislação, outro confronto evidenciado por Passos (2007) é aquele vivido entre os pares, ou 

seja, a partir das diferentes concepções que cada professor tem acerca do ensino e da 

formação de professores. Nesta pesquisa, estamos nos propondo a pensar o currículo das 

licenciaturas não apenas como aquilo que está proposto na legislação educacional para os 

cursos, mas observar o currículo como esse encontro mais amplo que nos remete a um terreno 

de disputa, de lutas, de afirmação do poder, que ultrapassa o que está determinado em lei. O 

embate está presente entre os próprios professores, que não apresentam consenso, ao menos a 

priori, a respeito do que é mais (e menos) importante para compor uma estrutura curricular. 

Estamos afirmando aqui, portanto, que existe um enfrentamento com a legislação, mas 

também existem diversos outros embates entre professores, em um campo de disputa, que é o 

currículo. 

 

 

 

4.2. A autonomia docente e a elaboração de projetos pedagógicos na educação superior 

 

Apesar da literatura educacional recente disseminar uma compreensão que pretende 

superar a ideia de projeto pedagógico restrita a documento escrito, ainda tem sido comum 
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verificarmos, em todos os níveis de ensino, que as práticas educativas não revelam aquilo que 

está idealizado nos projetos pedagógicos. Ao se referir ao contexto da Educação Básica, 

Santiago (2009, p. 98) reconhece que “as práticas pedagógicas testemunham que é mais 

frequente o distanciamento da idealização-materialização do projeto que tomá-lo como 

orientador do trabalho escolar coletivo e das práticas docentes-discentes”.  

Na Educação Superior, comparada com a Educação Básica – apesar de também 

haver tal distanciamento entre as concepções expressas no documento e as práticas na relação 

professor-aluno –, o exercício da autonomia ocorre de uma forma mais ampliada, uma vez 

que aquele que planeja é também quem executa o ensino. Muitas vezes, porém, o projeto 

pedagógico assume uma dimensão mais burocrática, por ser considerado pelos próprios 

professores como um documento elaborado como forma de atendimento a uma exigência 

legal. 

Na educação superior, podemos perceber uma ideia recorrente entre professores a 

respeito do que seja um projeto pedagógico
37

: ele é frequentemente entendido como um 

documento elaborado institucionalmente, por exigência de órgãos reguladores, sendo 

necessário para a autorização de funcionamento e a revalidação de cursos de graduação. 

Contudo, concordamos com Veiga (2003), quando propõe uma compreensão distinta e mais 

fecunda, considerando-o como um processo contínuo de construção que amplia a autonomia 

da instituição educativa e que está comprometido com as necessidades sociais, uma vez que 

as finalidades da educação estão relacionadas ao desenvolvimento do indivíduo, preparando-o 

para a cidadania e o trabalho. 

Passos (2007) apresenta algumas condições necessárias à elaboração e à execução de 

um projeto pedagógico: a definição de um referencial teórico que dê sustentação às ações 

empreendidas; o respeito à autonomia da instituição no sentido de pensar seu projeto e receber 

apoio financeiro dos órgãos gestores para sua implementação; a gestão democrática, pois os 

processos de elaboração e execução devem ser eminentemente participativos, nascidos do 

diálogo, das negociações; tempo, para amadurecer novos conceitos, aprofundar compreensões 

e para organizar o trabalho pedagógico; política de valorização do magistério, que inclui a 

formação inicial e continuada, qualificação profissional permanente de modo a oferecer 

condições para a concretização do que foi planejado. 

                                                 
37

 O projeto que norteia as atividades desenvolvidas por um curso possui denominações variadas, a depender da 

instituição (Projeto Político-Pedagógico, Projeto de Curso, Projeto Educativo, Proposta Educacional, entre 

outros). Utilizaremos, neste estudo, a expressão “Projeto Pedagógico de Curso” (PPC) por ser o termo utilizado 

na UFPE. Com isso, não estamos deixando de considerá-lo como um projeto político, uma vez que 

reconhecemos seu caráter ideológico, que apresenta concepções de mundo e de ensino, além de estar direcionado 

a finalidades educacionais específicas e a um projeto de sociedade. 
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No sentido atribuído por Veiga (2003), a elaboração do projeto pedagógico deve ser 

um processo de envolvimento e mobilização de todos os responsáveis pela sua execução, do 

contrário, tornar-se-á um simples documento que não se efetivará na prática. A autora aponta 

a necessidade de a instituição educacional buscar sempre um projeto pedagógico inovador que 

represente uma ação coletiva consciente e organizada com a finalidade de “romper com o 

isolamento dos diferentes segmentos da instituição educativa e com a visão burocrática, 

atribuindo-lhes a capacidade de problematizar e compreender as questões postas pela prática 

pedagógica” (VEIGA, 2003, p. 279). Nesse contexto, a autonomia possui um sentido político 

no delineamento da identidade institucional, que se evidencia na organização do trabalho 

pedagógico. Um projeto pedagógico se torna legítimo e contribui para a ampliação da 

autonomia a depender do grau e do tipo de participação dos envolvidos no processo 

educativo. 

Em seus estudos, conforme descrito no Quadro 10, a autora apresenta duas formas 

distintas de concebermos a inovação e o projeto pedagógico: a primeira, como ação 

regulatória ou técnica e a segunda, como ação emancipatória ou edificante. 

 

QUADRO 10: Concepções de inovação e projeto pedagógico 

 

CONCEPÇÕES DE INOVAÇÃO E PROJETO PEDAGÓGICO 

Ação regulatória ou técnica Ação emancipatória ou edificante 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Acreditamos que entender o significado que os professores atribuem ao projeto 

pedagógico é uma condição importante para compreendermos a forma como eles atuam ao 

elaborar os currículos de seus cursos e, consequentemente, para caracterizar a postura – mais 

ou menos – autônoma com que eles realizam tal atividade. Detalharemos cada uma dessas 

noções nos tópicos a seguir. 

 

4.2.1. A inovação e o projeto pedagógico como uma ação reguladora ou técnica 

 

A noção de inovação e projeto pedagógico como ação reguladora apresentada por 

Veiga (2003, p. 271) assume o projeto “como um conjunto de atividades que vão gerar um 

produto: um documento pronto e acabado”. Está alicerçada no caráter regulador e normativo 

da ciência conservadora, que se caracteriza por um entendimento de processo como algo 

fragmentado, limitado e autoritário. Retomando a ideia de inovação regulatória apresentada 
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por Santos (1989)
38

, a autora registra que, nessa concepção, as finalidades da mudança estão 

previamente definidas e, dessa forma, as outras possibilidades de ação educativa são 

silenciadas e os conflitos são encobertos. 

Uma consequência dessa separação entre fins e meios se verifica na postura dos 

participantes, que não demonstram comprometimento com os resultados, uma vez que estes 

não foram pensados e estabelecidos conjuntamente. Por isso mesmo, as mudanças terminam 

sendo consideradas normas a serem cumpridas, acabando por não afetar profundamente 

concepções e práticas. Veiga (2003) acentua que, pelo fato de não se articular com as 

definições já instauradas, essa inovação é instituída como uma mera imposição 

descontextualizada, fundamentada em uma racionalidade técnica e científica, em que o 

conhecimento é aplicado de forma técnica, “de fora para dentro”. A inovação reguladora não 

contribui, portanto, para uma real transformação no sistema educativo.  

Observamos, então, que o docente, enquanto agente inovador dentro de uma 

concepção regulatória, apresenta características muito semelhantes ao perfil de professor 

especialista técnico, definido por Contreras (2012), pois, como adverte Veiga (2003), nessa 

perspectiva, a dimensão técnica de aplicação de conhecimento é tomada como a mais 

importante em detrimento das dimensões política e sociocultural, pois os sujeitos 

desconsideram as relações de força existentes entre a instituição e o contexto social mais 

amplo. Dessa forma, o professor incorpora no projeto, de maneira acrítica, aquilo que é 

estabelecido legalmente. 

 

A inovação de cunho regulatório ou técnico nega a diversidade de interesses e de 

atores que estão presentes, porque não é uma ação da qual todos participam e na 

qual compartilham uma mesma concepção de homem, de sociedade, de educação e 

de instituição educativa. Trata-se de um conjunto de ferramentas (diretrizes, 

formulários, fichas, parâmetros, critérios etc.) proposto em nível nacional. Como 

medidas e ferramentas instituídas legalmente, devem ser incorporadas pelas 

instituições educativas nos projetos pedagógicos a serem, muitas vezes, financiados, 

autorizados, reconhecidos e credenciados (VEIGA, 2003, p. 271). 

 

Nessa primeira noção de inovação e projeto pedagógico, o projeto é entendido como 

um documento que contém as principais idéias, as concepções e as orientações curriculares e 

administrativas de uma instituição educativa ou de um curso. Quando o projeto pedagógico é 

elaborado na perspectiva da inovação regulatória ou técnica, os professores, 

descomprometidos com os resultados, terminam engavetando o documento, que foi elaborado 

como um conjunto de atividades decorrentes de uma exigência legal. Dessa forma, conforme 

ressalta Veiga (2003, p. 272), o projeto contribui para a “burocratização da instituição 
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 SANTOS, B.S. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 
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educativa, transformando-a em mera cumpridora de normas técnicas e de mecanismos de 

regulação convergentes e dominadores”. O professor que assume essa concepção não 

contribui para o desenvolvimento de sua própria autonomia e nem para a ampliação da 

autonomia institucional. 

 

4.2.2. A inovação e o projeto pedagógico como uma ação emancipatória ou edificante 

 

Veiga (2003) alerta que, para compreendermos a concepção de inovação 

emancipatória, é importante não a confundirmos com evolução, reforma, invenção ou 

mudança. A autora retoma a ideia de Lucarelli (1994)
39

 para defini-la como uma ruptura do 

status quo em relação ao institucional. Essa noção está alicerçada no caráter emancipador e 

argumentativo da ciência emergente. Em vez de decorrer de uma simples execução técnica, o 

projeto é construído a partir do diálogo com os diferentes atores do contexto social e histórico, 

buscando superar a fragmentação proposta pela ciência conservadora.  

Nessa perspectiva, é possível verificar o comprometimento com os resultados, uma 

vez que a ação dos sujeitos é intencional e contextualizada. Veiga (2003) explica que as 

finalidades da mudança não são previamente estabelecidas, mas construídas diante da 

discussão a respeito dos meios mais adequados a uma situação concreta. É nesse cenário que 

os conflitos são evidenciados (e não encobertos), uma vez que o projeto consiste em uma 

elaboração “de dentro para fora” em que estão presentes interesses variados e, muitas vezes, 

divergentes. O projeto se constitui, então, um terreno de luta que envolve também a tentativa 

de superação de mecanismos de poder instituídos, os quais não são reproduzidos 

acriticamente, mas entendidos como posições passíveis de serem questionadas por meio da 

discussão e da argumentação. 

Nesse sentido, as inovações superam as questões meramente técnicas e não ficam 

apenas registradas em um documento, mas são vivenciadas e desenvolvidas na própria prática 

cotidiana. A postura do docente que assume tal perspectiva assemelha-se às características 

apresentadas pelo perfil de professor intelectual crítico (CONTRERAS, 2012), cuja atitude, 

fundamentada na ética, contribui para a emancipação. Veiga (2003, p. 275) reforça que, 

 

Sob esta ótica, o projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar 

ações dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas 

para diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, 

desenvolver o sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas para a 
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 LUCARELLI, E. et al. Teoría y práctica como innovación en docencia. Buenos Aires: FFyL/UBA, 1994. 
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explicitação de objetivos comuns definindo o norte das ações a serem 

desencadeadas, fortalecer a construção de uma coerência comum, mas 

indispensável, para que a ação coletiva produza seus efeitos. 

 

A respeito do projeto pedagógico que está fundamentado em uma perspectiva de 

emancipação, a autora apresenta seis características fundamentais: 1) constitui um movimento 

de luta pela democracia que orienta a reflexão e ação da instituição; 2) está comprometido 

com a inclusão em meio à diversidade e com o tratamento das desigualdades educacionais; 3) 

requer um clima de confiança que contribua para o diálogo, a participação de diferentes vozes 

e a negociação na tomada de decisões por meio de uma construção coletiva que pretenda 

promover o comprometimento das pessoas; 4) está relacionado à autonomia no delineamento 

de uma identidade institucional que se traduz na organização do trabalho pedagógico; 5) sua 

legitimidade depende do nível de participação dos envolvidos no processo educativo; e 6) dá 

coerência ao processo educativo cotidiano, articulando questões institucionais com o contexto 

social. Sobre essa necessária articulação do projeto pedagógico com o contexto social, Marli 

André et al (2010) destaca que tais projetos devem partir da realidade em que os cursos estão 

inseridos. 

 

Os dados desta pesquisa [...] revelam que a situação de precariedade da 

educação básica brasileira gera novas exigências ao trabalho do professor 

formador. Como atuar frente a essa realidade? Esse questionamento nos 

dirige para o exame dos projetos político-pedagógicos dos cursos de 

formação. Nos documentos institucionais analisados, essa questão é 

silenciada. Encontra-se apenas o perfil do professor que o curso pretende 

formar. Não há uma caracterização do aluno que ingressa no curso nem está 

previsto um acompanhamento dos egressos. É fundamental que os projetos 

de formação tenham como ponto de partida a compreensão da realidade em 

que atuam, o que implica levantar dados e informações sobre os alunos que 

ingressam nos cursos de licenciatura e suas necessidades. É imperativo 

analisar a realidade para identificar a que distância se está do perfil de 

profissional desejado, a fim de encontrar os caminhos possíveis de 

superação. (ANDRÉ et al 2010, p. 134) 

 

Construir um projeto pedagógico sob a perspectiva de uma inovação emancipatória 

ou edificante requer uma disposição para a resistência aos valores dominantes instituídos, 

tendo em vista que “a instituição educativa não é apenas uma instituição que reproduz 

relações sociais e valores dominantes, mas é também uma instituição de confronto, de 

resistência e proposição de inovações” (VEIGA, 2003, p. 277). Quando é concebido como um 

instrumento de emancipação, um projeto pedagógico inovador contribui para que se amplie a 

autonomia dos sujeitos envolvidos, em suas relações dentro e fora da instituição educativa. 

Diante disso, consideramos que o projeto elaborado nessas condições passa a ter um papel de 
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problematizar o instituído e promover a transformação institucional e social, contribuindo 

para que o professor desenvolva uma autonomia profissional madura e seja articulador da 

autonomia social. 

 

4.2.3. A noção de currículo adotada para o estudo da autonomia 

 

A realização da atividade de assessoria pedagógica a comissões de reforma curricular 

em cursos de licenciatura tem-nos possibilitado compreender o currículo como um espaço de 

disputas, de possibilidades, e também de limites, em que importantes decisões são tomadas no 

sentido de estabelecer quais conhecimentos, atitudes e habilidades devem constituir a 

formação profissional do professor a ser promovida.  O exercício da autonomia docente no 

contexto específico dessa prática social configura-se relevante e justifica uma pesquisa, uma 

vez que cumpre ao docente, não somente dar vida e materialidade ao currículo, mas intervir 

para sua concepção, atividade que possibilitaria compromisso e identificação do professor 

para com os conteúdos e práticas formativas, aí compreendida sua gestão no cotidiano. Ao 

estudarmos a autonomia docente no contexto das reformas curriculares, precisamos esclarecer 

a partir de que perspectivas conceituais estamos analisando tal objeto. O significado que 

atribuímos à reforma curricular e o modo como a realizamos depende do que entendemos por 

currículo. 

Nos estudos sobre currículo, podemos perceber que existem diversas acepções que se 

traduzem em formas distintas de analisar e conceber a prática, fornecendo subsídios para o 

estabelecimento de diferentes estratégias e políticas que objetivam modificá-lo. Quando o 

docente formador – principal agente responsável pela construção do currículo – entende esse 

processo simplesmente como um momento de organizar a distribuição de componentes 

curriculares, sua postura está evidenciando uma concepção tradicional em que não é 

questionada a configuração curricular em vigor, em suas diferentes implicações. 

A noção de currículo – enquanto política educacional e prática pedagógica – que 

estamos assumindo nesta pesquisa, no entanto, aproxima-se do que apresenta a teorização 

crítica, cuja preocupação consiste em questionar o próprio conhecimento, identificando as 

razões que envolvem a escolha por determinado conteúdo em detrimento de outro. Tais 

estudos enfocam o campo político, uma vez que se importa em tratar da questão da construção 

das decisões, logo do poder, que envolvem ainda o campo ético e moral do currículo e 

entendem que nenhuma teoria é neutra e desinteressada, mas está implicada sempre em uma 



103 

 

 

 

relação de poder que perpassa a seleção dos conhecimentos que devem compor o currículo 

(SILVA, 2011). 

Em relação às características das teorias críticas do currículo, destacamos que elas 

refletem sobre o que o currículo faz com as pessoas, criticam o status quo e o responsabiliza 

pelas desigualdades e injustiças sociais, contestam a realidade social em que há a reprodução 

da desigualdade por meio da força, do convencimento, da repressão ou da ideologia. Além 

disso, as diferenças culturais não são concebidas separadamente de relações de poder. Desse 

modo, dentre, as grandes categorias que permeiam as discussões presentes a partir da 

perspectiva das teorias críticas, destacamos: reprodução cultural e social; poder; capitalismo; 

conscientização; resistência; emancipação e libertação. 

A teorização crítica abrange duas correntes: a reprodutivista e a da resistência. A 

corrente reprodutivista compreende as teorias da reprodução social: Teoria da Escola 

enquanto Aparelho Ideológico do Estado (AIE) de Louis Althusser (1985) e a Teoria da 

Escola Dualista de Christian Baudelot e Roger Establet (1971); e as teorias da reprodução 

cultural: Teoria do Sistema de Ensino enquanto Violência Simbólica de Pierre Bourdieu e 

Jean Claude Passeron (1970) e a Teoria dos Códigos de Basil Bernstein (1975). A corrente da 

resistência envolve os estudos de Paulo Freire (1987, 1989), Michael Aplle (1979, 1985) e 

Henri Giroux (1981, 1983), entre outros. Dentre os teóricos situados na corrente da resistência 

que podemos tomar como referência para compreender as concepções da teorização crítica, 

ressaltaremos aqui algumas contribuições apresentadas por Paulo Freire (1987, 1989) e Henry 

Giroux (1981, 1983).  

Os estudos de Paulo Freire são referência quando tratamos o currículo enquanto 

campo de investigação, uma vez que apresentam contribuições ao processo de crítica à 

política do conhecimento e à prática pedagógica, trazendo subsídios para a sistematização da 

concepção de educação problematizadora. Realiza uma análise filosófica, por influências de 

Hegel e Marx, da formação social brasileira, com foco na dinâmica do processo de 

dominação. Ao compreender o homem enquanto ser de relação e inconcluso, defende 

conceitos humanistas: amor, fé nos homens, esperança e humildade. 

Freire propõe uma mudança de postura pedagógica que supõe superar uma 

“educação bancária” para uma “educação problematizadora”. Nesse sentido, ressignifica o 

conhecimento ao compreendê-lo como uma atitude dos sujeitos e, por isso, é sempre 

“intencionado”, está dirigido para algum propósito e envolve a conscientização. O ato de 

conhecer não é visto como algo isolado, individual, mas dialógico e relacional, e a história é 

percebida como possibilidade e não como determinação. Destaca o papel ativo de educadores 
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e educandos em sua relação com o conhecimento, o qual está a serviço da compreensão dos 

problemas, uma vez que é a base do pensamento crítico a respeito da realidade social, política 

e histórica (GUEDES, 2012). 

A educação em Freire, compreendida como processo de humanização enquanto 

forma de se inserir no mundo e intervir na realidade, marca o currículo emancipatório ao 

defender a inclusão das diferentes culturas e da diferença cultural no conteúdo curricular. 

Nesse sentido, a autonomia, enquanto categoria teórica, é compreendida como uma 

“construção coletiva, que vai se constituindo nas múltiplas experiências de reflexão e tomada 

de decisões como presença no mundo, no amadurecimento do e no cotidiano dos sujeitos, 

num permanente vir a ser” (SANTIAGO, 2007, p. 38). A autonomia é compreendida como 

forma de estar no mundo, como possibilidade de ser e agir de modo crítico e criativo. 

Ao entender o currículo como política cultural, Giroux, inspirado em Freire, ataca a 

racionalidade técnica e utilitária, a partir da influência das teorias da Escola de Frankfurt, 

apesar de não estar satisfeito com as consequências pessimistas apontadas por essas 

teorizações. O autor se utiliza do conceito de resistência para desenvolver sua teorização 

crítica (“Pedagogia da Possibilidade”), na tentativa de superar o determinismo apresentado 

pelas teorias da reprodução. Para Silva (2011, p. 53), “Giroux sugere que existem mediações e 

ações no nível da escola e do currículo que podem trabalhar contra os desígnios do poder e do 

controle”. A partir da ideia de Paul Willis, de que há sempre um momento e um espaço para a 

criação ativa e autônoma que pode ser explorado para dar lugar a uma resistência mais 

politicamente informada, Giroux compreende o currículo a partir dos conceitos de 

emancipação e libertação. O processo de emancipação passa a ser um dos objetivos de uma 

ação social politizada.  

Dentre os conceitos importantes apresentados por Giroux, destacamos a noção de 

escola e currículo como esfera pública democrática, que devem exercer as habilidades 

democráticas de discussão e participação; a concepção de professor como intelectual 

transformador, que está ativamente envolvido nas atividades de crítica e questionamento, a 

serviço do processo de emancipação e libertação e a ideia de que os estudantes possuem voz, 

ou seja, exercem um papel ativo que contesta as relações de poder. Para Giroux, o 

conhecimento e as ações humanas também possuem um caráter ético, histórico e político. Há 

sempre um vínculo entre as relações internas na escola e o contexto social mais amplo de 

controle e poder. Quando o ensino está alheio às questões sócio-históricas, o currículo acaba 

por reproduzir as desigualdades e injustiças sociais. 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Conforme temos afirmado, nosso estudo consiste em analisar a autonomia de 

docentes formadores no processo de elaboração de projetos pedagógicos de cursos de 

licenciatura do CAC/UFPE que passaram por recente reforma curricular. Optamos por uma 

pesquisa de natureza qualitativa, uma vez que “[...] ela trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 

2009, p. 21). A abordagem qualitativa nos permite, então, realizar uma análise mais profunda 

em busca de uma melhor compreensão do fenômeno que nos propomos a investigar. 

Dentre as possibilidades da abordagem qualitativa que se afiguram coerentes e 

factíveis, recorremos à Análise de Conteúdo, na perspectiva proposta por Laurence Bardin 

(2011). Dos tipos de análise sugeridos pela autora, escolhemos a análise temática categorial, a 

qual possui os seguintes pólos cronológicos: a pré-análise; a exploração do material; e o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A opção pela análise temática proposta por 

Bardin (2011) decorre do fato de que ela consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem a comunicação. 

Desse modo, para compreender como a autonomia realiza e se desenvolve no 

processo de reforma curricular, investigaremos o modo como os docentes percebem os limites 

e possibilidades existentes na realização dessa atividade. Além disso, pretendemos 

compreender as posturas apresentadas pelos sujeitos frente à necessidade de tomada de 

decisão a respeito do currículo, o que evidenciará os traços da autonomia por eles exercida. 

Descreveremos, a seguir, o campo da pesquisa, apresentando as razões pelas quais 

selecionamos o CAC como local de investigação. Em seguida, traçaremos o perfil dos 

participantes que foram entrevistados, detalharemos os instrumentos de coleta e construção de 

dados e apresentaremos os procedimentos adotados para a análise do material utilizado para a 

realização de nossa pesquisa. 

 

5.1. O campo da pesquisa 

 

Escolhemos o Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE como campo de 

investigação pelo fato de que foi nesse centro que tivemos contato com a problemática da 

autonomia por parte dos docentes na elaboração de projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura. Além disso, por atuarmos como TAE nessa unidade acadêmica, reconhecemos 

que ocupamos uma posição privilegiada para a compreensão dos processos de reforma 
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curricular e da participação de docentes na construção dos PPC. Outra razão para a escolha 

desse campo de pesquisa se refere ao fato de que, dos 20 cursos de licenciatura presenciais 

existentes no campus Recife, 10 (a metade!) são oferecidos pelos departamentos do CAC. Tal 

quantitativo representa 47,62% de um total de 21 cursos de graduação presenciais oferecidos 

nesse centro. 

Após escolher o CAC como local de investigação, realizamos uma pesquisa de 

natureza exploratória, com vistas ao acercamento do campo e dos sujeitos da pesquisa, com a 

finalidade de definir, de forma mais consistente, quais seriam os nossos procedimentos e 

instrumentos de coleta e análise de dados. Resolvemos proceder a uma breve caracterização 

do campo, identificando informações relevantes para o nosso estudo, cuja síntese 

apresentaremos a seguir. 

A UFPE é uma instituição federal de ensino superior que se constituiu enquanto 

universidade, através da reunião de faculdades integradas e escolas de ensino superior, em 11 

de agosto de 1946, com a denominação inicial de Universidade do Recife (UR), criada por 

meio do Decreto-Lei da Presidência da República nº 9.388, de 20 de junho de 1946. Em 1965, 

foi vinculada ao grupo de instituições federais do novo sistema de educação do país, passando 

a ser denominada de Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, a UFPE possui um 

total de 108 cursos de graduação, 103 na modalidade presencial e 05 a distância. Nesse 

universo, são oferecidos 32 cursos de licenciatura (dos quais 04 são a distância), 

compreendendo as áreas de Humanidades (21 cursos), Exatas (07 cursos) e Saúde (04 cursos). 

Conforme discriminado no Quadro 11. 
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QUADRO 11: Cursos de licenciatura oferecidos na UFPE 

 

CURSOS DE LICENCIATURA OFERECIDOS NA UFPE 

CENTRO HUMANIDADES EXATAS SAÚDE 

Centro de Artes e Comunicação (CAC) 

Artes Visuais Física Ciências Biológicas 

Dança Matemática Educação Física 

Expressão Gráfica Química - 

Letras Espanhol - - 

Letras Francês - - 

Letras Inglês - - 

Letras Português - - 

Letras / LIBRAS 
- - 

Música - - 

Teatro - - 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) 

Ciências Sociais - - 

Filosofia - - 

Geografia - - 

História - - 

Centro de Educação (CE) Pedagogia - - 

Centro Acadêmico do Agreste (CAA) 

Educação 

Intercultural Física - 

Música Matemática - 

Pedagogia Química - 

Campus Recife (Cursos a distância, vinculados à 

administração central em parceria com centros 

acadêmicos, de acordo com a área de 

conhecimento disciplinar 

Letras Língua 

Espanhola Matemática - 

Letras Língua 

Portuguesa - - 

Geografia - - 

Centro Acadêmico de Vitória – CAV 
- - Ciências Biológicas 

- - Educação Física 

TOTAL DE CURSOS DE LICENCIATURA 21 7 4 

 

Fonte: Dados da PROACAD 

 

Após um levantamento mais geral sobre os cursos de licenciatura existentes na 

UFPE, resolvemos caracterizar de modo mais detalhado as licenciaturas oferecidas pelo CAC, 

que possui 10 cursos presenciais de licenciatura e 02 a distância. Na Tabela 14, estão 

registradas algumas informações a respeito das licenciaturas presenciais oferecidas nesse 

centro: 
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TABELA 14: Cursos presenciais de licenciatura oferecidos no CAC 

 

CURSO 

 

QUANTIDADE DE 

REFORMAS 

CURRICULARES JÁ 

REALIZADAS PELO 

CURSO
40

 

SEMESTRE LETIVO DE 

INÍCIO DO MAIS 

RECENTE CURRÍCULO
41

 

QUANTIDADE DE PROFESSORES 

QUE PARTICIPARAM DA 

ELABORAÇÃO DO MAIS 

RECENTE PPC
42

 

Artes Visuais 06 2012.1 07 

Dança 0
43

 2009.1 03 

Expressão 

Gráfica 

08 2013.1 04
44

 

Letras-

Espanhol 

02 2010.1 07 

Letras-

Francês 

03 2010.1 07 

Letras-Inglês 04 2010.1 07 

Letras-

LIBRAS 

0
45

 2014.2 05 

Letras-

Português 

05 2010.1 07 

Música 05 2013.1 05 

Teatro 06 2011.1 03 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nesse levantamento, categorizamos os cursos em dois grupos: o primeiro grupo, 

composto pelos cursos de Artes Visuais, Dança, Expressão Gráfica e Teatro, refere-se a 

cursos de licenciatura vinculados a departamentos que não ofertam um bacharelado na mesma 

área de conhecimento (p.ex.: o curso de Dança-Licenciatura está vinculado ao Departamento 

de Teoria da Arte e Expressão Artística, ao qual não está vinculado nenhum bacharelado em 

Dança); enquanto o segundo grupo (onde foram alocados os cursos Letras-Espanhol, Letras-

Francês, Letras-Inglês, Letras-LIBRAS, Letras-Português e Música) é composto por cursos de 

licenciatura que convivem com bacharelados de sua área de conhecimento em um mesmo 

departamento (p.ex.: o curso de Música-Licenciatura convive com os bacharelados em 

Música, todos vinculados ao Departamento de Música). 

Consideramos importante ampliar as possibilidades de olhares por meio dessas 

distintas realidades pelo fato de termos verificado – durante o processo de elaboração de 

                                                 
40

 Dados obtidos em janeiro/2014 e atualizados em agosto/2014. Informações fornecidas pela Diretoria de 

Currículos e Programas (DCP), vinculado à Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (PROACAD), da UFPE. 
41

 Utilizamos como fonte de dados para a obtenção dessas informações o sistema de informação utilizado pela 

universidade, denominado Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@), para administração dos cursos 

oferecidos pela UFPE. 
42

 Dados obtidos em fontes diversas: em alguns cursos, o registro foi feito nos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

em outros, as informações foram fornecidas pelos professores que atuaram como coordenadores pedagógicos à 

época em que os cursos estavam passando pelo processo de elaboração do novo perfil curricular. 
43

 Observamos que o curso de Dança, apesar de ser uma licenciatura, não pode ser objeto de nossa pesquisa por 

se tratar de um curso novo que ainda não vivenciou processos de reformulação curricular. 
44

 Desses 04 docentes, 02 eram professores substitutos. 
45

 Observamos que o curso de Letras-LIBRAS, apesar de ser uma licenciatura, não pode ser objeto de nossa 

pesquisa por se tratar de um curso novo que ainda não vivenciou processos de reformulação curricular. 



109 

 

 

 

currículos – diferenças na participação dos professores relacionadas à presença (ou ausência) 

do bacharelado no departamento. Um departamento que oferece licenciatura e bacharelado 

apresenta maiores possibilidades de atuação dos professores, que podem, por exemplo, optar 

por uma dedicação mais intensa a apenas um dos dois perfis profissionais
46

. Além disso, a 

convivência entre cursos de licenciatura e bacharelado de uma determinada área de 

conhecimento em um mesmo departamento contribuiria, ao mesmo tempo, para a instauração 

de certa tensão entre os dois itinerários de formação, mas também para uma melhor reflexão 

sobre como essa unidade acadêmica e seus docentes tratam as especificidades requeridas por 

cada perfil profissional a ser formado. 

Ao perceber tal característica das condições de oferta dos cursos no CAC, buscamos 

contemplar essas diferenças em nosso estudo e, por isso, decidimos, inicialmente, tomar como 

campo de pesquisa 01 curso que representasse cada um desses grupos, totalizando 02 cursos a 

serem investigados. Para a escolha do curso que representaria cada grupo, resolvemos utilizar 

outros dois critérios. O primeiro está relacionado à seleção de cursos que estejam 

historicamente comprometidos com a formação de professores, pois acreditamos que os 

docentes formadores poderiam avaliar com mais propriedade as mudanças ocorridas na 

política de formação de professores do que docentes vinculados a cursos recém-criados, os 

quais, além de terem realizado poucas (ou nenhuma) reformas curriculares, encontrariam 

dificuldades de analisar mudanças, mesmo que recentes, na política educacional de formação 

de professores. Do primeiro grupo, apenas os cursos de Artes Visuais, Expressão Gráfica e 

Teatro atendem a esse critério; do segundo grupo, os cursos de Letras-Português e Música 

revelam essa característica. 

Para escolher dois dentre os oito cursos que atendem ao primeiro critério, buscamos 

selecionar um curso de cada grupo em que houve a participação efetiva de uma maior 

quantidade de professores durante a elaboração do projeto pedagógico, pois isso ampliaria 

nossas possibilidades de escolha dos sujeitos, sem contar que evidenciaria um envolvimento 

mais efetivo dos cursos no processo. Dessa forma, escolhemos o curso de Artes Visuais – que, 

conforme descrito na Tabela 14, contou com a participação de 07 professores na elaboração 

do PPC – para representar o primeiro grupo e o curso de Letras-Português – em cujo PPC foi 

registrada a participação de 07 docentes – para representar o segundo grupo. 

                                                 
46

 De fato, na universidade, o professor deve ensinar na área para a qual prestou concurso. Isso não quer dizer 

que muitos docentes gozem de relativa autonomia para decidir sobre as disciplinas que irão ministrar em cada 

período letivo. Contudo, é importante ressaltar que eles são lotados em departamentos cujos chefes têm o papel 

de gerir a distribuição, entre o pessoal docente, das disciplinas oferecidas aos cursos, vinculadas às 

áreas/subáreas de conhecimento desses departamentos. Aos chefes de departamento cabe, ainda, indicar quais 

professores ficarão responsáveis por disciplinas oferecidas em cursos vinculados a outros departamentos. 
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Após a escolha dos dois cursos (Artes Visuais e Letras-Português), acrescentamos 

como campo de pesquisa a licenciatura em Expressão Gráfica, em observância a um 

importante aspecto ressaltado pela Banca de Qualificação de nosso projeto de pesquisa: dos 

cursos listados, o curso de Expressão Gráfica foi o que realizou a maior quantidade de 

reformas curriculares, o que evidencia uma possível inquietude por parte do conjunto de 

professores que a ele estão vinculados e que também pode ter contribuído para que o curso em 

questão detenha uma acumulada experiência em processos de reformulação curricular.  

O fato de incluirmos o curso de Expressão Gráfica se justifica, ainda, por termos 

interesse em melhor compreender o debate que está na feitura da natureza dessa licenciatura, a 

qual sobrevive em meio a muitos embates a respeito da necessidade de sua existência. Após 

analisar os documentos fornecidos pela coordenação e de realizar as entrevistas com 

professores do curso de Expressão Gráfica, identificamos que, apesar de estar registrado no 

SIG@ que Desenho e Plástica e Expressão Gráfica se tratarem de um mesmo curso – que 

passou por diversos processos de reformulação curricular, dentre as quais a mudança de nome 

–, para fins de registro no MEC (sistema e-MEC), o curso de Desenho e Plástica é um curso 

em extinção e Expressão Gráfica é um novo curso, criado em 2010, que vivenciou apenas 01 

(um) processo de reforma curricular. A inclusão do curso de Expressão Gráfica em nossa 

investigação revela, portanto, o caráter qualitativo de nossa pesquisa, em que o objeto de 

análise é selecionado por expressar características significativas de um campo, sem pretender 

produzir generalizações. 

Inicialmente, não pretendíamos identificar quais os três cursos selecionados para esta 

pesquisa e, para tratá-los, utilizaríamos nomes fictícios. No entanto, à medida que fomos 

realizando as entrevistas, percebemos a necessidade de revelar a identidade desses cursos 

porque cada realidade vivenciada apresentava especificidades que precisariam ser explicadas 

para serem melhor compreendidas por quem fosse ter contato com os achados da pesquisa. 

Cada curso, além de promover formações específicas, possui pormenores relacionados à 

participação política na instituição, especificamente no CAC e em sua relação com o CE, que 

poderão ser evidenciados, uma vez que a autonomia está relacionada à postura assumida pelos 

envolvidos a partir das posições que ocupam no debate. 

Em resumo, os três cursos de licenciatura do CAC/UFPE foram selecionados a partir 

dos seguintes critérios: “convivência” com um bacharelado em um mesmo departamento (um 

curso que convive e dois que não convivem com o bacharelado); período de realização das 

mais recentes reformas (reformas curriculares realizadas após o surgimento da Resolução 

CNE/CP nº 02/2002); tradição na formação de professores; participação efetiva de uma maior 
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quantidade de professores; e quantidade de reformas curriculares realizadas (este último 

critério foi acrescido posteriormente como justificativa para a inclusão de Expressão Gráfica). 

Com base nesses critérios, os cursos selecionados na nossa investigação foram: Artes Visuais, 

Expressão Gráfica e Letras-Português. 

Ao tratarmos de reforma curricular, várias são as datas que podem servir de marco 

referencial, a exemplo das datas em que o documento do projeto pedagógico foi aprovado (ou 

homologado) nas devidas instâncias deliberativas, o semestre de implantação do novo 

currículo, entre outras. É importante afirmar que, quando falamos em período de realização 

das recentes reformas curriculares, estamos conscientes de que não se trata de buscar uma 

data específica localizável facilmente no calendário.  

Para fins de nosso estudo, consideramos como período de realização das reformas o 

momento que teve início com os primeiros registros (informados nos PPC ou através dos 

relatos dos entrevistados) de discussão sobre as mudanças curriculares em questão – no nosso 

caso, enfocaremos as discussões que aconteceram após o surgimento da Resolução CNE/CP 

nº 02/2002 – e se encerrou quando os documentos dos PPC foram finalizados e implantados 

no SIG@. Com isso, não estamos deixando de considerar o fato de que reformas curriculares 

não se encerram com a finalização da elaboração de um documento, uma vez que se trata de 

um processo que tem continuidade no momento da implantação do currículo, oportunidade de 

reflexão e identificação da necessidade de novos ajustes. Para situar no tempo as reformas 

curriculares já realizadas pelos cursos analisados, apresentamos a Tabela 15, que mostra as 

datas de implantação dos perfis curriculares. 
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TABELA 15 – Ano de implantação de perfis curriculares
47

 

 

Curso 

Ano de implantação dos perfis curriculares 

1ª 

Reforma 

Curricular 

2ª 

Reforma 

Curricular 

3ª 

Reforma 

Curricular 

4ª 

Reforma 

Curricular 

5ª 

Reforma 

Curricular 

6ª 

Reforma 

Curricular 

7ª 

Reforma 

Curricular 

8ª 

Reforma 

Curricular 

Artes 

Visuais 
1984 1986 1990 1997 2011 2012 - - 

Expressão
48

 

Gráfica 
1983 1986 1994 1997 2001 2010 2012

49
 2013 

Letras-

Português
50

 
1983 1986 1995 1997 2010 - - - 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Note-se que, enquanto o curso de Letras-Português elaborou apenas um perfil 

curricular após a instituição das diretrizes nacionais para reforma das licenciaturas (2002), o 

curso de Artes Visuais elaborou dois e o de Expressão Gráfica, três perfis. As informações 

que apresentaremos a seguir, a respeito dos cursos selecionados para nossa pesquisa, foram 

obtidas a partir da consulta aos seus respectivos PPC e de documentos internos de cada curso. 

Contudo, somente a partir do capítulo 5, denominado “O processo de elaboração de projetos 

pedagógicos de cursos de licenciatura na UFPE”, é que analisaremos mais detalhadamente os 

depoimentos dos sujeitos participantes a respeito dos processos de reformulação curricular 

vivenciados nesses cursos. 

 

A LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 

 

O curso de Licenciatura em Artes Visuais na UFPE, que, inicialmente, recebeu a 

denominação de Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas, foi criado em 1976, com 

base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 5.692, de 1971. Apesar da gestão 

pedagógica acontecer de modo compartilhado entre a coordenação de Artes Visuais e a 

Coordenação das Licenciaturas Diversas (CE), o curso está vinculado ao Departamento de 

                                                 
47

 Informações obtidas em 2014, a partir da consulta ao Sistema SIG@, complementadas por informações 

obtidas a partir dos relatos de participantes da pesquisa e da consulta a documentos internos dos cursos. 
48

 Denominado de “Desenho e Plástica” até a reformulação que entrou em vigor em 2010. 
49

 O perfil curricular elaborado em 2012 chegou a ser aprovado no Colegiado, mas não entrou em vigor, uma vez 

que o curso estava passando por problemas relacionados à renovação de reconhecimento. Em 2013, o currículo 

sofreu alguns ajustes, na tentativa de receber do MEC a autorização de funcionamento, ou seja, autorização para 

que a UFPE realizasse o registro como se fosse um “curso novo”. Contudo, mesmo sendo considerado pelo 

MEC como “curso novo”, o perfil curricular foi registrado no SIG@ como se estivesse se tratando de uma 

reforma de um curso que mudou de nome. 
50

 Até a reformulação que entrou em vigor em 2010, era ofertado como uma das 10 habilitações do curso de 

Letras. Outras reformas são registradas no SIG@, mas registramos aqui apenas aquelas que envolveram a antiga 

habilitação “Licenciatura em Língua Portuguesa”. 
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Teoria da Arte e Expressão Artística, o qual foi criado a partir da aplicação do Plano de 

Reestruturação da Universidade Federal de Pernambuco, em 1974. O Departamento tem 

origem na reformulação dos preexistentes Departamentos de Desenho, Pintura e Escultura, do 

Departamento de História das Artes e do Departamento de Música, vinculados, anteriormente, 

à Escola de Belas Artes da UFPE. 

Conforme está descrito no mais recente PPC, o perfil profissional a ser formado pela 

Licenciatura em Artes Visuais são professores habilitados a atuar nos níveis de ensino 

fundamental, médio e EJA, “podendo também exercer a função de arte-educador em projetos 

sociais, organizações não-governamentais e instituições culturais diversas, como museus, 

fundações, galerias de arte, entre outras.” (UFPE, PPC Artes Visuais, p. 24). 

Na época da elaboração do PPC, cujo currículo foi implantado em 2011, estava 

vinculado ao departamento um total de 12 (doze) professores que ministravam aulas no curso, 

sendo 08 (oito) doutores, 03 (três) mestres e 01 (um) especialista. Apesar de não terem sido 

registrados docentes de outros departamentos responsáveis pela formação, no próprio PPC, 

havia o apontamento da necessidade de contratação de mais 02 (dois) docentes para que a 

implantação da reforma fosse possível: “um para a área de Fundamentação Teórica e outro 

para a área de História da Arte, ambos contemplando a área pedagógica” (UFPE, PPC Artes 

Visuais, 2010, p. 61). 

O curso conta com quatro salas climatizadas que contêm equipamentos de 

audiovisual, pertencentes ao Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística e as aulas 

são alocadas conforme distribuição de carga horária dos cursos vinculados ao Departamento. 

Além disso, são utilizados os espaços de atelier no CAC e no Centro Cultural Benfica (CCB), 

localizado fora do campus (na Rua Benfica), para realização das atividades curriculares de 

natureza prática. Não está registrado no PPC, mas é de nosso conhecimento que as aulas 

relativas aos componentes curriculares oferecidos pela Coordenação das Licenciaturas 

Diversas, via de regra, acontecem nas dependências do Centro de Educação (CE).  

Atualmente, o curso oferece 35 vagas anuais e seu funcionamento acontece no turno 

diurno (manhã e tarde). A carga horária total do mais recente perfil curricular é de 2.810 horas 

e o tempo de integralização mínimo é de 08 (oito) e o máximo é de 14 (catorze) semestres 

letivos. 

Conforme registros no Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@), o curso 

de Licenciatura em Artes Visuais passou por 06 (seis) reformas curriculares. As primeiras 

alterações realizadas no currículo do curso tiveram por objetivo, ora realizar pequenas 

modificações (voltadas à inclusão e exclusão de componentes curriculares, além de mudanças 
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na carga horária), ora garantir uma maior especificidade à formação, redefinindo o perfil do 

egresso, que antes contemplava um profissional mais generalista – voltado à formação em 

diversas artes, tais como música, teatro e desenho – e, aos poucos, passou a focalizar no 

professor de artes plásticas. 

A necessidade de garantir uma maior autonomia à linguagem das Artes Visuais em 

relação às outras artes, cuja expressão no plano da formação profissional encontramos na 

reforma curricular do curso, foi evidenciada pela Comissão Especial de Especialistas em Arte 

(CEEARTES), que teve uma importante atuação na elaboração das diretrizes específicas para 

os cursos de artes. As discussões ocorridas nos fóruns organizados por essa comissão e 

sintetizadas em um relatório divulgado em 1997 resultaram no entendimento defendido pelo 

MEC de que cada linguagem artística deveria se apresentar de forma mais autônoma em 

relação a outras manifestações artísticas. Por ter participado das discussões promovidas pelo 

CEEARTES, os próprios docentes que participaram da comissão de reforma curricular do 

curso de Artes Visuais na UFPE se mostraram desejosos de aprofundar, no currículo, as 

questões específicas da linguagem das Artes Visuais e, para isso, procuraram desvincular do 

currículo a ideia de que a carga horária dedicada a outras artes, a exemplo das Artes Cênicas, 

era indispensável. 

Na medida em que cada novo perfil curricular foi implantado, diferentes concepções 

e práticas foram introduzidas de modo que o curso foi ganhando novas feições que, de certa 

maneira, contribuíram para que se chegasse à definição da estrutura curricular atual. Apesar 

de considerarmos importante conhecer toda a trajetória curricular percorrida pelo curso, nossa 

pesquisa se concentrará em analisar apenas os processos de reforma relativos aos períodos de 

discussão em que foram elaborados os currículos implantados em 2011 e 2012, uma vez que 

estamos tratando das reformas curriculares que levaram a UFPE a adequar-se às diretrizes 

curriculares nacionais para a formação do professor para o magistério na Educação Básica. 

Esses dois últimos processos de reformulação foram vivenciados de modos bastante 

distintos: o primeiro foi considerado por alguns docentes como uma “grande reforma” e o 

segundo como “pequenos ajustes”. O perfil curricular implantado em 2011 foi elaborado após 

um longo período de reflexão, que se iniciou no ano de 1997, bem antes, portanto, da edição 

da Resolução CNE/CP nº 02/2002.  Apesar do perfil curricular implantado em 2011 ter sido 

resultado de um longo processo de discussão, a estrutura curricular final precisou de uma 

nova reforma curricular com a finalidade de se realizar “pequenos ajustes”, cuja necessidade 

foi percebida somente após a implantação do novo currículo, que foram rapidamente 

incorporados e implementados a partir de 2012.  
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A LICENCIATURA EM EXPRESSÃO GRÁFICA 

 

No mais recente PPC está registrado que a Licenciatura em Expressão Gráfica é um 

curso novo, criado em 2010, cuja origem remonta ao antigo curso de “Professorado em 

Desenho” da Universidade do Recife, o qual foi criado em 19 de maio de 1951, com sede na 

Escola de Belas Artes. Em 1961, o curso foi reconhecido através do Parecer MEC 59/61 de 20 

de março de 1961, e passou a ser denominado de Licenciatura em Desenho e Plástica. No 

próprio SIG@, no entanto, “Expressão Gráfica” está registrado como um novo nome para o 

curso de “Desenho e Plástica”, ou seja, considera-se que se trata de um mesmo curso que 

mudou de nome. Na prática, observamos que não existe consenso nem mesmo entre os 

professores acerca dessa questão: percebemos que os próprios docentes entrevistados que 

afirmaram se tratar de um curso novo, por vezes, entraram em contradição ao longo da 

entrevista, declarando que o curso passou por muitas reformas. No capítulo de análise, 

exploraremos mais essa questão que envolve a identidade do curso de Licenciatura em 

Expressão Gráfica, o qual está vinculado ao Departamento que leva o mesmo nome
51

. 

A gestão pedagógica do curso acontece de modo compartilhado entre a coordenação 

de Expressão Gráfica e a Coordenação das Licenciaturas Diversas (CE). O perfil profissional 

estabelece a formação de professores para o magistério na Educação Básica (Ensino 

Fundamental, Médio, Médio Integrado e Educação Profissional Técnica de Nível Médio) nas 

áreas de Geometria Gráfica (eixo central) e aplicações. Em relação ao campo de atuação 

profissional, encontramos no mais recente PPC que o egresso deve atuar na Educação Básica 

(Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Médio Integrado), mas também que ele poderá atuar 

com editoração, realizando atividades de “concepção e elaboração de recursos didáticos, 

sejam estes digitais ou não (livros, dispositivos, jogos e software educacionais) para o ensino 

e a divulgação da matemática e das ciências.” (UFPE, PPC Expressão Gráfica, p. 26) 

De um total de 20 professores vinculados ao departamento, somente 12 são os que 

ministram aulas no curso: sendo 07 doutores, 01 mestre, 01 mestrando e 03 graduados. O 

departamento não oferece nenhum outro curso e os professores que não ministram aulas em 

Expressão Gráfica atuam em bacharelados, a exemplo de Arquitetura e as Engenharias. No 

PPC, não são registrados docentes vinculados a outros departamentos responsáveis pela 

formação. 

                                                 
51

 Registramos que, anteriormente, tanto o curso quanto o departamento recebiam a denominação “Desenho e 

Plástica”. 
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O Departamento de Expressão Gráfica dispõe de 05 (cinco) salas de aula, sendo 02 

salas de pranchetas, 01 laboratório de informática, 01 laboratório de modelos plástico-

didáticos e 01 sala de aula multimeios (com equipamentos audiovisuais, incluindo um quadro 

digital para realização de aulas cujo intuito seja a resolução de problemas). Não está 

registrado no PPC, mas as aulas relativas aos componentes curriculares oferecidos pela 

Coordenação das Licenciaturas Diversas, via de regra, acontecem nas dependências do Centro 

de Educação (CE). 

No processo seletivo para o ingresso no curso, é oferecido um total de 30 vagas 

anuais e o funcionamento do curso ocorre no turno diurno (manhã e tarde). A carga horária do 

mais novo perfil curricular é de 3.095 horas. O curso de Expressão Gráfica tem duração 

mínima de 8 semestres e máxima de 14 semestres. 

No SIG@, encontramos que o curso de Licenciatura em Expressão passou por 07 

(sete) reformas curriculares. Contudo, além dessas, foi criado um perfil em 2012 que não 

chegou a ser implantado por questão de problemas no reconhecimento do funcionamento do 

curso. Conforme está descrito no PPC, ao incorporar, em 1961, em sua estrutura curricular o 

curso de “Pintura e Escultura”, que funcionava na Escola de Belas Artes sem reconhecimento 

do MEC, o curso passou a ser chamado de “Licenciatura em Desenho e Plástica”. No ano de 

1971, houve a unificação de licenciaturas em uma formação polivalente (Música, Artes 

Plásticas, Artes Cênicas e Desenho), quando o curso passou a ser oferecido como uma das 

habilitações do curso de “Licenciatura em Educação Artística”. Diante da dificuldade de 

formar o professor polivalente, as habilitações da Licenciatura em Educação Artística se 

desmembraram em diversos cursos. Com isso, em 1983, o curso voltou a funcionar de modo 

mais independente, passando a ser denominado de “Licenciatura em Desenho e Plástica”, 

permanecendo com uma vertente artística, mas com foco no Desenho Gráfico. 

Diante da não obrigatoriedade do ensino de Desenho na Educação Básica, a reforma 

curricular implantada em 1994 foi realizada “com o objetivo de buscar adequar-se às 

necessidades do mercado, aproximando o seu egresso das então denominadas ‘novas 

tecnologias’, vinculadas aos instrumentos computacionais” (UFPE, PPC Expressão Gráfica, 

2012, p. 10). Em virtude do alto índice de evasão de muitos alunos logo após o ingresso por 

pensarem que estariam realizando um curso mais artístico – uma vez que o curso era 

confundido com Artes Plásticas –, em 2010, o curso passou a ser chamado de “Licenciatura 

em Expressão Gráfica”, reduzindo ainda mais a vertente artística e ampliando o perfil 

tecnológico, sob o argumento da necessidade de assumir um caráter inovador, acompanhando 

as transformações sociais.  
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Até o ano de 2012, não havia sido aventada a possibilidade do curso vir a ser extinto, 

já que o MEC, em respeito à autonomia universitária
52

, mantinha a autorização para a emissão 

de diplomas com a denominação “Desenho e Plástica”, por se tratar de um curso criado em 

momento anterior à existência de orientações criadas com o objetivo de padronizar os nomes 

dos cursos de graduação existentes no Brasil a serem cadastrados no sistema e-MEC. Até o 

ano de 2012, não havia sido aventada a possibilidade do curso vir a ser extinto, já que o MEC, 

em respeito à autonomia universitária
53

, mantinha a autorização para a emissão de diplomas 

com a denominação “Desenho e Plástica”, por se tratar de um curso criado em momento 

anterior à existência de orientações criadas com o objetivo de padronizar os nomes dos cursos 

de graduação existentes no Brasil a serem cadastrados no sistema e-MEC. 

Somente após o curso ter proposto a mudança de nomenclatura – por meio de 

aprovação do PPC pelas instâncias deliberativas da universidade, em âmbito acadêmico 

(Colegiado, Pleno de Departamento, CGAEB e CCEPE), implantado em 2010 – a Pró-reitoria 

de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN) na UFPE informou que não era 

permitido, no sistema e-MEC, o registro de “Expressão Gráfica” como um novo nome para 

um curso antigo. Só era aceita a inclusão desse nome se se tratasse da criação de um novo 

curso. Foi feita, então, uma consulta ao MEC para verificar de que forma seria possível a 

mudança de nomenclatura no curso. Ao receber tal demanda, o MEC recomendou a extinção 

do curso de Desenho e Plástica, uma vez que a oferta do componente curricular para o ensino 

do qual o curso se propunha a formar não era mais obrigatória na Educação Básica. 

Sendo assim, após diversas negociações junto ao MEC
54

 – as quais envolveram a 

participação de muitos professores do colegiado do curso (principalmente a coordenação), de 

alunos egressos, da PROACAD e da PROPLAN – é que foi autorizada, em termos formais, a 

extinção do curso de Desenho e Plástica e a criação do curso de Expressão Gráfica, desde que 

a coordenação pedagógica apresentasse um PPC em que estivesse especificada toda a 

proposta de criação de um novo curso, contemplando todos os tópicos necessários ao 

documento, tais como: “Justificativa para a Criação do curso”; “Objetivos do Curso”; “Perfil 

Profissional do Egresso”. “Campo de Atuação Profissional”, “Estrutura Curricular”. 

                                                 
52

 Prerrogativa que confere poderes à universidade para “criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e 

programas de educação superior” (LDBEN, 1996. Art. 53, Inciso I, combinado com o item I, do Parágrafo 

Único, do Inciso X). 
53

 Prerrogativa que confere poderes à universidade para “criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e 

programas de educação superior” (LDBEN, 1996. Art. 53, Inciso I, combinado com o item I, do Parágrafo 

Único, do Inciso X). 
54

 Uma síntese das negociações junto ao MEC pode ser verificada no ofício enviado pela coordenação do curso à 

PROACAD, solicitando a nulidade da mudança de nome (anexo II). 
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Nesta pesquisa, pretendemos analisar apenas os processos de reforma relativos aos 

períodos de discussão em que foram elaborados os perfis curriculares implantados nos anos 

de 2010 e 2013: em 2010, momento em que houve também a mudança de nomenclatura de 

“Desenho e Plástica” para “Expressão Gráfica”; e em 2013, ano de implantação da nova 

proposta apresentada em resposta a um pedido do MEC de justificativa para a existência do 

curso, cujo processo tinha sido baixado em diligência
55

. 

 

A LICENCIATURA EM LETRAS-PORTUGUÊS 

 

O curso de Letras-Português originou-se do curso de Letras, que foi criado pela lei 

federal nº 1.254 de 04 de dezembro de 1950, do Departamento de Letras da antiga Faculdade 

de Filosofia de Pernambuco. Em 2010, o curso de Letras sofreu um desmembramento e os 

perfis curriculares que davam conta das antigas habilitações sofreram modificações e 

passaram a ser ofertados como 05 (cinco) cursos distintos, quais sejam: bacharelado em 

Letras (com ênfase em estudos linguísticos e literários) e licenciaturas (Letras-Português, 

Letras-Inglês, Letras-Francês e Letras-Espanhol). 

O mais recente PPC apresenta que o perfil dos egressos são “professores de Língua 

Portuguesa e da Literatura de expressão portuguesa para a Educação Básica, que podem, 

ainda, atuar como avaliadores de textos e revisores de materiais didáticos na área da 

linguagem.” (UFPE, PPC Letras-Português, 2012, p. 27). O campo de atuação profissional é a 

Educação Básica, mais especificamente nos níveis de Ensino Fundamental e Médio. Contudo, 

encontramos no PPC o registro de outras possibilidades de atuação profissional: 

 

Sua formação contempla saberes que alicerçam o fazer pedagógico 

especializado nos citados níveis, mas não se limita aos mesmos. O 

profissional egresso da Licenciatura em Língua Portuguesa poderá, ainda, 

fazer uso de seus conhecimentos para atuar no ensino de nível superior 

(embora para tal seja necessária complementação de formação pertinente); 

para atuar na avaliação de textos escritos em Língua Portuguesa, por 

exemplo, em concursos e processos seletivos diversos; para atuar na revisão 

de textos (escritos e falados) em língua portuguesa; e para avaliar materiais 

didáticos (livros, gramáticas, manuais, dicionários etc.), em ações nas quais 

essa competência seja requerida. (UFPE, PPC Letras-Português, 2012, p. 28) 

 

A gestão pedagógica é compartilhada entre a coordenação de Letras-Português e a 

Coordenação das Licenciaturas Diversas (CE). O curso está vinculado ao Departamento de 

                                                 
55

 Para analisar a possibilidade de autorização de funcionamento do curso de Expressão Gráfica, o MEC solicitou 

resposta aos seguintes questionamentos: “Qual o mercado de trabalho do egresso da licenciatura?” e “Qual o 

componente curricular contemplado?”. 
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Letras que, no período de elaboração do PPC, contava com um número de 56 docentes, 

(sendo 50 doutores e 06 mestres). Os docentes vinculados a outros departamentos 

responsáveis pela formação não foram listados no documento. O Departamento de Letras 

possui 08 salas de aulas (sendo três dos leitorados), 02 salas administrativas, 07 salas de 

núcleo de pesquisa e um laboratório de informática. Não está registrado no PPC, mas as aulas 

relativas aos componentes curriculares oferecidos pela Coordenação das Licenciaturas 

Diversas, via de regra, acontecem nas dependências do Centro de Educação (CE). 

São oferecidas 90 vagas, das quais 30 são para o turno noturno e 60 para o turno 

diurno. A carga horária total do curso é de 3.150 horas e o tempo de integralização é de no 

mínimo 08 e no máximo 14 semestres letivos. 

Na consulta ao SIG@, identificamos que a Licenciatura em Letras-Português passou 

por 05 (cinco) reformas curriculares e a mais recente foi o momento de mudança do status da 

formação, em que houve a transformação da antiga habilitação de “Licenciatura em Língua 

Portuguesa” (vinculada ao genérico curso de Letras) em um curso específico. Nossa pesquisa 

se concentrará em analisar apenas o processo de reforma relativo ao período de discussão em 

que foi elaborado o perfil curricular implantado em 2010. Assim como em Artes Visuais, no 

Departamento de Letras houve um longo período de reflexão sobre o currículo, que se iniciou 

nos anos 1990. 

 

Acompanhar o momento de elaboração de novos projetos pedagógicos de 

licenciaturas, na UFPE, nos tem permitido refletir a respeito da formação de professores e, 

por isso, acreditamos que o registro desses processos vivenciados nessa Instituição Federal de 

Ensino Superior (IFES) contribuirá para repensarmos a forma como os cursos de licenciatura 

estão estruturados. 

 

5.2. Os participantes da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa foram professores vinculados aos 03 cursos presenciais de 

licenciatura (Artes Visuais, Expressão Gráfica e Letras-Português), selecionados como campo 

de investigação. Consideramos como critério indispensável para escolha dos participantes o 

fato de serem professores efetivos na UFPE que participaram de processos de elaboração de 

propostas curriculares posteriores ao surgimento da Resolução CNE/CP nº 01/2002, pois é em 

torno das reformas curriculares realizadas em decorrência das novas diretrizes nacionais para 

os cursos de formação de professores que nossa pesquisa se inscreve. Definimos ainda que os 
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professores que atuaram como coordenadores desses cursos, no período da reforma curricular, 

foram fundamentais para a pesquisa pelo fato de que suas atribuições
56

 estão relacionadas ao 

cuidado com o aspecto pedagógico dos cursos. 

Nesse sentido, os participantes da pesquisa foram tanto os professores que atuaram 

como coordenadores pedagógicos de Artes Visuais, Expressão Gráfica e Letras-Português no 

período em que ocorreram os recentes processos de reformulação curricular desses cursos 

quanto outros professores que participaram como membros das comissões de reforma 

curricular constituídas com vistas à elaboração de novas propostas curriculares.  

Inicialmente, a ideia seria entrevistar três docentes de cada curso, sendo 01 

coordenador e 02 outros professores, totalizando 09 sujeitos participantes, os quais deveriam 

ser professores com vínculo efetivo com a instituição. Contudo, após identificarmos que, em 

um mesmo curso, mais de um professor atuou como coordenador no período da reforma, 

priorizamos fazer a entrevista com aqueles que atuaram nessa função e, à medida que eles 

indicavam outros sujeitos como peças-chave no processo, acrescentávamos tais nomes à lista 

dos prováveis participantes da pesquisa, dos quais foram selecionados aqueles cuja 

participação foi considerada mais efetiva pelos coordenadores. 

Desse modo, 11 professores vinculados aos cursos selecionados foram entrevistados, 

sendo 03 de Artes Visuais, 04 de Expressão Gráfica e 04 de Letras-Português. Dos 04 

docentes do Departamento de Letras, 01, apesar de não atuar como professor no curso de 

Letras-Português por ser professor de língua estrangeira, foi entrevistado por ter atuado como 

coordenador na época da reforma, quando os cursos ainda não haviam sido desmembrados. 

 

5.2.1. Perfil dos participantes da pesquisa 

 

Caracterizaremos, a seguir, os 11 docentes dos cursos Artes Visuais, Expressão 

Gráfica e Letras-Português que participaram da pesquisa. Do total de entrevistados, apenas 02 

não haviam participado anteriormente de processos de reforma curricular. 

 

                                                 
56

 Na UFPE, as atribuições dos coordenadores de cursos de graduação estão descritas nas Resoluções CCEPE 

02/2003 e 08/2011. Uma delas consiste em “convocar e presidir as reuniões do colegiado” (Resolução CCEPE nº 

02/2003, art. 9º, inciso I). Ressaltamos que os colegiados dos cursos são uma das instâncias deliberativas 

responsável, dentre outras coisas, pela aprovação dos PPC. 
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TABELA 16: Caracterização dos professores que participaram da pesquisa
57

 

 
COD. IDADE SEXO FORMAÇÃO 

INICIAL 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO NO 

CURSO 

FORMAÇÃO 

ATUAL 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

COMO DOCENTE 

NA UFPE 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

GESTÃO DO 

(COORDENADOR OU 

VICE) 

TEMPO DE ATUAÇÃO 

COMO DOCENTE 

FORA DA UFPE 

(EDUCAÇÃO 

SUPERIOR) 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO COMO 

DOCENTE FORA DA 

UFPE (EDUCAÇÃO 

BÁSICA) 

TEMPO 

TOTAL DE 

ATUAÇÃO 

COMO 

DOCENTE 

PAV1 71 anos Masculino Filosofia 

(Licenciatura) 

Gravura Doutorado em Arte-

Educação 

26 anos
58

 16 anos 02 anos 03 anos 31 anos 

PAV2 78 anos Feminino Pedagogia 

(Licenciatura) 

Prática de 

Ensino (atual 

Metodologia do 

Ensino) 

Especialização em 

Artes 

29 anos
59

 28 anos - 28 anos 30 anos 

PAV3 60 anos Feminino Desenho Industrial 

(Bacharelado) 

História da Arte Especialização em 

Artes 

30 anos
60

 09 anos - 06 meses 30 anos e 06 

meses 

PEG1 56 anos Feminino Engenharia de 

Minas 

(Bacharelado) 

Prática de 

Ensino (atual 

Metodologia do 

Ensino) 

Doutorado em 

Engenharia Civil 

30 anos
61

 18 anos - - 30 anos 

PEG2 51 anos Masculino Matemática 

(Licenciatura) 

Geometria 

Gráfica 

Doutorado em 

Didática da 

Matemática 

14 anos 03 anos e 06 meses - - 14 anos 

PEG3 39 anos Feminino Arquitetura e 

Urbanismo 

(Bacharelado) 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

Doutorado em 

Psicologia 

08 anos 02 anos 02 anos e 06 meses - 10 anos e 06 

meses 

PEG4 31 anos Masculino Desenho e Plástica 

(Licenciatura) 

Geometria 

Descritiva / 

Estágio 

Doutorado em 

Educação 

Matemática 

08 anos - - 05 anos 08 anos 

PLP1 51 anos Feminino Letras 

(Licenciatura) 

Língua 

Portuguesa 

Doutorado em 

Liguística e Língua 

Portuguesa 

21 anos 03 anos - - 21 anos 

PLP2 51 anos Masculino Letras 

(Bacharelado) 

Língua 

estrangeira 

Doutorado em 

Linguística 

07 anos 02 anos 14 anos 16 anos 23 anos 

PLP3 44 anos Feminino Letras 

(Licenciatura) 

Língua 

Portuguesa 

Doutorado em 

Linguística 

11 anos 06 anos 05 anos 01 ano e 06 meses 17 anos e 06 

meses 

PLP4 42 anos Feminino Letras 

(Licenciatura) 

Língua 

Portuguesa 

Doutorado em 

Linguística 

06 anos 02 anos e 04 meses 06 anos 10 anos 16 anos 

Fonte: elaborado pela autora. 

                                                 
57

 Dados coletados em agosto/2014 e setembro/2014. 
58

 Aposentou-se em 2011. 
59

 Aposentou-se em 2006. 
60

 Aposentou-se em 2013. 
61

 Aposentou-se em 2013. 
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TABELA 17: Escolaridade dos professores formadores 

 

COD. FORMAÇÃO 

INICIAL NA 

ÁREA DA 

EDUCAÇÃO 

FORMAÇÃO 

INICIAL EM 

OUTRA 

ÁREA 

ESPECIALIZAÇÃO 

NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO 

EM OUTRA ÁREA 

MESTRADO 

NA ÁREA 

DA 

EDUCAÇÃO 

MESTRADO 

EM OUTRA 

ÁREA 

DOUTORADO 

NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO 

DOUTORADO 

EM OUTRA 

ÁREA 

PAV1 X  X  X  X  

PAV2 X   X - - - - 

PAV3  X  X - - - - 

PEG1  X  X  X  X 

PEG2 X  - - X  X  

PEG3  X  X  X  X 

PEG4 X  X  X  X  

PLP1 X  - -  X  X 

PLP2  X - -  X  X 

PLP3 X   X X   X 

PLP4 X  X   X  X 

TOTAL 07 04 03 05 04 05 03 06 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Ao observarmos a Tabela 17, podemos perceber que, dos 11 participantes, 04 não 

realizaram formação na área de Educação em nenhum dos graus de escolaridade. Os demais 

docentes entrevistados possuem formação que denominamos de híbrida, uma vez que ora 

realizaram cursos na área disciplinar, ora na área pedagógica. Na Tabela 18, a seguir, 

apresentamos as datas, os locais onde as pesquisas foram realizadas e o tempo de duração de 

cada uma delas: 

 

TABELA 18: Data, local e duração das entrevistas 

 
COD. DATA DA 

ENTREVISTA 

LOCAL DA ENTREVISTA TEMPO DE 

DURAÇÃO DA 

ENTREVISTA 

PAV1 29/09/2014 Residência do participante 01h e 56min 

PAV2 06/10/2014 Residência do participante 01h e 54min 

PAV3 16/09/2014 Laboratório de Informática de outro curso de 

graduação 

01h e 42min 

PEG1 22/09/2014 Residência do participante 02h e 01min 

PEG2 09/09/2014 Gabinete da coordenação do curso 01h e 23min 

PEG3 05/08/2014 Miniauditório do Departamento 01h e 14min 

PEG4 26/09/2014 Laboratório temático 01h e 38min 

PLP1 08/10/2014 Sala do Grupo de Pesquisa 01h e 06min 

PLP2 30/09/2014 Gabinete do participante 01h e 41min 

PLP3 08/09/2014 Miniauditório I do CAC 01h e 43min 

PLP4 16/09/2014 Laboratório de Informática de outro curso de 

graduação 

46min 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Nos capítulos de análise, quando fizemos uso de trechos das transcrições em que os 

entrevistados citaram nomes de professores que não foram sujeitos participantes de nossa 

pesquisa, optamos por utilizar nomes fictícios, no intuito de preservar a identidade dos 

envolvidos. 

Não podemos deixar de registrar que, em muitos momentos de realização das 

entrevistas, percebíamos que a existência de uma relação para além daquela que se estabelece 

entre pesquisador e entrevistado – por sermos todos servidores da mesma instituição e nos 

conhecermos anteriormente – foi um fator que interferiu diretamente nas falas dos sujeitos: 

ora isso contava a nosso favor pelo fato do diálogo fluir e por estarmos falando de situações 

na universidade conhecidas tanto pela pesquisadora quanto pelos entrevistados, ora isso era 

um complicador por percebermos certo constrangimento em declarar o que realmente se 

pensava acerca da reforma, especialmente quando se criticava o Centro de Educação. Citamos 

como exemplo a fala de PAV1, ao comentar que percebia ter mais autonomia para trabalhar 
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na reforma do bacharelado do que da licenciatura: “[...] Muito mais! Muito mais! O Centro de 

Educação, às vezes, atrapalhava demais! [risos]. Desculpe, Batista
62

! [risos]” 

 

 

5.3. Instrumentos e procedimentos de coleta e construção de dados 

 

Para darmos conta dos objetivos a que nos propomos alcançar, utilizamos os 

seguintes instrumentos para a coleta e construção de dados: a pesquisa documental, a 

observação participativa e a entrevista semiestruturada, além de conversas informais Ao 

construirmos o estado do conhecimento, momento em que mapeamos produções que se 

focaram no estudo da autonomia docente e do processo de elaboração de currículo, 

observamos, dentre vários outros aspectos, que a pesquisa documental e a entrevista são 

instrumentos de coleta de dados bastante utilizados quando do estudo dessa temática. 

Em relação à pesquisa documental, analisamos a legislação nacional e institucional 

relacionada à formação de professores e à reforma curricular: pareceres e resoluções do 

Conselho Nacional da Educação / Conselho Pleno (CNE/CP); resoluções institucionais na 

UFPE, aprovadas pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE). 

Além disso, consultamos outros documentos (conforme detalhamos na Tabela 19), uma vez 

que todo esse material precisou ser levado em consideração pelos professores no momento da 

elaboração dos projetos pedagógicos. Detalhamos, na Tabela 19, os aspectos que foram 

observados em cada um dos documentos analisados:  

 

                                                 
62

 Professor orientador desta pesquisa, vinculado ao Centro de Educação. 
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TABELA 19: Detalhamento dos aspectos observados nos documentos analisados 

 

DOCUMENTO ASPECTO OBSERVADO 

LDBEN nº 9.464/1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional 

- Finalidades da educação, finalidades específicas da educação básica e 

da educação superior; 

- Incumbências dos docentes; 

- Conteúdos curriculares a serem contemplados na educação básica; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Parecer CNE/CP nº 9/2001, que trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação 

plena 

- Atores envolvidos na elaboração das diretrizes curriculares nacionais 

para os cursos de graduação; 

- Aspectos levados em consideração nas discussões acerca da atividade 

docente na atualidade; 

- Finalidades das diretrizes; 

- Reestruturação nas categorias de formação (justificativa para a 

existência de currículos próprios para as licenciaturas); 

- Dimensões dos conteúdos curriculares a serem contemplados na 

formação de professores; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Resolução CNE/CP nº 01/2002, que 

institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena 

- Princípios norteadores para o exercício da profissão; 

- Diretrizes para a elaboração dos projetos pedagógicos; 

- Eixos e dimensões dos conteúdos curriculares a serem contemplados 

na formação de professores; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Resolução CNE/CP nº 02/2002, que 

institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação 

plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior 

- Carga horária a ser dedicada a cada dimensão que deve compor o 

currículo dos cursos de formação de professores; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Resolução CNE/CES nº 18/2002, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares 

para os cursos de Letras. 

- Formas de diferenciação entre bacharelado e licenciatura; 

- Perfil profissional do egresso; 

- Campo de atuação profissional; 

- Eixos e dimensões a serem contemplados no currículo de cada perfil 

profissional; 

- Elementos estruturais a serem contemplados no PPC 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Resolução CCEPE nº 02/2003
63

, que 

regulamenta a administração da 

graduação na Universidade e dá outras 

providências 

- Composição dos colegiados dos cursos de graduação; 

- Atribuições do coordenador de curso de graduação; 

- Atribuição do colegiado de curso de graduação; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Resolução CNE/CES nº 1/2009, que 

aprova as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em 

Artes Visuais e dá outras providências. 

- Formas de diferenciação entre bacharelado e licenciatura; 

- Perfil profissional do egresso; 

- Campo de atuação profissional; 

- Eixos e dimensões a serem contemplados no currículo de cada perfil 

profissional; 

- Elementos estruturais a serem contemplados no PPC 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Relatório de Gestão 2004-2006, da 

Coordenação das Licenciaturas 

Diversas, elaborado pela profa. Lívia 

Suassuna, que apresenta as discussões 

ocorridas no Fórum das Licenciaturas 

na UFPE, a partir das quais foram 

fixadas as atuais bases para a reforma 

curricular dos cursos de formação de 

professores, na instituição 

- Princípios norteadores que regeram as discussões; 

- Pontos de convergência e divergência existentes nas reuniões do 

Fórum das Licenciaturas Diversas; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

                                                 
63

 A Resolução CCEPE nº 08/2011 revoga o inciso I do Parágrafo 2º do artigo 8º da Resolução CCEPE nº 

02/2003, relativo à exigência de cumprimento de estágio probatório pelo docente candidato à função de 

coordenador ou vice-coordenador de cursos de graduação. 
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Resolução CCEPE nº 01/2006, que 

dispõe sobre procedimentos para 

alteração dos currículos dos cursos de 

graduação na UFPE
64

 

- Orientações institucionais apresentadas acerca da realização de 

reformas curriculares; 

- Definição de reforma integral e reforma parcial; 

- Elementos estruturais a serem contemplados no PPC; 

- Participantes do processo de reformulação curricular; 

- Responsabilidades dos participantes do processo de reformulação 

curricular; 

- Instâncias de tramitação do PPC na instituição; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Projeto REUNI/UFPE 2007
65

, que 

apresenta propostas de reestruturação e 

expansão da UFPE para o período de 

2008 a 2012 

- Papel do Fórum das Licenciaturas; 

- Compromissos assumidos pelos cursos em estudo; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Resolução CCEPE nº 12/2008, que 

estabelece as diretrizes para as reformas 

curriculares dos cursos de licenciatura 

da UFPE e dá outras providências 

- Diretrizes institucionais para a reforma curricular das licenciaturas; 

- Participantes do processo de reformulação; 

- Responsabilidades dos participantes do processo de reformulação; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Atas de reuniões e outros documentos 

internos 

- Decisões dos conselhos departamentais, dos plenos de departamento e 

dos colegiados de curso; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) de 

Artes Visuais 

- Fundamentações teóricas que nortearam a construção das novas 

estruturas curriculares em vigor; 

- Estrutura curricular dos cursos; 

- Perfil Profissional do Egresso;  

- Campo de atuação profissional; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) de 

Expressão Gráfica 

- Fundamentações teóricas que nortearam a construção das novas 

estruturas curriculares em vigor; 

- Estrutura curricular dos cursos; 

- Perfil Profissional do Egresso;  

- Campo de atuação profissional; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) de 

Letras e Letras-Português 

- Fundamentações teóricas que nortearam a construção das novas 

estruturas curriculares em vigor; 

- Estrutura curricular dos cursos; 

- Perfil Profissional do Egresso;  

- Campo de atuação profissional; 

- Outras questões relacionadas à autonomia. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 Atualmente, os procedimentos para alteração dos currículos dos cursos de graduação da UFPE são regidos 

pela Resolução CCEPE nº 03/2014. 
65

 O Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que 

impulsionou a elaboração de reformas curriculares, foi elaborado com base no Decreto 6.096, de 24 de abril de 

2007, através do qual tem sido possível fazer investimentos significativos na educação superior, a exemplo da 

ampliação de vagas e da oferta de novos cursos. 
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Denominamos de observação participativa a seguinte situação: quando, por 

chamamento da instituição, tanto por parte dos cursos quanto pela Pró-Reitoria para Assuntos 

Acadêmicos (PROACAD
66

) – uma vez que continuamos a atuar como TAE do CAC durante 

a realização da pesquisa – participamos de reuniões em que professores discutiram aspectos 

que envolvessem tomadas de decisão relativas aos currículos reformulados. Fizemos uso de 

um roteiro de observação durante a participação em reuniões (conforme registrado no 

Apêndice A deste projeto), a fim de direcionar nossa análise, atentando para os aspectos mais 

diretamente relacionados ao nosso estudo. Essas observações não foram gravadas para manter 

a naturalidade das reuniões, uma vez que fomos chamadas na função de servidora da 

instituição, e não pelo fato de estarmos realizando uma pesquisa. Nessas e em outras 

oportunidades, realizamos conversas informais, a respeito dos processos de reforma 

curricular, com os próprios participantes da pesquisa e com outros servidores da instituição 

(professores e técnicos administrativos). 

Realizamos, ainda, entrevistas semiestruturadas com professores e coordenadores de 

curso – que foram gravadas em áudio e cujo roteiro de entrevistas para coordenadores e 

professores encontra-se no Apêndice B –, com o objetivo de compreender a participação dos 

professores no processo de elaboração de currículo. Dentre as informações que buscamos 

obter a partir dessas entrevistas, destacamos: compreender como se deu o processo de reforma 

curricular e verificar quais concepções de autonomia os professores explicitam. 

Realizamos uma entrevista-piloto com o objetivo de testar e avaliar o instrumento, 

visando promover ajustes, seja incluindo perguntas, seja modificando-as no sentido de torná-

las mais claras. Esse momento foi uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais dos 

sujeitos e do campo, familiarizando-nos com a atividade e verificando a necessidade de 

dispormos de outros recursos que auxiliassem a interação, tais como trechos do PPC ou da 

legislação pertinente. Essas antecipações metodológicas foram relevantes para a redefinição 

do formato da entrevista, pois pudemos identificar formas mais produtivas, ou seja, que 

contribuíssem de modo mais efetivo para o levantamento de dados relevantes para a análise 

do objeto, que é a autonomia dos docentes no processo de reforma curricular.  

Apesar de termos um roteiro de realização das entrevistas, as informações 

apresentadas pelos participantes, de certa forma, nos permitiam redirecionar as perguntas e 

enfocar / explorar aspectos distintos da mesma realidade. Acreditamos que essa possibilidade 
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 Dentre os objetivos da Pró-reitoria para Assuntos Acadêmicos (PROACAD), destacamos o papel de coordenar 

a política didático-pedagógica de ensino de graduação e de coordenar a qualificação dos cursos de graduação na 

UFPE. 
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nos permitiu ter uma visão mais ampla do fenômeno investigado, uma vez que foi possível 

aprofundar diferentes pontos de vista acerca do nosso objeto de estudo. 

Em todas as entrevistas, levamos algumas resoluções para uso, caso considerássemos 

oportuno. Esse material foi utilizado em apenas duas entrevistas. Além das entrevistas, 

formulamos uma ficha de identificação do docente (Apêndice C), que era preenchida ao final 

de cada entrevista. 

Não sentimos, por parte dos professores, resistências ao aceite em participar da 

pesquisa, contudo algumas entrevistas foram remarcadas devido a compromissos dos 

docentes, que no exercício da função de coordenadores, necessitaram resolver questões da 

graduação ou participar de reuniões de Colegiado e de Pleno de Departamento. Outro fator foi 

que, na época em que estávamos agendando as últimas entrevistas, o país estava em período 

eleitoral. Inclusive, uma das entrevistas foi desmarcada em virtude de uma visita da então 

candidata Dilma Rousseff à cidade do Recife, por isso a docente nos enviou um e-mail, 

solicitando o adiamento da entrevista, e escreveu: “[...] Hoje é um dia histórico e preciso estar 

na rua!!!! Decidimos antecipar as atividades até 15 horas pra gente ir pra caminhada. Vamos 

remarcar pra próxima semana? Conto com sua compreensão, pois tudo por nosso Brasil!” 

(CLD4). Essa atitude revela o engajamento político, postura necessária ao docente uma vez 

que a realidade do contexto sócio-político em que está inserido tem fortes rebatimentos para a 

educação. 

 

 

5.4. Procedimentos de análise de dados 

 

A análise foi realizada a partir dos princípios da Análise de Conteúdo, a partir da 

perspectiva de Bardin (2011). Considerando que a Análise de Conteúdo é constituída por 

tipos distintos, utilizamos como ferramenta a análise temática categorial, em que o tema foi, 

portanto, nossa unidade de análise. Os procedimentos de análise estão pautados nos seguintes 

pólos cronológicos: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. 

Como descreve Bardin (2011), a pré-análise envolve, basicamente, a escolha dos 

documentos que serão submetidos a análise, a formulação de hipóteses e objetivos, e a 

formulação de indicadores que norteiem a interpretação final. Antes mesmo de realizarmos as 

entrevistas, havíamos selecionado alguns documentos que seriam objeto de nossa 

investigação. Contudo, de posse das entrevistas transcritas, sentimos a necessidade de ir em 
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busca de outros materiais (a exemplo de projetos pedagógicos anteriores, ofícios, relatórios e 

um dossiê) que nos auxiliassem na compreensão do fenômeno estudado. 

A exploração do material se refere à execução sistemática das decisões tomadas na 

etapa da pré-análise e consiste em codificar, decompor e enumerar os dados em função dos 

objetivos pretendidos. Foi no momento da exploração do material que começaram a surgir as 

categorias empíricas, as quais serviram de referência para a estruturação dos capítulos de 

análise que constituíram esta dissertação. 

O tratamento dos resultados obtidos e interpretação é a fase de sistematização mais 

analítica e categorização dos dados por meio da elaboração de quadros, figuras e modelos, por 

exemplo. Nesta última etapa, é possível realizar inferências e interpretações que contribuam 

para encontrarmos respostas relacionadas aos objetivos pretendidos ou ainda que evidenciem 

descobertas inesperadas. Foi nessa fase que conseguimos identificar pontos de convergência e 

distanciamento entre as realidades dos cursos observados, encontrando, assim, diferentes 

manifestações do exercício da autonomia no contexto da reforma curricular. 

De posse dos dados criados a partir da utilização de cada instrumento escolhido, 

organizamos o material por meio da triangulação, atentando para o diálogo com o referencial 

teórico escolhido. A perspectiva teórica adotada como lente para a compreensão da realidade 

que nos propomos a investigar contribuiu para definir as grandes categorias que nortearam as 

discussões argumentativas expressas ao longo do texto de análise com vistas à construção dos 

conhecimentos pretendidos a partir do estudo. 

Falcão (2000, p. 232) afirma que as perspectivas teóricas fornecem os critérios a 

partir dos quais se faz a categorização e ressalta que “nenhuma categorização é rigorosamente 

descritiva, no sentido de captura dos objetos ‘tal como eles são na realidade’”. Diante dessa 

característica que permeia todas as teorias, construímos categorias empíricas que 

contribuíssem para a discussão teórica durante a análise a partir dos dados obtidos, com a 

finalidade de melhor abarcar a realidade encontrada. 

A categoria teórica central de nossa investigação é a autonomia docente. 

Relacionamos a ela os três tipos de autonomia que estão associados a três perfis de 

professores, elaborados por Contreras (2012): autonomia ilusória (especialista técnico); 

autonomia das decisões profissionais (profissional reflexivo); e autonomia profissional 

(intelectual crítico). Os tipos de autonomia (e os perfis de professores a eles relacionados) não 

foram compreendidos como rótulos estanques, uma vez que as atitudes relatadas pelos 

sujeitos participantes da pesquisa se apresentaram de modos distintos a cada instante, a 

depender da postura assumida em cada situação, a qual não pode ser compreendida sem levar 
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em conta o contexto específico, ou seja, os condicionantes sócio-histórico-culturais em que se 

está inserido.  

Para melhor compreender como se expressa a autonomia, procuramos categorizar as 

práticas docentes relatadas tomando como referência os saberes necessários à prática 

educativa autônoma (FREIRE, 1996). Relacionadas à categoria central, estiveram também as 

noções de autonomia como: relação social, diálogo, participação política e social nas decisões, 

postura ética, emancipação e prática da liberdade. Outro conceito que norteou nossa 

investigação foi a noção de projeto pedagógico: como ação regulatória ou técnica e como 

ação emancipatória ou edificante (VEIGA, 2003). No Quadro 12, estão descritas as 

categorias empíricas utilizadas na organização do material e na estruturação da análise: 
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QUADRO 12: Categorias empíricas de análise  

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 SUBCATEGORIA 3 

Norteadores dos processos 

de elaboração de projetos 

pedagógicos de cursos de 

licenciatura no âmbito da 

UFPE 

- - - 

Elementos do processo de 

reformulação que 

evidenciam a autonomia 

docente 

Razões para a Realização das 

Reformas Curriculares 

Razões evidenciadas por agentes externos 

 
- 

Razões percebidas internamente - 

Formas de Realização dos 

Processos de Reforma Curricular 

Constituição das comissões de reforma 

curricular 
- 

Participação dos envolvidos na 

elaboração dos projetos pedagógicos e 

atuação nas diversas instâncias 

deliberativas 

Posturas de participação 

com pouco envolvimento 

ou omissão 

Posturas de participação 

efetiva ou diálogo 

construtivo 

Diálogo com outros setores da UFPE e 

com instâncias externas à universidade 

Diálogos com outros 

setores da UFPE 

Diálogos com instâncias 

externas à UFPE 

Trato com a legislação. 

Posturas de não 

apropriação do conteúdo 

da legislação 

Posturas de apropriação 

da legislação como uma 

norma impositiva 

Posturas de apropriação 

da legislação, com 

movimentos de resistência 

Posturas de acolhimento 

crítico da legislação 

Percepção acerca dos 

resultados do processo 

Percepção dos sujeitos da pesquisa 

sobre os desdobramentos da 

reforma curricular na formação de 

professores nos cursos do 

CAC/UFPE 

Percepção de mudanças na distribuição da 

carga horária dos cursos 
- 

Percepção de mudanças relacionadas ao 

incentivo à pesquisa 
- 

Percepção de mudanças no perfil 

profissional a ser formado, atentando para 

o conjunto de saberes necessários à 

prática educativa 

- 

Percepção dos sujeitos da pesquisa 

sobre os desdobramentos do 

processo de reforma curricular na 

atuação dos docentes formadores 

Percepção de que não houve mudanças ou 

que houve mudanças pouco significativas 

na postura dos docentes 

- 

Percepção de que houve mudanças 

significativas na postura dos docentes 
- 

Concepções dos sujeitos 

acerca do exercício da 

autonomia 

Possibilidades relacionadas ao 

exercício da autonomia durante o 

processo de reformulação curricular 

 

Reconhecimento de existência de 

autonomia, com identificação de 

possibilidades ao seu exercício 

- 

Limites ao exercício da autonomia 

durante o processo de reformulação 

curricular 

Sensação de falta de autonomia, com 

identificação de limites ao seu exercício 
- 

Reconhecimento de existência de 

autonomia, com identificação de limites 

ao seu exercício: 

- 

Significados atribuídos à 

participação no processo de 

reforma curricular 

- - - 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Foi a partir das categorias empíricas acima que estruturamos os capítulos de análise 

que se seguem a este tópico. A pesquisa bibliográfica e o retorno ao referencial teórico foram 

atividades que nos acompanharam durante todo o processo, uma vez que o campo demandou 

novas leituras, permitindo o redirecionamento dos estudos com o objetivo de melhor 

compreender o fenômeno investigado. 
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6. NORTEADORES DOS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

PEDAGÓGICOS DE CURSOS DE LICENCIATURA NA UFPE 

 

Nossa investigação acerca da autonomia docente na UFPE se deu em um momento 

de retomada das discussões com a finalidade de reformular o Estatuto da Universidade, que 

foi elaborado em plena Ditadura civil militar (1964-1985) e apresenta pouca relação com o 

espírito democrático que hoje vigora na instituição e na sociedade brasileira. Para evidenciar o 

clima de mudanças, apresentamos o que foi veiculado por meio de um vídeo institucional, o 

qual foi divulgado em forma de propaganda na TV Universitária em meados de 2014, 

convocando toda a comunidade acadêmica a participar do processo de elaboração do Novo 

Estatuto: 

 

O Estatuto Atual da Universidade foi escrito e aprovado ainda durante a 

época da Ditadura Militar. Certamente, não reflete o espírito democrático 

dos últimos anos, de todas as movimentações populares. Hoje, nós vivemos 

uma mudança de perspectiva. Existe hoje um trabalho de uma comissão 

geral, que está levando essa discussão às unidades estatuintes e estão 

agregando as propostas. Então, é importante que toda a comunidade 

participe. Precisamos rever à luz da realidade atual e planejar para o futuro. 

Do novo estatuto, vão surgir diversas peças legais, que vão orientar o 

cotidiano da Universidade. Então, é importante que as normas se tornem 

mais flexíveis, que os processos na Universidade se tornem mais ágeis, a 

comunicação com a sociedade se torne mais forte. Há questões da 

representatividade dos alunos, dos técnicos nos conselhos. Qual a melhor 

estrutura? Estamos hoje preparados para os desafios futuros? Mas o mais 

importante é a mobilização da comunidade universitária, querendo fazer do 

Estatuto um instrumento de transformação social, porque é ele que vai 

nortear o papel da Universidade, seus princípios e suas finalidades. 
Acesse o site www.ufpe.br/novoestatuto e participe do processo estatuinte! 

(grifos nossos) 

 

Nessa convocação, podemos perceber a reivindicação pela autonomia universitária, 

princípio fundamental para a instituição. Em meio a esse clima de renovação e flexibilização 

dos processos, as recentes reformas curriculares das licenciaturas ocorridas na UFPE 

aconteceram em decorrência do debate nacional (social e acadêmico) relativo à formação de 

professores no contexto da sociedade contemporânea, das determinações legais, mas também 

foram impulsionadas por necessidades diagnosticadas por docentes e estudantes vinculados 

aos cursos de licenciatura. 

A atualização curricular de um curso tem como um de seus requerimentos a 

elaboração de um novo projeto pedagógico. No caso das licenciaturas, conforme registra o 

Parecer CNE/ nº 09/2001, os cursos de formação de professores passaram a elaborar projetos 
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pedagógicos específicos. No âmbito da UFPE, tal atividade tem sido institucionalmente 

concebida como uma construção coletiva dos diversos sujeitos envolvidos no processo 

educativo. A noção de Projeto Pedagógico apresentada pela instituição está descrita em um 

documento denominado de Orientações para elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos 

de Graduação
67

, no qual está definido que:  

 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) deve orientar a ação educativa, 

filosófica e epistemológica do mesmo, explicitando fundamentos políticos, 

teórico-metodológicos, objetivos e formas de implementação e de avaliação. 

A elaboração do PPC deve ser coordenada e sua implementação 

acompanhada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE)
68

, contando ainda 

com a participação de outros docentes, representantes discentes e técnicos-

administrativos. A elaboração do PPC pode considerar a participação de 

outras unidades acadêmicas envolvidas, quando achar necessário. 

 

Atualmente, as reformas curriculares na UFPE são regulamentadas pela Resolução 

CCEPE nº 03/2014. Contudo, no período em que aconteceram as reformas curriculares aqui 

analisadas, a Resolução que estava em vigor era a Resolução CCEPE nº 01/2006 (Anexo I). 

Tal resolução registra a existência de dois tipos de reforma curricular: reforma integral e 

reforma parcial. O Artigo 4º define cada um desses tipos. 

 

Art. 4º - Entende-se por reformulação integral do currículo as modificações 

que venham a alterar a proposta pedagógica do curso, assim como o perfil do 

profissional a ser formado e/ou a reforma que alterar a estrutura curricular, 

modificando carga horária total e/ou elenco de componentes curriculares 

obrigatórios; e, por reformulação parcial, as alterações isoladas relativas à 

criação, supressão ou substituição de componentes curriculares eletivos ou 

optativos, transformação de componentes eletivos em optativos ou vice-

versa, modificações em ementas, carga-horária, número de créditos, co-

requisitos de componentes curriculares ou pré-requisitos de componentes 

curriculares ou de carga-horária, assim como implantação de equivalências 

entre componentes curriculares. (UFPE, RESOLUÇÃO CCEPE Nº 

01/2006). 

 

Todos os processos de reformulação estudados nesta pesquisa apresentam 

características que os enquadram no que a Resolução CCEPE nº 01/2006 define como 

                                                 
67

 Disponível em http://www.ufpe.br/proacad. 
68

 Uma recente estratégia para estimular a participação e o envolvimento de professores na construção de 

projetos pedagógicos foi elaborada nacionalmente por meio de Resolução da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES) n° 01, de 17 de junho de 2010, que estabelece a criação de Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE). A constituição dos NDE, na UFPE, que está formalmente regulamentada por meio da 

Resolução CCEPE n° 01, de 20 de fevereiro de 2013 (somente após a finalização dos processos de reforma em 

análise nesta pesquisa), tem contribuído para a mobilização dos professores – os quais passam a ter a 

responsabilidade formalmente estabelecida de assessorar, de modo coparticipativo, os coordenadores nos 

processos de implantação, execução, avaliação e atualização de PPC – no sentido de tornar efeivo o que estava 

estabelecido nos PPC. 

http://www.ufpe.br/proacad/images/DDE/Coord_Aval/guia_ppc_nov_2013.pdf
http://www.ufpe.br/proacad/images/DDE/Coord_Aval/guia_ppc_nov_2013.pdf
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reforma integral. Tal resolução apresenta as determinações relativas à tramitação do PPC na 

instituição, para que o documento seja aprovado. 

 

Art. 7º - As propostas de Reformulação a que se refere o artigo 2º desta 

Resolução só poderão ser implantadas após aprovação no Conselho 

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, no caso das reformas 

integrais, e aprovação no Colegiado do Curso e Pró-Reitoria para Assuntos 

Acadêmicos, no caso das reformas parciais. Em caso de não aprovação da 

Reformulação Parcial pela Pró-Reitoria Acadêmica, o processo será 

encaminhado às Câmaras de Graduação e de Admissão e Ensino Básico e, se 

necessário, para o Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

(UFPE, RESOLUÇÃO CCEPE Nº 01/2006, grifo nosso) 

 

A figura 02 apresenta o fluxograma de tramitação na UFPE – para projetos 

elaborados a partir de 2013, em decorrência do surgimento da Resolução CCEPE Nº 01, de 07 

de fevereiro de 2013 – do PPC que contém proposta de reforma integral, desde a sua 

concepção até a sua implementação. 
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Figura 02: Fluxograma do percurso para concepção, aprovação e implementação de  

reforma curricular integral na UFPE para projetos elaborados a partir de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

01: PPC 

02: Ofício solicitando aprovação; 

03: Trecho de Ata com a aprovação no Colegiado; 

04: Trechos de Ata com homologação no Pleno; 

05: Folha de rosto para encaminhamentos. 

06: Trechos de Ata com homologação no Pleno; 

07: Parecer de membro do Conselho; 

08: Trechos de Ata com homologação no Conselho; 

09: Parecer da DDE; 

10: Trechos de Ata com homologação no DDE 
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O fluxograma sistematiza os caminhos a serem percorridos pelo PPC durante o 

processo de reformulação curricular. Para fins desta pesquisa, estamos considerando como 

processo de reformulação curricular o movimento de construção do PPC que ocorre no 

período que se estende desde as primeiras discussões, realizadas por grupos instituídos pelos 

cursos para tal, até a implantação do novo perfil curricular no SIG@. E é exatamente o 

exercício da autonomia durante os mais recentes processos de reformulação – ocorridos em 

cada um dos três cursos investigados após o surgimento da Resolução CNE/CP nº 01/2002 – 

que constitui o objeto de estudos sobre o qual nos debruçamos. 

Assessoramos, na função de Técnica de Assuntos Educacionais (TAE), diversos 

cursos do Centro de Artes e Comunicação (CAC) no processo de construção de currículo e 

percebemos que a atividade de elaboração de projetos pedagógicos das licenciaturas foi 

permeada por influências diversas: desde as exigências legais – que muitas vezes foram 

entendidas como limites à implementação de propostas pensadas pelas comissões de 

reforma
69

 – até mesmo às características pessoais dos professores e de cada grupo de trabalho 

constituído. 

Para nortear as reformas, muitos documentos internos foram levados em 

consideração, inclusive projetos inacabados, que se encontravam engavetados, mas que já 

apontavam perspectivas e diretrizes para os cursos, bem como as estruturas curriculares que 

vigoravam na época das discussões. Durante as reuniões das comissões, constatamos o 

embate e a discordância entre professores a respeito da carga horária a ser destinada aos 

conhecimentos pedagógicos, em virtude do que estabelecia a legislação, em âmbito nacional e 

institucional. Muitos docentes consideravam que as diretrizes estabeleciam uma grande 

quantidade de carga horária referente a conteúdos pedagógicos e que isso era uma imposição 

desnecessária. Não apenas os conteúdos pedagógicos, mas também os próprios conteúdos 

disciplinares da área de referência foram razões para inúmeros conflitos no processo de 

elaboração curricular devido a diferenças de concepções e posicionamento entre os 

professores membros dos grupos de trabalho. Pudemos observar, na prática, a ideia, defendida 

por Popkewitz (1997), de currículo como uma construção social que ocorre em um campo de 

disputa. 

Em termos legais, a regulamentação que estabelece diretrizes internas para as 

reformas curriculares dos cursos de licenciatura na UFPE surgiu a partir de uma proposta 

                                                 
69

 Vale registrar que, em quase todos os cursos de licenciatura do CAC, os professores da área pedagógica desses 

cursos, vinculados ao Centro de Educação da UFPE, não foram convidados a compor as comissões de reforma 

curricular. 
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elaborada por um grupo de professores, composto de representantes dos diversos 

departamentos e coordenações dos diferentes cursos de licenciaturas, resultado de discussões 

ocorridas no Fórum das Licenciaturas da UFPE. A criação desse Fórum remonta ao ano de 

1993, tendo sido uma iniciativa da Coordenação das Licenciaturas Diversas, vinculada ao 

Centro de Educação da instituição. Constituiu-se em uma instância de debates e deliberações 

coletivos acerca de questões relativas à formação de professores e aos cursos de licenciatura
70

. 

Marques e Pereira (2002) descrevem alguns aspectos que demonstram a importância de 

existência desses fóruns nas universidades: 

 

Algumas instituições de ensino superior instalaram, no início da década de 

1990, fóruns permanentes de discussão e alguns também de deliberação a 

respeito da problemática das licenciaturas. Esses fóruns das licenciaturas 

procuraram discutir os modelos dos cursos de formação de professores em 

vigor nas universidades com vistas à reformulação curricular desses cursos. 

De uma maneira geral, as propostas advindas desses fóruns enfatizaram a 

necessidade da reformulação curricular das licenciaturas, objetivando a 

superação do tradicional esquema “3 + 1”. Várias críticas procuraram, 

porém, relativizar a importância e a confiança depositada nas reformas 

curriculares como única forma de solucionar os problemas das licenciaturas. 

[...] Finalmente, a instalação de fóruns permanentes para discussão da 

problemática específica dos cursos de formação dos profissionais da 

educação, com poder deliberativo ou não, tem o mérito de fomentar o debate 

nas instituições de ensino superior brasileiras e de incentivar a realização de 

projetos bem como o levantamento de propostas para as diferentes 

licenciaturas. Esse espaço institucionalizado e apoiado pela administração 

central das universidades não deve concentrar seus esforços unicamente em 

elaborar e executar a implantação de uma nova estrutura curricular. Os 

fóruns devem investir, por meio de discussões políticas mais amplas e de 

estudos sistematizados, na análise da situação dos cursos de formação 

docente nessas instituições. (MARQUES e PEREIRA, 2002, pp. 179-180) 

 

Dentre os aspectos apontados por Marques e Pereira (2002) que podemos identificar 

na UFPE, destacamos que o Fórum das Licenciaturas dessa instituição é reconhecido 

internamente pela administração central, que o considera como um espaço de integração, 

conforme foi descrito no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI/UFPE (2007, pp. 24-25): 

 

A UFPE vem contribuindo com a educação básica através da oferta de 17 

cursos de licenciatura, com 655 vagas/ano, ofertadas no período noturno e 

645 no período diurno. Através do REUNI, pretende-se ofertar cinco novos 

cursos de licenciatura e ampliar o número de vagas em quatro dos cursos 

atualmente existentes. Com o propósito de fortalecer esses cursos, foi criado 

                                                 
70

 O Fórum das Licenciaturas decorre do debate que travaram pesquisadores e educadores, reunidos em 

associações como a ANPEd e Anfope, dentre outras, e constituiu uma das mais importantes reivindicações 

levadas a efeito pelo movimento docente no que se refere à formação de professores, nas instituições federais de 

educação superior (IFES), em especial nas universidades públicas.    
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na UFPE o Fórum das Licenciaturas, no Centro de Educação, a princípio 

como um espaço necessário à integração das coordenações desses cursos, à 

reflexão e discussão conjunta sobre as reformas das estruturas curriculares 

dos diversos cursos. Em seguida, esse Fórum se tornou permanente e 

recentemente seus coordenadores elaboraram o projeto de resolução que irá 

nortear as reformas curriculares dos cursos de licenciatura na UFPE.  

 

Com o objetivo de contribuir para o processo de reformulação curricular das 

licenciaturas, por meio da materialização, na UFPE, das exigências legais instituídas 

nacionalmente para a formação de professores da Educação Básica em nível superior – 

regulamentadas pela Resolução CNE/CP nº 01, de 18 de fevereiro de 2002 e pela Resolução 

CNE/CP nº 02, de 19 de fevereiro de 2002 –, o Fórum das Licenciaturas realizou inúmeros 

debates acerca das finalidades dos cursos de licenciatura e da importância de uma formação 

docente de qualidade a ser promovida por essa instituição. 

As convocações para comparecimento aos encontros do Fórum das Licenciaturas 

eram feitas por meio de ofício enviado pela administração central na UFPE (PROACAD) a 

todas as coordenações de cursos de licenciatura. Geralmente, quem comparecia às reuniões 

era o coordenador de cada curso ou alguém que o representasse. 

Apesar dos coordenadores de curso das diversas licenciaturas terem sido convocados 

a participar das discussões promovidas pelo Fórum para a elaboração da proposta de 

resolução sobre as reformas curriculares, a participação não ocorreu de modo expressivo e 

constante nas reuniões. A rotatividade na função de coordenador de curso exigia, a cada 

renovação de mandato (em geral, com duração de dois anos, com direito à recondução), do 

novo ocupante o esforço para o conhecimento dos debates em andamento, o que, de toda 

evidência, provocava descompasso no ritmo das discussões, dada a desigualdade de condições 

em que se encontravam os diferentes interlocutores. 

Além disso, muitos desses docentes eram, na realidade, coordenadores de cursos das 

áreas disciplinares – nos quais se oferecia também a habilitação em licenciatura (ainda 

conforme o “esquema 3 + 1”) – e costumavam apresentar como justificativa de sua ausência 

às reuniões do Fórum o fato de possuírem diversas outras atribuições demandadas pelos 

bacharelados. O fato das licenciaturas estarem incorporadas aos bacharelados evidencia o 

lugar institucional reservado à formação dos professores. A forma de organização dos cursos 

de licenciatura na universidade – diretamente vinculados apenas à área disciplinar, e não à 

pedagógica – revela a hierarquia com que é tratado o campo da educação. Sobre isso, o 

Parecer CNE/CP nº 9/2001 apresenta uma crítica à estrutura administrativa que subordina a 

licenciatura ao bacharelado, uma vez que não tem se configurado como um suporte necessário 
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à execução de propostas pedagógicas que atendam às especificidades da formação de 

professores, como também fartamente apontado e analisado pela literatura educacional 

(Piconez, 1994; Pimenta, 2001; André, 2002; Tanuri, 2000; Freitas, Gatti e Sá Barreto, 2009, 

entre outros). 

 

A proposta pedagógica e a organização institucional de um curso de 

formação de professores devem estar intimamente ligadas, uma vez que a 

segunda tem, ou deveria ter, como função, dar condições à primeira. Na 

prática, o que temos assistido mais comumente é a organização institucional 

determinando a organização curricular, quando deveria ser exatamente o 

contrário, também, porque ela própria tem papel formador. Isso certamente 

ocorre, como acima mencionado, nos cursos de licenciatura que funcionam 

como anexos do curso de bacharelado, o que impede a construção de um 

curso com identidade própria. (PARECER CNE/CP Nº 9/2001, p. 18). 

 

Desde o início de suas atividades, o Fórum das Licenciaturas buscou realizar 

discussões que resultassem em propostas para melhoria da qualidade da formação de 

professores na UFPE. Ao construir as diretrizes internas, o grupo precisou levar em 

consideração, no entanto, a diversidade de expectativas e de formas de organização das 

diferentes unidades na UFPE.  

Conforme pode ser observado no Relatório de Gestão 2004-2006, da Coordenação 

das Licenciaturas Diversas, elaborado pela profa. Lívia Suassuna, uma das docentes que atuou 

como coordenadora do Fórum e cuja gestão ocorreu no período de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2006, houve um intenso debate no qual se buscou traduzir aquilo que 

determinava a legislação em uma resolução possível de ser implementada na UFPE 

(SUASSUNA, 2007). Nos documentos disponibilizados nesse relatório, verificamos que as 

discussões eram direcionadas a estabelecer uma compreensão de que as licenciaturas não 

poderiam ser uma mera complementação dos cursos de bacharelado e deveriam ser instituídas 

com o propósito de formar professores desde o ingresso do aluno no curso, portanto, 

assumindo o caráter de um projeto pedagógico próprio. 

Dentre os aspectos que foram bastante evidenciados nas discussões registradas no 

relatório de gestão, destacamos alguns princípios norteadores que foram sintetizados em uma 

reunião ocorrida em 15 de junho de 2005 para posterior apresentação em um seminário 

temático, no dia 30 de junho de 2005. 

 

 Defender a existência de uma base comum nacional para a formação de 

todos os educadores (Pedagogia, Licenciaturas e Escola Normal); a base 

comum é essencial à formação do educador e constitutiva de um novo pensar 

sobre a estrutura universitária e, em especial, sobre as Faculdades de 

Educação; a base comum nacional dos cursos de formação de educadores 
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não deve ser concebida como um currículo mínimo ou um elenco de 

disciplinas, e sim como uma concepção básica de formação do educador e a 

definição de um corpo fundamental de conhecimentos 

 Traçar perfil único para os licenciados e não um para cada licenciatura (o 

traço comum é exatamente a docência)  

 Organizar e aproximar as licenciaturas para que todos pensem a formação 

docente no coletivo 

 Sustentar a idéia de escolas de formação traz o entendimento de um 

espaço instituído onde a formação do profissional da educação se estrutura 

de forma articulada ao trabalho interdisciplinar e à formação científica no 

campo da pesquisa em educação  

 Pensar uma organização curricular dos diferentes cursos que supere a 

atual organização propedêutica, baseada na separação entre o momento da 

teoria e o da prática  

 Contrapor-se à concepção do pedagogo como um generalista, que não 

tinha contemplada, na sua formação, a preparação para a docência; os 

embates travados pelo movimento em torno da Pedagogia (especialista x 

generalista, professor x especialista) trazem à tona questões comuns em 

torno da formação do educador – na Pedagogia e nas Licenciaturas  

 Superar a dicotomia professor x generalista, que está presente na 

afirmação de outro princípio geral do movimento: “Todas as licenciaturas 

(Pedagogia e demais Licenciaturas) deverão ter uma base comum: são todos 

professores. A docência constitui a base da identidade profissional de todo 

educador”  

 Reforçar a formação de professores em cursos de graduação plena nas 

Faculdades/Centros de Educação das IES, enfatizando a necessidade de 

repensar a atual forma de organização acadêmica e administrativa no sentido 

de superar a dicotomia entre bacharelado e licenciaturas, a fragmentação 

entre as licenciaturas e a pedagogia e a fragmentação das habilitações no 

interior dos cursos de pedagogia  

 Superar a lógica disciplinar ampliando a interdisciplinaridade, a prática 

didática, as atividades complementares e, assim, formar docentes com mais 

experiência e com maior visão/consciência interdisciplinar e articulada da 

realidade  

 Compreender que a prática pedagógica como componente curricular para 

trazer para o cotidiano do curso a realidade da escola e construir esse diálogo 

o mais cedo possível no interior da matriz curricular  

 Procurar manter coerência entre a formação oferecida e a prática futura  

 Entender a pesquisa com foco no processo de ensino-aprendizagem 

requer dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação e compreender o 

processo de construção do conhecimento (SUASSUNA, 2007) 

 

Nos debates ocorridos durante as reuniões do Fórum das Licenciaturas, foram 

registrados consensos e pontos de divergência entre os professores que refletiam acerca da 

resolução institucional que estava em fase de elaboração. No Relatório, estão descritos alguns 

consensos e algumas divergências, dos quais destacamos:  

- Consensos: a oferta de vagas específicas para ingresso nas licenciaturas por meio de 

processo seletivo (vestibular); a criação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como 

componente curricular obrigatório para todas as licenciaturas; vinculação da proposta 

curricular aos PPC. 
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- Divergências: manutenção ou não das disciplinas da formação pedagógica para as 

licenciaturas: Introdução à Educação, Didática, Estrutura e Funcionamento do Ensino; 

Psicologia 6, Psicologia 7, Prática de Ensino 1 e Prática de Ensino 2; manutenção ou não da 

carga horária da formação pedagógica (60 horas para as cinco primeiras disciplinas, que 

totalizavam 300 horas, e 150 horas para cada Prática de Ensino, que também totalizavam 300 

horas), totalizando 600 horas de formação pedagógica; forma de inclusão de novas disciplinas 

ou componentes curriculares: Metodologia do Ensino de “x”
71

, Avaliação Educacional e da 

Aprendizagem, Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica; formas de inclusão do componente 

curricular Estágio Supervisionado no currículo; delegação de responsabilidade pela 

ministração dos componentes curriculares de formação pedagógica (Centro de Educação ou 

Departamentos-âncoras). 

Após o amadurecimento das discussões, o Fórum elaborou um projeto de resolução, 

contendo as diretrizes institucionais propostas pelo grupo, o qual foi aprovado pelo Conselho 

Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão (CCEPE) e deu origem à Resolução CCEPE nº 

12, de 15 de julho de 2008. Apesar das diretrizes nacionais para as licenciaturas estarem em 

vigor desde o ano de 2002, somente em 2008 a UFPE, contando com a importante atuação do 

Fórum, conseguiu elaborar um documento coletivamente construído que estabelecesse, no 

âmbito da universidade, uma regulamentação geral para as reformulações das licenciaturas, de 

modo a instituir uma política interna para a formação de professores. Em meio a muitos 

embates e resistências, mesmo após a aprovação da resolução interna supramencionada, 

apenas a partir de 2010, os novos currículos dos cursos de licenciatura começaram a entrar em 

vigor na UFPE. 

O papel da administração central da UFPE consiste em, dentre outras atribuições, 

garantir, em nível institucional, o cumprimento das determinações legais. Ao analisarmos 

alguns documentos internos (planilhas de acompanhamento atualizadas em 2014) 

disponibilizados pela PROACAD, observamos que as licenciaturas do CAC foram as que 

mais rapidamente concluíram seus processos de reformas curriculares, em atendimento ao que 

estabelecia a Resolução CCEPE nº 12/2008. Contudo, em 2014, alguns outros cursos na 

UFPE ainda não haviam atualizado seus currículos. 

Foi em decorrência das diretrizes curriculares nacionais, expressas por meio das 

Resoluções CNE/CP nº 01/2002 e CNE/CP nº 02/2002 que a UFPE intensificou o debate, em 

âmbito institucional, acerca das licenciaturas, estabelecendo sua política interna de formação 

                                                 
71

 Entende-se por “x” a área de conhecimento da formação do professor. 
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de professores. Além da referência em nível nacional (especialmente, por meio de pareceres e 

resoluções que tratam da formação de professores), os projetos pedagógicos de cursos de 

licenciatura na UFPE foram elaborados tendo como principal norteador institucional a política 

interna para formação de professores, expressa por meio da Resolução CCEPE nº 12/2008. 

Outras diretrizes institucionais – a exemplo de resoluções internas sobre estágio curricular e 

avaliação da aprendizagem e de textos instrucionais elaborados pela administração central 

(PROACAD) sobre os procedimentos para a realização de reformas curriculares – serviram de 

norteadores para que os cursos de licenciatura da UFPE elaborassem seus projetos 

pedagógicos. 

No interior de cada curso, outros elementos foram acrescentados ao dispositivo legal 

e às demais orientações institucionais, a exemplo de projetos engavetados, estruturas 

curriculares anteriores ou em vigor na época das discussões, além das próprias vivências 

individuais dos docentes envolvidos no processo, de modo a contribuir para que cada curso, 

no exercício de sua autonomia, evidenciasse em seus projetos pedagógicos formas singulares 

de apropriação das mudanças pretendidas, imprimindo uma identidade a cada formação 

docente proposta. 
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7. ELEMENTOS DO PROCESSO DE REFORMULAÇÃO QUE EVIDENCIAM A 

AUTONOMIA DOCENTE 

 

Nos tópicos a seguir, detalharemos como foram se constituindo os mais recentes 

processos de reformulação curricular ocorridos nos cursos de Artes Visuais, Expressão 

Gráfica e Letras-Português, analisando, essencialmente os elementos do processo de 

reformulação que evidenciam a autonomia docente. Organizaremos a análise a partir das 

seguintes categorias: 

- Razões para a Realização das Reformas Curriculares; 

- Formas de Realização dos Processos de Reforma Curricular; 

 

Em cada categoria, investigaremos o modo como a autonomia foi percebida e 

vivenciada pelos envolvidos no processo de reformulação curricular, identificando os núcleos 

de significação que aproximam e distanciam as realidades apresentadas nas três licenciaturas 

em estudo. 

 

7.1. Razões para a realização das reformas curriculares 

 

As razões que apontam para a necessidade de mudanças no currículo é uma das 

primeiras evidências do modo como a autonomia docente é vivenciada durante o processo de 

reformulação curricular. A autonomia será ampliada quanto maior for a iniciativa dos 

envolvidos para refletir criticamente acerca dos aspectos do currículo a serem modificados. 

Dito de outro modo, a autonomia profissional se expressará, dentre outras formas, quanto 

mais efetiva a capacidade de compreender como o contexto social condiciona a atuação 

docente e de que forma é possível intervir (CONTRERAS, 2012). 

Ao nos debruçarmos sobre o campo de investigação, percebemos que diversas foram 

as razões – evidenciadas pelas falas dos sujeitos participantes da pesquisa e identificadas nos 

PPC elaborados – que levaram à realização das recentes reformas curriculares nos cursos de 

licenciatura em Artes Visuais, Expressão Gráfica e Letras-Português. Alguns motivos foram 

comuns às três licenciaturas, já outros estavam relacionados a peculiaridades vivenciadas por 

cada curso. Agrupamos os achados em duas dimensões (Tabela 20), as quais denominamos: 

“razões evidenciadas por agentes externos”, portanto as que surgiram fora do âmbito do 

curso, dentro ou fora da UFPE; e “razões percebidas internamente”, ou seja, aquelas que 

nasceram no interior do curso, a partir de necessidades identificadas pelo próprio grupo que 
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participou do processo de reformulação curricular. Na Tabela 20, sintetizamos as razões 

identificadas tanto a partir da leitura dos PPC quanto nas falas dos próprios participantes das 

entrevistas. Em seguida, detalharemos algumas delas pela peculiaridade com que a autonomia 

foi exercida por cada curso. 

 

Tabela 20: Razões para as Reformas Curriculares 

 ARTES VISUAIS EXPRESSÃO GRÁFICA LETRAS-PORTUGUÊS 

RAZÕES 

EVIDENCIADAS 

POR AGENTES 

EXTERNOS 

Razão: Necessidade de 

reestruturar as licenciaturas, a 

partir das novas diretrizes 

curriculares nacionais para a 

formação de professores da 

Educação Básica. 

 

Agentes da demanda: MEC e 

CCEPE 

 

Ano da Implantação: 2011 

Razão: Necessidade de 

reestruturar as licenciaturas, a 

partir das novas diretrizes 

curriculares nacionais para a 

formação de professores da 

Educação Básica. 

 

Agentes da demanda: MEC e 

CCEPE 

 

Ano da Implantação: 2010 

Razão: Necessidade de 

reestruturar as licenciaturas, a 

partir das novas diretrizes 

curriculares nacionais para a 

formação de professores da 

Educação Básica. 

 

Agentes da demanda: MEC e 

CCEPE 

 

Ano da Implantação: 2010 

   

- Razão: Necessidade de 

justificar a relevância da 

existência do curso, uma vez 

que o componente curricular a 

ser ensinado pelo egresso havia 

deixado de ser obrigatório na 

educação básica. 

 

Agente da demanda: MEC 

 

Ano da Implantação: 2013 

Razão: Necessidade de 

redução do índice de retenção 

no curso. 

 

Agente da demanda: 

PROACAD (Administração 

central na UFPE) 

 

Ano da Implantação: 2010 

   

RAZÕES 

PERCEBIDAS 

INTERNAMENTE 

Razão: Necessidade de atender 

a novas demandas sociais 

 

Agente da demanda: Docentes 

 

Ano da Implantação: 2011 

Razão: Necessidade de atender 

a novas demandas sociais 

 

Agente da demanda: Docentes 

 

Ano da Implantação: 2010 

Razão: Necessidade de atender 

a novas demandas sociais 

 

Agente da demanda: Docentes 

 

Ano da Implantação: 2010 

   

Razão: Necessidade de ajustes 

em relação à reforma recém 

implantada 

 

Agente da demanda: Docentes 

e discentes 

 

Ano da Implantação: 2012 

Razão: Necessidade de uma 

maior flexibilização curricular e 

de uma maior integração dos 

componentes curriculares. 

 

Agente da demanda: Docentes 

 

Ano da Implantação: 2010 

Razão: Necessidade de uma 

maior flexibilização curricular 

 

Agente da demanda: Docentes 

 

Ano da Implantação: 2010 

   

- Razão: Necessidade de redução 

do índice de evasão e de 

aumento na procura pelo curso 

 

Agente da demanda: Docentes 

 

Ano da Implantação: 2010 

- 

Fonte: Elaborada pela autora 
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7.1.1. Razões evidenciadas por agentes externos 

 

Um dos aspectos que foi apresentado como razão para reforma curricular nos três 

cursos em estudo foi a necessidade de reestruturar as licenciaturas, a partir das novas 

diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da Educação Básica, 

evidenciadas por meio da Resolução CNE/CP nº 01/2002 e, no âmbito institucional, pela 

Resolução CCEPE nº 12/2008.  

Apesar desse motivo ter sido recorrente aos três cursos, a percepção acerca dessa 

demanda foi bastante distinta. Para os docentes que acompanharam as discussões em nível 

nacional, houve a compreensão de que os dispositivos legais foram resultado de um processo 

de intensa e ampla discussão, da qual participaram diferentes atores sociais: educadores, 

pesquisadores, gestores educacionais, universidades públicas, entidades representativas dos 

sistemas de ensino, entidades representativas de educadores e de pesquisadores, entre outros: 

“Essa última [reforma curricular] também foi um trabalho que foi feito pelo MEC com todos 

os Centros de Educação, com a preocupação com a formação do professor [...]”. (PAV2, 

grifo nosso). Para aqueles que não participaram nem acompanharam o debate, no entanto, a 

legislação pareceu ser um documento que surgiu como uma imposição que trouxe mudanças 

repentinas e sem clara justificativa: “[...] E tem um pessoal que estava falando da necessidade, 

se eu não me engano, da imposição do MEC. Existia um prazo para que houvesse uma 

reforma curricular e aí a gente começou a correr nesse sentido [...]”. (PLP2, grifo nosso). 

No curso de Artes Visuais, a estrutura curricular recentemente implantada foi 

resultado de longa discussão, não apenas no âmbito do Departamento de Teoria da Arte e 

Expressão Artística, mas também em congressos e fóruns sobre o ensino da arte, realizados no 

país desde a década de 90, nos quais a formação do professor de artes compunha a agenda de 

debates. Conforme está descrito no PPC, os estudos para a reforma do curso tiveram início 

ainda em 1997, movidos por debates liderados pela Comissão Especial de Especialistas em 

Arte (CEEARTES)
72

. Ao longo desse período de discussão, estudantes e professores 

vinculados ao Departamento se fizeram bastante presentes, contudo a participação docente se 

deu de modo mais intenso e efetivo nos fóruns promovidos pela administração central na 

UFPE, em especial pela PROACAD. 

                                                 
72

 A CEEARTES foi uma comissão designada pela Secretaria de Educação Superior do MEC para promover e 

coordenar fóruns de discussão com o objetivo de estabelecer diretrizes curriculares para o ensino de arte no 

Brasil. 



147 

 

 

 

Apesar da necessidade de reestruturação da formação de professores ter sido um 

motivo evidenciado por agentes externos, percebemos que os professores envolvidos no 

processo de reformulação curricular vinculados ao curso de Artes Visuais compreenderam as 

mudanças – propostas pela LDBEN e pelas resoluções nacionais e institucionais específicas 

para reforma das licenciaturas – não como uma imposição, mas, ao contrário, como uma ideia 

compartilhada de que a formação de professores necessitava, de fato, de uma renovação. 

 

O processo de renovação atualmente em curso no sistema educacional 

brasileiro, legalmente instituído através da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, atende a necessidades de reestruturação e mudança das 

diretrizes e bases da educação nacional. No que tange às Artes Visuais, tal 

processo oferece condições favoráveis à reforma geral do atual Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais. Consideramos os procedimentos em 

questão de extrema relevância e partilhamos, com a maioria dos 

membros da comunidade acadêmica brasileira, o sentimento de que, 

além de inadiáveis, as mudanças instituídas pela LDB respondem a 

desejos de reforma longamente acalantados pela maior parte dos 

docentes de nosso país. Por mais de uma década, os docentes do 

Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística da Universidade 

Federal de Pernambuco refletiram constantemente sobre questões de 

interesse curricular e, em 1991, elaboraram um projeto de graduação que não 

chegou a ser aprovado. Com base nessas tentativas prévias, e respondendo 

ao presente chamado com uma série de discussões atualizadoras dos temas 

em pauta, somamos, efetivamente, todos os esforços para a elaboração do 

Projeto de Licenciatura em Artes Visuais, aqui proposto. (UFPE, PPC 

ARTES VISUAIS, 2010, p. 06, grifos nossos). 

 

A partir do que está registrado no PPC, a estrutura curricular implantada em 2011 

contempla um longo período de reflexão coletiva de um grupo de docentes que já ansiava por 

mudanças e avançava na formulação de propostas relacionadas à formação do professor de 

artes, antes mesmo de se definirem as diretrizes nacionais para a reformulação nos cursos de 

licenciatura. A ideia de que essa razão era compartilhada pelos docentes envolvidos no 

processo também se expressa na fala de PAV2, quando afirma que a universidade, como um 

todo, estava empenhada em realizar a reforma curricular e que havia, por parte de integrantes 

do colegiado do próprio curso, o desejo de mudança na formação de professores. A docente 

do curso de Artes Visuais não evidencia que tenha considerado a atuação do MEC como uma 

imposição, mas, ao contrário, declara que o trabalho foi realizado coletivamente e que havia 

um objetivo comum: “[...] a preocupação com a formação do professor.” (PAV2). Esse 

posicionamento reflete a participação no debate nacional e leva-nos a compreender que a 

autonomia profissional foi desenvolvida a partir do diálogo, o qual permitiu um olha crítico 

acerca da identificação de limites e possibilidades relacionados às razões para a reformulação 

curricular. 
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Uma percepção diferente pode ser observada no curso de Expressão Gráfica, em cujo 

PPC está registrado que uma das razões para a reforma foi a “adequação curricular exigida 

legalmente” (UFPE, PPC EXPRESSÃO GRÁFICA, 2010, p. 13, grifos nossos). Apesar de 

haver concordância em relação à necessidade de mudanças no formato das licenciaturas – 

anteriormente ancorado na racionalidade técnica –, a proposta apresentada pelo MEC parece 

ter sido apenas parcialmente acolhida pelos envolvidos no processo de reforma. Mesmo 

reconhecendo que esse tipo de decisão é coletivamente construído a partir de sucessivas 

avaliações, PEG1 não se inclui como participante do debate nacional sobre a formação de 

professores. A docente do curso de Expressão Gráfica expressa em sua fala a ideia de que os 

critérios estabelecidos para a elaboração das diretrizes do MEC não foram compartilhados 

(“critérios deles”), mas pensados e impostos (“de cima para baixo”) por grupos de outra área 

do conhecimento com a qual não houve diálogo. 

 

[...] Agora, esse processo específico – aí você está pensando num processo 

específico e esse processo específico foi de cima pra baixo! – foi de cima 

pra baixo, mas é claro que imagina-se que, em cima, pra que tenha se 

tomado essa decisão, tem que ter tido demandas. É assim que eu vejo. 

Então, avaliações aqui, avaliações ali e tarararara... porque veio uma 

ordem... da instância MEC, da instância MEC! [risos] Veio de cima pra 

baixo, tá certo? Então, eles não disseram os pontos, até onde eu sei – porque, 

de repente, quando a gente tem uma informação, a gente pode não conseguir 

a informação completa, por mais que você fique ligado na história, né? – 

então, eu acredito que avaliações sucessivas, durante anos, anos e anos, 

tenham levado a mostrar que era necessário que os cursos – aí eram todos os 

cursos de licenciatura do país – fossem reestruturados. Então, quando eles 

pediram para aumentarmos a carga horária, por exemplo, de estágio 

numa quantidade enorme – não estou dizendo que é ruim ou que é bom, 

estou dizendo que foi muita diferença, estou chamando a atenção para a 

grande diferença do que era para o que eles estavam exigindo, 

obrigatoriamente, né? – então, eu acredito que esses números foram... não 

foi um sorteio, não foi uma coisa aleatória, foi uma coisa que ‘gentes’ 

pensaram e, segundo os critérios deles, seria a situação ideal! Então, é isso 

aí. Pensar que seria necessária uma reforma em nível nacional, eu acho que 

sim, acho que, nesse ponto, enquanto necessidade de reforma, sim. Até 

porque, talvez, após essa reforma tenha sido quebrado, ou leve a ser 

quebrado um paradigma que era vigente há muitos anos, que era a 

licenciatura ser pensada como um bacharelado mais cadeiras 

pedagógicas. A ideia, basicamente, de todo mundo era essa, na maioria dos 

cursos, principalmente em cursos voltados para, por exemplo, [...] áreas mais 

tecnológicas [...] Aliás, na grandessíssima maioria dos cursos, que eu tenha 

conhecimento, há alguns anos a ideia era esta: que você fazia um 

bacharelado, então você fazia as matérias específicas aqui no seu centro e, 

depois, ia pro Centro de Educação fazer as matérias pedagógicas, então, era 

uma coisa dissociada [...]. (PEG1, grifos nossos) 
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PEG1 reconhece que as diretrizes buscam promover mudanças no paradigma de 

formação docente no sentido de garantir-lhe uma identidade, desentranhando a licenciatura do 

bacharelado. Contudo, apesar de afirmar que não pretende criticar a ampliação da carga 

horária do componente curricular destinada à realização de estágio curricular, a docente 

entende essa proposta registrada na legislação como algo imposto e apresenta a reformulação 

nas licenciaturas como uma necessidade percebida e apontada por terceiros. 

Enquanto, no curso de Artes Visuais, existiu a participação dos professores no debate 

nacional e, em Expressão Gráfica, teria havido a compreensão de que as diretrizes foram 

resultado de um processo de discussão, mesmo que vivenciado por um grupo do qual os 

docentes daquele curso não faziam parte, as falas dos professores vinculados ao curso de 

Letras-Português evidenciam uma não participação e, consequentemente, um 

desconhecimento acerca das discussões, o que levou ao entendimento de que as mudanças na 

formação de professores foram impostas por instâncias superiores, por meio de determinação 

legal. 

 

Olhe, eu acho que no caso particular de Letras foi uma coisa meio de 

supetão. É, foi uma coisa meio de supetão. Chegou de lá da Reitoria, 

chegou a informação de que a gente tinha que implantar a reforma até 

tal ano. E aí veio a proposta que foi construída a partir de vários 

encontros [no Fórum das Licenciaturas], mas que muita gente estava por 

fora, inclusive eu... Veio a proposta da grade curricular (sic). E aí tinha que 

implantar até o início do semestre tal. Aí a gente fez uma reunião aqui em 

Letras, foi um clima péssimo, sabe? Porque muitos professores 

entenderam como uma imposição do pessoal de Educação. [...] Acho que 

veio do Centro de Educação, porque era o núcleo que estava coordenando 

esses encontros e tal, mas era uma urgência de um órgão acima, né? de um 

órgão mais [eleva o braço, sinalizando que se tratava de um órgão 

superior]... não era do Centro de Educação. Era da reitoria, era das 

propostas do Ministério da Educação e tal... (PLP1, grifos nossos) 

 

[...] Então, a reforma curricular é uma exigência, né? Todas as licenciaturas 

tiveram que, não sei a partir de que ano, não lembro, mas elas tiveram que, 

por lei, fazer suas reformas curriculares [...]. (PLP4) 

  

[...] E teve uma outra [razão] coisa que foi fundamental aí que foi o Fórum 

das Licenciaturas diversas, do qual eu não participei, mas teve uma 

participação da professora PLP1 e o resultado do fórum foi uma coisa 

que desagradou muito o Departamento de Letras. Desagradou demais. 

Por conta do aumento de disciplinas do Centro de Educação. A gente 

sabia que tinha que haver um aumento de disciplinas de estágio e 

metodologias, mas a gente não esperava que fosse também aquele grupo de 

disciplinas, de prática. A gente pensou que essas disciplinas práticas a 

gente pudesse conseguir aqui no departamento. Que a gente já tinha 

avaliações, textos [...]. Já tinha algumas coisas preparadas... literatura 

infanto-juvenil. (PLP3, grifos nossos) 
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Apesar de admitir que as reuniões do Fórum das Licenciaturas funcionavam como 

espaço para reflexão e definição coletiva, PLP1 e PLP3 reconhecem que não participaram do 

debate e afirmam que as diretrizes institucionais foram entendidas por muitos professores de 

Letras-Português como uma imposição do Centro de Educação. Como reflexo da não 

participação, o próprio relato de PLP1 expressa ambiguidades e imprecisão, uma vez que ora 

a reforma aparece como obra do Centro de Educação, ora da Reitoria, ora ainda do MEC: 

“...muitos professores entenderam como uma imposição do pessoal de Educação.” [...] “...não 

era do Centro de Educação. Era da reitoria, era das propostas do Ministério da Educação...”.  

Importante ressaltar que a ideia apresentada por PLP1 de que a reforma foi uma 

imposição repentina (“de supetão”) apresenta-se como outro reflexo da falta de participação 

no debate. A legislação em âmbito nacional estabelecia que os cursos de formação de 

professores deveriam se adequar às novas diretrizes dentro de dois anos após o surgimento da 

Resolução CNE/CP n.º 1, de 18 de fevereiro de 2002 (artigo 15). Posteriormente, ainda houve 

adiamento para o dia 15 de outubro de 2005, conforme podemos observar na Resolução 

CNE/CP n.º 2, de 27 de agosto de 2004. O prazo máximo legal para que as novas propostas 

curriculares entrassem em vigor foi, então, a partir de 2006. Na UFPE, no entanto, as 

diretrizes institucionais só foram estabelecidas em 2008 (por meio da Resolução CCEPE nº 

12, de 15 de julho de 2008), portanto, formuladas quase quatro anos após o primeiro prazo 

para adequação legal em âmbito nacional ter sido extrapolado. 

Conforme alertado por Luz (2009), a não participação no debate ocorrido em âmbito 

nacional tem contribuído para que a intencionalidade da reforma sofra interferências dos 

contextos específicos em que a legislação é implementada, resultando no esvaziamento de seu 

real significado. Enquanto o debate que envolveu todo o país estava voltado para a garantia de 

uma identidade à formação docente, as discussões ocorridas internamente no curso de Letras-

Português sinalizavam o confronto de interesses, a disputa pela obtenção de espaço no 

currículo. 

Os desdobramentos da não participação no debate teriam se evidenciado na forma 

como tais diretrizes foram recepcionadas pelos professores do Departamento de Letras. Ao se 

desagradarem com a “imposição”, os docentes reagiram de modo a, inicialmente, decidirem, 

na instância do Pleno Departamental, por não realizar a reforma curricular nos termos 

estabelecidos pela resolução institucional. 

 

[...] Aí veio uma imposição, assim, de que a grade vai ser essa! Já 

licenciatura, já bacharelado e, no vestibular do próximo ano, já vai 

acontecer. E aí pronto, foi um caos! [...] O curso de Letras, não tinha 
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condições de, no vestibular seguinte, fazer isso. Aí a gente se comprometeu a 

não fazer no seguinte, mas no outro. [...] Mas foi uma briga porque, no 

primeiro momento, que chegou a proposta já assim, mais delineada, eu era a 

coordenadora e aí eu fui lá conversar com Alba
73

 e com Bernadete [docentes 

vinculadas ao Centro de Educação]. Acho que eram Alba e Bernadete que 

estavam [na coordenação das Licenciaturas Diversas]. Fomos eu, Carolina 

e Diana [docentes vinculadas ao Departamento de Letras] conversar 

com elas e dizer que o curso de Letras não tinha condições de fazer a 

reforma curricular naquele prazo que estavam dando. E, aí outras 

licenciaturas fizeram a reforma na frente... e Letras não fez, encontrou muita 

resistência. E aí, eu acho que atrasou um ano. [...] Foi uma decisão de Pleno 

[Departamental]. Assim, a gente não tinha condições de fazer a reforma 

naquele período. (PLP1, grifos nossos) 

 

No PPC do curso de Letras-Português, é apresentada, expressamente, que as 

diretrizes foram compreendidas no Departamento como marcos legais que traçam limites ao 

exercício da autonomia, na esfera da reformulação curricular. 

 

Sendo assim, os docentes que integram o Curso de Graduação em Letras da 

Universidade Federal de Pernambuco, conscientes do seu papel social e 

conhecedores dos objetivos, das competências e das habilidades necessárias 

à formação do profissional na área, propõem a reformulação do seu projeto 

pedagógico em razão: a) da necessidade de adequar seu currículo às novas 

exigências históricas e aos marcos legais, com a observância de diretrizes 

que traçam os limites da autonomia curricular, na renovação dos Cursos 

do Ensino Superior; b) da consciência do dever de contribuir 

especificamente para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, 

produzindo e difundindo conhecimentos no âmbito específico das linguagens 

e propiciando espaços para a interação e integração de povos e culturas. Com 

base nessas premissas, o Departamento de Letras propõe a reformulação do 

seu currículo de modo a dar respostas às exigências da comunidade 

acadêmica e a adequar-se aos parâmetros legais vigentes. (UFPE, PPC 

Letras-Português, 2010, p. 18, grifos nossos). 

 

Apesar de estar registrado no documento do PPC de Letras que “os docentes que 

integram o curso de Graduação em Letras” propuseram a reformulação, cabe ressaltar que os 

professores que participaram da elaboração do documento foram apenas aqueles vinculados à 

comissão de reforma curricular, a qual não contava com a participação de nenhum docente do 

Centro de Educação, pois era composta apenas por professores vinculados ao departamento-

âncora. Apenas no momento de aprovação, na instância do Colegiado, é que o Centro de 

Educação se fazia formalmente representado. Portanto, enquanto as discussões sobre 

formação de professores, promovidas pelo Fórum das Licenciaturas, foram abertas aos cursos 

(departamentos e coordenações implicados), ainda que não tenha havido uma participação 
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 Conforme explicitamos no capítulo referente ao percurso metodológico, criamos nomes fictícios com o 

objetivo de preservar a identidade das pessoas não participantes desta pesquisa cujos nomes foram citados pelos 

entrevistados. 
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plena, a construção do PPC do curso em questão ocorreu apenas no âmbito do departamento-

âncora. 

 

Uma razão peculiar: o caso de Letras-Português 

 

Outra razão evidenciada por agentes externos foi apresentada pelos docentes do 

curso de Letras-Português e dizia respeito ao alto índice de retenção, em virtude da forma 

como o curso estava anteriormente estruturado. Antes da reforma curricular implementada em 

2010, o departamento oferecia apenas um curso de Letras, ao qual estavam vinculadas 10 

habilitações, sendo 04 licenciaturas e 06 bacharelados. 

 

TABELA 21: Antigas habilitações do curso de Letras na UFPE 

 

BACHARELADOS EM LETRAS LICENCIATURAS EM LETRAS 

Língua Portuguesa - ênfase Pesquisador Língua Portuguesa (atual curso de Letras-Português) 

Língua Portuguesa - ênfase Crítico Literário 
Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna - 

opção Francês 

Língua Estrangeira Moderna - ênfase Pesquisador – 

opção Francês 

Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna - 

opção Inglês 

Língua Estrangeira Moderna - ênfase Tradutor – opção 

Francês 

Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna – 

opção Espanhol 

Língua Estrangeira Moderna - ênfase Pesquisador – 

opção Inglês 
 

Língua Estrangeira Moderna - ênfase Tradutor - opção 

Inglês 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A oferta dessa gama de opções de formação inseridas em um mesmo curso era um 

fator que contribuía para o aumento do índice de retenção, uma vez que o aluno poderia 

transitar livremente pelos perfis curriculares, podendo, inclusive, ser reintegrado ao curso, 

após concluir uma habilitação, e cursar os componentes curriculares que lhe permitiriam obter 

uma segunda habilitação. 

 

Ainda não estava bem certa pra gente a separação, o rumo que aconteceu 

naturalmente na divisão dos cursos. Havia uma preocupação grande da 

coordenadora, talvez nem dela, mas de toda a PROACAD mesmo. Quando 

eu fui coordenadora, eu conversei melhor com a Gabriela 

[coordenadora do Corpo Discente, setor da PROACAD] e ela me falou 

da preocupação e da confusão de ter um curso com várias habilitações. 

Então, depois, nós fomos separando, nós fomos entendendo melhor isso 

e separando melhor. Porque, num primeiro momento, nós não sabíamos 

que o curso ia se desdobrar em tantos. A gente estava preparado para uma 

reforma, e não para uma criação de novos cursos. [...] Mas foram reuniões 

que fomos tendo com o professor Heitor [responsável pela Diretoria de 

Gestão Acadêmica, setor da PROACAD], que foi direcionando para esse 
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caminho, para a necessidade, e Fabiana, que ainda não era diretora mas nos 

auxiliava bastante. Nessa época, em 2003, ainda não tínhamos nenhuma 

resolução da Universidade. Essa resolução da universidade veio quando? 

2008! Então assim, o meu conhecimento é de 2003. Mas a discussão da 

reforma, da necessidade da criação de um curso noturno... eu acho que a 

ideia era, principalmente, diminuição das habilitações. Que eram muitas: dez 

habilitações! Mas ainda não tínhamos noção que pra fazer isso tínhamos 

que fazer vários cursos. A gente estava pensando numa coisa maior: num 

curso só. (PLP3, grifos nossos) 

 

Para solucionar o problema da retenção evidenciado pela PROACAD, os docentes 

pensaram na possibilidade de oferecer vagas específicas para cada uma das habilitações, já no 

edital de seleção.  

 

[...] então isso fazia com que eles prendessem vaga, que eles ficassem aqui 

ad infinitum, enfim. Havia todos esses problemas. A reforma fez com que o 

aluno de Letras-Português, Letras-Francês, Letras-Espanhol, ele já se 

aprofundasse nos conhecimentos da sua área específica, tanto no campo da 

literatura quanto no campo da língua, não é? desde o início do curso. Então, 

aí não havia mais a possibilidade de migrar de um lugar para outro. Ele 

teria que ter certeza, né? conhecimento do que é o curso, o que é que 

realmente ele quer porque, pra entrar em outro, tem que fazer 

vestibular. (PLP4, grifo nosso) 

 

Além das exigências legais em âmbito nacional, foi a partir da problemática da 

retenção que a reforma curricular em Letras começou a se constituir, de modo que as antigas 

habilitações passassem a assumir o status de cursos distintos, mesmo que, internamente, ainda 

não houvesse a compreensão da necessidade de se delinear identidades próprias a cada 

formação, já que, inicialmente, foi elaborado um PPC único para todas as licenciaturas em 

Letras.  

Somente em 2012, novamente em virtude de uma exigência da PROACAD, é que 

cada curso precisou elaborar seu próprio PPC, atividade que foi denominada pelos docentes 

como desmembramento das licenciaturas. Em decorrência desse desmembramento, os 

docentes passaram a perceber a necessidade de criar estruturas administrativas específicas, 

tais como a figura de um coordenador pedagógico, de um colegiado e de um NDE para cada 

curso. A criação de tais estruturas administrativas contribuiu para a descentralização das 

decisões, o que permitiu uma maior participação dos docentes de cada curso, uma vez que 

foram criados espaços de discussão próprios para que cada área passasse a focalizar as 

questões relativas aos perfis profissionais específicos
74

. A criação dessas estruturas 
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 Segundo informado no PPC de Letras-Português, atualizado em outubro de 2012, o Departamento de Letras 

contava com um número de 56 docentes na época em que houve o desmembramento das licenciaturas e a 

consequente constituição das novas estruturas administrativas específicas. Diante da dificuldade de reunir tantos 

docentes para discutir questões pedagógicas relacionadas às diversas áreas existentes no departamento, o 
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administrativas passou a requerer envolvimento de um maior número de docentes, ampliando, 

portanto, as possibilidades de participação nas decisões e, consequentemente, de exercício da 

autonomia. 

 

Outra razão peculiar: o caso de Expressão Gráfica 

 

Ainda no que tange às razões evidenciadas por agentes externos ao curso, temos uma 

peculiaridade em relação à licenciatura em Expressão Gráfica, a qual passou por três 

processos de reformulação curricular após o surgimento das diretrizes institucionais para as 

reformas das licenciaturas na UFPE. 

Segundo PEG2, a reformulação curricular do curso de Expressão Gráfica, implantada 

em 2010, aconteceu de uma forma mais centralizada na figura da coordenadora pedagógica à 

época. Por não ter participado de modo tão efetivo, o docente apresenta apenas que uma das 

razões daquela mudança no currículo foi o surgimento da resolução que instituía as diretrizes 

para a reforma das licenciaturas. 

 

[...] Mas enfim, só que a gente chegou em 2010, que foi a reforma do curso, 

que transformou Desenho e Plástica em Expressão Gráfica. Essa reforma, ela 

foi feita por PEG1, essencialmente, e na época, bom, uma das razões é que 

o Ministério tinha colocado uma série de... um texto de regulamento das 

licenciaturas, onde tinha tantas horas de metodologia, nacionalmente, de 

componente de prática do ponto de vista teórico, prática como estágio, 

enfim, fez uma reforma profunda da formação de professores e das 

licenciaturas. [...] Então, houve essa mudança. Só que outras mudanças, 

como para adequação à lei, não precisava reformar o curso, a gente não 

precisava adequar. Só que houve essa necessidade do MEC. O MEC... 

[silêncio] questionou a existência dessa licenciatura, sobretudo porque 

também a gente está formando poucos alunos [...] (PEG2, grifo nosso) 

 

Apesar das questões legais já terem sido contempladas, tanto na reforma curricular 

implantada em 2010 quanto na proposta de reforma elaborada (mas que não foi implantada) 

em 2012, no terceiro momento de elaboração de PPC, as formas de atendimento às diretrizes 

para as licenciaturas precisaram ser repensadas em virtude da necessidade de melhor 

caracterizar o perfil profissional a ser formado. Além de atentar para a necessidade de 

adequação às exigências legais, a reforma (ou a criação de um “novo” curso) implantada em 

2013 teve como principal razão apontada o receio do encerramento do curso (cujo propósito 

era a formação do professor de Desenho), o que mobilizou alguns professores do curso no 

                                                                                                                                                         
desmembramento dos cursos possibilitou a descentralização e induziu um maior número de docentes a participar 

das instâncias deliberativas. 
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sentido de apresentar uma justificativa ao MEC para a existência da licenciatura em 

Expressão Gráfica, conforme relato de PEG3. 

 

Eu acho que o motivo principal foi o medo de acabar o curso. Foi o motivo 

número 1 que levou a uma reforma... porque a gente chegou num ponto da 

estrada que tinham duas portas: a mais fácil, a mais perto era “acaba o curso, 

dá tchau e vamos para outro”, mudar de departamento... cada um, cada 

professor tentar coisas novas; ou encarar o desafio de continuar com o curso, 

mas... tentando mostrar... qual era a necessidade desse curso, né? qual era a 

demanda, qual era o mercado de trabalho... e aí eu tentei essa outra porta 

porque, quando eu... de cara, eu pensei na porta mais fácil... sou bem 

sincera... mas quando eu pensava nos alunos, principalmente nos que já 

tinham passado... “Meu Deus, eles vão fazer um curso e, quando eles 

mostrarem o diploma, é um curso que nem existe mais!” “Pra que serve esse 

curso? o que é que vocês fazem da vida?”. Então, a reforma surgiu daí, a 

necessidade de mudança do curso surgiu daí. Porque, a partir do momento 

que a gente viu “Não, então, a gente vai querer continuar o curso!” “Ok, 

vamos continuar o curso, então vamos tentar compreender melhor o que é 

esse curso, pra quê ele serve...” e a gente foi sair atrás do mercado de 

trabalho. [...] Eu acho que o que a gente mais espera... é que os egressos 

tenham um mercado de trabalho... Porque muitos saíam e se 

desvirtuavam, iam pra outros caminhos, dizendo exatamente isto: “Ah! A 

gente desistiu de ser professor porque não tinha onde lecionar...”. Então a 

gente focou o curso... “Ok! Esse é o problema principal? É...”. Inclusive, é 

uma questão que o MEC estava também colocando pra gente. Uma das 

questões que eles diziam: “Olha, o curso vai ser fechado porque não tem 

demanda, demanda de mercado pra esses alunos quando eles se formarem”. 

A gente não quer colocar nas mãos da gente esse poder: “A gente vai formar 

cinquenta pessoas num ano que não vão ter onde trabalhar, vinte pessoas 

num ano que não vão ter onde trabalhar”. Então, eu lembro que a gente se 

juntou e focou nisto: “Eles precisam ter um mercado de trabalho. Então, 

por que não a gente adequar o curso a esse mercado que está 

aparecendo?” (PEG3, grifos nossos) 

 

A fala de PEG3 expressa o reconhecimento do exercício da autonomia, da 

possibilidade de escolha (“chegou num ponto da estrada que tinham duas portas”), ainda que não 

se efetive de forma absoluta, porque condicionada por instância de controle social da 

educação superior, vinculada ao estado brasileiro, e pela necessidade de atendimento a 

interesses sociais, uma vez que [...] queira-se ou não, a escola continua sendo uma instituição 

a serviço de fins sociais determinados por amplo conjunto de fatores (MARTINS, 2002, p. 

130). De fato, os docentes poderiam ter acatado a sugestão do MEC para a extinção do 

curso
75

. No entanto, decidiram ir em busca de outros caminhos para a formação, tomando as 

novas demandas do mercado de trabalho como parâmetro para a organização do projeto do 
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 Formalmente, em termos de sistema e-MEC, o curso de Desenho e Plástica foi extinto em 2010, ano em que 

foi autorizado o funcionamento do curso de Expressão Gráfica. Na prática, apesar de contradições nos relatos 

dos docentes, prevalece o entendimento de que se trata de um mesmo curso que passou por importante processo 

de reformulação curricular. 
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novo curso. Nesse sentido, os docentes expressaram o reconhecimento e assunção da 

identidade cultural, pois assumiram-se como seres condicionados social e historicamente, por 

isso capazes de transformar, rejeitando o discurso da acomodação (FREIRE, 1996). 

De outro lado, apesar de terem encontrado possibilidades para a atuação profissional 

do egresso, a atitude de submeter a formação aos interesses do mercado de trabalho, ou seja, 

ao controle e às necessidades imediatas do capital, abre brechas para o risco da perda de 

controle sobre  o próprio trabalho, atitude característica da universidade operacional 

(CHAUI, 1999) e que se configura como um dos fenômenos relacionados aos processos de 

racionalização que envolve, contraditoriamente, a perda da autonomia. Diríamos, assim, que a 

decisão vivida de forma autônoma, em razão dos parâmetros assumidos, punha em risco a 

própria autonomia. 

De toda forma, o questionamento do MEC mobilizou os professores a refletirem 

acerca da atuação dos profissionais que estavam sendo formados, uma vez que até aquele 

momento os docentes estavam vivenciando uma rotina em que não estariam levando em 

consideração os objetivos mais globais da formação, atitude que os aproximaria do perfil de 

professor especialista técnico (CONTRERAS, 2012), em cuja atuação desconsidera-se o 

diálogo com o contexto social. Os testemunhos colhidos possibilitam perceber que somente 

após o MEC ter questionado a existência do curso é que os docentes começaram a repensar 

suas práticas e, sobretudo, a finalidade da formação que estavam promovendo. As falas 

sugerem que tal inquietação não se fazia presente nas discussões até aquele momento. Antes 

do MEC solicitar uma justificativa, o sentido da formação parecia estar limitado ao “dar 

aulas”, sem ter em foco a formação de um profissional por meio do desenvolvimento de 

competências e habilidades, de saberes necessários àquela formação (TARDIF, 2008), 

voltados a demandas da sociedade em que esse profissional iria atuar. 

 
[...] Bom, um momento foi para adequar à resolução e outro momento foi 

quando a gente começou a refletir de forma mais profunda... Porque... 

eu acho que o curso estava numa certa rotina! Cada um... “Não, você tem 

essa disciplina para dar...”, dando as disciplinas, enfim... Então, quando o 

MEC questionou a existência da licenciatura, a gente pensou: “Mas, na 

verdade, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está 

formando? Por que a gente está dando essas aulas?” Então, foi, eu acho que 

foi a ocasião de pensar com uma certa profundidade no sentido daquela 

licenciatura... foi lá que a gente pensou: “Bom, vamos dar um outro rumo 

àquele curso pra tentar, de uma certa forma, atender a uma necessidade da 

sociedade”... e a necessidade da sociedade atualmente é melhorar a formação 

técnica. Está faltando engenheiro, está faltando técnico... está faltando gente 

para... a gente atuou mais ainda do lado dessa formação de professor para o 

ensino técnico. (PEG2, grifos nossos) 
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Na tentativa evitar a extinção do curso, os docentes apresentaram como argumento 

para ressaltar a importância do curso a proposta de formação de um profissional capaz de 

desenvolver, nos alunos da Educação Básica, habilidades ainda não contempladas por outras 

disciplinas, mas já previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Justificaram, 

assim, que o licenciado em Expressão Gráfica daria conta de promover aprendizagens e 

formar habilidades no campo da Geometria Gráfica. 

 

[...] E também, assim, aí, vem uma questão, que é: a gente entende a 

importância dessa área na formação humana e que... vou mostrar um 

exemplo: hoje, quem é que forma os nossos engenheiros? Engenheiros! 

Engenheiros que, um dia, tiveram aulas de Geometria Gráfica com 

professores de Desenho. Até chegou uma época que estavam pensando em 

fechar o curso. Então, se a gente pensar a longo prazo, se eu não tenho mais 

hoje quem ensine esses conteúdos, a longo prazo, quem vai ensinar esses 

conteúdos? Primeiro, a gente não vai mais ter professor pra ensinar na 

Escola Técnica porque, pra ensinar na Escola Técnica, tem que ter 

licenciatura. [...] Então, teve essa necessidade, essa crise, na verdade, de: “E 

aí? A gente tem uma necessidade...” e não era simplesmente de 

sobrevivência, do tipo: “Ai, meu Deus! Eu quero ter um emprego!” mas 

entender que é necessário alguém que ensine esse conteúdo! [...] (PEG4, 

grifo nosso). 

 

A demanda do MEC permitiu, então, que os professores envolvidos no processo de 

reforma curricular percebessem que sua atuação docente não evidenciava uma articulação 

com a realidade social.  Ao assumir uma postura mais reflexiva acerca das finalidades da 

formação, os professores se voltaram para as necessidades sociais e começaram a identificar 

outras possibilidades de atuação do profissional que estavam se propondo a formar. 

O processo de reformulação iniciou-se após a implantação do currículo em 2010 e 

estava sendo vivenciado de uma forma tranquila, uma vez que não havia nenhuma demanda 

externa que estabelecesse prazo para a conclusão das reflexões e discussões. A possibilidade 

de extinção do curso, no entanto, exigiu que a comissão que havia se formado desse uma 

maior celeridade ao processo e também que fizesse ajustes relacionados ao perfil do egresso, 

já que, para o curso continuar existindo, deveria ficar registrado, formalmente, no projeto que 

se tratava da criação de um novo curso, e não de uma reforma.  Por tal razão, a autonomia 

para pensar e decidir sobre a criação de curso, conduzida por professores, em respeito à 

regulação em presença, teria prevalecido sobre a percepção de que ela teria sido arranhada e 

até suprimida. 

 

[...] Aí, depois... é porque, assim, [falando compassadamente] a gente sabia 

que chegaria o tempo que precisaria fazer, então, a gente estava fazendo tudo 
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com muita calma, até que, de repente [passa a falar rapidamente], eis que 

surge o MEC pedindo a coisa e tudo pras vésperas! [...] a gente começou a 

formular e parará parará e foi quando surgiu: “Olha, o MEC está 

questionando a existência desse curso” [...] existia uma demanda mais 

urgente, que era: “E isso aqui serve pra quê?” Então, com o currículo que a 

gente tinha, a gente ficava no xeque-mate. Então a gente teve necessidade de 

fazer logo essa reforma pra declarar a importância da área. Até porque, em 

termos de emprego, ninguém perderia o emprego porque seriam 

remanejados para outros departamentos. Mas, a gente queria lutar por aquilo, 

e parte do Departamento não queria. Aí, foi quando tinha se formado essa 

equipe e, assim, cada um dizia o que ia fazer, aí antes estava tudo muito 

lindo, cada um com a sua metodologia, lindo e maravilhoso. Mas quando 

veio o MEC: [gritando] “Ah! Então, vamos lá!...” [faz movimentos rápidos 

com todo o corpo, demonstrando que o ritmo da reforma acelerou 

consideravelmente a partir daquele momento] (PEG4) 

 

O curso, até aquele momento, não tinha condições de apresentar justificativas para a 

não extinção. O fato do MEC ter questionado a existência do curso teria contribuído para que 

os próprios docentes percebessem a necessidade de realizar uma reforma que os teria levado a 

se auto-conhecer, mas também de saírem da inércia e passarem a refletir sobre uma 

contribuição social mais efetiva, o que, para todos os efeitos, pode ser computada como uma 

virtude dos processos de reforma curricular, vividos de forma coletiva, dialogada e 

contextualizada, ou seja, um projeto pedagógico como uma ação emancipatória ou edificante 

(VEIGA, 2003). 

 

7.1.2. Razões percebidas internamente 

 

Em se tratando das razões percebidas pelas comissões de reforma, foi frequente, nos 

processos de reformulação curricular vivenciados pelos cursos campo da investigação, o 

registro da necessidade de transformações dentro da área do conhecimento de referência. 

Artes Visuais estava passando por um momento de tentativa de maior desvinculação com a 

formação do artista polivalente, uma vez que o desdobramento das formações em Arte 

(Música, Dança e Teatro, por exemplo) contribuiu para que cada formação acontecesse de 

modo mais independente. Na reformulação implantada em 2010, o grupo decidiu pelo 

enxugamento do currículo, na tentativa de dar maior ênfase a questões específicas das Artes 

Visuais. Em relação à Expressão Gráfica, houve uma busca por redefinir a identidade do 

curso, que saiu de um enfoque mais artístico para assumir um perfil mais técnico, mais 

próximo à Geometria Gráfica. Letras, por sua vez, passou por um momento de 

desmembramento, em 2010, tanto do bacharelado em relação à licenciatura quanto entre as 
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antigas habilitações nas diferentes línguas (Espanhol, Francês, Inglês e Português), cujos PPC 

específicos, conforme já dissemos, foram elaborados em 2012. 

Outro elemento comum aos três cursos foi a necessidade de uma atualização 

curricular que contemplasse as novas demandas sociais. No documento do PPC de Artes 

Visuais, cujo perfil curricular foi implantado em 2012, está registrado o “desejo e 

compromisso do corpo docente em proporcionar uma formação mais consistente e 

correspondente às necessidades contemporâneas do ensino de arte”. (UFPE, PPC de Artes 

Visuais, 2012, p. 10, grifos nossos). O registro da necessidade de uma renovação que 

atendesse aos anseios da sociedade contemporânea, referentes ao ensino de arte demonstra 

uma preocupação com o perfil profissional do professor. Além disso, ao se focalizar a 

formação ofertada como razão para a reforma curricular, os docentes passaram a refletir sobre 

as diferenças existentes entre uma licenciatura e um bacharelado, assim como a compreender 

as mudanças propostas na legislação em vigor como necessárias para se obter uma identidade 

melhor delineada à formação docente. 

 

Olha, quanto às razões, a última reforma antes da grande reforma de 2011 

tinha acontecido em 86 [1986]. Então, foi um período muito longo sem uma 

reforma de estrutura. Tinha pequenas... não chegava a ser reforma, algumas 

mudanças, assim: uma disciplina diminuía um pouquinho a carga horária, 

aumentava a carga horária de outra, acrescentava uma ou duas disciplinas a 

mais... mas isso num período muito, muito longo comparado a uma 

necessidade de reforma, né? Então, era um questionamento que já existia 

tanto por parte dos alunos como dos professores, né? Uma inquietação! Uma 

inquietação por dois motivos, assim: uma inquietação tanto na questão da 

licenciatura, como uma inquietação no desejo de um bacharelado. Então, 

quando foi feita essa reforma, foi pensada também a criação de um curso 

bacharelado. [...] Então, havia esse desejo por parte dos alunos pra que a 

licenciatura tivesse uma cara mais de licenciatura mesmo, né? [...] O 

corpo docente também tinha muitas necessidades de mudança pra 

deixar o curso com mais, com mais consistência... como uma 

licenciatura, né? como está hoje. (PAV3, grifo nosso) 

 

PAV3 afirma que, antes da reformulação, o currículo não apresentava características 

próprias a uma formação mais consistente, no sentido de que não conferia à licenciatura uma 

identidade própria, ou seja, havia a necessidade de elaborar um perfil com mais “cara” de 

licenciatura, como afirma ter sido alcançado com essa última grande reforma. O fato do 

currículo ter características mais voltadas ao bacharelado era, aliás, bastante recorrente nos 

cursos de licenciatura na UFPE antes de serem instituídas as diretrizes institucionais para 

reforma curricular nos cursos de formação de professores.  

Durante o processo de reformulação curricular, o corpo docente vinculado ao 

departamento-âncora vivenciou um conflito: enquanto a inquietação de parte dos professores 
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estava relacionada ao desejo de garantir à formação de professores uma identidade própria, o 

desejo de outra parte dos docentes era manter um currículo com enfoque no estudo das artes. 

Tal embate denota divergências epistemológicas em relação à formação dos profissionais da 

educação. Vale registrar que o conjunto dos professores vinculados ao departamento-âncora, 

naquele momento, era composto, predominantemente, por profissionais cuja formação estava 

mais voltada à área disciplinar. PAV2 relata que, durante as discussões sobre a reforma 

curricular, a maioria dos docentes se preocupava com a formação do artista, que era a área de 

sua atuação. Quando questionada sobre a percepção acerca da necessidade de mudanças no 

currículo, PAV2 afirma que não havia consenso: “[...] a gente sentia uma necessidade... quem 

se preocupava com a parte pedagógica, sim; quem se preocupava com a parte artística, não, 

porque queria a carga horária pra lá [para a área disciplinar]!” (PAV2). 

Diante da divergência de interesses apresentada pelo corpo docente de Artes Visuais 

e uma vez que o currículo precisava passar por mudanças profundas que o descaracterizariam 

como um bacharelado e o aproximariam de um curso de licenciatura, a criação de um 

bacharelado se tornava cada vez mais necessária. Pelo fato de ter contribuído para o 

delineamento da identidade docente, o processo de reformulação curricular tornou mais 

evidente a necessidade de criação de cursos de bacharelado nos departamentos que até então 

abrigavam apenas a licenciatura. PAV1 afirma que, ao mesmo tempo em que foram 

identificados aspectos a serem modificados na licenciatura, foi discutida entre os professores 

a possibilidade de criação de um bacharelado em Artes Visuais, apesar do departamento não 

contar, naquele momento, com a estrutura necessária ao funcionamento dos dois cursos.  

 

[...] Antes a gente já tinha, já tinha uma reflexão, já tínhamos, mais ou 

menos, discussão sobre o que é que a gente quer, qual profissional que a 

gente quer formar: é um licenciado! A gente verificou isso. “Não temos 

ainda uma estrutura para criar um bacharelado”, que era uma grita da cidade. 

A comunidade estava querendo também um bacharelado, mas: “A gente não 

tem ainda condições, como recursos humanos, como estrutura, para montar 

um bacharelado. A gente tem possibilidade de propor, mas não temos ainda 

pra implantar. Então, vamos nos centrar numa licenciatura, mas uma 

licenciatura mais atual, que reflita os problemas do país e os problemas 

locais e a cultura local. Então, que curso de licenciatura nós devemos propor 

que seja diferente? Que o aluno não saia daqui para fazer um outro curso de 

licenciatura em Minas ou no Rio Grande do Sul? Qual a cara desse curso de 

licenciatura que vai trazer isso aqui? A questão cultural é importante? É 

importante! Aqui existe uma matriz cultural significativa importante. Então, 

isso tem que refletir no curso, não é?” (PAV1) 

 

Ao perceber as demandas sociais, o compromisso com a comunidade – uma das 

dimensões da profissionalidade docente a partir da qual se expressam diferentes níveis de 
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autonomia –, foi vivenciado de forma crítica, uma vez que se estabeleceu a partir da 

negociação e do equilíbrio de posições entre as finalidades da educação e os interesses da 

comunidade. “Uma autonomia madura requer um processo de reflexão crítica no qual as 

práticas, valores e instituições sejam problematizados [...] significa também uma crítica das 

demandas da comunidade” (CONTRERAS, 2012, p. 222).  

Por outro lado, a decisão pela não implantação de um bacharelado naquele momento 

em que o curso estava realizando a reformulação curricular da licenciatura evidenciou o 

exercício da autonomia entendida como independência intelectual que se caracteriza pelo 

distanciamento crítico em relação aos interesses da comunidade e à cultura da instituição. 

Além disso, compreender que os propósitos de uma licenciatura são diferentes dos de um 

bacharelado foi importante para que os professores, comprometidos com a profissão docente, 

estabelecessem critérios que serviram de parâmetros para a seleção de componentes 

curriculares voltados à área disciplinar que estivessem mais diretamente relacionados à 

formação do professor de arte, o que é, de toda evidência, uma outra forma de expressar o 

compromisso com a comunidade. A respeito da relação entre o bacharelado e a licenciatura na 

busca por promover identidade própria à licenciatura, Passos (2007, p. 141) afirma: 

 

Dar à licenciatura identidade própria significa recusar-se a continuar fazendo 

desta um apêndice do bacharelado, mas não significa desvinculá-la do 

bacharelado, ameaçando a indissociabilidade ensino e pesquisa. A natureza 

dos conhecimentos específicos exige a interface com os bacharelados. Deve-

se evitar que a compreensão de fortalecer a dimensão pedagógica dos cursos 

de licenciatura implique um esvaziamento teórico do conteúdo específico. 

 

O compromisso com a comunidade se evidencia de modo bastante distinto no curso 

de Expressão Gráfica, uma vez que determinada demanda apresentada por egressos que se 

inseriram no mercado de trabalho foi incorporada ao currículo, de modo a caracterizar-se 

como um desvio ao que se propõe a formação de professores, no que se refere ao campo de 

atuação profissional. No PPC do curso de Expressão Gráfica implantado em 2010, está 

registrado que uma das razões para a mudança curricular foi o atendimento a demandas 

sociais, uma vez que a dificuldade enfrentada pelos egressos em se inserir no mercado de 

trabalho para ministrar aulas de desenho acabava levando-os a exercer atividades em outros 

espaços em decorrência do conhecimento tecnológico oferecido pelo curso. 

 

O principal objetivo do Curso de Licenciatura em Desenho e Plástica tem 

sido o de formar professores de 1º e 2º Graus nas áreas de Desenho e Artes 

Plásticas, qualificando ainda para o ensino das disciplinas de Desenho 

Representativo e Operacional e Normativo, nos Cursos de 3º Grau nas áreas 

de Tecnologia e Artes. No entanto, em virtude das dificuldades existentes em 
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função de não se abrir vagas nas escolas públicas ou particulares para 

ministrar as disciplinas de desenho, muitos dos formandos têm se inserido 

no mercado de trabalho através de outros canais. Estes novos caminhos 

surgidos ao longo do tempo foram forjados, principalmente, em função 

dos avanços decorrentes dos recursos computacionais. (UFPE, PPC 

Expressão Gráfica, 2010, p. 07, grifos nossos) 

 

Diante da identificação desse novo campo de atuação – que não estava 

necessariamente voltado à atuação como professor –, o curso reformulou seu currículo, 

incluindo na estrutura da formação aspectos mais voltados ao conhecimento tecnológico.  

PEG1 afirma que, ao verificar essa possibilidade de inserção no mercado de trabalho, uma das 

razões percebidas internamente para se proceder à reforma curricular estava relacionada à 

necessidade de uma redefinição e ampliação do perfil do profissional a ser formado.  

Foi por esse motivo que, associada à reforma curricular, surgiu a proposta de 

mudança de nomenclatura do departamento e do curso, solução encontrada na tentativa de 

deixar mais clara a formação que o curso estava se propondo a oferecer. A anterior 

nomenclatura do curso provocava certa confusão nos estudantes, pois remetia a um perfil 

profissional diferente daquele que estava sendo formado na prática: o estudante entrava no 

curso de Desenho e Plástica pensando que se tratava do curso de Artes Plásticas. Diante disso, 

a mudança de nome foi uma solução encontrada na tentativa de dizer melhor o que era o 

curso. 

 

Então a gente teve que adequar a licenciatura e foi nessa oportunidade que a 

gente aproveitou também para mudar o nome, para tentar ser um nome mais 

claro, eu acho, porque, entendeu? um nome mais claro... e mais, assim, se 

afastar da licenciatura, que já existe, de Artes Visuais, para ter uma 

proposta diferente, bom, não fazer uma proposta quase concorrente. 

Inclusive, os alunos faziam, os que entravam, esperavam desenhar, mais 

desenho à mão livre, bom... o plástica tinha mais peso do que o desenho e o 

desenho era entendido como plástica. [...] (PEG2, grifo nosso). 

 

A mudança proposta na formação não foi apenas em decorrência do que se percebeu 

em relação ao novo campo de atuação encontrado pelos egressos (novas demandas sociais), 

mas estava ligada também às características dos próprios docentes vinculados ao curso e ao 

departamento, que apresentavam um perfil mais tecnológico do que artista. Foi esse perfil 

mais tecnológico que levou os docentes a pensarem em outras possibilidades – incorporadas 

de modo mais evidente a partir da criação de ênfases, nas reformas curriculares de 2012 e 

2013 –, incluindo na formação, por exemplo, a elaboração de material didático digital, na 

tentativa de introduzir e associar a tecnologia ao processo educativo. 
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[...] A outra [razão] era talvez entender melhor a questão da tecnologia como 

processo educativo, compreender melhor isso... que eu acho que até hoje não 

se entende [risos], mas uma necessidade grande era essa também! 

Aproveitar melhor a tecnologia como processo educativo. (PEG1, grifo 

nosso) 

 

Tal ideia foi abraçada pelo grupo de professores que realizou a segunda reforma, 

mediante o argumento da necessidade de tornar o curso mais atual e menos engessado, uma 

vez que o foco deixou de ser a formação do professor de Desenho para ser o professor de 

Geometria. O nível de formação que esse profissional deveria atuar seria não apenas a 

Educação Básica (com foco no Ensino Técnico), mas também a Educação Superior (desde 

que houvesse complementação da formação). Essa alteração no perfil do profissional a ser 

formado guarda relações com o próprio perfil dos formadores. 

 

Bom, a questão do curso anterior, na versão anterior [até 2010], eu acho que 

estava muito engessado, talvez por conta do peso da história, o curso parecia 

como se fosse cravado na pedra e a gente não podia fazer, assim, mudar 

nada. Então, a gente estava meio que sem ter muitas opções. Então, já 

quando a gente chegou, quando a gente pegou a... porque também o curso 

depende muito do coordenador... Inclusive, [...] eu fui lá na reitoria falar lá 

com o pessoal. Depois, a PROACAD mudou, mas na época de Ingrid, como 

pró-reitora, e de João, que trabalhava também com essa questão de reforma. 

Eu me sentei com ele e a gente conversou para ver quais são as 

possibilidades de ter um curso menos engessado, de oferecer um pouco 

mais... a gente conversou, de uma certa forma, sobre coisa que a gente 

conseguiu implantar um pouquinho nesse novo perfil. Porque eu tinha 

conversado com ele sobre um profissional, que é o professor que atua na sala 

de aula, mas a gente estava também pensando num produtor de material 

pedagógico, porque o profissional licenciado... Hoje em dia, o ensino está 

mudando muito de formato, né? O professor, na sala de aula, com 20, 50 60 

alunos e... e dando aula. Tem também o ensino a distância, tem uns 

trabalhos por fora da escola, onde a gente tem umas interações que 

acontecem na rede. Então, inclusive a gente montou um projeto PIBID que 

está nesse sentido: a questão da orquestração. Imagina um chefe de orquestra 

estar orquestrando o uso das tecnologias! Bom, enfim.... Então, a gente está 

de uma certa forma, com esse novo perfil do curso, a gente aproveitou pra 

isso. (PEG2, grifos nossos) 

 

A partir do relato de PEG2, observamos que, legitimados pela administração central 

da instituição
76

, os docentes vinculados ao departamento-âncora ampliaram as possibilidades 

de formação, de modo a se distanciar do que um curso de licenciatura tradicionalmente se 

propõe a oferecer: a formação de professores para atuar na educação básica.  Viana (2010), 

                                                 
76

 Dentre os compromissos do REUNI/UFPE (2007, p. 23), uma das metas propostas pelo Centro de Artes e 

Comunicação (CAC) relacionada ao curso de Expressão Gráfica, a foi a implantação, no período de 2008 a 2010, 

“da reforma curricular atualmente em tramitação, com mudança no nome do curso, que passará a ser 

Licenciatura em Expressão Gráfica com mudanças notadamente no foco em Computação Gráfica e Hipermídia.” 

Note-se que a própria instituição trata Desenho e Plástica e Expressão Gráfica como um mesmo curso. 
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em sua pesquisa, que teve por objetivo analisar os principais fatores responsáveis por 

mudanças no currículo de um curso de Licenciatura da Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL-MG), afirma um dos principais fatores que influenciaram a construção social do 

currículo estudado, além dos discursos produzidos a partir da aprovação das diretrizes 

curriculares para a formação de professores, foram os interesses dos agentes envolvidos 

diretamente nos processos de reforma. A nova proposta curricular de Expressão Gráfica 

apresentada terminou por descaracterizar a formação do professor, delineando um perfil 

profissional que atuasse em outros espaços, até mesmo fora da escola. 

No curso de Letras-Português, o compromisso com a comunidade e o consequente 

interesse em atender às necessidades sociais se deu pelo reconhecimento de que o curso 

precisava passar por atualizações, uma vez que a última reforma curricular tinha sido 

implantada em 1997. Uma razão para a reforma curricular estava relacionada, então, com a 

preocupação em oferecer aos estudantes “uma ampla formação teórica e prática, 

comprometida com o contexto educacional brasileiro”. 

 

Bem, primeiro porque a gente sabe que um curso, um currículo não deve 

ficar assim tanto tempo assim engessado, né? sem que haja nenhuma 

mudança, porque a vida da gente requer isso. A vida fora da universidade 

requer que essas mudanças sejam incorporadas pela universidade [...]. 

(PLP4, grifo nosso). 

 

Esta proposta se justifica não apenas pelo intuito de adequar-se o currículo 

do curso às exigências legais, mas, especialmente, pela necessidade de 

oferecer aos nossos alunos uma ampla formação teórica e prática, 

comprometida com o contexto educacional brasileiro. (UFPE, PPC 

Letras-Português, 2010, p. 18, grifo nosso). 

  

Os primeiros pronunciamentos de professores, vinculados ao departamento-âncora, 

que sinalizaram a necessidade de reforma pareciam estar voltados à preocupação com o 

profissional a ser formado, apesar de ser uma ideia que não contava com a adesão do grande 

grupo, o qual apresentava uma postura de resistência em relação à realização de mudanças no 

currículo, oposta à aceitação do novo, característica apresentada por Freire (1996) como um 

dos saberes necessários a uma prática docente autônoma. 

 

Veja, eu assumi a coordenação em 2002, eu acho, ou 2003, nem lembro. 

Mas já existia... a gente já ouvia falar, né? Assim, no corredor, a gente já 

ouvia falar de reforma curricular, que a gente precisava fazer uma 

reforma curricular. Eu acho que, na verdade, os professores mais 

comprometidos sentiam até uma certa necessidade da gente revisar o 

currículo, da gente repensar, mas era, assim, era mais conversa de corredor 

e numa reunião ou outra a gente ouvia alguém falar que vinha uma reforma 

por aí. [...] Então, a gente começou a falar assim: “Gente, será que a gente 
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está formando um profissional de fato, um professor competente? Será que a 

gente está investindo na formação desse professor como devia? E aí 

começou... As pessoas começaram a acordar. Mas foi com muita 

resistência, viu? Muita resistência! E eram esses professores 

comprometidos que sinalizavam. (PLP1, grifos nossos). 

 

Outro aspecto que estava no bojo das discussões, mas não foi, necessariamente, uma 

razão para a reforma curricular, foi o compromisso assumido pelo Departamento de Letras 

com a oferta do curso no turno noturno, conforme está registrado no Projeto REUNI/UFPE 

(2007). Tal compromisso foi firmado para atender ao aluno trabalhador, o que demonstra 

criticidade (FREIRE, 1996) e sensibilidade aos problemas sociais, pois se configura uma 

maneira de contribuir para a superação das desigualdades, por meio da ampliação das 

oportunidades de estudo. O professor autônomo assume seu papel na luta pela superação das 

desigualdades sociais (CONTRERAS, 2012). 

A questão que dizia respeito ao currículo de modo mais direto foi a necessidade de 

criação de uma estrutura curricular diferenciada (periodização dos componentes curriculares e 

a consequente ampliação do tempo de formação em um semestre letivo) para o turno noturno. 

A aprovação do PPC junto às instâncias deliberativas na UFPE (CGAEB e CCEPE), por sinal, 

estava condicionada ao atendimento dos compromissos firmados no REUNI. 

 

[...] uma das coisas que estava junto... assim, bem junto da reforma foi a 

questão do curso noturno. Porque a reforma implicaria a existência do curso 

noturno, estava uma coisa bem atrelada à outra. E aí foi uma resistência 

imensa porque ninguém, nenhum professor, queria pegar a turma da 

noite. Tanto que, você veja, ficaram as línguas estrangeiras com o turno da 

manhã e somente espanhol e língua portuguesa [à noite]. Espanhol porque 

queria mesmo expandir... o grupo de espanhol é praticamente todo novato, 

sabe? E língua portuguesa pegou... assim, ficou com o curso da noite por 

questão de demanda, porque tem uma demanda pra licenciatura noturna, mas 

ninguém queria. Então, assim, a briga por espaço também era por isso, sabe? 

porque... já pensou? Eu, por exemplo, não fiz concurso para ensinar à noite, 

sabe? Então ensinar à noite foi uma coisa quase que imposta, né? [...] A 

gente tinha que expandir o número de vagas... Não foi só uma reforma do 

currículo, foi a reforma do currículo e do curso como um todo. Ninguém 

queria, ninguém queria... (PLP1, grifo nosso) 

 

Cabe registrar um comentário acerca dos critérios levados em consideração para a 

escolha dos cursos que funcionariam no turno noturno, o que implicaria aumento na 

quantidade de vagas a serem oferecidas. A resistência dos professores em assumir turmas à 

noite não evidencia uma preocupação dos docentes em atender a interesses coletivos, 

identificados a partir de uma reflexão acerca das reais necessidades sociais a serem supridas, 

ou seja, de um estudo em que fossem apresentados os cursos que precisariam de uma maior 

quantidade de profissionais a serem formados.  
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Os dois mais recentes perfis curriculares do curso de Artes Visuais foram 

implantados em 2011 e em 2012. Esses últimos processos de reformulação foram vivenciados 

de modos bastante distintos, uma vez que o primeiro foi considerado por alguns docentes 

como uma “grande reforma” e o segundo como “pequenos ajustes”. Enquanto na reforma 

implantada em 2011 uma razão percebida internamente estava relacionada ao atendimento das 

necessidades sociais, o motivo para a reforma implantada em 2012 foi a necessidade de 

proceder a pequenas modificações no perfil recém implantado, identificadas principalmente a 

partir das dificuldades enfrentadas por professores e alunos ao vivenciarem o currículo, o que 

evidencia a ideia de currículo como movimento, como algo que é experienciado e está em 

constante processo de mudança (SANTIAGO, 1998). Essa segunda modificação curricular 

após a Resolução CCEPE nº 12/2008 foi considerada, então, como uma pequena reforma, em 

que foram feitos ajustes cuja necessidade só pôde ser percebida durante a implantação do 

currículo anterior (2011). 

 

Então, a primeira mudança, grande mudança foi essa de 2011, mas que, logo 

depois, fizemos uma mudança novamente, né? Que foi a mudança... Em 

2011, já na experiência da primeira turma, a gente já viu que tinham algumas 

lacunas que precisavam ser preenchidas, como também tinham alguns 

problemas de periodização, né? [...] Que tinham que ter algumas mudanças, 

né? essas mudanças que nós já falamos, né?  Pensamos assim: “O currículo 

da forma que está é complicado”. Porque os alunos já estavam... o próprio 

aluno do primeiro período já estava questionando várias situações. Então, 

fizemos as mudanças que a gente achou que naquele momento atendiam, 

davam para atender bem, né? fizemos a mudança, foi aprovada, graças a 

Deus, foi tudo aprovado rapidinho, passamos por uma mudança muito rápida 

e isso foi ótimo! [...] Foi bom por isso, porque eu sozinha não ia mudar nada. 

Claro que se não houvesse uma participação, um comprometimento dos 

outros professores e uma aceitação dos alunos... porque eu sinto assim: quem 

primeiro procurou a coordenação foram os próprios alunos, porque eles 

compararam com o currículo antigo e sentiram que tinham alguns... alguns, 

vamos dizer assim, algumas dificuldades, né? que eles não estavam 

conseguindo contornar, já no primeiro período! Por exemplo: a Estética no 

primeiro período foi muito complicado porque eles não conseguiam entender 

a disciplina, né? E aí isso é um pequeno exemplo, né? (PAV3) 

 

Além de mudanças relacionadas à periodização de disciplinas – devido ao grau de 

complexidade das reflexões que geravam dificuldades de compreensão nos alunos –, houve a 

inclusão de componentes curriculares da área disciplinar e a supressão de componentes 

curriculares da área pedagógica, uma vez que a comissão de reforma verificou que a carga 

horária destinada à Metodologia do Ensino poderia ser reduzida por estar superior à mínima 

estabelecida pela legislação. 
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Uma razão evidenciada tanto pelo curso de Expressão Gráfica quanto pelo de Letras-

Português foi a necessidade de promover uma maior flexibilização curricular. No caso de 

Expressão Gráfica, a própria experiência do currículo tornou possível, aos poucos, a 

identificação de determinadas amarrações que, em termos de requisitos, se faziam 

desnecessárias. Dessa forma, uma das razões internas para a realização da reforma estava 

relacionada à necessidade de se ter uma maior flexibilização que estivesse associada a uma 

maior integração dos componentes curriculares. 

 

[...] Assim, nós sentíamos necessidade porque tínhamos que quebrar alguns 

pré-requisitos porque tinham umas disciplinas que, até um tempo atrás, nós 

do Colegiado et coetera considerávamos que tínhamos que ser muito 

rigorosos em termos de requisito. Era como se aquelas informações que 

aquela disciplina trabalhava fossem realmente precedidas... e, com a vida, 

com a prática, com os tempos modernos, vimos que podiam ser 

paralelamente, que até ela poderia contribuir melhor e tal. Então, 

principalmente, era uma série de quebra de pré-requisitos, alguns co-

requisitos tinham que ser amarrados, mas quebrar requisitos porque tinham 

algumas disciplinas que estavam muito amarradas e que poderiam ser 

trabalhadas conjuntamente com outros conteúdos e até seria mais 

interessante! [...] (PEG1) 

 

Em Letras-Português, a flexibilização curricular estava relacionada à necessidade de 

permitir que o aluno transitasse no currículo de modo mais autônomo e isso se daria através 

da diminuição de componentes curriculares obrigatórios e inclusão de componentes 

curriculares eletivos, como afirma PLP3: “[...] Era enxugar um pouco mais o curso e fazer 

com que os alunos tivessem mais autonomia para escolherem suas disciplinas, diminuir a 

carga horária de obrigatórias, aumentar a carga horária de eletivas”. Esse respeito à autonomia 

dos estudantes constitui-se um imperativo ético próprio de uma prática educativa autônoma 

(FREIRE, 1996). 

Uma última razão para a realização de reforma curricular que iremos tratar foi 

identificada internamente apenas por docentes do curso de Expressão Gráfica, que foi a 

necessidade de aumento na procura pelo curso. Essa razão se configura como uma questão 

política, uma vez que a expressividade dos cursos é medida, dentre outros aspectos, pela 

demanda de candidatos que aparecem no processo seletivo para ingresso no curso. 

 

Sim, uma das coisas que eu me lembrei que eu não falei na hora... da história 

das coisas que... a nossa ideia do formando é lembrar que o nosso aluno... 

ele, em geral, não é um aluno de primeira opção. Mesmo que não seja uma 

coisa assim, tipo: “Ah! Porque o Vestibular muda!” Porque o Vestibular 

mudava, mudava, mudava... “Não, só tem uma opção”. Eu tô falando que, 

quando o aluno vai escolher, antes, em geral, ele não escolhe esse curso com 

um: “Oba! Eu vim aqui...”, tá entendendo? geralmente, ele quer outro curso, 
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aí pensa, aí faz uma avaliação, aí não sei o quê, sabe? Então, tinha que ser 

também um curso atraente, de alguma forma, né? um curso mais atraente pra 

que eles gostassem mais porque, geralmente, eles gostam, assim tipo, não 

escolheu como primeiro, escolheu como décima opção, mas depois que 

entra, que começa a conhecer, que começa a ver também, assim, em geral as 

pessoas que trabalham no curso, sabe? os professores, os funcionários, todo 

mundo assim... papapá papapá geralmente acaba gostando... beleza, mas não 

é aquela coisa que você escolha: “Êêê!”. Então, na reforma, uma coisa que a 

gente tinha também em mente era aquela coisa, assim, que você tinha que ter 

um curso mais atraente, até no sentido, assim, tipo, de não ser desmotivador, 

tá entendendo? de você pegar, por exemplo, você lança uma disciplina bem 

lasqueira no início, tá entendendo? que o cabra vai rodar, rodar, rodar, levar 

lapada uma vez, duas vezes... não é ser bonzinho, a ideia não é essa, não, tá 

entendendo? mas que fosse uma coisa que, assim, que motivasse mais, de ele 

ir lá e de conhecer, porque, a partir do momento que ele conhecesse, por 

mais complexo que fosse, ele ficaria. Então, era a terceira coisa quando eu 

disse... que faltava dizer como norteador da história da reforma. (PEG1) 

 

PEG1 explicita uma forma de resolver o problema, ao afirmar que um dos fatores 

que precisaria ser modificado, seria a prática docente, ou seja, a forma de trabalhar o 

conteúdo, uma vez que o grau de complexidade deveria ser exigido mais paulatinamente. 

Associada ao aumento na procura pelo curso esteve a busca pela redução do índice de evasão. 

A esse respeito, PEG4 justifica que o problema não era decorrente de dificuldade de atuação 

no mercado de trabalho, apesar de admitir que nem todos os egressos passam a exercer 

atividades como docentes e passam a atuar em outras atividades a partir do contato com 

determinados conhecimentos oferecidos pelo curso.  

 

Então, a maioria, você veja, de uma turma de... a entrada era de 20 ou era 

25... e, tipo, se formavam 12, se formavam 10, se formavam 5, por turma. E, 

desses que se formavam, não necessariamente... você pegava, assim, 03 que 

iam trabalhar na área que... realmente pra ser professor. Isso não por falta de 

mercado de trabalho! Todas as pessoas que a gente conhece que optaram por 

querer ser professor estão empregados! Ou como professor de universidade, 

ou como professor de Escola Técnica ou professor de colégio particular, 

nessa área! Ou então, eles estão trabalhando, por exemplo, tem gente que 

trabalha na parte de produção gráfica, vamos supor, de computação gráfica, 

então, ele se utiliza dos conhecimentos pra exercer aquela função. (PEG4) 

 

As razões para a realização de reformas curriculares apresentadas foram variadas, a 

depender da realidade vivida e, assim, questões específicas, internas a cada curso, foram 

imbricadas de modo a conferir singularidades a cada projeto pedagógico elaborado. A 

flexibilização curricular, a redução dos índices de evasão e retenção, os interesses dos agentes 

envolvidos diretamente nos processos de reforma foram alguns dos fatores considerados nos 

momentos de reformulação curricular dos cursos estudados. Contudo, a preocupação com a 

formação docente foi um elemento pouco enfocado. Os relatos evidenciam que as questões 
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mais globais acerca do perfil profissional do professor não se fizeram presentes de modo 

preponderante nas discussões. 

Embora os sujeitos participantes da pesquisa tenham apresentado problemas e 

limitações que demandassem mudanças nos currículos, o fator decisivo para a formulação de 

novos projetos pedagógicos foi o surgimento das novas diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica. Contudo, mesmo apresentando semelhanças em 

certos aspectos – a exemplo da necessidade de atender às exigências legais e da necessidade 

de promover uma atualização em decorrência das novas demandas sociais –, as razões 

externas para a realização de reformas foram bastante distintas em relação à forma de 

percebê-las e, consequentemente, de se posicionar politicamente diante delas. 

Na construção da estrutura curricular, interesses particulares foram defendidos em 

detrimento da busca por elementos que evidenciassem uma visão compartilhada sobre o 

profissional a ser formado. Tal confronto vivido entre os pares revela a existência de 

diferentes concepções que cada professor tem acerca do ensino e da formação docente, o que 

reforça a ideia de currículo como um terreno de disputa, de lutas, de afirmação do poder, que 

ultrapassa o que está determinado em lei. As diferentes realidades vividas por cada curso nos 

permitem concordar com Almeida (2008), ao afirmar que a corporificação das políticas 

curriculares por meio dos processos de reformulação não ocorre de modo uniforme e 

homogêneo, uma vez que tais políticas são construídas em diferentes espaços e se 

materializam num conjunto de perspectivas interpretativas, as quais envolvem diferentes 

sujeitos e relações. 

 

7.2. Formas de realização dos processos de reforma curricular 

 

Após identificarmos as razões pelas quais as reformas curriculares aconteceram nos 

cursos selecionados como campo de investigação, analisaremos as estratégias utilizadas pelos 

docentes para o desenvolvimento das atividades que envolveram a realização de tais reformas. 

Procuraremos analisar como se deu a participação docente e como se evidenciou o exercício 

da autonomia ao longo do processo de elaboração do currículo. Para tanto, abordaremos os 

seguintes aspectos, relacionados aos modos de realização das reformas: 

 

- Constituição das comissões de reforma curricular 

- Participação dos envolvidos na elaboração dos projetos pedagógicos e atuação nas 

diversas instâncias deliberativas; 
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- Diálogo com outros setores da UFPE e com instâncias externas à universidade; 

- Trato com a legislação. 

 

7.2.1.  Constituição das comissões de reforma curricular  

 

Denominamos de comissões de reforma curricular os grupos de professores mais 

diretamente envolvidos no processo, responsáveis pela elaboração dos PPC de Artes Visuais, 

Expressão Gráfica e Letras-Português. No que se refere ao contexto de legalidade das 

comissões, não foi uma prática recorrente nos cursos constituí-las por meio de portaria, até 

porque ainda não estava em vigor, conforme registramos anteriormente (nota de rodapé 68, p. 

126), a resolução que normatiza o Núcleo Docente Estruturante – grupo de docentes 

formalmente designado para assessorar a coordenação pedagógica nos processos de 

implantação, execução, avaliação e atualização de PPC – na UFPE (Resolução CCEPE Nº 01, 

de 07 de fevereiro de 2013
77

). 

Na UFPE, comissões de reforma curricular passaram a se constituir e a se reunir com 

maior regularidade, no âmbito dos cursos de licenciatura, somente após o surgimento da 

Resolução CCEPE nº 12/2008, que determinava o prazo de 180 dias para a adequação 

curricular, a contar da data de sua publicação no Boletim Oficial da UFPE, ocorrida em 15 de 

julho de 2008. 

 

Art. 30 – As Coordenações de curso de Licenciatura terão 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar da data da publicação da presente Resolução no 

Boletim Oficial da UFPE, para submeterem à PROACAD o novo Projeto 

Pedagógico do Curso. (grifo nosso) 

 

Conforme registrado nesse artigo da resolução, a submissão do PPC à administração 

central (PROACAD) é uma responsabilidade das coordenações de curso. Quanto à discussão 

sobre a reforma curricular, conforme explicitam os Considerandos da Resolução CCEPE nº 

01/2006, deve ser protagonizada por professores dos cursos e gestores da universidade, sendo 

as comissões de reforma as instâncias de elaboração das propostas e os colegiados 

responsáveis pela deliberação. 

 

                                                 
77

 O Art. 4º da Resolução CCEPE Nº 01, de 07 de fevereiro de 2013 estabelece que “a indicação dos 

representantes docentes para a composição do NDE deverá ser feita pelo Colegiado de Curso, homologada pelo 

Pleno do Departamento/Núcleo/Centro ao qual o curso se vincula, com posterior envio para a PROACAD. 

Conforme está descrito no Art. 6º, os membros do NDE receberão portaria de designação, que será 

providenciada pela Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (PROACAD). 
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Considerando [...] que as reformas curriculares, integrais ou parciais, 

implicam decisões de natureza pedagógica e, portanto, precisam ser 

discutidas pelos professores dos cursos e pelos gestores da Universidade; 

e que é necessário disciplinar os procedimentos e fixar diretrizes que 

orientem os colegiados de curso e as comissões de reforma curricular nos 

diversos cursos de graduação [...].  

Resolução CCEPE nº 01/2006, p. 01 (grifo nosso) 

 

Os artigos 2º e 3º dessa mesma resolução acrescentam que, quando se tratar de 

reformulação curricular integral, as discussões serão realizadas não apenas pela comunidade 

acadêmica (professores dos departamentos envolvidos nos cursos e estudantes), mas 

abrangerão órgãos de classe e representantes do poder público e da sociedade civil. Em 

síntese, os agentes que, conforme normatização institucional, devem estar envolvidos no 

processo de reforma curricular integral são: Professores dos departamentos envolvidos no 

curso; Gestores da universidade; Estudantes; Órgãos de Classe; Representantes do poder 

público; e Representantes da sociedade civil. 

Ao reconhecer a necessidade de participação da comunidade externa nas decisões 

curriculares, a UFPE se aproxima de uma prática intelectual crítica, uma vez que busca 

ampliar os olhares e as possibilidades de definição acerca da formação, entendida como um 

processo plural e não unicamente uma ação de especialistas (FREIRE, 2006; CONTRERAS, 

2012). Assim, sem perder de vista as orientações institucionais, analisaremos as estratégias 

utilizadas pelos cursos em estudo para a composição das comissões de reforma e o modo 

como tais comissões e demais envolvidos no processo atuaram durante a realização dessas 

reformulações. 

A necessidade de formar grupos de trabalho que passassem a assumir as funções de 

uma comissão de reforma curricular foi identificada pelos docentes entrevistados em 

decorrência de diversos fatores, dentre os quais destacamos a dificuldade de se chegar a 

consensos que se materializassem em propostas quando as discussões eram feitas em grupos 

maiores. 

 

Quem participava dessas reuniões... claro, a gente tinha até uma sorte de ter, 

de ter momentos assim de estar uma presença bastante integral, né? em 

certos momentos, a gente fazia o departamento como um todo, o que era 

mais complicado, era mais difícil de ter ideias [...] (PAV1, grifo nosso) 

 

Outro fator que levou à definição das comissões nos cursos foi, apesar do efetivo 

comprometimento de alguns, a falta de envolvimento de grande parte dos docentes: “[...] 

Tinha um grupo pequeno de professores, não tinha muita gente, e uma das reclamações da 
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coordenadora, na época, foi realmente essa: os professores ainda não participavam como 

deveriam. [...]” (PLP3, grifo nosso). 

As comissões que se reuniam para definir propostas vivenciaram momentos de maior 

intensidade nas discussões ao lado de períodos de pausas. Apesar de reconhecerem a 

necessidade de mudanças no currículo, a atividade desenvolvida pelas comissões, por vezes, 

não era tratada como uma prioridade e, consequentemente, as questões relativas à reforma não 

eram sistematicamente discutidas. Uma razão para que as reuniões não acontecessem com 

regularidade foi a falta de disponibilidade de tempo por parte dos professores, que estavam 

sempre envolvidos em diversas outras atividades. Além disso, em determinados momentos, 

um grupo demonstrava falta de interesse em realizar a reforma, o que terminava influenciando 

outros a não se envolverem. 

 

A gente até tentava. A gente até tentava, a cada dois meses, uma coisa assim, 

mas, na prática, não funcionou muito assim, sabe? Funcionou mais assim: 

quando todo mundo se dispunha... fora daqueles períodos mais de avaliação, 

de final de semestre ou de início... então, no meio, quando todo mundo 

mais neutro, mais morto, aí: “Vamos fazer uma reunião de reforma 

curricular!” [...] (PLP1, grifo nosso) 

 

 [...] eu acho que isso é contagioso, né? Eu acho assim, quando tem um 

grupo que está querendo fazer, está indo na frente, de repente puxa quem 

está, assim, meio desanimado, quem está... isso contagia. Tanto contagia pro 

bom, pro fazer, como contagia pro mal, pro negativo. Quando a gente tem 

um grupo que não está afim de nada, aí pronto, pára tudo e contagia o 

grupo todo. (PLP1, grifo nosso) 

 

Em cada um dos três cursos investigados, uma pequena quantidade de professores se 

envolveu com o processo de reforma. Além disso, havia bastante rotatividade na composição 

das comissões, que, por vezes, chegavam a se desfazer e, só após um tempo, organizar-se 

novamente, nem sempre contando com os mesmos professores que haviam participado de 

discussões anteriores, conforme observamos no relato a seguir: “Tinha um grupo, como eu 

falei... dez anos!, que se formou, desformou, reformou, e ficou nesse junta e separa [...] (PLP2). 

Certamente, os diversos atores envolvidos na reformulação curricular ao longo do tempo, de 

uma forma ou de outra, tiveram participação nas definições aprovadas ao final do processo. Contudo, 

tivemos dificuldades de resgatar todos os integrantes que atuaram em cada um dos grupos de trabalho 

que compunham as comissões pelas seguintes razões: em apenas um dos PPC
78

, estão registrados os 

participantes de todos os grupos de trabalho que atuaram em cada período de discussão; em todos os 

                                                 
78

 No PPC de Letras, está descrito que o documento foi elaborado por professores do Departamento de Letras. 

São apresentados quatro grupos de trabalho que atuaram como comissão de reforma, cujos membros eram 

sempre professores vinculados ao departamento-âncora. Três desses grupos contaram também com a 

participação de alunos representantes do Diretório Acadêmico (D.A.) e o último grupo recebeu assessoria de 

uma técnica em assuntos educacionais do SEAP. 
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cursos investigados, a elaboração de atas, em que fosse possível recuperar os nomes dos participantes 

envolvidos ao longo de todo o período de discussões, não era uma prática regular. Diante da falta de 

documentos através dos quais fosse possível resgatas os nomes dos participantes das comissões, 

analisaremos apenas a mais recente composição das comissões, ou seja, identificaremos os 

participantes que estiveram envolvidos no debate após o estabelecimento das diretrizes institucionais 

para as reformas curriculares dos cursos de licenciatura da UFPE (Resolução CCEPE nº 12/2008). 

Nos três cursos, a composição de comissões para discutir as reformas após o 

surgimento da Resolução CCEPE nº 12/2008 foi uma iniciativa de docentes vinculados ao 

departamento-âncora, os quais somente com o amadurecimento de ideias iniciais passaram a 

dialogar com outros atores envolvidos no processo. Embora a formação de professores seja 

uma responsabilidade compartilhada por vários departamentos da UFPE, professores de 

outros departamentos vinculados aos cursos investigados – inclusive aqueles lotados no 

Centro de Educação –, não foram convidados a atuar nessas comissões. 

Em Artes Visuais, segundo relato dos participantes, a comissão de reforma que gerou 

o perfil curricular implantado em 2011 foi formada por sete professores vinculados ao 

departamento-âncora, ou seja, todos eram docentes representantes apenas da área de 

referência. No segundo momento de reformulação curricular em Artes Visuais (em que o 

objetivo estava voltado à realização de “pequenos ajustes”), a comissão foi composta por três 

docentes vinculadas ao departamento-âncora, apesar dos aspectos modificados terem sido 

identificados também por outros professores do departamento-âncora e por estudantes do 

curso, além da assessoria de técnicas em assuntos educacionais do Setor de Estudos e 

Assessoria Pedagógica (SEAP)
79

: “Contamos com o SEAP, que foi fundamental porque foi o 

SEAP que informou, inclusive, normas, né? de carga horária, normas de perfil de disciplinas... 

então, acho que nesse momento foi fundamental essa participação [...].” (PAV3). 

Em Expressão Gráfica, o currículo que entrou em vigor em 2010 foi resultado de um 

trabalho mais centralizado na figura do coordenador pedagógico, não sendo definido 

nenhum grupo de trabalho que exercesse a função de uma comissão de reforma curricular, 

apesar de terem existido colaborações pontuais de alguns docentes, principalmente quando se 

buscava envolvimento a partir de discussões surgidas em reuniões do Colegiado do curso. 

Logo após a implantação do currículo, em 2010, um grupo de professores vinculados ao 
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 Registramos que a criação do Setor de Estudos e Assessoria Pedagógica (SEAP), inaugurado em 06 de maio 

de 2010, mas com atuação informal desde 2008, foi uma inicitiva da Diretoria do CAC juntamente com técnicas 

em assuntos educacionais lotadas nessa unidade acadêmica. Sua principal atividade está relacionada à realização 

de assessoria técnica às comissões de reforma curricular do CAC, apropriando-se, principalmente, dos 

conhecimentos acerca da legislação que trata dos cursos de graduação, especialmente as questões relacionadas 

aos currículos dos bacharelados e das licenciaturas. Na UFPE, outras unidades acadêmicas estão incorporando 

essa ideia e criando SEAP em suas unidades. 
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departamento-âncora sentiu a necessidade de modificar a proposta curricular em vigor, uma 

vez que algumas inovações haviam sido sugeridas mas não estavam contempladas no 

currículo. Parte desse grupo se tornou membro da comissão de reforma curricular responsável 

tanto pela elaboração de uma proposta que entraria em vigor em 2012 (mas que não chegou a 

ser implantada) quanto pelo currículo implantado em 2013. Apesar dos professores do 

departamento-âncora terem sido convidados a participar da comissão no momento de 

realização da mais recente reforma curricular, a composição da equipe de trabalho terminou 

contando com uma pequena quantidade de docentes e um maior número de egressos do curso. 

 

[...] e que não era uma equipe, assim, nominal. A gente formou um GT, um 

Grupo de Trabalho pra discutir o currículo, mas não existia uma lista de 

pessoas efetivas que era pra ir tudo certinho. A gente chamava e quem queria 

vir, às vezes vinha um grupo, às vezes não vinha... não eram aquelas mesmas 

pessoas. Mas na hora de se formar [a comissão]: “Tá certo, a gente 

precisa mexer nisso!”. Aí foi mandado um e-mail: “É o seguinte: a gente 

precisa de ajuda! Quem se disponibiliza?” Então, a gente, 

principalmente alguns egressos e, inclusive, licenciandos estavam 

também no grupo e: “Vamos lá! Arregaçar as mangas!” E era ficar aqui de 

manhã, de tarde e de noite, no final de semana correndo, trabalhando em 

casa colaborativamente. Enquanto a maioria... pra você ter uma ideia, 

quantos professores do Departamento estavam lá: um... dois... dois e meio, 

porque uma sumiu pro além. Então, praticamente, assim, a maioria da 

equipe, se você for olhar... quem trabalhou propriamente dito não foi o 

Departamento... assim, em sua maioria, não foi o Departamento, foi 

mais essa equipe. (PEG4, grifos nossos). 

 

No mais recente PPC de Expressão Gráfica, está registrado que a comissão de 

reforma foi composta por dois professores efetivos e dois professores substitutos, 

vinculados ao Departamento-âncora; cinco egressos, dentre eles, um professor do CAp;  

um licenciando; a secretária do curso e uma técnica em assuntos educacionais, vinculada 

ao SEAP. 

 

[...] Se você pegar o Projeto, aí tem: “Equipe de trabalho”. Então, lá tem o 

nome das pessoas. E você vai ver que há pouquíssimos professores do 

Departamento, porém, se eu não me engano, tem uma hora lá que fala 

assim: “Aqui, o curso tal...” e ele lista os professores do Departamento, 

porque tem que estar [risos]. Mas, assim, a equipe de trabalho só são 

aqueles. Basicamente, foi formado por alguns professores do Departamento, 

alguns professores egressos e um licenciando. (PEG4, grifo nosso). 

 

A fala de PEG4 evidencia o entendimento de que a reformulação curricular deveria 

ser realizada por docentes vinculados ao departamento-âncora e que a atividade não foi 

assumida por muitos eles. O fato de registrar que apenas docentes do departamento-âncora 

não se fizeram presentes sem citar também outras ausências, a exemplo de docentes 
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vinculados a outros departamentos responsáveis pela formação do profissional docente, leva-

nos a compreender que se está atribuindo exclusivamente aos professores da área disciplinar a 

responsabilidade por conduzir a reforma. Entendimento semelhante pode ser percebido na fala 

de PLP2: “[...] num departamento de mais de cinquenta, tinham três ou quatro participando”. 

O curso de Letras-Português, que passou por um longo período de discussão sobre o 

currículo, também contou com uma comissão de reforma cujos membros se alternavam ao 

longo do tempo. Contudo, apenas após o surgimento da Resolução CCEPE nº 12/2008, a 

comissão passou a ter uma composição mais fixa, o que contribuiu para dar mais celeridade às 

definições. Apesar de estarem diante de um prazo bastante curto para a realização da reforma, 

apenas uma pequena quantidade de professores se mobilizou a participar enquanto a maioria 

não se envolveu de modo mais efetivo. PLP3 relata que a comissão de reforma curricular, 

inicialmente, era formada por mini-comissões agrupadas de acordo com a área de 

conhecimento ligada ao Departamento, as quais se faziam representar por um de seus 

membros durante as reuniões da comissão geral. Ao perceber dificuldades de avanço nas 

discussões a partir de tal estratégia, a coordenadora resolveu modificar a composição do 

grupo, definindo membros fixos, que eram os coordenadores de cada área, cuja 

responsabilidade era atuar como representante da área, discutindo com seus pares e levando 

definições a serem analisadas pelos membros da comissão geral. 

 

[...] Já tinham as áreas, já existiam, e as comissões também já existiam. Mas 

as comissões estavam paradas e eu nem me lembro quem participava da 

comissão. Aí eu que falei: “Não, a partir de agora, a comissão vai ser os 

coordenadores”. Porque eu pensei isso: porque da experiência que eu tive 

das outras reuniões eu percebi que não cresciam as reuniões. Eram sempre... 

eram pouquíssimos professores que participavam e era sempre um 

grupo novo. Então aquele professor que começou uma discussão num dia, 

no outro dia já não ia. Aí a gente já começava outra discussão. Aí a gente 

estava patinando sem sair do lugar. Então, eu falei: “Não, tem que ser um 

grupo certo, que não mude, fixo. [...] (PLP3) 

 

Essa última composição da comissão de reforma está registrada no PPC do curso e 

contou com a participação de nove professores vinculados ao departamento-âncora e de 

uma técnica em assuntos educacionais do SEAP. 

Nos três cursos em estudo, as comissões de reforma foram deliberadamente 

constituídas sem buscar a participação de outros departamentos, o que impediu a ampliação 

do necessário debate acerca dos conhecimentos, das competências e das habilidades a serem 

contemplados na formação do profissional professor. Diante da falta de representatividade de 

algumas das áreas responsáveis, questões fundamentais acerca da formação deixaram de ser 
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coletivamente refletidas e discutidas na construção dos PPC. A decisão de envolver como 

participantes das comissões apenas docentes vinculados ao departamento-âncora evidencia 

características que se assemelham à postura do perfil do professor especialista técnico, para o 

qual a competência profissional está garantida a partir do domínio da técnica, dos métodos 

para o alcance dos objetivos previstos. No âmbito das decisões profissionais, o professor que 

possui tal concepção busca garantir a sua autonomia a partir do isolamento, pois a 

compreende como o terreno profissional em que as fronteiras que se estabelecem com outros 

espaços são rígidas (CONTRERAS, 2012). Além disso, tal ideia se aproxima da concepção de 

projeto pedagógico como uma ação reguladora ou técnica (VEIGA, 2003), uma vez que o 

enfoque da discussão prioriza a dimensão técnica em detrimento da dimensão política e 

sociocultural. 

As propostas formuladas pelas comissões de reforma sobre o que se pretendia com o 

currículo eram elaboradas, ora respeitando decisões anteriormente tomadas, ora redefinindo 

em virtude do aparecimento de novas demandas ou do prevalecimento de novas concepções 

defendidas pelos membros dos grupos de trabalho. As discussões se mantinham em nível de 

comissão, mas, com o amadurecimento das ideias, as definições eram inseridas em um 

documento (PPC), que seria apreciado pelos membros dos Colegiados dos cursos e, 

posteriormente, seguiriam para as devidas aprovações e homologações nas demais instâncias 

deliberativas pertinentes (conforme fluxograma apresentado na Figura 02, p. 128). 

 

7.2.2. Participação dos envolvidos na elaboração dos projetos pedagógicos e atuação nas 

diversas instâncias deliberativas 

 

Dentre os participantes do processo de reformulação curricular, ressaltamos a 

importância da figura do coordenador pedagógico, uma vez que uma de suas atribuições – 

instituídas legalmente pela Resolução CONAES nº 01/2010 e pela Resolução CCEPE nº 

01/2013 – consiste em conduzir o processo de reformulação curricular. O fato de se assumir a 

função de coordenador pedagógico é evidenciado por PLP4 como uma importante atividade 

que contribui para uma atuação política mais engajada e que o permite ter uma visão mais 

global acerca dos propósitos da formação. 

 

[...] Mas, olha, quem entra [na instituição] não tem [consciência do propósito 

da formação], quem entra não tem! Tá ali, no seu espaço de atuação, no seu 

circulozinho pequeno e não sabe como é que as coisas funcionam. Eu só 

entendi como é que as coisas funcionam de verdade quando eu fui pra 

coordenação. Passei dois anos e quatro meses sendo coordenadora e eu 
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entendi o curso. Talvez, se eu não tivesse tido essa experiência, eu 

estivesse do mesmo jeito que estão os que chegaram depois de mim. 
(PLP4, grifo nosso). 

 

Na UFPE, assumir a função de coordenador pedagógico tem sido uma oportunidade 

para melhor compreender o curso e a finalidade da formação. Apesar do papel desse 

coordenador ser estratégico na instituição, é fato que muitos docentes não se mostram 

comprometidos e se revelam resistentes ao exercício dessa função. “[...] PLP3 é a pessoa que 

conhece mesmo o funcionamento da coordenação. Ela tem perfil pra isso, conhece o 

funcionamento do curso, da coordenação. E vejo que a maior parte não quer nem ouvir 

falar nisso” (PLP4, grifo nosso). 

 

[...] E então o curso ficou sem coordenador. Então foram convidados 

outros professores, mas ninguém tinha disponibilidade de aceitar e eu 

aceitei. Achei muito estranho o convite porque eu ainda era considerada 

nova dentro do departamento, porque em 2003 só entraram mais dois 

professores depois de mim. Então, eu era considerada uma professora 

nova e já assumir uma coordenação, sem conhecer praticamente nada 

do curso... Um professor novo quando entra em uma coordenação de Letras, 

ele entra nas áreas, não na coordenação do curso de Letras. Então, eu era 

muito verdinha ainda para conhecer como tudo acontecia [...] (PLP3, 

grifos nossos)  

 

A participação de professores recém-contratados pela instituição na função de 

coordenador tem sido bastante frequente
80

. Contudo, se, de um lado, o fato de assumir a 

coordenação contribui para uma melhor inserção política dos professores novatos na 

instituição, de outro lado, essa tendência pode apresentar riscos, uma vez que esses docentes 

desconhecem a dinâmica e a cultura institucional e sua inexperiência pode funcionar como um 

elemento limitador à tomada de decisões profissionais.  

Nos cursos investigados, os coordenadores pedagógicos que atuaram nos mais 

recentes processos de reformulação curricular tiveram diferentes formas de atuação. Na 

condução do processo, encontramos uma postura de delegar tarefas de modo a descentralizar 

as responsabilidades. Houve também coordenador que, além de conduzir o processo, ficava 

sobrecarregado por assumir atribuições que não eram de sua responsabilidade, por falta de 

comprometimento de alguns dos envolvidos. 
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 Na UFPE, inclusive, a Resolução CCEPE nº 08/2011 revogou o inciso I do Parágrafo 2º do artigo 8º da 

Resolução CCEPE nº 02/2003, relativo à exigência de cumprimento de estágio probatório pelo docente 

candidato à função de coordenador ou vice-coordenador de cursos de graduação,ou seja, desde 2011, a 

universidade passou a permitir que a coordenação seja exercida por docentes recém-admitidos pela instituição. 
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Eu deleguei tarefas. Então a gente seguiu aquele plano que Kátia [técnica 

do SEAP] trouxe. Kátia trouxe um roteiro [tópicos que devem compor o 

documento do PPC] pra gente, tá? Então, eu falava “Olha, gente, eu vou 

ficar com isso, você vai ficar com aquilo”. Então eu delegava funções. [...] 

Aí a minha participação eu não considero que foi grande. O que eu acho 

que eu fiz foi pressionar o grupo pra ter as respostas. [...] (PLP3, grifos 

nossos) 

 

[...] até pra ata mesmo, era difícil, não tinha! Leandra [secretária do curso], 

às vezes, vinha com uma ata, para anotar, para ajudar... mas nem sempre 

estava presente, então, eu tinha realmente que fazer tudo. Então eu... eu 

centralizei, isso aí é mea culpa, realmente! E aí, eu via: “Se eu não fizer 

isso, não sai!” [...] Olhe, eu tive muito o papel [risos]... o papel do 

secretário, de anotar tudo, de trazer... era permanente, eu não tinha... era só 

nas férias que eu podia me desligar tarara, mas era permanente! Isso, olha, 

eram pastas e pastas, de reformar, de pensar, de reescrever, de ir de novo, de 

estar ali o tempo todo! Devagar, muito devagar. Tinha um certo momento 

que eu começava até a esquecer, porque mexia tanto! [risos] Era complicado, 

mas, ao mesmo tempo era, assim, uma cobrança de mim mesmo, era um 

peso, era um peso, eu sentia um peso: “Eu tenho que dar conta disso, não 

pode ser interrompido e, se eu passar pra algum outro aqui agora, vai 

ser uma dro... não é? se perde!”. Eu sentia o peso da responsabilidade 

talvez porque eu assumisse, centrasse muito, mas era... oxe...  porque eu 

sou muito responsável, entendeu? E eu sentia isso, quer dizer: “Eu tô me 

escravizando, eu mesmo!” E não é bom isso. Eu não soube, talvez, delegar: 

“Ah! Você vai ficar com esse bloco, fica com aquele bloco pra juntar 

depois!”. Talvez, isso aí. [...] (PAV1, grifos nossos) 

 

PAV1 afirma que assumiu a função de registrar todas as decisões tomadas 

coletivamente e de construir o texto que iria compor o documento do PPC após ser discutido e 

aprovado pelos membros da comissão de reforma. Por ter executado tantas atividades, ele 

atribui à sua própria postura um caráter, em alguns aspectos, centralizador, apesar de 

reconhecer que o acúmulo de funções era decorrente da falta de participação de outros 

envolvidos.  

No Departamento de Letras, cada mudança de coordenador pedagógico afetava 

diretamente o andamento dos trabalhos, prejudicando o avanço de definições relativas ao 

novo currículo: “Na verdade, até 2008, a gente estava só na discussão e, toda vez que mudava 

o coordenador, a cada dois anos ou, às vezes, a cada um ano e meio, aí a gente voltava à 

estaca zero.” (PLP3). No que se refere especificamente às discussões sobre reforma curricular, 

ao afirmar que a sensação era de que se “voltava à estaca zero”, PLP3 revela ter existido 

dificuldade de um registro, que servisse de memória das decisões tomadas ao longo do tempo, 

que poderia ser retomado no sentido de avançar respeitando decisões coletivas anteriormente 

definidas. A necessária rotatividade existente na função de coordenador requer envolvimento 

de quem assume e de quem deixa o cargo, a fim de não provocar descontinuidade nos 
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trabalhos desenvolvidos. A fala de PLP1 evidencia que o andamento das discussões não foi 

repassado ao novo coordenador. 

 

[...] Eu estava tão assim... Estava tão saturada porque a coordenação foi tão 

pesada e eu fiquei, fiquei... Fui, depois fui reconduzida... Fiquei dois 

mandatos [...] Então, eu acho que foi com o esforço de certas pessoas, sabe? 

Assim, de certas... Que aí eu me afastei da coordenação e eu estava tão 

abusada desse tema, né? que eu não queria nem saber. Então, assim, 

outras pessoas entraram. (PLP1, grifo nosso) 

 

Embora tenha se envolvido bastante durante anos, a coordenadora anterior, PLP1 

decidiu sair da função devido a conflitos com o Centro de Educação após o surgimento das 

diretrizes institucionais para a reforma das licenciaturas. Apesar da constante mudança de 

coordenador ter sido apontada por PLP3 como um fator que contribuía para a descontinuidade 

e, consequentemente, a não finalização do processo, a renovação ocorrida no momento de 

grande desgaste dos envolvidos, associada aos prazos estabelecidos pela Resolução CCEPE nº 

12/2008 e à chegada de novos docentes na instituição, foi o que permitiu que o curso não 

deixasse de realizar a reforma curricular. 

 

[...] Então, depois que eu fui coordenadora, quem foi coordenador depois de 

mim? PLP2. Então, PLP2, depois PLP3. Então, aí eu acho que foi um 

esforço quase que pessoal de PLP3, que tocou, assim, que pegou esse bastão 

e levou pra frente, sabe? E disse: “A gente vai!” e tal... E fez várias reuniões 

com os professores. [...] mas aí eu acho que PLP3 tocou  essa história da 

reforma curricular e aí foi dando forma e aí alguns professores também 

foram se aposentando, uns mais antigos, que tinham mais resistência, e foi 

entrando gente nova que já entrou com esse pique, sabe? de: “Vamos mesmo 

tocar essa reforma!”. Eu acho que foi uma junção de fatores. E aí a reforma 

terminou acontecendo, mas aconteceu muito empurrando com a barriga, viu? 

Que até hoje a gente não tem... a grade [estrutura curricular], não está boa... 

A gente ainda está puxando aqui, ali, ajeitando a grade. Ainda tem muita 

coisa que a gente precisa revisar. Quer dizer, ainda foi meio atropelado o 

processo. (PLP1) 

 

[...] [O processo de reforma com professores mais recentes na 

instituição] é mais fácil. Os professores mais antigos são os mais 

resistentes, sabe? Exatamente porque mudança assusta, não é? (PLP1) 

 

Ao lado do coordenador pedagógico, os demais membros das comissões de reforma 

curricular tiveram importante participação no processo. Esses grupos foram responsáveis por 

refletir sobre os propósitos das reformas e, assim, elaborar os projetos pedagógicos que 

contivessem as propostas de novas estruturas curriculares que seriam implementadas após 

análise e aprovação nas instâncias pertinentes. Nos cursos investigados, as comissões 

tomaram como referência, além da legislação pertinente e outros elementos de reflexão, as 
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estruturas curriculares em vigor com o intuito de identificar as mudanças pretendidas. Em 

relação a isso, uma importante postura foi registrada por PAV1: a disponibilidade à mudança 

por parte de quem havia participado da elaboração do currículo vigente. 

 

Minha vice, ela em outro momento ela foi coordenadora do curso, ela 

implantou o curso e tudo o mais. Ela aceitou e viu a necessidade também 

dessa reforma, de continuar. Ela não atravancava, ela ajudava para que 

esse curso se modificasse, não ficava presa àquela matriz de início, 

quando ela ensinou, quando ela ajudou a implantar, não é? (PAV1, grifo 

nosso) 

 

A postura evidenciada por PAV1 demonstra saberes considerados por Freire (1996) 

como necessários à prática educativa autônoma: disponibilidade para o diálogo e aceitação 

do novo. Apesar dessas comissões terem sido formadas, a responsabilidade de vivenciar o 

processo de reformulação não era restrita a esses grupos, conforme reconhece PAV1: “[As 

reuniões são importantes] para amarrar, porque sempre a gente via que não é o projeto de 

um, é um projeto coletivo [...]”. Sobre a ideia de projeto coletivo, Veiga (2003) afirma que, 

para que seja uma ação emancipatória ou edificante, as finalidades da mudança precisam ser 

construídas por meio do diálogo, em que os conflitos não são encobertos, uma vez que as 

diferentes posições são evidenciadas, questionadas e discutidas a fim de chegar a uma 

definição possível.  

Muitos professores do departamento-âncora, responsáveis por ministrar aulas de 

componentes da área disciplinar de referência, não participaram das discussões acerca da 

formação do professor. Tal falta de envolvimento também é ressaltada por Costa (2011) que, 

em sua pesquisa, destaca como frequente o desconhecimento dos professores de disciplinas da 

área de referência sobre o conteúdo geral da reforma curricular das licenciaturas. Além dos 

que decidiram não participar do processo, existiram outros que participavam por determinado 

momento das discussões e depois desistiam, e outros ainda que compareciam, mas não 

frequentavam às reuniões com regularidade e envolvimento. 

 

Em geral, os que mais estavam presentes nas reuniões, né? eram o 

coordenador e o vice, na época era PAV2 e PAV1. Ela deixou de ser quando 

se aposentou, né? E também Pâmela, Quitéria... eu participei também, né? 

Então, existia um grupo de professores que era mais atuante nessas 

discussões. Então, em geral, eram mais esses. [...] Agora, algumas vezes, 

outros professores eram convidados... geralmente, eram convidados, 

muitos não iam, né? mas, eram convidados [...] (PAV3, grifos nossos) 

 

 [...] Todo mundo bota você de frente pra ver quanto é que balança, né? Aí 

você é que tem que ir pra lá e pra cá. [...] Se der certo, aí vem todo mundo 
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e: “Oba! Oba! Estamos juntos!”. Mas se não der certo: “Eu não sei 

quem é, não te vi...” [risos] (PEG1) 

  

Tava uma coisa muito lenta porque ninguém tomava à frente pra dizer: 

“Vamos fazer isso!”. Então, eu vejo assim o curso de Letras: os 

professores trabalhando muito individualmente, fazendo, tipo, carreira 

solo. Não há integração, não vejo, assim, uma preocupação coletiva. Não 

vou generalizar porque tem muitos professores que se preocupam. Mas, 

assim, pensando no todo, acho que falta a esse grupo esse engajamento pra 

ter uma preocupação com o curso mesmo. Assim, dizer: “Olha, vamos 

analisar isso aqui. Isso aqui precisa ser revisto!”. Tem os grupos pequenos, 

por exemplo quem é do NDE, quem é do colegiado tá refletindo sobre essas 

coisas, tá revisitando os documentos, tá tentando adequar os documentos às 

demandas legais etc. Mas só o povo que tá mesmo participando disso aí. 

Quem não tá é completamente alheio ao processo. (PLP4, grifos nossos) 

 

Olha, infelizmente é um grupo muito pequeno que se engaja. Eu acho que, 

desses setenta, dez, dez! [...] o perfil do grupo é mais de trabalhar 

individualmente. Quando alguém quer se engajar numa demanda dessa 

natureza, essa pessoa é bem-vinda [risos] (PLP4, grifo nosso) 

 

[...] tinha Marcos, mas Marcos, quando vinha, vinha para atrapalhar 

[risos] [...] e Normanda [...], que dava [cita o nome de uma disciplina]. 

Ausente nas discussões, de tudo. Ela dá a disciplina dela lá, como ela quer, 

como ela faz, como ela tarara... presente!. Faz os cursos de extensão e tudo 

mais, mas nisso aqui [na discussão sobre a reforma curricular], sempre 

ausente! A presença dela não conta, não conta! [...] (PAV1, grifos nossos) 

 

[...] Têm esses perfis de alguns professores, apesar de que alguns desses 

professores não se... não se envolvem com reuniões de colegiado, mas 

muitos deles se envolvem muito com a sala de aula, né? Eu tenho um 

exemplo, por exemplo, de Otávio, ele é um professor que... ele não gosta de 

participar dessas reuniões, geralmente fica um pouco ausente, mas ele é 

muito presente como professor, né? ele é um professor que é muito 

comprometido com a sala de aula. (PAV3, grifo nosso) 

 

Quando as questões relacionadas aos propósitos formativos não são pensadas 

coletivamente, abrem-se brechas para que os docentes, cada um com suas concepções, 

assumam posicionamentos divergentes acerca do currículo, e isso se reflete no momento de se 

trabalhar os conteúdos com os estudantes. Os dois últimos relatos (de PAV1 e PAV3) 

retratam posturas de professores que se aproximam do perfil profissional reflexivo – ao qual 

está associada a noção de autonomia das decisões profissionais (CONTRERAS, 2012) –, cuja 

compreensão de prática educativa como espaço de decisão está no âmbito da sala de aula. 

Durante as reflexões acerca da reforma curricular, a participação de muitos docentes 

dos departamentos em que os cursos em estudo estão lotados aconteceu de forma descontínua 

e com pouco envolvimento, a exemplo de quando eram chamados a se envolver com a 

atividade específica de elaboração de programas de componentes curriculares, e nem sempre 

os que eram pontualmente convocados buscavam compreender o processo como um todo. 
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[...] quando determinamos as disciplinas, então, se solicitava dos 

professores que eles preparassem um programa, entendeu? daquela 

disciplina, com a ementa, com programa de disciplina, com o conteúdo, né? 

com a bibliografia... Então, foi dessa forma que funcionou, né? (PAV3, grifo 

nosso) 

 

[...] Na hora que a gente tinha que parar pra pegar o projeto e reescrever o 

projeto, então, praticamente, PEG3 ficou à frente dessa parte de ser quem 

geria o... porque, na época, ela era a coordenadora, e aí ela ia pedindo a 

demanda de acordo com aquilo que podia. Então, a gente tinha uma 

professora, Rosana, que é uma egressa da minha turma e que hoje é 

professora da Rural, ela ficou responsável por escrever algumas 

disciplinas específicas, já que ela atuou naquela parte de educação de Artes 

Visuais Digitais. (PEG4, grifos nossos) 

 

Houve envolvimento no cumprimento das tarefas específicas: “Elabore uma 

ementa pra disciplina X ou Y! Faça isso aí!” Aí a pessoa cumpria a 

tarefa, entregava a tarefa e tchau. (PLP4) 

 

Quando o professor contribui para a construção do projeto pedagógico de curso, 

elabora um programa de componente curricular e constrói planos de ensino, ele está 

participando de decisões políticas que fortalecem a identidade da instituição em que atua, bem 

como o exercício da docência de forma autônoma. Contudo, o não envolvimento ou o 

envolvimento pontual nas discussões pode levar à construção de um currículo fragmentado, 

em que coexistem diferentes concepções de formação. 

Quando não há preocupação em se discutir as questões basilares, os princípios 

norteadores do curso para, a partir disso, estabelecer os conteúdos e componentes curriculares 

necessários à formação, a elaboração do projeto pedagógico se torna burocrática e se 

aproxima do que Veiga (2003) define como uma ação reguladora ou técnica (VEIGA, 2003), 

uma vez que as mudanças propostas são concebidas de modo parcial, sem o 

comprometimento compartilhado em relação a concepções e objetivos. A forma não 

articulada de conceber o currículo se evidencia na fala de PAV3, ao apresentar como uma das 

justificativas para a não participação de alguns docentes o fato dos ajustes à reforma 

curricular não terem se referido a disciplinas da área de referência. 

 

Não [participaram do processo]. Vou lhe dizer porque: porque esses outros 

professores... na verdade, essa reestrutura da reforma [risos] não atingia 

as disciplinas deles, entendeu? Aí então, são professores que nunca 

participam de Colegiado. Eram convidados para estar presentes, mas, como 

não ia mexer em nada na carga horária deles nem nas disciplinas, né?... 

São professores, sinceramente, são professores que nunca estão envolvidos 

mesmo, né? [...] (PAV3, grifos nossos) 
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PAV2 alega que o desinteresse pela licenciatura se deve ao fato de alguns docentes 

terem anteriormente atuado em um curso de bacharelado que foi extinto para dar lugar à 

licenciatura. Apesar de terem passado a atuar no curso de formação de professores, o 

envolvimento de tais docentes ainda estaria voltado apenas aos conteúdos disciplinares da 

área de referência, o que os teria levado a perpetuar na licenciatura a mesma postura didática 

de quando vinculados ao bacharelado. 

 

[...] Tinha um professor que vivia do passado, da antiga Escola de Belas 

Artes! Então, quando ele não era atendido, ele fazia isso [coloca os braços 

sobre a mesa e põe a cabeça sobre os braços] e dormia! Pronto. [...] Ele tem 

raiva, muita raiva de mim e de PAV1 porque dizia que eu e PAV1 

mandávamos em tudinho. Pronto, não tava na reunião, a gente discutia a 

carga horária... ele não ia pra reunião e, quando ia, dormia. Porque a carga 

horária dele era 60 horas, vamos supor, ele não aceitava! Aí, no final, a 

gente, com o grupo que ficava, a gente ia arrumar aquele conteúdo dele 

dentro das 60 horas, aí ele pipocava! Aí, ele dizia que eu e PAV1 era quem 

mandava lá, a gente mandava até no Reitor! [...] Ele era um professor de 

[cita nome da disciplina da área disciplinar] e o que é que estava 

interessando a ele isso? Nada! Ele ama aquela coisa dele, e acabou! [...] Ele 

não é professor daquilo [da área pedagógica], a ele não interessa aquela 

parte! (PAV2, grifos nossos) 

 

[...] Então ele se sentiu assim: eu acho que traído!, talvez, porque a 

disciplina era dele – não existe isso também! [risos] Isso não existe! Então, 

ele atrapalhava! [...] (PAV1, grifo nosso) 

 

[...] Porque é o seguinte: ele não tem a visão do todo! Ele quer é o umbigo! 

[...] e Suzana [...], que dava [cita o nome de uma disciplina]. Ausente nas 

discussões, de tudo. Ela dá a disciplina dela lá, como ela quer, como ela 

faz, como ela tarara... presente!. Faz os cursos de extensão e tudo mais, mas 

nisso aqui [na discussão sobre a reforma curricular], sempre ausente! A 

presença dela não conta, não conta! [...] (PAV1, grifos nossos) 

 

Somadas ao pouco envolvimento com a licenciatura e sua reforma curricular, a falta 

de visão de conjunto e a busca por atender a interesses meramente individuais – refletidos na 

ideia de que cada disciplina parecia ser propriedade de alguém, como se pode perceber nas 

expressões “conteúdo dele”, “aquela coisa dele”, “a disciplina era dele” e “disciplina dela” – 

também foram fatores que concorreram para as dificuldades do processo de construção do 

novo currículo. 

Reforçando a ideia da falta de visão de conjunto, PLP4 afirma que o não 

engajamento nas discussões é característica muito presente no perfil do grupo. A falta de 

preocupação com o coletivo leva os docentes a agir de modo pontual diante dos problemas 

identificados, sem solucioná-los coletivamente e em definitivo. 
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Acho que a principal razão é o perfil do grupo. É a dinâmica do grupo. É um 

grupo que trabalha cada um por si e Deus por todos. É um perfil, é o 

perfil do grupo. Não há um engajamento. A gente sabe que tem coisa pra 

resolver, tem problema pra resolver. A gente há muito tempo que diz: “Olha, 

tem tal problema na disciplina tal.” Por exemplo, pra ser mais específica: na 

disciplina Letramento em Língua Portuguesa, que acontece no bacharelado e 

na licenciatura, ela é exclusivamente voltada pra licenciatura. Trata de coisa 

de ensino, de livro didático. Não é bacharelado. Todo mundo sabe. Aí, o 

professor que entra, à sua maneira, vai e adapta a disciplina. Todo mundo 

sabe que esse problema existe. Todo mundo reclama do problema, mas 

ninguém diz assim: “Vamos lá, pelo amor de Deus, resolver esse 

negócio.” (PLP4, grifos nossos) 

 

No curso de Expressão Gráfica, o desinteresse pela licenciatura também foi 

evidenciado pelos entrevistados. Havia um grupo de docentes que acreditava que a 

licenciatura não fazia sentido e, por isso, preferia criar um bacharelado. Alguns professores 

estavam fazendo um movimento contrário à realização da reforma e tinham a intenção, 

inclusive, de extinguir a licenciatura. Por não acreditarem que o MEC iria permitir a 

continuidade do curso, muitos docentes vinculados ao Departamento-âncora assumiram uma 

posição de expectadores: “os professores que não participaram da reforma estavam numa 

posição de Wait and see
81

... (PEG2). 

Nos cursos investigados, as definições acerca do currículo e a busca por soluções 

para as dificuldades que surgiram ao longo o processo de elaboração do PPC ficaram a cargo 

de poucos envolvidos.  

 

Duro! Foi muito difícil! É muito difícil. Na verdade, ele [o trabalho] fica 

focado em poucas pessoas [...] Ah! Vamos dizer assim: de quinze, três! [...] 

(PEG1, grifo nosso) 

 

Olha, infelizmente é um grupo muito pequeno que se engaja. Eu acho 

que, desses setenta, dez, dez! [...] o perfil do grupo é mais de trabalhar 

individualmente. Quando alguém quer se engajar numa demanda dessa 

natureza, essa pessoa é bem vinda (risos). [...] E muita gente pensa que o 

importante é só a pós-graduação, que é o que dá status... não valoriza 

nem esse trabalho. Então, eu não vejo esse engajamento, não, 

sinceramente. Digo com tristeza. (PLP4, grifos nossos) 

 

Os relatos evidenciam a falta de participação política e de diálogo entre os docentes 

vinculados ao departamento-âncora, que exercem suas atividades de modo isolado, atuando 

apenas no contexto da sala de aula ou ainda dedicando-se a pesquisas desenvolvidas em 

programas de pós-graduação. Tal valorização da pós-graduação em detrimento da graduação é 

apontada como fator que dificulta o envolvimento dos professores nas discussões relativas ao 

currículo. 

                                                 
81

 Wait and see: Esperar pra ver (tradução livre). 
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O isolacionismo próprio do perfil do especialista técnico configura-se como uma 

postura que vai na direção oposta ao exercício da autonomia, “em que a obrigação moral que 

entranha a prática pedagógica deve buscar o contraste e a discussão pública dos princípios e 

finalidades educativas e de sua realização” (CONTRERAS, 2012, p. 219). O nível e o tipo de 

participação dos envolvidos no processo educativo serão o elemento decisivo para que um 

projeto pedagógico se torne legítimo. 

No âmbito dos cursos da UFPE, após a primeira versão do PPC ter sido elaborada 

pela comissão, a legalidade das reformas curriculares está garantida quando as alterações 

propostas são pensadas, discutidas e aprovadas coletivamente, na instância do Colegiado de 

Curso, cuja composição deve obedecer ao que estabelece o artigo 5º da Resolução CCEPE nº 

02/2003. 

 

Art. 5º O colegiado de curso de graduação será constituído pelos seguintes 

membros: 

 

I. Coordenador do Curso, como presidente; 

II. Vice-Coordenador do Curso; 

III. representantes dos Departamentos  responsáveis por disciplinas do 

ciclo acadêmico ou profissional do curso, eleitos pelos respectivos Plenos, 

dentre os docentes do quadro permanente da Universidade neles lotados, 

observada a seguinte proporção: 

a) um representante para cada Departamento que contribui com cinco a dez 

por cento da carga horária do curso; 

b) dois representantes para cada departamento que contribui com mais de 

dez e até vinte por cento da carga horária;  

c) três representantes para cada departamento que contribui com mais de 

vinte e até trinta a por cento da carga horária;  

d) cinco representantes para cada departamento que contribui com mais de 

trinta por cento da carga horária;  

IV. representação estudantil da graduação eleita dentre e pelos 

representantes estudantis dos colegiados dos cursos de graduação do Centro, 

de acordo com a legislação em vigor; 

  

No PPC de Artes Visuais, é apresentado, dentre os integrantes da administração do 

curso, o “Colegiado composto conforme as normas vigentes da UFPE” (UFPE, PPC Artes 

Visuais, 2011, p. 51). Nos PPCs de Expressão Gráfica e de Letras-Português, estão 

registrados os nomes dos membros dos Colegiados que aprovaram as reformas curriculares, 

sendo indicada a representação em cumprimento ao que estabelece a Resolução CCEPE nº 

02/2003. 

A garantia da representatividade de cada área no Colegiado confere legitimidade à 

decisão e permite que o currículo seja mais amplamente discutido, pois, pelo fato de 

congregar os representantes das diversas áreas que compõem o curso, é nessa instância que as 
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diversas percepções podem ser confrontadas e debatidas para que se chegue a consensos que 

serão formalmente aprovados. Inserir-se nas discussões de comissões de reforma curricular, 

de Colegiado e de Pleno de Departamento configura-se como oportunidade de posicionar-se 

politicamente diante da realidade vivenciada pelo curso. 

O Colegiado de curso, portanto, é um espaço legítimo de participação em que é 

possível discutir sobre o curso, seu currículo, seus problemas, seus limites. Muitos docentes 

limitam sua atividade docente ao ministrar aulas, deixando de participar de momentos de 

tomada de decisão coletiva que evidenciam a realização de um trabalho docente autônomo. 

Por entendermos o currículo como um campo de disputas, acreditamos que a falta de 

participação de qualquer dos representantes no Colegiado contribui para o silenciamento de 

determinada área, que deixa de se fazer representar, abrindo espaço para que haja o 

prevalecimento de outras. 

Não apenas no Colegiado, mas também nas demais instâncias deliberativas, a 

exemplo do Pleno Departamental, as formas de participação nas reuniões foram variadas. 

Tanto havia aqueles que se envolviam e questionavam como aqueles que ficavam omissos 

durante as discussões. Alguns professores, inclusive, desistiam de comparecer quando seus 

interesses particulares não eram contemplados. Categorizamos dois tipos de posturas 

assumidas nas instâncias deliberativas pelos agentes envolvidos nos processos de reforma 

curricular dos cursos campo de investigação: Posturas de participação com pouco 

envolvimento ou omissão; Posturas de participação efetiva ou diálogo construtivo. 

 

Posturas de participação com pouco envolvimento ou omissão 

 

Com bastante frequencia, as decisões no Colegiado e no Pleno Departamental não se 

davam por unanimidade. Alguns professores, quando não concordavam com as propostas 

apresentadas pela comissão de reforma, preferiam deixar de participar das discussões. Essa 

postura em que o docente opta por não pensar coletivamente e decide não mais se envolver 

com o processo evidencia concepções assumidas que se aproximam do perfil do professor 

especialista técnico, uma vez que a atuação profissional parece não apresentar relações mais 

abrangentes do que a sala de aula, em termos das responsabilidades que envolvem as 

atividades docentes, como é o caso da efetiva participação em reuniões pedagógicas. 

 

Aprovavam! Ou ficavam omissos ou não participavam, entendeu?  

[...] Aí depois que vai pra Reitoria o processo e aquela história e que vem, 

que vem com “X” horas, a gente só falta apanhar! Porque entrega e, quando 
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ele vê que o dele não foi contemplado, aí ele não vai mais, se zanga e não 

vai mais. Então tem isso. [...] Não participa mais. Vai pra lá pra poder 

assinar... e não participa, entendeu? A realidade é essa. A realidade foi 

essa. PAV1 sofreu muito pra fazer isso. (PAV2, grifos nossos) 

 

Nos trechos em destaque, verificamos que o exercício da autonomia não foi ampliado 

por meio do diálogo, o qual abriria espaço para uma construção coletiva e, inclusive, para a 

possibilidade de uma definição diferente da que foi estabelecida, caso as partes envolvidas 

assim entendessem. O diálogo contribuiria para que os professores se aproximassem de uma 

compreensão compartilhada, sem colocar em risco o respeito pela pluralidade, mas também 

sem perder de vista os objetivos da formação. Apesar de gozarem do direito de participar 

efetivamente das discussões, a decisão pela omissão ou pela não participação evidencia 

características da chamada autonomia ilusória, uma vez que a autonomia profissional “não é 

isolamento e não é possível sem o apoio, a relação e o intercâmbio” (CONTRERAS, 2012, p. 

31). 

A postura de omissão também ocorre quando o docente resolve aprovar as propostas, 

acriticamente, agindo como se estivesse se eximindo da responsabilidade pelas decisões 

tomadas. Sobre isso, PEG1 reconhece que, quando há uma aceitação mais passiva, sem 

reflexão e sem discussões acerca do que está sendo proposto, o processo de reformulação 

deixa de ser fruto de uma construção coletiva. Contudo, PLP3 alerta que, apesar da elaboração 

ter ficado a cargo de um grupo (comissão de reforma), a responsabilidade pelas decisões 

acerca do currículo continua a ser de todos os que aprovaram a proposta. 

 

É, mas em todo canto é assim, como é que acontece? É claro, veja só [risos], 

as pessoas acabam... como você não se envolveu, você acaba tendo que 

confiar no povo que trabalhou, tá certo? Você pega um colegiado... sei lá, 

com doze membros, tá certo? aí tem um processo lá, aí, vamos supor, quatro 

trabalharam, oito ficaram... deram alguma contribuição, mas não foi uma 

coisa, uma construção coletiva, tá certo? Então, você acaba tentando 

entender as linhas gerais da história e confia que aquelas pessoas... ah! 

porque acontece muito o quê: “Ah! Você que é especialista, você é que é da 

área [...]” (PEG1, grifos nossos) 

 

[...]A crítica é justamente esta: a pessoa, ela, claro, cada um tem a sua 

demanda, tem acúmulo de atividade, é muito difícil pra o professor conciliar 

tudo. Ainda vem um projeto pedagógico pra ele avaliar! Então, muitas 

vezes, ele vai na confiança: “Eu confio em PLP3”, então, aprova. 

Aprovou sem ler. E, aí, quando lê: “Meu Deus! Quem fez isso? Que 

horror! Que absurdo! Não sei o quê!" Meu Deus do céu! A resposta que 

eu tenho pra isso é: “Quem fez isso? Foi o grupo que fez, mas todos 

assinaram! Passou pelo departamento! Então, se todos assinaram, todos 

erraram, todos fizeram errado, não foi só um que fez errado, não!” 
Então, a crítica que eu tenho a esse processo é isso: é que você faz, faz, faz e 
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as pessoas... as pessoas estão sempre criticando, sempre criticando aquilo! 

(PLP3) 

 

A fala de PEG1 evidencia que o fato dos próprios docentes do curso sentirem que 

não cabe a eles refletir acerca das questões relativas à formação de um profissional professor 

os leva a se isentar das discussões relativas à reformulação curricular. Dessa forma, acabam 

por legitimar, por meio de uma aprovação formal, a decisão tomada por terceiros. Por não 

possuírem uma formação específica para a docência, alguns professores não se reconhecem 

aptos a decidir as questões curriculares, principalmente quando se trata de deliberar sobre os 

saberes pedagógicos que devem ser contemplados no currículo. O que está em questão, nesse 

caso, é a competência profissional, a qual é construída a partir do domínio de um conjunto de 

saberes necessários à atuação docente (cf. TARDIF, 2002). 

Quando não há um maior envolvimento com as discussões curriculares, a decisão 

pela aprovação ou não das propostas de reformulação nas instâncias deliberativas pode estar 

pautada apenas em questões políticas mais abrangentes, que não estejam diretamente ligadas à 

preocupação com a qualidade da formação profissional a ser oferecida. Sobre isso, PEG2 

descreve que, em Expressão Gráfica, a aprovação da mais recente proposta curricular 

envolveu disputa de interesses em que, de um lado, estavam os docentes que concordavam 

com a manutenção da licenciatura e, de outro lado, estavam os docentes que desejavam criar 

um bacharelado por considerarem que a existência da licenciatura não fazia sentido. 

 

[...] tem duas coisas: tem o fato de explicar, bom, de uma certa forma, a 

gente não pegou disciplina por disciplina, a gente explicou, grosso modo, a 

ideia geral... Bom, quando você está com a metade do departamento que 

não quer saber da formação de professores, ele vai aprovar ou reprovar 

mais em função de: “Talvez não seja bom para o departamento perder um 

curso”... ou “Não, a gente abre o bacharelado, então,vamos matar essa 

licenciatura”... As questões políticas, elas são bastante importantes nessa 

hora [...] (PEG2, grifos nossos) 

 

A realidade em que muitos professores da educação superior exercem suas atividades 

sem possuírem uma formação específica para atuarem na docência tem contribuído para que 

se perpetue o entendimento de que os saberes pedagógicos são dispensáveis ao exercício 

profissional. Discordando dessa concepção, PEG2 critica o discurso, que circula entre os 

docentes, que expressa o entendimento de que, para o exercício da docência, é necessário 

apenas o domínio dos conhecimentos relacionados à área disciplinar. 

 

[...] Porque ah!... ninguém quer ser professor, mas também tem muita gente 

que acha que professor não serve pra nada... Bom, o discurso é o seguinte: 

“Pra dar aula de Desenho, um arquiteto ou um engenheiro resolve!”. 
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Agora, quando você vai ver aquele trabalho de quem é arquiteto, de quem é 

engenheiro... Ah! A escola diz: “Não, aquilo é um arquiteto, é arquiteto? 

Aquilo não sabe dar aula!” [...] Bom, isso aqui, às vezes não é explícito. Eles 

dizem: “O arquiteto pode dar essas aulas, não precisa do licenciado”. 

(PEG2, grifos nossos). 

 

A postura de oposição à existência do curso de licenciatura em Expressão Gráfica ou 

de indiferença apresentada pelos docentes vinculados ao Departamento-âncora foi algo 

recorrente nas falas dos entrevistados. O relato de PEG3 evidencia que a falta de 

envolvimento dos professores que não participaram de modo efetivo era em decorrência do 

desinteresse no próprio curso. A opção por não participar das decisões reafirma tal indiferença 

em relação ao processo. 

 

As reuniões eram marcadas, esses professores chegavam, muitas vezes, nem 

no mesmo horário. A gente repetia... “Olha, a gente decidiu... estamos 

pensando em decidir dessa forma, o que é que você acha?” “Ah! Onde é que 

eu assino?” [pausa, balançando a cabeça negativamente]. Se importava 

muito mais: “Ah! Então isso já foi decidido? Já está resolvido, ai, ótimo! 

Então, eu assino onde?”. Em parte, eu olhava para o outro professor e dizia: 

“É! Até que valeu, porque pelo menos não deu entrave... assinou, né?” 

Aquela pessoa que: “Não quero também lhe prejudicar! Também não 

estou aqui pra participar, não contem muito comigo para participar, 

mas eu também não vou prejudicar, então, assino onde?”. Então, as 

decisões eram tomadas assim... (PEG3, grifos nossos) 

 

Conforme relata PEG3, até mesmo o membro do colegiado que representava o CE 

não teve uma participação efetiva, uma vez que faltava às reuniões e, quando estava presente, 

não se envolvia nas discussões. A questão da descontinuidade de participação devido a 

mudanças de representantes durante o processo foi apresentado como um elemento que 

dificultou o comprometimento e o envolvimento do CE com as licenciaturas. 

 

A gente foi atrás de pessoas do Centro de Educação, mas não tivemos 

resposta alguma. Inclusive, nas próprias reuniões de colegiado que a gente 

marcava, eram pessoas que não vinham. Quando apareciam era a uma ou 

outra [reunião]. E quando a gente começava a contar a história, já 

perguntavam onde é que era pra assinar... porque nunca tinham tempo. 

(PEG3, grifos nossos) 

 

Bem mais distante, bem mais distante! Alguma tarefa, alguma tarefa assim, 

por exemplo, nós quisemos que tudo o que dizia respeito ao CE que os 

membros, que eram dois, eu acho, resolvessem tudo, que fossem a 

ligação, tá entendendo? Mas não funciona! E tem outra coisa: como o 

processo, esse especificamente, durou muito tempo, então tem uma troca, 

um rodízio de membros, sabe? [risos] Aí, quando você vai atrás de um 

membro, aí já não é mais ele: “Não, meu mandato já acabou!”. Aí você 

tem que pedir outro representante, começa todo o trabalho de novo com 

esse... [suspira] Aaaai! É exaustivo! (PEG1, grifos nossos) 
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Se fez algumas reuniões, mas não se chegava a nada! Porque é o seguinte: 

quem vinha de lá [do CE] vinha pra uma reunião e não vinha na outra, 

então era um negócio meio descomprometido! Entendeu? E também eles 

não aguentavam os artistas! Como também os artistas não aguentavam 

o povo do Centro de Educação, muito técnico! Então é isso. [...] Hoje me 

parece que o Centro de Educação já tem uma abertura maior. [...] Tatiana, 

Umberto são pessoas mais abertas. (PAV2, grifo nosso) 

 

Se de um lado, os coordenadores de cursos de licenciatura tiveram participação 

descontínua nas discussões do Fórum das Licenciaturas, o membro do Colegiado que 

representava o CE em cada curso, via de regra, também se alternava. Tal descontinuidade na 

representação foi apontada como fator que dificultou um envolvimento mais efetivo nas 

discussões, prejudicando, inclusive, a compreensão acerca do processo. 

 

Posturas de participação efetiva ou diálogo construtivo 

 

Ainda em relação às reuniões deliberativas no Colegiado, a participação se deu de 

modo mais efetivo quando as decisões foram fruto de construção coletiva, contudo essa não 

foi uma prática recorrente nos cursos investigados. Em relação aos representantes do CE que 

atuavam como membros dos Colegiados, a não atuação dos membros de modo permanente 

em virtude do tempo de vigência de cada mandato dificultou um envolvimento mais contínuo 

nas discussões, prejudicando, inclusive, a compreensão acerca do andamento do processo. 

Apesar dessa atuação descontínua, PAV1 reconhece que houve momentos em que a 

participação de professores do CE permitiu a existência de diálogo construtivo. 

 

Participavam... e davam ideias. Teve um momento de... deixa eu ver os 

nomes... Viviane. [...] Viviane até trabalhou... contribuiu com a Secretaria da 

Educação também [...] mas tiveram outras, porque foram tantos anos, que se 

renovaram. Teve Walquíria, que dava... qual a disciplina que ela dava? 

Prática de Ensino? ela vinha, vinha para as reuniões, era! [...] Contribuía. Eu 

sentia isso: que o pessoal de Educação sempre vinha e questionava, dizia 

coisas, colocava, sugeria, sabe? É... eu achava bom! E Viviane era ótima 

porque, assim, para o seminário que a gente participava, que chamava, ela 

vinha! No Projeto Arte na Escola e os projetos de Arte, ela estava presente e 

era uma relação muito boa, assim, com Viviane! (PAV1, grifo nosso) 

 

No curso de Letras-Português, a aprovação do documento no Colegiado, além dos 

membros da comissão de reforma curricular, contou com a efetiva participação de uma 

docente representante do Centro de Educação, a qual se envolveu nas discussões de modo a 

contribuir para que houvesse uma construção coletiva. 
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[...] Porque foi assim: aquela comissão que eu te falei no início era das áreas, 

ela era a mesma constituição do Colegiado, porque o Colegiado era 

composto... ele não tinha essa formação que o Colegiado tem que ter hoje. 

Wilma [representante do Centro de Educação] participava do Colegiado. Ela 

não participou na comissão em si, mas do Colegiado ela participou. Trouxe 

contribuições muito boas em relação à reforma [...] (PLP3) 

 

Ainda em relação às posturas nas instâncias deliberativas, PAV1 ressalta a 

importância da contribuição dos pareceristas, uma vez que eles apresentam outros olhares que 

se somam à proposta apresentada, ampliando as possibilidades de construção. 

 

É... e, aí, eu me lembro também isso: quando ela sai da coordenação, que ela 

vai para o Pleno do Departamento e vai depois para o Conselho do Centro, 

tem que passar por dois avaliadores, não, por um avaliador...[...] eu me 

lembro que o parecerista dá algumas observações e aí a gente contempla 

também isso aí. [...] Ele trouxe contribuições... eu não seria capaz agora, 

eu não me lembro mais... de apontar... eu não me lembro mais não, mas 

assim, ele trouxe. Porque aí é interessante porque é a visão de um de fora, 

totalmente fora do processo como um todo. E aí, ele olhou. Isso eu acho 

bom, na universidade, sabe? Esse tipo de... de olhares, de critérios, de 

buscas, de somatório.... eu acho... no final, se trabalha assim! (PAV1, 

grifos nossos) 

 

A participação efetiva em processos de reformulação curricular nem sempre se 

realiza por meio de consensos a priori. Nos cursos investigados, pudemos identificar a 

existência de diversos embates no interior dos próprios departamentos. Quando consultado 

acerca de conflitos nos momentos de definição curricular, PAV1 reconhece a existência de 

diferentes pontos de vista entre Plásticas e Cênicas, áreas vinculadas ao Departamento de 

Teoria da Arte responsáveis pela formação, no que se refere à autonomia dessas linguagens no 

currículo. 

 

Tinha! Eu me lembro... eu me lembro, assim, de pontos de vista: “Ah! 

Gente, está emperrado isso! É preciso a gente...”. Assim, quando a gente 

juntava os dois grupos, Plásticas e Cênicas... porque Cênicas também 

quer... funcionava como se fosse o pessoal de Educação, que parece que 

não quer desmembrar daqui, não; quer permanecer! A presença... a 

disciplina... “Dramaturgia tem que ser tão importante, tão...!”. Não abdica, 

entendeu? Eu disse: “Gente, olha! O MEC está querendo autonomia das 

linguagens! Então é isso aqui! [apontando para um documento] ”. Então, 

isso, a gente sentia... muito peso! (PAV1, grifos nossos) 

 

Destacamos um outro conflito vivenciado no Departamento de Expressão Gráfica. 

Entre os docentes, havia discordâncias a respeito da continuidade ou não do curso, uma vez que um 

grupo acreditava que a licenciatura não fazia sentido e preferia criar um bacharelado. Alguns 

professores estavam fazendo um movimento contrário à realização da reforma e intencionavam, 

inclusive, extinguir o curso. Por termos participado do processo de elaboração do PPC, participamos 
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de algumas reuniões, na PROACAD, em que ficou clara a divisão de opiniões. Diante do 

questionamento do MEC acerca da necessidade de existência da licenciatura, a maioria dos 

professores do Departamento – muitos dos quais não ministram aulas no curso – pensaram na 

possibilidade de se criar um bacharelado, enquanto a maioria dos professores que ministravam aulas 

no curso desejavam a continuidade da licenciatura. Diante desse impasse, o posicionamento da 

PROACAD foi de permitir que o curso apresentasse um dossiê ao MEC na tentativa de conseguir 

convencê-lo da importância dessa licenciatura. Tal conflito se evidenciou no momento da reunião do 

Pleno para aprovação do PPC. 

 

Bom, na hora de votar, na hora de discutir em Pleno, muitos do 

departamento foram presentes... nem todos queriam continuar com a 

licenciatura, porque os que queriam criar o bacharelado matando a 

licenciatura não ficaram muito animados em aprovar a licenciatura.[...] Bom, 

na hora do Pleno, tem duas coisas: tem o fato de explicar... bom, de uma 

certa forma, a gente não pegou disciplina por disciplina, a gente explicou, 

grosso modo, a ideia geral... Bom, quando você está com a metade do 

departamento que não quer saber da formação do professores, ele vai 

aprovar ou reprovar, mais em função de: “Talvez não seja bom para o 

departamento perder um curso”... ou “Não, a gente abre o bacharelado, 

então, vamos matar essa licenciatura”... As questões políticas, elas são 

bastante importantes nessa hora porque, se fosse um grupo de professores 

[...] É, pra eles, não precisa. Isso aqui é uma coisa que acontece com todos os 

departamentos que têm bacharelado e licenciatura... uma das razões que 

emperra o entendimento com o bacharelado é que o bacharelado são os bons 

e a licenciatura são os ruins: “Quem não consegue o bacharelado, vá pra 

licenciatura!”. Isso aqui é o comum... é comum em muitos departamentos 

que têm bacharelado e a licenciatura. Então os que fazem a licenciatura são 

os que não são capazes de fazer o bacharelado. Então, você tem dois cursos, 

cursos com velocidades diferentes, com investimentos diferentes... (PEG2) 

 

Em outro momento da entrevista, PEG2 comenta sobre os conflitos internos vivenciados pela 

comissão de reforma e compara com as discussões no Pleno, ressaltando que as diferenças só não são 

resolvidas diante da inexistência de objetivos comuns. 

 

conflito faz parte. Eu acho que não é o conflito onde você não tem saída, 

bom, é chato, mas não é... São discussões que faz parte, a gente... ninguém... 

a gente não tem três, quatro professores iguais, então, a gente discute. Agora, 

todo mundo estava querendo achar solução, então a gente... discutir é achar 

consensos... a gente já achava consenso. Só não tem possibilidade de 

consenso um professor que diz: “Ah! Eu acho que esse setor não serve pra 

nada!”... a gente não vai resolver conflito com aquele professor... (PEG2) 

 

Em um processo de reformulação, as propostas se constituem em um terreno de luta que 

envolve também a tentativa de superação de mecanismos de poder instituídos, os quais não são 

reproduzidos acriticamente, mas entendidos como posições passíveis de serem questionadas por meio 

da discussão e da argumentação (VEIGA, 2003). No curso de Artes Visuais, quando se tratou da 

reforma cujo objetivo tinha sido realizar apenas “pequenos ajustes”, os membros do Colegiado do 
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curso de Artes Visuais, apesar de discordarem em determinados aspectos, mostraram-se 

bastante colaborativos e encontraram consensos necessários à construção do PPC. 

 

 [...] Tudo o que a gente apresentou foi aprovado de imediato no Colegiado, 

até porque foi o Colegiado que propôs, foi o Colegiado que se 

estruturou pra isso... O Colegiado colaborou. Então, a gente teve uma 

colaboração dos professores pra novos conteúdos, discussão das 

cargas horárias, de qual a carga horária necessária para aquela 

disciplina, em tudo o Colegiado foi muito comprometido e 

trabalhamos com bons diálogos. Quando havia alguma discussão, 

assim, se um professor discordava, ele defendia porque 

discordava, então, o próprio Colegiado, se sentisse que ele 

realmente estava certo: “Não, então, realmente... vamos mudar! 

Eu acho que o professor está fundamentando bem, então, vamos 

concordar com o que ele está falando, né?”. Então, foi um diálogo 

muito bom! Não houve nenhum atrito, nenhum, com os professores. 

Não, não houve atrito... e, quando apresentamos no Pleno de 

Departamento, também foi imediatamente aprovado, não é? Até 

elogiaram a coragem da gente de fazer isso tão rápido [rindo]. A 

mesma coisa aconteceu no Conselho... então, graças a Deus, tudo 

correu maravilhosamente bem! [...] Então, tudo isso foi discutido 

amplamente em reuniões de colegiado, né? e... com representante de aluno 

também, sempre um representante. Como também fizemos um encontro com 

os alunos, explicando quais as propostas de mudanças, né? (PAV3, grifo 

nosso) 
 

Os PPC dos três cursos investigados registram que a aprovação do documento nos 

Colegiados contou com a participação de um representante estudantil. PLP3 reafirma que, 

apesar de descontínua e, em muitos momentos, inexistente, houve participação dos estudantes 

nas reuniões: “Tinha uma aluna que participava bastante, mas depois ela saiu do DA e o DA 

não mandou ninguém pra seguir o trabalho dela.”  

Por haver a percepção de que a reformulação curricular é uma responsabilidade 

exclusiva dos docentes vinculados aos departamentos-âncoras, ou seja, à área disciplinar, nos 

três cursos em estudo, as comissões de reforma foram deliberadamente constituídas sem 

buscar a participação de outros departamentos, o que impediu a ampliação do necessário 

debate acerca dos conhecimentos, das competências e das habilidades a serem contemplados 

na formação do profissional professor. Os processos de reformulação curricular foram 

realizados por uma pequena quantidade de professores em cada curso e caracterizados pela 

participação descontínua e com pouco envolvimento.  

As discussões na instância do Colegiado foram permeadas por clara divergência de 

concepções por parte do corpo docente que compunha o Departamento-âncora. A não 

valorização da profissão professor se evidenciou quando o domínio dos conteúdos 
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disciplinares foi considerado suficiente para se ministrar aulas. A existência de tal concepção 

nos leva a refletir sobre a formação dos formadores e sobre a importância da participação na 

elaboração de projetos pedagógicos como uma prática a ser efetivamente incorporada às 

atividades docentes, uma vez que contribuiria para uma reflexão mais ampla acerca dos 

desafios relacionados ao ensino e levaria os docentes a encontrarem, coletivamente, caminhos 

fecundos de articulação entre os vários conhecimentos envolvidos na formação de 

professores. 

Ao analisar a participação dos envolvidos, verificamos que, dentre os fatores que 

dificultaram o envolvimento dos docentes evidenciados a partir das falas dos entrevistados, 

destacamos a dedicação maior à pós-graduação do que à graduação; o volume de trabalho que 

comprometia o tempo disponível para discutir a reforma; o envolvimento maior com o 

bacharelado em detrimento da licenciatura; e a busca por atender a interesses individuais em 

detrimento de uma visão de conjunto que enfocasse a formação. Em relação aos fatores que 

contribuíram para o envolvimento, registramos o menor tempo de vínculo com a UFPE, já 

que os recém admitidos eram mais facilmente convencidos a participar; e compreensão acerca 

da importância da formação de professores. 

 

 

7.2.3. Diálogo com outros setores da UFPE e com instâncias externas à universidade 

 

Durante a realização dos processos de reformulação curricular, os cursos de 

licenciatura selecionados como campo de pesquisa, geralmente representados pela figura de 

seus coordenadores pedagógicos, necessitaram manter diálogo com diversos setores da 

instituição (a exemplo da Diretoria do CAC, da Coordenação das Licenciaturas Diversas, de 

Departamentos do Centro de Educação e da Pró-reitoria para Assuntos Acadêmicos – 

PROACAD), além de agentes externos à universidade (profissionais da área de referência 

vinculados a outras instituições de ensino superior e representantes do MEC). 

 

 Diálogos com outros setores da UFPE 

 

No âmbito da UFPE, as discussões entre os docentes vinculados aos departamentos-

âncoras, inicialmente, estavam muito voltadas à disputa por espaço no currículo e pouco se 

refletia de modo global acerca das competências e habilidades necessárias à formação 
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profissional, muitas vezes por considerarem que os conteúdos disciplinares são suficientes 

para formar um professor. 

 

[...] E eu percebi que a preocupação maior naquele primeiro momento, 

naquele primeiro contato que eu tive, foi com relação a quais disciplinas 

sairiam e quais disciplinas entrariam no novo currículo. E uma 

preocupação dos professores era, por exemplo: a coordenadora da área de 

Literatura dizia: “Literatura tem que ter mais espaço” e o coordenador de 

Português dizia: “Língua Portuguesa tem que ter mais espaço”. Então, ainda 

nesse primeiro momento de discussão, ainda, era só em relação aos 

componentes curriculares. Depois isso foi crescendo. Eu me lembro que 

ainda participei de mais umas três reuniões, e eu me lembro que eu fiz uma 

interferência nesse sentido: “Eu acho que nós temos outras preocupações 

com relação a, por exemplo, a carga horária, oferecer um rol maior de 

disciplinas eletivas aos alunos e, principalmente, a oferta de um curso 

noturno. E eu falei que a gente não ia avançar muito se ficasse o tempo todo 

discutindo qual disciplina era melhor ou mais importante. O que a gente 

precisa realmente é montar um rol de disciplina e dizer: “Pronto, agora é 

isso! E não toda reunião que tem ficar discutindo qual disciplina é mais 

importante!” (PLP3, grifo nosso) 

 

As discussões descritas por PLP3 sinalizam que o foco das negociações esteve 

bastante voltado para a distribuição de carga horária dos componentes curriculares 

relacionados à área disciplinar, o que nos leva a cogitar que as discussões estiveram, em 

princípio, centradas no bacharelado, daí porque elas teriam ficado no âmbito dos 

departamentos-âncoras, não incluindo, portanto, a Coordenação das Licenciaturas Diversas e 

os departamentos do CE. De todo modo, quando o foco da discussão se limita à dimensão 

técnica que, segundo Veiga (2003), é dotada de pseudoneutralidade, deixa de fazer emergir a 

dimensão política própria da reflexão. Tal postura leva a universidade a perder seu caráter 

crítico, reflexivo e questionador dos conflitos sociais gerados pelo capitalismo e a se inserir 

na disputa como reprodutora e mantenedora do status quo. 

Apesar dos três cursos pesquisados terem iniciado o processo de reforma curricular 

antes mesmo do surgimento da Resolução CNE/CE nº 01/2002, somente após a aprovação da 

Resolução CCEPE nº 12/2008 é que as comissões de reforma ampliaram as discussões de 

modo a enfocar também as questões relacionadas à formação pedagógica.  

A elaboração de um novo modelo de formação de professores, em âmbito nacional, 

contribuiu para que se intensificassem os diálogos entre os setores da UFPE responsáveis pela 

formação docente. O contato com outros setores para tratar da reforma curricular, nos três 

cursos em estudo, foi mantido, essencialmente, com a Diretoria do CAC, com participantes 

das reuniões do Fórum das Licenciaturas Diversas e com a PROACAD. Em relação ao CAC, 

PAV1 registrou que a Diretoria promoveu reuniões, envolvendo pró-reitores, no intuito de 



196 

 

 

 

discutir a reforma: “Eu me lembro de muitos [debates]. Os pró-reitores vieram todos para uma 

reunião provocada pela Diretoria do Centro. Todos os coordenadores estavam lá e foi feita 

essa reunião pra discutir justamente essas resoluções [...]” (PAV1). Além de reuniões 

promovidas pela Diretoria do Centro, os cursos buscaram assessoria técnica da equipe SEAP, 

principalmente com o objetivo de verificar, na legislação, se havia impedimentos em relação 

às alterações propostas pelas comissões. 

No Fórum das Licenciaturas Diversas, um dos objetivos das reuniões foi estabelecer 

conjuntamente as diretrizes internas para reformulação curricular dos cursos de formação de 

professores na UFPE. Ao analisar o relato de PEG1, percebemos que, assim como em nível 

nacional, houve grande resistência na universidade para incorporar as diretrizes, 

especialmente as apresentadas na Resolução CNE/CP nº 02/2002. 

 

[...] Aí, veja só, a questão era a seguinte, então, se fazia reunião, se chamava 

para reunião e começava a haver os empecilhos, as coisas: “Como é que vai 

fazer isso, como é que vai fazer aquilo?”. E, aí, como não se achava uma 

solução, aí começava a empurrar com [a barriga]... Aí, uma coisa que tinha 

uma reunião hoje, só ia ter outra reunião depois de um ano, em nível de 

Reitoria, PROACAD e tal... reunião dos coordenadores. A PROACAD 

convocava a reunião dos coordenadores, aí tinha uma reunião, aí começava a 

briga dos coordenadores das licenciaturas com o pessoal do CE, certo? Que 

ficava sempre assim: vamos dizer que o CE queria puxar toda a sardinha 

pra brasa deles. E aí os coordenadores: “Êpa! Peraí, peraí, peraí que 

não pode ser assim! E como é que vai resolver isso?”. Era aquela... era 

uma briga! [risos] Era uma briga! Aí fazia comissão e desfazia comissão, 

e não sei quê lá... e a coisa passou... passaram-se anos! Não foi nem um, nem 

dois, nem três. E aí veio... o MEC começou a pressionar, aí mandou outro 

documento exigindo, dando prazo... e nada! E o Brasil inteiro não 

cumpriu e aí veio outro documento dando um novo prazo e tarara...
82

 Então, 

quando você chegou lá e começou a se envolver nessa história, nós já 

estávamos no fim do fim do prazo que já tinha se renovado e tal parará... 

Agora, isso não era só a UFPE, era o Brasil inteiro! [...] Ah! Eu estou 

dizendo que tudo era em função de tentar resolver esses problemas. As 

reuniões que tinham com a PROACAD, com o Fórum, com tudo eram... 

está entendendo? É porque esse é que foi o perrengue que levou anos 

para as reformas saírem, pra entender, tipo: “Não! Prática como 

componente, olha...” A Prática como componente era uma coisa e a prática 

que tinha que estar o tempo todo e não sei o quê lá... “Mas como é isso na 

prática? Como é que vai funcionar?”. Então, isso é que eram as dificuldades. 

Os perrengues, as discussões eram por aí! (PEG1, grifos nossos) 

 

A própria PROACAD encontrou dificuldades para conduzir o processo de modo que 

se chegasse a consensos. A pauta da reforma das licenciaturas passou por momentos em que 

se esfriaram as discussões, as quais só foram retomadas após o MEC agir com mais rigor, 

exigindo das universidades o cumprimento da lei. Ao tentar explicar o sentimento dos 

                                                 
82

 Referindo-se à Resolução CNE/CP n.º 2, de 27 de agosto de 2004. 
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idealizadores das diretrizes nacionais – vale lembrar que se trata de uma elaboração coletiva 

que envolveu a participação de diversos órgãos, instituições e entidades representativas 

(ANPEd, ANFOPE, Consed, Undime, ForGRAD, CNTE, Anpae, FNCE, CRUB, 

FORUMDIR, CNE e SBPC) –, PEG1 expressa a percepção de sentimento de vitória diante de 

uma luta árdua. A docente critica o modo como a legislação foi implantada na UFPE, 

afirmando que não foram observadas as especificidades de cada curso, o que teria trazido 

dificuldades de implementação de alguns aspectos da resolução nacional. 

 

[...] as amarrações que foram feitas... Mas, de tudo a gente tem que ter os 

dois lados, por exemplo: por que é que amarraram tanto essa história? Então, 

vamos tentar entender. Provavelmente, porque acharam que era a única 

maneira de se conseguir. Porque, quando conseguiram, as pessoas que 

conseguiram amarrar devem ter vibrado!.... ter dito assim: “Graças a 

Deus, a gente conseguiu amarrar, porque, só assim a gente vai ter um 

curso que tenha... que contemple o negócio!” Está entendendo como é que 

é? Então, deve ter sido isso aí, imagino que foi por aí, que as pessoas 

vibraram porque queriam encontrar uma maneira de conseguir deixar 

que as coisas realmente... que o licenciado em qualquer curso tivesse 

aquela formação, né? Mas, como têm as especificidades, as coisas 

localizadas, os problemas pontuais, aí, de repente, pode criar um problema 

seriíssimo pra determinado [curso]... Outro pode dizer: “Beleza! Não... foi 

tudo bom... não teve problema nenhum!” enquanto, pra outro não. Vai por 

aí! Mas eu acho que tudo ficaria sempre mais fácil se as pessoas 

dissessem a verdade, sabe? não fosse com enrolação, dissessem a 

verdade [...] eu acho que mais dos departamentos, principalmente o 

Centro de Educação! (PEG1, grifos nossos) 

 

O último trecho em destaque nesse depoimento de PEG1 responsabiliza o Centro de 

Educação pelas dificuldades decorrentes do processo de estabelecimento de diretrizes em 

nível institucional, as quais, no entanto, foram resultado de uma construção coletiva. O 

embate existente entre os professores vinculados aos departamentos-âncoras e os docentes do 

Centro de Educação foi expresso de modo mais intenso nas reuniões promovidas pelo Fórum 

das Licenciaturas Diversas, em que cada curso era representado por seu coordenador 

pedagógico. Os diálogos ocorridos no Fórum ocorreram de modo que diferentes concepções 

estiveram em frequente confronto.  

Os embates existentes entre os departamentos responsáveis pela formação de 

professores na UFPE se expressam não apenas em termos de diferenças de concepções 

relacionadas à formação docente, mas também em termos de modos de gestão dos cursos. 

Apesar dos conflitos existentes, PAV3 reconhece que a definição das disciplinas pedagógicas 

aconteceu de forma coletiva, com a participação do coordenador do curso nas deliberações 

ocorridas no Fórum. 



198 

 

 

 

 

Antes mesmo do Centro de Educação, já tínhamos iniciado a discussão, né? 

Depois, começaram a ter os fóruns lá no Centro de Educação. PAV1 

participava, assim, ativamente, estava sempre presente e, no final, foi 

determinada, né? a carga horária que deveria ter das disciplinas 

pedagógicas. Isso tudo está no projeto, né? porque era obrigatório como 

carga horária, e das disciplinas específicas. [...] Eu acredito que havia 

muita discussão, acredito eu... Inclusive porque PAV1 nunca 

concordava muito com algumas cargas horárias que ele achava muito 

extensas, não é? mas aí, eu não sou a pessoa que está apta pra falar desse 

assunto nesse momento (PAV3, grifos nossos) 

 

Em alguns casos, o fato do coordenador pedagógico não ter compartilhado, com os 

demais professores que ministravam aulas nos cursos, as discussões e decisões ocorridas nas 

reuniões do Fórum levou muitos docentes vinculados aos departamento-âncoras a acreditarem 

que a elaboração da Resolução CCEPE nº 12/2008 não aconteceu de modo coletivo e 

democrático, ou seja, construiu-se a ideia de que as diretrizes institucionais foram elaboradas 

apenas pelos professores do CE, de modo impositivo às licenciaturas da UFPE. Tal 

percepção, que é, aliás, bastante recorrente entre aqueles que não participavam das reuniões 

do Fórum, aponta para uma sensação de falta de autonomia, uma vez que se considera que as 

questões do currículo foram determinadas sem diálogo.  

Os que participaram das discussões revelam que houve diferentes níveis de 

envolvimento e bastante dificuldade de consensos. Um fator que dificultou o processo de 

construção de propostas para a formação de professores na UFPE foi a busca de cada 

departamento por atender a seus interesses particulares em detrimento da preocupação com o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação do profissional 

professor. Os relatos a seguir acerca das discussões ocorridas no Fórum revelam que existia 

muita divergência de pensamentos entre os participantes, reflexo da falta de unidade em 

relação aos objetivos da reformulação, ou seja, no que se refere aos propósitos formativos. 

 

[...] Esse Fórum das Licenciaturas começou especificamente para o Centro 

de Educação... o início foi para o Centro de Educação. Acho que no 

comecinho... começou assim pra se organizar pra ver o que discutir com todo 

mundo! E isso foi meio complicado também, muito complicado! Olha, e 

têm vezes também que têm essas coisas e você vai, mas você cai fora 

porque você não aguenta o vazio das coisas, porque a essência não se 

discute! Se fica discutindo muito a sua disciplina, o seu Centro, 

entendeu? Agora, ao mesmo tempo que isso acontece, o pessoal não se 

interessa de ir. Também tem isso! Olha, pra ir pra essas reuniões, era o 

maior... olhe!, pra você fazer... pra saber o horário que todo mundo podia... 

Aí, quando dá certa hora que esquenta a discussão, um se zanga, vai 

embora... é isso! (PAV2, grifo nosso) 
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[...] Quando eu saí para o doutorado, em 1998, já falavam em reforma 

curricular. Ai eu fiquei fora quatro anos e nesses quatro anos houve até 

reuniões aqui. Quando eu voltei, todo mundo falando já com muito mais... 

era muito mais frequente. E, assim, todo mundo já tinha mais ou menos... Já 

tinha havido várias reuniões para reforma curricular e as pessoas já 

falavam assim, que o pessoal de Educação estava ganhando espaço. 

Porque sempre houve uma competição, né? Letras e Educação. Então o 

que a gente ouvia era mais em termo de fofoca. Era assim: “Olha, o 

pessoal de Educação vem aí com tudo! O pessoal de Educação quer que 

as disciplinas sejam mais de Educação do que de Letras e tal”. E, assim, 

no começo, né? Depois as coisas foram se esclarecendo, foi ficando mais 

claro para todo mundo o que seria essa reforma curricular. Mas, no começo, 

era bem assim. (PLP1) 

 

É demais! Era tanta Psicologia! Tinha um momento em que tinham eu 

não sei quantas Psicologias, tinham umas três Psicologias dentro de um 

curso de Licenciatura em Artes Visuais com tão pouca carga horária! 
Por fim, então, era a todo o momento isso e eu sentia que o que mais 

atravancou era o Fórum de reflexão das Licenciaturas Diversas! Era muita 

gente e cada um de um campo e querendo implantar mais coisa! [...] 

(PAV1, grifos nossos) 

 

[...] Era muita briga nas reuniões porque cada professor que quer colocar sua 

carga horária lá em cima... e tinha os limites. [...] Mas eu sei que ocorreu 

isso... a grande preocupação era essa: porque os artistas queriam carga 

horária para as suas disciplinas e o pessoal de Educação também queria 

pras suas disciplinas, entende? [...] O pessoal de Artes não aguenta muita 

discussão, não aguenta... e vai embora [risos]... não aguenta, não. Porque a 

história dele é um fazer, é um manipular material, é diferente de ficar nessa... 

na teoria. Aí, você tira um ou outro: PAV1, PAV3, que aposentou-se 

também. Agora não, já tem outras pessoas... tem outra cabeça. (PAV2, grifo 

nosso) 

 

A dificuldade no diálogo entre os professores do Centro de Educação e os 

professores dos departamentos-âncoras pode ser percebida nos relatos acima descritos, nos 

quais se evidenciam diferenças de concepções e posicionamentos que prejudicavam as 

definições coletivas. O modo como as diretrizes institucionais foram elaboradas nos faz 

concordar com a ideia de currículo como um campo de disputas (POPKEWITZ, 1997), em 

que cada área envolvida luta por um maior espaço. PLP1 e PLP2 demonstram ter clareza 

acerca desse cenário político, proveniente das diferenças de concepções acerca da formação 

docente. 

 

[...] Se não tem diálogo é porque as pessoas não querem. Porque não vejo 

ninguém de lá de Educação ser contra, também não vejo ninguém daqui de 

Letras especificamente contra ninguém de Educação. Não é uma coisa 

pessoal, não é uma coisa específica... é uma guerra política mesmo, é uma 

briga mesmo por espaço... por concepção mesmo do que é a formação do 

professor... quem ainda acha que o professor devia ser formado só com 

teoria, porque a prática ele ia ganhar no dia-a-dia. (PLP1, grifo nosso) 

 



200 

 

 

 

[...] eu lamento que o curso de Letras tenha pouco ou nenhuma articulação 

com o Centro de Educação. Hoje, a gente tem, inclusive, a professora 

Zoraide, do Centro de Educação, né? que tem articulação muito boa com o 

curso de Letras. Eu não sei dizer se a formação de Zoraide é em Letras, mas, 

assim, eu acho que de alguma forma ela tem um pé em Letras pra ela 

poder ter feito essa ponte funcionar. Porque eu não sei se é arrogância de 

nossa parte ou o quê, mas, assim, a gente parece acreditar que é possível 

prescindir daquilo que é feito no Centro de Educação, em Pedagogia e... 

Isso é, no mínimo, irresponsável. É no mínimo irresponsável, a gente 

não tem como pensar em fazer sala de aula sem trabalhar em 

consonância com o que está sendo desenvolvido pelo pessoal do Centro 

de Educação. (PLP2, grifos nossos) 

 

Ainda em relação às dificuldades no diálogo entre os professores da área pedagógica 

e os professores da área disciplinar, PEG1 afirma sentir que as opiniões e sugestões não são 

acolhidas pelo CE pelo fato de que os docentes vinculados àquela unidade acadêmica agem 

com ar de superioridade, como se somente eles entendessem de educação. 

 

[...] É como dizer assim, tipo, o pessoal do CE, vai um da gente dizer alguma 

coisa pra eles! A gente não entende, não! É porque “nós não entendemos”! 

[em tom de ironia]. É muito isso aí! O discurso é uma coisa, mas na prática 

não é não... quando você chega pra dizer alguma coisa, você sente logo a 

coisa assim, tipo: “Ei! Você não é, você não entende disso, quem entende 

disso sou eu!”. (PEG1, grifos nossos) 

 

Os docentes, não raras vezes, ressaltam as diferenças existentes entre esses grupos, 

identificados muito mais pelo campo de conhecimento (disciplinar ou pedagógico) ao qual 

estão vinculados do que pela profissão docente. A falta de identificação e o reforço às 

diferenças acerca de concepções e práticas tem sido um entrave à aproximação e ao diálogo e, 

consequentemente, um empecilho à articulação entre os conteúdos pedagógicos e os 

conteúdos disciplinares dentro do próprio currículo. 

 

A gente viu impedimentos com pessoas do próprio departamento da gente! 

Então eu acho que... Engraçado, isso não foi nem comentado, mas eu acho 

que isso foi meio que um “trava” pra gente ir atrás de outros [professores do 

Centro de Educação] porque aqueles que são iguais à gente, que estão no 

mesmo barco, não se mobilizaram, como é que um outro, de uma outra área 

vai querer ajudar, ou ter tempo... Então, a gente nem pensou, na realidade. 

(PEG3) 

 

PEG3, em sua fala, evidencia a ideia de que não há identificação com os docentes do 

Centro de Educação. O fato de não estarem vinculados a um mesmo departamento os leva a 

não se perceberem como “iguais”. Sobre isso, PEG1 critica a estrutura administrativa da 

universidade, a quem atribui o fato de haver conflito em termos do que priorizar, uma vez que 

os docentes são vinculados a departamentos, e não a cursos. 
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[...] Eu não sei se é porque [os docentes] não têm como prioridade as coisas 

[do curso], tá certo? Então, no meu caso aquele curso era prioridade zero, era 

total e absoluta, sempre foi, sempre! Não foi de agora, sempre foi prioridade 

zero pra mim, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu acho que falta. 

Talvez seja uma questão mais institucional de você entender, por 

exemplo: na verdade, nós professores não somos professores de curso 

nenhum, nós somos professores de departamentos! Então, um professor 

abre a boca pra dizer: “Ah! Eu sou professor de Medicina!” “Não, você não 

é professor de Medicina! Você é professor do departamento de Anatomia, da 

disciplina de Anatomia, você é professor da disciplina de Anatomia, que é 

do departamento de Anatomia. Você é professor da disciplina Cirurgia, mas 

você não é professor de Medicina! [...] Eu vejo isso como super, 

absolutamente, negativo! Então, as pessoas em geral se arvoram pra dizer: 

“Eu sou professor de tal” – e, geralmente, pegam o mais importante, 

certo? – então, é aquilo ali... e não prioriza [o curso]. (PEG1, grifos 

nosso) 

 

A autonomia possui um sentido político no delineamento da identidade institucional, 

que se evidencia na organização do trabalho pedagógico. Na UFPE, tal organização tem se 

expressado de modo fragmentado em relação às licenciaturas. O relato de PEG1 é bastante 

elucidativo no que diz respeito à questão da identificação com o curso e, mais uma vez, 

percebemos que a área de conhecimento disciplinar é privilegiada em detrimento da área 

pedagógica, ou seja, os docentes vinculados a departamentos-âncoras que ministram aulas nas 

licenciaturas terminam não se identificando com as questões pedagógicas e, 

consequentemente, com os docentes vinculados aos departamentos do Centro de Educação. 

Em contrapartida, os docentes vinculados a departamentos relacionados à área pedagógica, 

mesmo legitimados pela política curricular em nível nacional, procuram ocupar espaços que, 

tradicionalmente, eram habitados pela área disciplinar. PLP3 resume essa ideia ao explicitar o 

que significou a reforma curricular no que se refere à disposição de conteúdos pedagógicos no 

currículo. 

 

[...] Eu acho que superar a gente supera, mas eu acho que ainda fica um 

ranço, né? que não deveria ter, mas o departamento tem um ranço com as 

disciplinas ofertadas pelo Centro de Educação. Sempre há essa, não é 

uma desconfiança, mas é uma... não é desconfiança, mas é... é como se a 

gente fosse pedir por espaço dentro da nossa grade pra disciplinas do 

Centro de Educação. Mas eu não vejo isso como... Na época realmente foi 

dramático, houve discussão dentro do departamento, lembro de várias 

reuniões, a gente discutia o mesmo assunto, mas depois que passou isso... 

Toda vez que você perguntar pra um professor de Letras o que ele acha, ele 

vai falar: “Não, porque a gente perdeu espaço, os alunos têm pouca 

teoria e mais prática”... Sempre vai ter essa visão... isso não interfere na 

relação de lá e cá não. (PLP3, grifos nossos) 
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Não apenas no momento da elaboração das diretrizes institucionais, mas em outras 

situações, percebemos a dificuldade de diálogo entre os departamentos-âncoras e os 

departamentos vinculados ao CE, refletida, por exemplo, no fato de não haver discussão entre 

os tais setores a respeito da forma como as disciplinas são ministradas. A atuação de cada 

professor vinculado a departamentos do CE termina ficando restrita à sala de aula e não há 

reflexão coletiva entre os docentes acerca das características específicas do profissional que 

está sendo formado. 

 

[...] De forma geral, é difícil, porque a gente não tem acesso àquilo que está 

acontecendo lá... Não tem um diálogo porque, às vezes, o professor quer dar 

uma mudada, as turmas são... é uma série de histórias de horários, de... mas a 

gente não tem um... E, de uma certa forma, se entende porque cada um 

está com tanta coisa pra fazer que... Imagine vir um professor de 

Didática tendo reuniões com a gente regulares pra poder ver como é que 

a gente pode conseguir... é muito difícil imaginar isso. [...] (PEG2, grifo 

nosso) 

 

Apesar de ainda existirem muitos embates entre os departamentos responsáveis pela 

formação docente, PLP1 e PLP2 explicitam tentativas de aproximação, por esforço 

principalmente de docentes vinculados ao CE, mas também a partir da atuação de professores 

do Departamento de Letras, especialmente os recém-contratados, que têm demonstrado menos 

resistência ao diálogo. 

 

Eu acho que agora está bem melhor, sabe? Eu acho que está bem melhor. 

Esforço de Zoraide [docente vinculada ao Centro de Educação] mais do que 

qualquer outra pessoa. E eu acho que também, o grupo de professores que 

entrou já entrou nessa corrente de diálogo. [...] Tem, eu acho que por esforço 

mesmo tanto de Zoraide, que faz a ponte, como de professores nossos [do 

Departamento de Letras] que, exatamente porque são novos na casa, que 

estão com esse pique todo e aí que não têm essa resistência toda, sabe? 

(PLP1) 

 

[...] Eu conversei com Zoraide quando eu estava na coordenação ainda e 

conversamos sobre a possibilidade de formar uma turma de PET
83

. Eu disse: 

“Você tem meu total apoio, o que eu, como coordenador, puder fazer, eu vou 

articular essa história toda para funcionar”. Eu sei que o PET funciona hoje 

ainda e, acredito que, muito bem. Eu não lembro de, nessa minha volta, 

perceber nenhum burburinho em relação a essa conexão de Letras e o Centro 

de Educação, nenhum. Parece que a coisa funciona eles lá e nós cá. Há uma 

distância velada, ninguém quer admitir, mas eu sinto que há uma distância e 

que Zoraide ainda trabalha sozinha. Eu acho que é possível mudar isso. 

(PLP2) 

                                                 
83

 O Programa de Educação Tutorial (PET), programa vinculado ao Ministério da Educação, é desenvolvido por 

grupos de estudantes, com a tutoria de um docente, organizados a partir de formações em nível de graduação nas 

Instituições de Ensino Superior do País orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão e da educação tutorial. 
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A partir da aprovação da Resolução CCEPE nº 12/2008, a necessidade de diálogo 

entre os departamentos-âncoras e o Centro de Educação tem se tornado mais evidente. Nos 

cursos investigados, identificamos que tal diálogo tem sido mais efetivo devido à existência 

de docentes que possuem um perfil profissional mais híbrido, ou seja, de maior articulação 

entre as áreas pedagógica e disciplinar, em decorrência de sua formação acadêmica ou de sua 

atuação profissional. PEG2, por exemplo, considera-se a “ponte”, “o próprio diálogo” com o 

Centro de Educação.  

 

O diálogo foi através dos colegas. Porque como estou no, ensino no 

EDUMATEC
84

. No mestrado, eu podia sentar com os colegas e, de uma 

certa forma, eu sou o próprio diálogo [risos] porque também eu estou 

fazendo a ponte: eu trabalho com Educação, com Didática. Então, desse 

ponto de vista, eu posso, de uma certa forma, ajustar, idealizar as 

metodologias. Acho que eu escrevi uma parte das Metodologias. Então, eu 

posso cuidar de uma parte... eu converso com os colegas. O que é mais 

Pedagogia, mais, assim, as outras disciplinas onde eu não estou com o 

conhecimento, é um pouco mais difícil, mas eu consigo. Bom, o próprio 

Batista [docente vinculado ao Centro de Educação, orientador desta 

pesquisa], eu posso falar com ele certas coisas. [...] Sim. Por quê? Por 

exemplo, PEG2 é professor do Departamento e também é professor do 

EDUMATEC. Então, muita coisa a gente consultou Abigail. Se eu não me 

engano também, Bárbara, que também é professora do... são formadas em 

Matemática e entendem também dessa parte pedagógica. São professoras do 

DMTE [Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino] e foram 

consultadas nesse sentido, principalmente, nessas disciplinas da parte 

educacional. (PEG2, grifo nosso) 

 

É a partir da disponibilidade para o diálogo (FREIRE, 1996) que algumas 

construções coletivas se tornam possíveis. No caso particular de Expressão Gráfica, por 

exemplo, os docentes do departamento-âncora contaram com a colaboração das Licenciaturas 

Diversas na busca por trazer uma maior visibilidade ao curso. Foi nesse diálogo que surgiu a 

ideia de uma formação em que o egresso possa atuar no Ensino Médio Integrado. 

 

[...] Um dos apoios que a gente teve foi também com o pessoal das 

licenciaturas, da coordenação das licenciaturas. Na época, com Cícero, e 

agora a gente tem umas interações boas com o professor Demetrius, que 

é o novo coordenador. [...] É... C[icero ajudou no sentido de tentar buscar 

os textos... de propor um... então, inclusive de ver como é que a gente podia 

entrar em alguns projetos, de aumentar um pouco a visibilidade do curso. 

Enquanto conteúdo, ele não tinha muita contribuição, mas enquanto 

licenciatura, porque o próprio coordenador das licenciaturas vai defender as 

licenciaturas, então, ele, de uma certa forma ajudou, e ele que evocou a ideia 

                                                 
84

 O Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica (Edumatec), vinculado ao Centro de 

Educação da UFPE, tem por objetivo a formação de mestres e doutores por meio da articulação dos campos de 

conhecimento da Matemática e da Tecnologia à área da Educação. 
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de: “Mas, vamos ver do lado do Ensino Médio Integrado, que talvez, 

vocês tenham uma.. uma...” [...] Então, foi lá. A gente foi na Secretaria da 

Educação, a gente começou a construir as coisas também com essa dica de 

Carlos. Então eu fui buscar as leis, a gente foi buscar também os 

responsáveis... (PEG2, grifos nossos) 

 

Foi em virtude do diálogo produtivo entre o departamento-âncora e o Centro de 

Educação que se tornou possível identificar outros campos de atuação profissional para o 

licenciado em Expressão Gráfica. Nesse sentido, a autonomia docente foi exercida de modo a 

encontrar novos caminhos, novas possibilidades, o que foi possível a partir da apreensão da 

realidade (FREIRE, 1996). 

Em relação à PROACAD, houve períodos em que os gestores a ela vinculados 

mantinham diálogos produtivos com os coordenadores de curso, mas também épocas de 

distanciamento em relação ao cumprimento de seu papel enquanto responsável por coordenar 

a política didático-pedagógica de ensino de graduação na UFPE.  

PEG3 e PAV2 criticam o fato de não terem recebido direcionamento acerca de 

questões específicas de seus cursos. PAV2 argumenta que o teor da orientação por parte da 

administração central está relacionado à formação acadêmica do docente que ocupa o cargo 

como gestor. 

 

[...] Porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar com todos e responder 

para todos... e não veem as especificidades. Por exemplo, aquilo que eu falei 

do bacharelado e da licenciatura... que, no início, eu achava que era igual, 

mas depois eu passei a ver que são coisas específicas até no projeto 

político-pedagógico. Eu tenho que fazer de uma forma uma licenciatura e de 

outra forma uma bacharelado. Então, tem as suas especificidades. E quando 

a gente procura, para gente ter as respostas, as pessoas respondem da 

mesma forma pra uma engenharia ou pra uma licenciatura. “E é desse 

jeito? Ele não está querendo aqui que eu seja específico? Ele não está me 

dando uma diretriz diferente? Eu tenho que seguir isso aqui que é 

diferente, por que a sua resposta é igual, se eu estiver fazendo um 

projeto pra uma engenharia ou pra uma licenciatura? Eu também 

quero respostas distintas! [...] E muitas pessoas também que estão, em 

cargos e que deveriam, muitas vezes, nos responder, dizer: “Ah! Estão 

fazendo isso por isso, por isso e por isso...”, diziam: “Ah! Não, estão fazendo 

porque tem que fazer!”. Então, a falta de respostas, também, eu acho uma 

coisa negativa... não só da nossa instituição, que a gente teve muita ausência 

de respostas, mas de uma coisa maior, do MEC! Muitas horas, a gente 

questionava e eles diziam: “Faça uma consulta formal”. E a consulta formal 

era simplesmente sentar e escrever no computador a perguntinha lá para o 

MEC. E era uma resposta completamente automática e que não dizia 

nada com coisa alguma. E eu dizia: “Isso aqui serve pro curso de 

Expressão Gráfica, serve pro curso de Biologia, serve pro curso de 

Letras, serve pra, serve pra qualquer um. Ele não respondeu olhando a 

minha especificidade, mas ele quer que escreva um projeto específico, 

falando de mim, mas ele não responde pra mim, ele responde pra 
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qualquer um. Então, isso eu achei um ponto negativo! (PEG3, grifos 

nossos) 

 

[A PROACAD] Não, nem influiu nem contribuiu! Eles não têm especialista 

lá. Se tiver alguém do Centro de Educação lá comandando, ele sabe alguma 

coisa [de reforma curricular]; se for do Centro de Artes, ele sabe alguma 

coisa; se for de Engenharia, ele sabe de engenharia, não é assim? (PAV2) 

 

No período da elaboração das diretrizes institucionais, no entanto, os gestores da 

PROACAD buscaram se aproximar dos cursos no intuito de compreender coletivamente as 

exigências legais em âmbito nacional relacionadas às reformas curriculares. A PROACAD 

atuou em parceria com o Fórum das Licenciaturas Diversas no sentido de conduzir o processo 

de criação de uma política de formação de professores na instituição a partir das diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de licenciatura. 

Após a aprovação da Resolução CCEPE nº 12/2008, período em que se intensificou a 

construção de PPC na UFPE, a PROACAD elaborou normativos internos que serviram de 

norteadores para as comissões de reforma. Os gestores vinculados a esse setor orientavam 

coordenadores acerca dos itens elaborados nos PPC antes mesmo de sua tramitação formal 

nas devidas instâncias da universidade. Além disso, emitiam pareceres acerca dos documentos 

elaborados, identificando as necessidades de ajustes ao PPC, de modo a zelar pelo 

cumprimento da legislação. 

 

[...] Teve uma coisa que o processo voltou, pedindo uma coisa, que foi bom, 

porque foi uma coisa que nós não tínhamos conseguido fazer antes, não 

tínhamos encontrado solução antes e que, quando eles [gestores da 

PROACAD] pediram... porque eles não pediram especificamente: “Faça 

assim!”, né? mas, assim, veio com uma palavra ampla que foi: 

“Flexibilizar mais.”, tá certo? Mas, quando a gente voltou a pensar pra 

atender, porque veio o parecer de que queria mais flexibilização. Mas 

quando nós fomos pensar o que poderíamos fazer para, de algum modo, 

atender isso, então a solução me pareceu muito boa! A solução que nós 

vimos me pareceu muito boa. (PEG1, grifo nosso) 

 

Além de colaborar discutindo e refletindo junto com os coordenadores e demais 

professores sobre como concretizar algumas idéias, levando em consideração a realidade de 

cada curso, a PROACAD promoveu encontros para discutir questões mais globais relativas às 

reformulações, como por exemplo quando convocou de coordenadores das licenciaturas para 

discutir formas de implementação do Estágio (componente curricular obrigatório, conforme 

estabelece a Resolução CNE/CP nº 01/2002), o que contribuiu para pensar em possibilidades 

de elaboração e implementação desse componente. 
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[...] Houve outro momento, que foi uma conversa que a Reitoria chamou 

todas as Licenciaturas [...] e chamou o Colégio de Aplicação pra discutir 

essa reforma das Licenciaturas. [...] Essa reunião era justamente pra dizer 

como iria funcionar o Estágio das Licenciaturas na UFPE. É porque era 

assim, tinham as Práticas de Ensino. Como iriam funcionar as Práticas de 

Ensino na UFPE. Basicamente, seria isso. E cada licenciatura trazia a sua 

particularidade. (PEG4) 

 

No exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa, a UFPE 

incorporou e ressignificou a legislação nacional, definindo sua política institucional para 

nortear as reformas curriculares de seus cursos de licenciatura. As questões apresentadas 

acerca do diálogo dos professores vinculados aos departamentos-âncoras nas diversas 

instâncias da universidade reforçam o nosso entendimento acerca da importância da 

participação docente nos debates como requisito indispensável ao exercício e 

desenvolvimento da autonomia profissional. 

 

 Diálogos com instâncias externas à UFPE 

 

No âmbito externo à UFPE, os sujeitos participantes da pesquisa dialogaram tanto 

com docentes vinculados a outras instituições públicas de ensino superior como, por razões 

específicas, buscaram negociações com o próprio MEC. Dentre as estratégias utilizadas, 

houve o diálogo construtivo por meio da participação em seminários interinstitucionais, 

oportunidade de compartilhamento de ideias relacionadas ao currículo que estava sendo 

construído, contribuindo para a ampliação das possibilidades de inovação por meio do contato 

com diferentes realidades encontradas em outras universidades no Brasil. 

 

[...] Fomos muito a seminários, e não somente aqui. Às vezes, tinham 

seminários interinstitucionais, pra ir apresentar. Eu me lembro de eu saindo 

daqui e mostrando a nossa matriz, a nossa ideia pra lá, pra Natal, escutar o 

que Natal estava trabalhando e trazia pra cá, pra confrontar. Com Natal, com 

a Paraíba fizemos isso em momentos diferentes, entendeu? [...] [As 

contribuições de olhares externos foram de] Uberlândia, de Fábio... teve 

também de George, de Minas Gerais. Aí teve também ainda de Minas 

Gerais, mas foi assim, muito particular, foi de apoio, né? “Ah! O que é? A 

gente está pensando isso aqui...”. Ela deu sugestões... Natal também foi 

seminário... [...] Eu escrevia muito pra lá [Universidade Federal do Paraná], 

porque eu conhecia muitos colegas da outra universidade, aí então eu me 

pautei muito em cima do currículo da Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba. Eu recebi o currículo deles, a gente olhou, discutiu, viu disciplinas. 

“O que é que é isso? O que significa parará?”, sabe? O de Minas... qual foi 

outro? Acho que de Minas Gerais, através da professora Helena, ela mandou, 

ela mandou [os programas de componentes curriculares elaborados]. [...] 

Para chegar, realmente, a ter um documento mais enxuto, a gente se pautava 
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também, pra ver: “Como é que eles estão pensando o direcionamento 

dessa disciplina, dessa área... como integrar isso?... (PAV1, grifo nosso) 

 

Bom... e aí, essas discussões foram em âmbito externo também, congressos 

externos, né? reuniões, grupos... (PAV3) 

 

Eduardo, que é um professor bem massa. É um dos tamporosos que, 

inclusive, acho que ele também foi consultado, se não me engano. (PEG4) 

 

No caso específico de Expressão Gráfica, os docentes que participaram das 

comissões de reforma curricular buscaram diálogo com outras instituições de ensino, tais 

como o IFPE e escolas que oferecem o Ensino Médio Integrado, no intuito de encontrar 

possibilidades de atuação profissional para o egresso. Nessa procura, identificaram que as 

vagas para ensinar Desenho estavam sendo ocupada por Arquitetos e Engenheiros. PEG3 

relata os caminhos trilhados que abriram possibilidades de atuação profissional. 

 

[...] E tinham concursos que – eu lembro que, na época que eu fui 

coordenadora, eu via editais de concursos e dizia assim: “Eita! Esse edital 

de concurso tem para a nossa área!”. Mas a pessoa que era formada em 

Licenciatura em Expressão Gráfica ou Licenciatura em Desenho e Plástica 

não podia concorrer. “Eu vou atrás de quem escreveu esse edital, eu vou 

nessas escolas!”... E foi aí também que a gente descobriu: “Oxe! Por que a 

gente não tem chance de fazer esse concurso?”... “Porque a gente nem 

sabia que vocês existiam!” [...] Quando eu ia nas escolas que dizia: “Por que 

o licenciado não pode fazer esse concurso?”... “Oxe, a gente nem sabia que 

esse curso existia!”. E quantos editais eu consegui quebrar!... Indo atrás, 

chamando pra reunião, me colocando à disposição... Quantas horas eu 

perdi, eu lembro... Marcavam uma reunião de onze da manhã, dava meio 

dia, meio dia e meio e não aparecia ninguém... “Não, bote pra outro 

dia”... e eu fazia: “Meu Deus, outro dia essa reunião, mas a gente está 

precisando...”. Então quando a gente precisa, a gente se submete. [...] Hoje 

eles avisam à gente: “Olha, vai abrir um edital assim e vocês já estão 

contemplados!”. Aqui abriu; acho que um em Feira de Santana, que 

também contemplou... Por quê? Porque já viram os outros editais... 

começam a ver. Porque os editais, a gente sabe, que muitos são replicados: 

“Ah, tal, o programa que cai é esse... estão chamando tais e tais formações... 

Ai! Por que estão chamando licenciados? Descobre aí o que é isso...”. Aí, 

descobriu e já replicou em outros, replicou em outros. Então, eles [os 

alunos] passaram a ver que eles tinham chance também em outros estados... 

no de Campina Grande, também, para licenciados. Então para eles, foi 

ótimo! (PEG3, grifos nossos) 

 

A não aceitação da realidade posta foi a mola propulsora para docentes vinculados ao 

departamento-âncora buscarem caminhos que viabilizassem e justificassem a existência do 

curso de Expressão Gráfica. O exercício da autonomia permitiu confrontar o instituído, 

reconhecer limites e encontrar as possibilidades de atuação e, a partir disso, transformar o 

social, em meio a embates e resistências. Esse processo não teria sido possível sem diálogo. 
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Ainda em relação ao curso de Expressão Gráfica, encontrar possibilidades de atuação 

para o profissional egresso não era o suficiente para a manutenção do curso, mas seria 

necessário dialogar com o MEC no intuito de encontrar caminhos viáveis para a formalização 

do curso. Os docentes acreditaram na possibilidade de convencimento acerca da necessidade 

do curso e aceitaram elaborar um dossiê, o que despertou no MEC o interesse pelo diálogo, 

abrindo portas para a permanência do curso. 

 

[...] Então, muitas coisas... até ir pra Brasília, né? Que, numa dessas 

conversas [com a PROACAD]: “Não, não vai ter jeito o curso, o curso vai 

fechar... tem alguém que tem interesse, que quer escrever?”. E a gente 

escreveu um dossiê e mandou pro MEC e fez... e o negócio andou tanto 

que acabaram ligando pra gente e dizendo: “Agora venham, que a gente 

quer conversar com vocês sobre esse curso! Que curso é esse que chegou 

esse papel na mão da gente?”. Então, até isso! Se a gente tivesse entrado pela 

porta mais fácil, não tinha aparecido isso! [...] O MEC aguardava uma 

resposta. Eu lembro que a gente preparou o dossiê e, numa das conversas 

com o MEC, eu me propus a ir explicar a necessidade do curso e porque o 

curso... E, aí, nessa... “Ah! Ela está se colocando tão à disposição, então 

venha explicar!”. E eu levei os dossiês e saí entregando aonde eu pude 

em Brasília. E depois de um ano, foi que uma das pessoas que receberam, 

caiu realmente nas mãos de quem devia ter caído e aí chamou para uma nova 

conversa. [...] E quando a gente mostrou lá em Brasília, na primeira reunião: 

“Ah! Serve pra isso e vai dar nisso e está aqui o dossiê...”. “Ok, então 

trabalhem agora dentro dessa perspectiva e o curso consegue se manter. 
Vamos correr para poder fazer...” E a gente nem acreditou: “Oi, e é assim? 

E a gente consegue?”. “É... agora tem pouco tempo porque já tem que 

ter um projeto pedagógico pra esse novo aqui. Esquece o antigo e vamos 

começar agora desse”. E foi aí que a gente voltou pra poder correr atrás 

do prejuízo! (PEG3, grifos nossos) 

 

Mais uma vez, foi na identificação das possibilidades que os docentes vinculados ao 

departamento-âncora encontraram caminhos que levassem ao atingimento de seus objetivos. 

O fato do MEC ter se mostrado aberto ao diálogo, permitindo que o curso justificasse a 

necessidade de sua existência, foi a atitude suficiente para que os docentes enfrentassem os 

desafios a eles postos, atuando de forma autônoma. Tal postura docente aproxima a 

universidade de sua identidade histórica enquanto instituição social (CHAUI, 1999), provida 

de autonomia do saber, a partir do momento em que se torna mais atuante, confrontando o 

instituído, o que contribui para a realização de seu papel propositivo enquanto agente de 

transformação social. 
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7.2.4. Trato com a legislação 

 

A partir dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa, analisaremos neste item os modos 

como os participantes do processo de reformulação curricular trataram a legislação, uma vez 

que a postura assumida frente às determinações legais também evidencia o grau de autonomia 

exercido. As formas de lidar com os dispositivos legais foram variadas, desde a não 

apropriação de seu conteúdo até ao acolhimento crítico, passando por posturas de atendimento 

ao instituído permeado por movimentos de resistência. 

 

 Posturas de não apropriação do conteúdo da legislação 

 

Durante o processo de reformulação curricular, alguns docentes optaram por não se 

apropriar do conteúdo da legislação ou por não participar de modo efetivo dos momentos de 

definições relativas às diretrizes curriculares nacionais, conforme podemos observar nos 

relatos a seguir. 

 

[...] eu peguei as grandes discussões e foi das cargas horárias, pra poder 

planejar as disciplinas: “O que é que se vai colocar nesse novo currículo?” 

Tinha professor que não queria nem ler aquilo... a documentação do 

MEC, eles não queriam: “Porque aquilo ali é um saco!”, eles diziam. 

Está entendendo? Ele era um professor de [nome do componente curricular 

da área disciplinar] e o que é que estava interessando a ele isso? Nada! Ele 

ama aquela coisa dele, e acabou! (PAV2, grifo nosso) 

 

[...] Esse documento que você falou, que é da universidade, que é nosso e 

que foi produzido depois da exigência nacional, da legislação... e a 

universidade veio e se adequou, então, infelizmente eu não... Como eu disse, 

eu era verde. Eu cheguei aqui... não lembrava... não, não lembro. [...] 

Não se discute [risos] Não se discute. Sinceramente, não se discute. Eu estou 

aqui, estou me sentindo falando mal do curso e das pessoas, mas eu estou 

sendo sincera, né? eu estou sendo sincera. [...] Nesses núcleos, nessas 

instâncias, sim, porque essas pessoas estão ali aprovando o documento e elas 

aprovam porque elas têm conhecimento do que está na lei que está em 

vigor, do regimento, enfim. Esse núcleo pequeno, sim, mas o núcleo 

grande, não. (PLP4, grifo nosso) 

 

As falas apontam para o desconhecimento tanto relacionado à legislação nacional 

quanto à institucional. As diferentes razões expressas nos depoimentos (falta de interesse, 

pouco tempo enquanto docente na instituição e não participação nas instâncias de deliberação) 

demonstram um envolvimento pouco efetivo durante o processo de reformulação curricular.  

A não apropriação do teor das discussões levou, inclusive, a desvios interpretativos 

relativos à legislação. Em alguns momentos, as diretrizes do MEC foram entendidas como 
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normas a serem cumpridas de modo a impedir a concretização de ideias do grupo, uma vez 

que existiam determinações a serem consideradas. Contudo, por vezes, foram evidenciados 

desvios de interpretação, como podemos observar na fala de PAV2. 

 

Olhe, o entrar num consenso, eu não acho que é entrar, é que tinha uma lei 

que determinava a carga horária... entendeu? era uma lei que determinava 

a carga horária! Então, a gente tinha que cortar algumas coisas! [...] Tinha 

um limite! Por exemplo, vamos supor que dissesse assim: “Só tem 200 pra 

parte específica!”. Tinha que ficar nas 200 horas. Então: “O que é que é mais 

importante?”. Aí é que vinha a briga, entendeu? Porque cada professor que 

quisesse uma carga horária quilométrica! (PAV2) 

  

A percepção de que a legislação estabelecia limites máximos de carga horária 

destinada à área disciplinar foi um desvio de interpretação. Tal postura de desconhecimento 

acerca do debate que envolve a legislação não foi evidenciada apenas por aqueles que não 

participaram da elaboração dos PPC.  Em alguns casos, mesmo quando se tratou das 

comissões de reforma, a tarefa de se identificar os encaminhamentos necessários a partir das 

diretrizes curriculares foi terceirizada para o setor de assessoria técnica (SEAP), que ficou 

responsável por se apropriar do debate, fazer levantamento das exigências legais e repassar 

para as comissões. 

 

 [...] Aí, se você quiser alguma coisa da parte burocrática, vai ter de correr 

atrás mesmo, de conhecer as leis e tudo mais... e a gente não conhecia. 

Então, vocês [o SEAP] foram fundamentais para que a gente pudesse 

conhecer mais as leis e, enfim, entender mais o que o MEC queria. Eu acho 

que a gente sabia o que é que o curso de cada um precisava. [...] Vocês que 

têm ajudado a gente a ter contato com o material. (PLP2, grifo nosso) 

 

Então, isso é aquilo que Roberta [técnica em assuntos educacionais do 

SEAP] fez pra gente. Ela fez um apanhado do que precisava fazer e a 

gente seguiu. (PLP3) 

 

A partir do relato de PLP2, podemos afirmar que a atitude de delegar a 

responsabilidade de apropriação dos normativos legais está relacionada com o fato dos 

docentes entenderem o estudo da legislação com algo da dimensão burocrática. A não 

apropriação desses conhecimentos teria acarretado a assunção de tarefas de reforma curricular 

restritas à distribuição de cargas horárias por disciplina, como insistentemente repetido. Tal 

postura não contribuiu para o desenvolvimento da autonomia docente, que envolve o 

exercício interpretativo e a tomada consciente de decisão (FREIRE, 1996) e que requer um 

posicionamento político que norteará a busca criativa por caminhos e possibilidades de 

atuação. 
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 Posturas de apropriação da legislação como uma norma impositiva 

 

Nos depoimentos colhidos, identificamos que alguns docentes desconsideraram o 

contexto do debate em que as diretrizes curriculares nacionais foram elaboradas, o que os 

levou a enxergar a legislação como um documento imposto por instâncias superiores, o qual 

apresenta limites à tomada de decisão a respeito dos conteúdos curriculares a serem 

contemplados. 

 

[...] Eu não lembro exatamente quando o MEC mandou que nós fizéssemos a 

reforma [risos], aí você tem que ver a lei porque minha memória está bem 

seletiva. Olhe, faz tempo! Faz muito tempo que o MEC mandou que as 

universidades fizessem as reformas das suas licenciaturas. [...] Então, a 

lei... foi lei, não? A resolução nacional, bom, ela veio pra nos obrigar a 

fazer isso, certo? Ok! Não seria ruim sermos obrigados, mas assim, tipo, 

não seria de todo ruim se eles não fizessem amarrações de difícil 

implementação. Porque você sabe que a resolução vem bem amarradinha. 

[...] (PEG1, grifos nossos) 

 

O teor do comentário nos permite compreender que a docente se colocou na condição 

de cumpridora de determinações advindas do MEC, como se a possibilidade de participação 

no debate não tivesse existido. Nesse sentido, as mudanças curriculares foram realizadas por 

mero atendimento a determinações legais, sem expressar a existência de um propósito 

compartilhado. 

 

[...] as Práticas de Ensino mudariam, porque elas seriam desfragmentadas 

por conta da Lei das licenciaturas... teria que ter Metodologia, Estágio e 

TCC, né? (PEG4) 

 

[...] A gente tinha que usar aquilo [as diretrizes curriculares], né? Porque se 

a gente saísse por uma tangente que não levasse àquilo, a essas leis, a 

gente ia estar fora e a gente ia ter que reescrever [risos]. Então, a gente já 

baseou, muitas das coisas a gente tirava os textos, né? os parágrafos e 

montava e dizia: “Olha, tem que estar de acordo com isto aqui”, né? De 

repente, a gente montava muitas tabelas e, nas tabelas, colunas já tinham 

que ser preenchidas daquela forma, como dizia a lei... e a gente foi 

seguindo... (PEG3, grifos nossos) 

 

[...] Eram cinco Metodologias e reduzimos para três, mas isso tudo dentro do 

que determinava a lei, né? as normas de carga horária. A gente não colocou 

nada abaixo da carga horária exigida como licenciatura pelo próprio 

Centro de Educação, pelas próprias Licenciaturas Diversas, né? [...] 

(PAV3, grifo nosso) 

 

O não acompanhamento do debate em âmbito nacional e institucional dificultou a 

reflexão a respeito do que estava proposto legalmente. Contudo, mesmo tendo a percepção de 

que a legislação é imposta, a construção curricular não se fez de modo acrítico, desprovido de 
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uma postura política. Ao considerar que as diretrizes apresentavam-se como “amarras” e, 

consequentemente, ao contemplar no currículo apenas o mínimo estabelecido legalmente no 

que se refere aos conteúdos pedagógicos, os docentes assumiram uma posição frente ao 

instituído. PLP3 e PAV1 declaram expressamente um posicionamento que revela 

discordância. 

 

[...] a gente sentou e leu várias vezes o que tinha, não concordamos 

com muita coisa, mas tínhamos que seguir aquilo. (PLP3) 

 

[...] A própria formação, o próprio bojo da estrutura mesmo curricular 

era do MEC. Não podíamos... até pensávamos em fazer alguma coisa 

assim... mas a gente dizia: “Não, não! Tem que seguir esses 

parâmetros, né?” [...] (PAV1) 

 

Na mesma direção de discordância do que foi estabelecido legalmente, PEG1 faz 

uma crítica por considerar que a resolução que institui as diretrizes nacionais para a área 

disciplinar permite maior autonomia em relação à voltada para as licenciaturas. A docente 

considera que uma resolução que detalha as horas para cada componente curricular, tal como 

a Resolução CCEPE nº 12/2008, é “caquética” e, consequentemente, limita o exercício da 

autonomia.  

 

A legislação em termos das disciplinas de conteúdos específicos, ela não 

mexia em relação aos conteúdos, não! O conteúdo era o que você 

quisesse. Então, não era como há 25 anos que dizia assim: “você tem que...” 

como foi com as disciplinas pedagógicas. Há 25 anos, quando eles 

faziam... pra o MEC dizer: “O curso tal...” as resoluções diziam assim, 

chegavam na minúcia de dizer: “90 horas de técnicas industriais”. Eu estou 

dando esse exemplo porque nós passamos, antes, muitos anos amarrados 

porque tinha uma disciplina chamada Técnicas Industriais porque, na 

resolução caquética [risos], estava escrito que tinha que ter 90 horas de 

Técnicas Industriais, tá certo? E tinha que manter, tinha que manter 

senão não aprovava o diploma, senão não registrava o diploma, né? 
Então, essa resolução nacional, com relação às matérias específicas, elas 

não... não diziam nada como era que você tinha que fazer, certo? Pra mim, a 

intenção era a de que, quando você escrevia o projeto pedagógico, você 

dizia a que veio e as instâncias superiores que fossem examinar tinham 

que ter competências pra ver se aquilo que você estava dizendo estaria 

contemplado ali. [...] Mas a da UFPE é reflexo, né? Deixa eu ver aqui [a 

professora começa a folhear a resolução 12/2008 e encontra, rapidamente, 

um exemplo do que pretendia mostrar]... Pronto, por exemplo, não vem 

assim? Olha [lendo]: “Bloco da Prática como componente curricular: deve 

compor o projeto pedagógico de cada curso de licenciatura, estando presente 

desde o início do processo formativo e estendendo-se” e tarará. 

“Metodologia de Ensino da área específica do curso de licenciatura, com 

carga horária mínima de 180 horas.” Então, aqui tem, você está dizendo 

que tem que ter no mínimo 180 disso! [volta a ler]: “Avaliação da 

Aprendizagem, com carga horária de 60 horas”. Está dizendo quantas 
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horas! [lendo novamente]: “Didática, com carga horária de 60 horas. Bloco 

do Estágio...”. Está dizendo quantas tem que ter, entendeu? Então, para 

o grupo das disciplinas pedagógicas, a resolução veio... trazendo a 

quantidade mínima de carga horária de cada bloquinho, entendeu? [...] 

Ela dá certinho o que você precisa fazer. Ela te faz a divisão da carga 

horária, então aquilo, mesmo sendo uma imposição, você ainda tinha... por 

exemplo, a gente tinha 1800 horas no mínimo de disciplinas que a gente 

tinha que ofertar teóricas, componentes do perfil do curso. E aí dentro das 

1800, a gente não ficou só nisso, a gente sempre ultrapassou. (PLP3, 

grifos nossos) 

 

A docente comenta sobre a legislação institucional como se ela tivesse sido um 

documento imposto, não levando em consideração que a resolução da UFPE foi elaborada 

coletivamente e que o que está registrado nela foi a maneira encontrada coletivamente para 

atender às diretrizes nacionais, implementando uma política interna acerca da formação de 

professores. 

A seleção dos conteúdos curriculares não envolve apenas a questão pedagógica, mas 

possui uma dimensão política, que norteia a decisão acerca dos conhecimentos que serão 

priorizados em detrimento de outros. O fato de contemplar no currículo apenas o mínimo 

estabelecido para os conteúdos pedagógicos, os docentes estão reivindicando um “espaço” a 

ser ocupado pelo campo disciplinar, por eles considerado como mais legítimo. 

 

 Posturas de apropriação da legislação, com movimentos de resistência 

 

As falas de alguns docentes evidenciam o confronto entre diferentes concepções 

acerca da formação docente. Os movimentos de resistência à legislação se revelaram, 

essencialmente, quando houve a tentativa de garantir um maior espaço no currículo para os 

conteúdos disciplinares da área de referência. Por discordarem das determinações legais – que 

foram percebidas como limitadoras da elaboração curricular pretendida –, os docentes 

identificaram possibilidades de imprimir no currículo as suas concepções formativas, a 

despeito do que foi estabelecido legalmente. 

 

Olhe, eu acho que a gente aceitava, no final! Tentava, realmente. Eu não sei 

se houve momento de dificuldade de a gente querer rejeitar aquilo. Não! Até 

sim, né? em termos de estrutura. Queríamos ser mais autônomos, ter 

menos essa fatia pra Educação [risos] e mais pra cá, pra gente ser mais... 

entendeu? Tinha essa dificuldade, mas a gente se adequou sempre, porque, 

se não, não era aprovado. Era esse o raciocínio. (PAV1) 

 

Bom, tem umas coisas que a gente não mexe, é difícil de alterar. Ela [a 

legislação] manda fazer! De uma certa forma, pra um curso ser 

aprovado, a gente tem que se enquadrar naqueles dados dados pela 
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legislação... de quantidade de horas, de quantidade de atividade 

complementar... tem um monte de coisa que está lá e, se a gente quer 

aprovação – sobretudo, pra um curso que está sempre em cima do muro, 

pronto pra cair pra um lado ou pro outro –, a gente não vai tentar... Bom, de 

forma geral, eu sempre falo isso: se você quer, de uma certa forma, 

criticar o sistema ou... expressar que você discorda do sistema, tem que 

primeiro entrar no sistema. Falar de fora não adianta, eu acho que não tem 

peso. Então, a gente está achando que as exigências em termos de publicação 

são enormes, mas quem publica é que pode dizer isso, quem não publica, 

obviamente, que vai achar até: “Não... porque a gente...”. Mas, então, de 

uma certa forma, a gente entrou no quadro no máximo que a gente 

podia, procurando sempre flexibilidade, ver onde a gente podia 

encontrar flexibilidade naquelas exigências pra poder, bom, adequar, 

assim, a formação com o que a gente queria formar... (PEG2, grifos 

nossos) 

 

PEG2 denominou de “flexibilidade” a tentativa de encontrar nas diretrizes 

possibilidades de ampliar o espaço dedicado aos conteúdos disciplinares, de modo a melhor se 

adequar à formação que se pretendia promover. Quando o foco está no conteúdo disciplinar, 

essa formação está ancorada no modelo da racionalidade técnica, o que revela uma 

concepção reducionista de formação docente (PASSOS, 2007). Tal formação, pautada no 

conteúdo disciplinar, pode ser percebida na fala de PLP3. 

 

[...] A resolução como está diz que aquelas duzentas horas de atividades... 

Práticas... A gente acreditava que essas horas tinham que ser 

distribuídas dentro do departamento, como disciplinas do nosso 

departamento e a gente não aceitava o por que disso ter que vir imposto 

de uma discussão que envolvia todas as licenciaturas, entendeu? Foi 

mais com relação a isso [a discordância]. Tanto porque no documento do 

MEC mesmo não diz que tem que ser aquelas horas preenchidas só por horas 

práticas ou pedagógicas não. No documento não está, mas como saiu a 

resolução. (PLP3, grifos nossos) 

 

Ao se distanciar de um propósito formativo voltado para a garantia da identidade 

profissional do professor, PLP3 prioriza o conteúdo disciplinar e critica a decisão expressa na 

resolução institucional de contemplar como atividades acadêmico-científico-culturais apenas 

aquelas que estejam articuladas “com o processo formativo global do professor” (Resolução 

CCEPE nº 12/2008, Art. 20). Para contestar o dispositivo legal estabelecido na UFPE, 

argumenta que, nas diretrizes nacionais, não está explícita essa necessária articulação 

(Resolução CNE/CP nº 2/2002, Art. 1º).  

Em diversas situações, as diretrizes curriculares foram entendidas como uma 

determinação a ser cumprida. Ao discordar das imposições legais, os docentes vinculados aos 

departamentos-âncoras procuravam possibilidades de contemplar seus interesses e 

concepções, em atitude de resistência ao instituído. “O currículo está estreitamente 
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relacionado às estruturas econômicas e sociais mais amplas, o que torna um campo de luta em 

torno de valores, significados e propósitos sociais” (GUEDES, 2012, p. 31). 

 

 Posturas de acolhimento crítico da legislação 

 

Consideramos como acolhimento crítico quando as posturas de docentes estiveram 

voltadas a interpretar a legislação com o objetivo de compreender o que estava sendo 

proposto, na tentativa de atribuir significado ao conjunto de conteúdos a serem contemplados 

nas estruturas curriculares elaboradas, a fim de que os conteúdos estivessem presentes no 

currículo de modo articulado. 

 

Tinham esses entraves, do tipo, vamos supor, uma carga horária de Estágio 

grande, que a gente tinha que distribuir, tinha que... “E como é que vai 

contemplar? E o que é que vai ter em relação a esses...”. Primeiro, tem 

aquela coisa, literalmente, a quebra do paradigma! Você tinha 2 disciplinas, 

com uma carga horária muito grande, que, de repente, são desfragmentadas 

em 3 coisas! E que não é só em 3 coisas, mas, assim, 2 disciplinas que vão 

ter que virar 4 de Estágio, tantas de Metodologia e 2 de Trabalho de... TCC. 

Assim, houve esse questionamento da carga horária, só que depois, 

quando a gente começava até a questionar, assim, era inumano o que a 

gente fazia em Prática de Ensino! Então, assim, o aluno tinha que estudar 

as teorias, tinha que fazer a monografia, que não era obrigatório, mas o 

curso... conduzia o aluno a fazer e, além disso o Estágio. Então, assim, era 

muita coisa pra dar conta num semestre só... e de todas as dimensões do que 

era a estrutura a direcionada ao tempo prático do próprio Estágio. Então, 

depois de um tempo, a gente foi entendendo algumas coisas. Não vou 

mentir que, assim, se você me perguntar do que é que eu lembro exatamente 

das coisas com que a gente concordava e discordava, eu não lembro, mas 

teve coisa que a gente questionava, mas eu acho que a gente não... [risos] ali, 

a gente tava mais na coisa, assim: “O que é que a gente pode fazer pra 

atender?”. [...] (PEG4, grifos nossos) 

 

Apesar de, em alguns momentos, os professores terem considerado a legislação como 

uma norma a ser cumprida, por vezes, havia discussão e reflexão a respeito do sentido 

daquelas diretrizes. Essa reflexão permitia aos professores modificarem seus posicionamentos 

iniciais acerca da questão e passarem a concordar, por encontrarem sentido na concepção de 

formação docente expressa legalmente. 

 

Eu acho que a gente fez o dever de casa. De uma certa forma, a gente achou 

flexibilidade dentro da lei, porque, apesar de dizer: “São 360 ou 400 horas de 

prática como componente teórico”.... a gente conseguiu criar uma 

metodologia que não são Metodologia 1, Metodologia 2, como existia. A 

gente tem uma Metodologia mais no ensino da Geometria, uma Metodologia 

mais no ensino do Desenho Técnico, uma Metodologia na Integração das 

Tecnologias no ensino, a gente tem uma mais que é ligada mais à Produção 
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de Modelos e Maquetes... enfim. [...] Eu acho que as orientações do MEC, 

elas têm um certo sentido. Claro que tem também toda a questão de 

lutas políticas entre diversos grupos de professor, do pessoal de 

Educação, pessoal das disciplinas duras que, bom, que cada um está 

tentando puxar um... mas, mesmo assim, eu acho que o que funda 

teoricamente, cientificamente que justifique essas escolhas que existem, 

não é um negócio aleatório, faz sentido. Não é um cara que chegue e que: 

“Não, eu vou fazer isso e isso aqui...”. (PEG2, grifos nossos) 

 

A incorporação das diretrizes não foi compreendida por PEG2 como um mero 

deslocamento de componentes na estruturação curricular, em que os conhecimentos 

pedagógicos passaram a ser diluídos ao longo do curso e não mais apenas no último ano de 

formação, mas buscou a articulação efetiva entre os saberes disciplinares e os saberes 

pedagógicos na prática educativa.  

A política educacional, apesar de ter papel importante no delineamento das propostas 

curriculares, não tem o poder de garantir a efetivação de tal articulação porque “[...] um 

currículo não é uma especificação que se limita a ser implementada na aula. O currículo 

necessita ser sempre interpretado, adaptado e, inclusive, (re)criado [...]” (CONTRERAS, 

2012, p. 131). Ao buscar no currículo pontos de intersecção entre a área disciplinar e a área 

pedagógica, os docentes encontraram na legislação possibilidades de contemplar as 

especificidades da formação na área de referência de modo articulado com a questão 

pedagógica, direcionando o conhecimento disciplinar ao seu propósito formativo, ou seja, 

dialogando com a profissão docente. 

Ao firmar parcerias no campo de atuação profissional para a realização de estágios, a 

legislação, naquele momento, foi concebida como um documento que apresentava limites e 

possibilidades, servindo de norteador dos vínculos estabelecidos. 

 

Pronto. Uma coisa que eu acho que foi muito legal... eu acho assim, a gente 

aprende muito mais fazendo do que... não necessariamente, a gente sabe e 

vai aplicar aquilo e vai colocar tudo... não. Muita coisa a gente não sabia... 

pronto, quando a gente começava a... pronto, esse negócio da Secretaria do 

Estado, eu disse: “PEG3, tu sabias que existia esse documento?” “Não, sabia 

não. Então, peraí, vamos pegar esse documento.” E daqui a pouco, a gente, 

pelo documento... ele cita outro documento, aí você... aí, depois vai ver que 

determinadas coisas não são possíveis, determinadas coisas têm que 

funcionar de determinada maneira. Então, por exemplo, tinha a história do 

estágio, mas existe uma Lei do Estágio. E ela teria que ser... o projeto teria 

que se adequar a essa Lei do Estágio. Então, tudo lá teria que estar muito 

bem explicitado. Então, tudo isso foi incorporado quase de uma vez. Então, 

uma coisa... descobria uma coisa e... descobria e... daqui a pouco, tinha mais 

coisa embaixo e foi puxando. Então, eu acho que, do que eu pude ver, do que 

a gente pôde discutir lá, a gente procurou, dentro do tempo que a gente tinha 

[risos] e dentro do que a gente podia, se abarcar dessas leis. (PEG4) 
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Por vezes, os dispositivos legais foram utilizados como recurso argumentativo, como 

foi o caso de Expressão Gráfica, em que PEG2 buscou embasar seu argumento acerca da 

necessidade de existência do curso, encontrando uma justificativa na legislação, 

reivindicando, inclusive, a elaboração de novas diretrizes para nortear o funcionamento de 

recentes cursos técnicos, que apresentam características específicas. 

 

[...] Eu fiquei olhando, sobretudo, do ponto de vista nacional... a LDB, como 

é que ela estava... onde a gente se encaixava na LDB. Então, eu olhei os 

programas, a LDB também do ponto de vista dos programas, dos conteúdos 

que estão sendo ensinados no Ensino Médio, bom, o Ensino Básico, para ver 

onde tinha Expressão Gráfica nesses conteúdos, e fui ver também as leis em 

cima... as resoluções em cima do Ensino Médio Integrado, onde a gente tem 

o espaço. O MEC, ele não quer escrever novas Diretrizes Curriculares... 

eu acho que tem que ter... porque, bom... mas o que é que ele vai fazer? 

São 185 cursos técnicos diferentes dados nas escolas públicas, o que é 

que ele vai fazer com isso? Como é que ele vai regulamentar, organizar 

esses conteúdos? Então, a gente.... o conteúdo da gente, ele transversaliza 

vários cursos técnicos, porque o Desenho Geométrico vai aparecer em 

muitos cursos técnicos porque ele tem a ver com Desenho de Moda, tem a 

ver com Design, tem a ver com Computação Gráfica, tem a ver com 

Arquitetura, tem a ver com Mecânica... tem muitas situações onde o 

Desenho faz sentido. (PEG2, grifos nossos) 

 

[...] As pessoas da área de Expressão Gráfica, a gente vem combatendo isso 

porque, como não existe uma obrigatoriedade, a gente não tem 

parâmetros para o ensino da Expressão Gráfica, então, a gente se apoia 

no que a gente entende que é importante, como também nos parâmetros 

de Matemática, na parte de Tecnologia, que é a parte de Física, a gente pega 

elementos também de Artes pra justificar... porque estamos apoiados 

nesses parâmetros, entendeu? esses parâmetros não são obrigatoriedades, 

mas sim parâmetros! [...] (PEG4, grifos nossos) 

 

PEG4 buscou referências na legislação de outras áreas para justificar a necessidade 

do curso de Expressão Gráfica no intuito de encontrar em tais dispositivos um espaço que o 

legitime, já que não existem diretrizes curriculares nacionais específicas para o curso.  

Vale salientar que, apesar de reconhecer que as diretrizes são um modo de legitimar 

um espaço, quando se trata do conteúdo pedagógico, os docentes não consideram que o 

espaço conquistado seja legítimo, o que justifica sua postura de resistência ao instituído, na 

tentativa de reproduzir no currículo o status de superioridade que o conhecimento disciplinar 

tem em relação ao pedagógico. 

Quando o “diálogo” com a legislação foi mais efetivo, os docentes passaram a 

refletir sobre os desdobramentos do que estava proposto, chegando a, inclusive, tecer críticas 

relativas às dificuldades de implantação. 
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[...] Acho que tem coisas que precisam de ajuste, coisas que a gente tem que 

adaptar à realidade... Porque a legislação vale pro país todo, mas cada 

instituição tem sua realidade, tem seus alunos, tem seus professores... 
Então, eu acho assim: que, no geral, é bom, no geral é bem intencionada, 

sabe? a lei é bem intencionada. Agora, eu acho que tem que adaptar a cada 

realidade, sabe? (PLP1, grifo nosso) 

 
Todo mundo metia o pau na legislação! Porque a legislação, realmente, ela 

vem fria, ela não se adéqua à realidade. A discussão era em cima disso: 

“Como é que ela exige isso e não dá isso? Não abre concurso pra 

professor?” [...] Eles [os professores do departamento-âncora membros da 

comissão de reforma] primeiro, tiveram reuniões pra explicar a legislação, 

que eu não me lembro... pra dizer da carga horária e era uma grita de todo 

tamanho contra o MEC porque aquilo era um absurdo, não é? – e tinham 

umas coisas que eram absurdo mesmo! – e o pessoal também achava que o 

Centro de Educação não tinha condição de dar aquelas disciplinas 

porque eles não tinham ninguém formado na área pra fazer! [...] (PAV2, 

grifos nossos) 

 

PAV2 reconhece a necessidade de adaptação da lei à realidade local e alerta para as 

dificuldades de cumprimento das exigências legais justificando que o Centro de Educação não 

contava, em seu quadro de professores, com uma quantidade suficiente de profissionais da 

área disciplinar. Contudo, de certa maneira, os professores vinculados ao departamento-

âncora estavam se eximindo de contribuir para a formação pedagógica, pois atribuíram apenas 

ao CE a responsabilidade em relação a certos conteúdos, desconsiderando a possibilidade de 

parceria na formação. Inquietação semelhante, que evidencia dificuldades relacionadas às 

condições de oferta dos componentes curriculares previstos em lei, também é apresentada por 

PEG1. 

 

[...] Então, veja, os especialistas... os especialistas dizem que precisa... 

considerando que eles estão cheio de boas intenções, considerando que eles 

acreditam que aquilo ali é o melhor, então, vamos acreditar nisso [risos]. 

Agora, certas amarrações, na prática, principalmente na nossa vivência, 

era um complicador você amarrar algumas coisas, por exemplo: as 

Práticas de Ensino, as Práticas de Ensino são disciplinas muito... Prática 

de Ensino de! Pra você ensinar Prática de Ensino de, você tem que tanto 

ter a formação pedagógica quanto ter a formação daquela área! É 

Prática do Ensino de tal coisa! Como é que você vai dar Prática de Ensino de 

alguma coisa se você não sabe o que é aquela alguma coisa?! Então, de 

quem é esse professor?... (PEG1, grifos nossos) 

 

Nas reuniões das comissões de reforma curricular, eram frequentes os momentos em 

que os professores verificavam a existência de situações na universidade que dificultavam a 

implementação da legislação, a exemplo da necessidade de contratação de professores. PEG1, 

ao considerar que a legislação apresenta “amarras”, coloca em questão a formação acadêmica 

dos formadores.  
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Tal problemática tem sido administrada pelos cursos de licenciatura sem, contudo, 

serem encontradas soluções práticas oriundas do diálogo próprio de uma gestão 

compartilhada (departamentos-âncoras e Coordenação das Licenciaturas Diversas), em que os 

co-responsáveis pela formação de professores encontrariam caminhos para a necessária 

articulação entre os conhecimentos pedagógicos e disciplinares.  

Na tentativa de dar conta dessa articulação, ressaltamos duas iniciativas: 1) o 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, vinculado ao Centro de Educação (DMTE/CE) 

tem tido o cuidado de estabelecer em Edital de Concurso para provimento de vaga de 

professor para a Prática de Ensino (Estágio Curricular) a exigência de ser portador de diploma 

de graduação na área específica e formação em nível de pós graduação lato sensu em 

Educação e áreas afins; 2) No PPC do curso de Artes Visuais está registrado que uma das 

condições para a implantação do novo currículo seria a contratação de dois professores: “um 

para a área de Fundamentação Teórica e outro para a área de História da Arte, ambos 

contemplando a área pedagógica” (UFPE, PPC Artes Visuais, p. 61, grifo nosso). 

Não apenas no âmbito da gestão macro dos cursos, mas também na atuação 

individual dos professores, os desdobramentos da legislação refletem o nível de autonomia 

exercido pelos envolvidos. 

 

[...] A autonomia que a gente tem, como a gente não é um cursinho de 

inglês, né? somos uma instituição com regras próprias em nível superior e 

toda essa história que precisa contemplar pesquisa, extensão... Acontece que 

a gente tem diretrizes, minimamente... que são compartilhadas, né? 

existem diretrizes que norteiam o mínimo que a gente deve fazer, mas, 

em geral, existe também muita autonomia, [...] E aí acontece que cada 

um vai meio que fazendo o que julga pertinente, mesmo que com base 

nessas diretrizes mínimas, mas assim, termina acontecendo de ser um 

tanto diferente o trabalho de um professor do trabalho do outro, em 

termos de conteúdo mesmo, até. (PLP2, grifo nosso) 

 

No trato com a legislação, há sempre espaço para uma postura autônoma, o qual será 

melhor explorado quanto mais politicamente informado for quem a assume. A postura dos 

envolvidos diante dos conflitos decorrentes das relações de poder tanto pode desfazer 

insatisfações – por meio de mediações dos gestores no sentido de redirecionar os interesses 

particulares ao da instituição – quanto pode promover coesão, por meio do diálogo entre os 

pares, quando se unem num mesmo propósito para encontrar brechas que os permitem atuar 

de modo próprio (MARTINS, 2011). 
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8. PERCEPÇÃO ACERCA DOS RESULTADOS DO PROCESSO 

 

Após analisarmos as razões para a realização das reformas curriculares e os modos 

de realização desses processos nos cursos em estudo, discutiremos a percepção que os 

participantes da pesquisa evidenciam acerca dos desdobramentos da reformulação. Nos 

tópicos a seguir, analisaremos as mudanças percebidas tanto em termos da formação 

promovida quanto no que se refere à própria postura docente frente ao currículo reformulado. 

 

8.1. Percepção dos sujeitos da pesquisa sobre os desdobramentos da reforma curricular 

na formação de professores nos cursos do CAC/UFPE 

 

Apesar dos sujeitos participantes da pesquisa terem admitido a dificuldade de 

identificar os desdobramentos efetivos da reformulação curricular, em virtude da implantação 

dos novos perfis ter sido recente, alguns elementos que evidenciam a percepção acerca das 

mudanças na formação foram sinalizados, os quais passaremos a dispor: 

 

 Percepção de mudanças na distribuição da carga horária dos cursos 

 

Uma das mudanças mais evidenciadas pelos docentes refere-se à distribuição da 

carga horária no currículo e, nesse âmbito, apontam o considerável aumento da quantidade de 

componentes curriculares da área pedagógica nos cursos de licenciatura, relacionando-o, 

muitas vezes, com perdas na área disciplinar. 

 

[...] como as mudanças foram muitas, né? então, aqueles alunos que tinham 

interesse no bacharelado questionaram muito porque houve uma baixa 

nas disciplinas práticas [do fazer artístico], uma baixa na carga horária, 

né? [...] (PAV3) 

 

[...] Eu percebo o óbvio aumento da carga horária. A gente tinha três, 

quatro disciplinas no Centro de Educação (sic) e, de repente, a gente tem 

acho que cinco disciplinas... e mais as práticas e estágios. (PLP3). 

 

A fala de PAV3 parece evidenciar uma situação em que os currículos da licenciatura 

e do bacharelado ainda não são pensados em suas identidades próprias, portanto, com 

conteúdos distintos que informam itinerários formativos distintos. Isso talvez explique o fato 

da docente, ao se referir à alteração no currículo do curso de licenciatura, argumentar com a 

perda de carga horária das disciplinas da área de conhecimento de referência, pelas quais se 

responsabilizam os departamentos-âncoras, fato que sugere oferta comum dessas disciplinas 
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para o bacharelado e a licenciatura. O segundo excerto, enunciado por PLP3, denota 

desconhecimento dos componentes pedagógicos do currículo antigo e do recente que 

compõem a formação do professor, uma vez que se refere a uma quantidade bem menor do 

que a efetivamente instituída.  

As questões relacionadas à distribuição de carga horária no curso de Letras-

Português apresentam uma peculiaridade. Ao afirmarem que o novo currículo trouxe 

melhorias à formação, os docentes ressaltaram que ela está atrelada à possibilidade de um 

maior aprofundamento no conhecimento do conteúdo da área disciplinar. A transformação das 

antigas habilitações em cursos distintos (e o consequente aumento da especificidade das áreas 

vinculadas ao departamento-âncora no currículo), e não às questões relacionadas ao fazer 

pedagógico, como ressaltado no excerto abaixo, foi o elemento considerado responsável por 

promover uma melhor formação profissional. 

 

Eu acho que... eu acho que o aluno está saindo do curso de Letras mais bem 

formado na área que escolheu. Agora, quem quer ser professor de inglês é 

professor de inglês, assim... Reflete aqui dentro sobre questões da língua 

inglesa, não fica mais naquela dispersão que tinha antes. Francês a 

mesma coisa, acho que fortaleceu muito a área de francês, espanhol a mesma 

coisa. Eu acho que o aluno está saindo mais bem formado na área de 

espanhol, na área de língua portuguesa, na área de inglês, na área de 

francês... Acho que talvez até na área de literatura, eu acho que agora está 

mais definida cada uma das áreas. (PLP1, grifo nosso) 

 

Eu acho que foi positiva sim. Eu acho justamente pela possibilidade de 

aprofundamento na área. Desde o início. [...] Eu acho que a formação 

ficava superficial, naturalmente superficial. Não tinha como ser de outra 

maneira. O tempo é muito curto, né? pra se dar uma formação 

apropriada em duas línguas, não é? (PLP4, grifos nossos) 

 

Olha, eu vejo que... um aluno que sai mais preparado que antes. Vejo um 

aluno que tem mais condição de atuar profissionalmente fora daqui. [...] 

Pronto, a licenciatura, a sala de aula da Educação Básica, né? Eu acho que a 

gente tá preparando, a despeito do que eu falei anteriormente da 

necessidade de vários professores [formadores] pensarem na sala de 

aula, lembrarem-se de que nosso maior grupo aqui é de licenciando e 

não de bacharéis... A despeito desse problema, eu acho que o aluno tá 

saindo mais preparado por conta da oportunidade do que eu já falei 

antes de aprofundar os conhecimentos. [...] O que mudou foi o 

tratamento que é dado à especificidade da área. O acesso do aluno à 

especificidade do curso que ele escolheu mais rápido. (PLP4, grifo nosso) 

 

Apesar de reconhecer como um problema o fato dos conhecimentos disciplinares não 

serem abordados pela maioria dos docentes formadores de modo articulado à prática 

profissional docente a ser exercida pelos estudantes, PLP4 afirma que o aprofundamento em 

tais conhecimentos é o que tem permitido promover uma melhor preparação do aluno. Essa 
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percepção expressa uma concepção de ensino pautada na racionalidade técnica, aquela que 

valoriza o conteúdo disciplinar em detrimento do conteúdo pedagógico, a subordinação da 

formação prática à formação teórica (PEREIRA, 1999). 

 

 Percepção de mudanças relacionadas ao incentivo à pesquisa 

 

Outra importante mudança percebida pelos docentes entrevistados refere-se à 

inclusão do componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como obrigatório 

para os cursos de licenciatura da UFPE, conforme registrado nos artigos 25, 26 e 27 da 

Resolução CCEPE nº 12/2008. 

 

 [...] Agora, uma coisa [...] que foi fundamental, era que a gente não tinha o 

TCC... Isso foi um grande avanço! Porque o aluno, ele já pode, no início 

do curso, pensar como desenvolver o projeto de graduação dele, né? Até 

porque... por duas questões: todo curso tem isso hoje, isso é necessário, se 

tem uma clareza de que isso é muito importante para o aluno; e depois 

porque nós temos, temos agora um mestrado, como é que você tem um 

mestrado dentro de casa se você não tem pesquisa dos alunos? Não estimula 

a pesquisar? Então, isso foi uma coisa fundamental! (PAV3) 

 

Uma coisa boa que gostei do resultado: antes o aluno não tinha obrigação, 

em licenciatura, de fazer TCC. Então, agora os alunos estão correndo mais 

atrás... Então, estão sendo experiências muito gratificantes pra gente o 

TCC dos alunos. Envolve mais os professores. Aí, quando, assim, a gente 

tem, por conta da divisão de cursos... aí a gente tem mais pesquisas, mais 

ofertas de PIBIC para os alunos. (PLP3) 

 

O incentivo a um maior interesse pela pesquisa, por meio do TCC, além de contribuir 

para o desenvolvimento da autonomia do aluno, requer um maior envolvimento por parte dos 

professores. A pesquisa é ressaltada por Freire (1996) como um dos saberes necessários à 

prática educativa autônoma, uma vez que, além de se configurar uma busca contínua, 

permitindo a passagem da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica, estimula a 

capacidade criadora do educando. 

 

 Percepção de mudanças no perfil profissional a ser formado, atentando para o 

conjunto de saberes necessários à prática educativa 

 

Uma concepção diferente acerca das mudanças na distribuição de carga horária é 

expressa pelos docentes quando reconhecem que a reforma trouxe mais robustez à formação 

do profissional professor, eliminando a dúvida a respeito de qual profissional estava sendo 
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formado, ou seja, contribuindo para uma melhor delimitação da identidade do curso, seja ele a 

licenciatura ou o bacharelado. A reforma, por conseguinte, nos termos em que se fez, não 

somente trouxe contribuições para a formação do licenciado, mas, cumulativamente, para o 

bacharel. 

 

É... os avanços... eu vejo que, assim, o professor agora, com o curso da 

licenciatura, ele fazendo o curso completo, né? da licenciatura, ele está mais 

preparado para a sala de aula, ele tem um embasamento maior, ele tem 

uma consciência maior do seu papel como professor. Agora, em relação 

aos recuos, ele passa a ter uma prática artística mais tímida, né? Então, 

isso aí é uma dificuldade que os alunos sentem, mas eu volto a afirmar: 

porque o curso não tem esse perfil, não é um bacharelado! [...] Eu acho 

que a maior diferença, a grande diferença está na própria questão da 

licenciatura. Eu acho que o aluno hoje sai mais preparado na 

licenciatura que o anterior; o anterior deixava mais dúbia essa situação: 

ele era um licenciando preparado realmente com todos os requisitos de 

professor ou ele era um artista que tinha conteúdos de licenciatura? Havia 

muito essa dúvida, né? Ou o contrário: um professor que tinha muito 

conteúdo de artista, mas que atendia pouco a ele como professor. Então, eu 

acho que a grande diferença da grande reforma foi isso: foi deixar que o 

aluno realmente estivesse mais apto para uma sala de aula do que no 

currículo anterior. (PAV3, grifos nossos) 

 

Eu acho que agora a licenciatura está mais com cara de licenciatura. E 

os alunos que entram, quando entram no curso, eles já sabem: “Êpa, é uma 

licenciatura, e eu vou ser um professor!”. Antes, pelo próprio nome 

“Licenciatura em Desenho e Plástica”... “Êpa! Eu estou fazendo uma 

licenciatura, mas eu posso, no final, virar um escultor”. E agora não: “Eu 

estou fazendo uma licenciatura em Expressão Gráfica e vou ser um 

professor de Desenho!”. E isso é dito pelos professores e é sentido, 

inclusive, pelos colegas que já estão no curso há mais tempo, eles dizem: 

“Ei, rapaz, estás entrando num curso de licenciatura, tu vais ser professor!”. 

Está mais claro pra eles... (PEG3, grifos nossos) 

 

Aí veio um sentido de, primeiro, acabar com aquela ideia de: teoria, teoria, 

teoria e, no último ano, prática. Então, a gente repensou essa estrutura que 

não funcionava, a gente sentia que a formação do nosso aluno estava muito 

deficiente. E também chegou a ideia de que a gente precisava formar um 

professor que já quisesse ser professor desde o início. Então, até aí, o 

curso de Letras... os alunos da licenciatura e do bacharelado iam juntos 

até praticamente o final do curso. [...] Eu acho que existe diferença. Eu 

acho que o aluno está saindo do curso com mais bagagem, sabe? E com mais 

prática, com mais... Eu acho que ele está entendendo a realidade do que é 

ser professor com mais clareza, sabe? (PLP1, grifos nossos) 

 

Na fala de PLP1, fica explícita a percepção a respeito da quebra do paradigma da 

racionalidade técnica (expresso na fórmula “3 + 1”), fundado na dissociabilidade entre teoria 

e prática e distanciamento entre as instituições de formação e de exercício, para dar lugar a 

uma formação profissional do professor que ocorra desde o início do curso e se mantenha ao 

longo do currículo. Como informado por PLP1, essa proposta não ocorreu por iniciativa do 
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curso, mas em virtude das novas diretrizes curriculares estabelecidas legalmente. Diante dessa 

reestruturação no currículo das licenciaturas, ficou mais evidente para os docentes 

entrevistados – especialmente aqueles que estão vinculados a departamentos-âncoras que não 

oferecem cursos de bacharelado na mesma área disciplinar (Artes Visuais e Expressão 

Gráfica) – a necessidade de existência de um curso de bacharelado, em virtude da perda de 

espaço no currículo da licenciatura para os conteúdos da área disciplinar, ou seja, em 

decorrência do fato do currículo ter se estruturado de modo a conferir maior identidade à 

licenciatura. 

 

Anteriormente, havia uma... é... um peso muito... mais ou menos equilibrado 

entre a licenciatura e as disciplinas de conteúdo mais específico nas áreas de 

Artes Plásticas. [...] Agora, a gente sempre volta àquilo: há uma carência da 

área, do curso específico. Isso é uma necessidade! (PAV3) 

 

Somada a essa melhor definição acerca da identidade do curso de licenciatura, PLP3 

ressalta que um dos avanços percebidos a partir da reforma foi a flexibilização curricular, por 

meio da diminuição de carga horária dedicada a componentes curriculares obrigatórios e o 

aumento da carga horária eletiva, além da inclusão de atividades complementares como 

componente curricular, contribuindo para a ampliação da autonomia do aluno em relação à 

sua formação. 

 

Não, avanço, sim, avanço, com certeza! Eu acho que deu mais autonomia 

pra o aluno: diminuiu o número de carga horária de obrigatórias, mas, 

com atividade complementar e o número de cargas horárias eletivas, o 

aluno, ele pode se preparar mais, ele pode ir buscar mais aquilo que ele 

quer, que ele tem afinidade, mesmo fora de Letras. A gente recebe muito, 

no período de modificação de matrícula, muito pedido de aluno pra 

Educação Inclusiva, pras disciplinas de Cinema... interessante, não é? E pra 

Música, disciplinas de Música. Eu acho que essa busca do aluno por um 

currículo mais abrangente, eu acho que é interessante, isso é bom, isso é 

muito bom. [...] Acho que isso foi positivo. Mais autonomia para o aluno, 
pra 210 horas de eletiva, as atividades complementares, de acordo com a 

necessidade do aluno. (PLP3, grifos nossos) 

 

É fato que as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação e as 

discussões oriundas do debate curricular recente, estimulado, por vezes, pelo MEC, têm 

caminhado na direção da abertura e da flexibilização, sobretudo, das proposições relativas às 

dinâmicas curriculares, a exemplo de itens citados no relato de PLP3 (o incentivo à criação de 

componentes curriculares eletivos e a inclusão de atividades complementares como elementos 

que compõem a formação). 
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Embora apresentem eventualmente a obrigatoriedade, para os cursos de licenciatura, 

da inserção de LIBRAS e de conteúdos que discutam as questões etnicorraciais, tais normas 

não se propõem a provocar o engessamento do currículo ou a limitar o exercício da autonomia 

docente, mas respeitar a autonomia do aluno por meio da ampliação da formação humana do 

licenciando, contribuindo para que ele seja um profissional crítico, um agente de 

transformação social, que compreenda que a educação é uma forma de intervir no mundo 

(FREIRE, 1996), conforme afirmam PAV3 e PAV1. 

 

[...] com esse novo perfil, ele [o licenciando] tem uma visão melhor para 

ver o aluno dentro de um contexto social, aí ele tem essa visão melhor por 

conta dessas novas disciplinas que foram inseridas, né? Olha, é... A 

Antropologia, a Estética ampliada, né? a questão da Estética também, a Arte 

e Sociedade, essa disciplina que eu não me lembro muito bem do nome, mas 

as disciplinas voltadas para é... conteúdos indígenas, como eu disse a 

você... e conteúdo afro... [...] Bom, se ele foi um aluno que, vamos dizer 

assim, se comprometeu com toda essa experiência que ele teve dentro da 

universidade e dessa experiência fora também, nas práticas de ensino, eu 

acho que ele está bem preparado, né? Ele vai poder dar uma boa 

colaboração para a sociedade, ele será capaz de ter uma visão crítica, 

né? bem fundamentada! [...] essa reforma leva o aluno a refletir, a ser 

mais crítico! Essa proposta atual pesa bem nisso aí! (PAV3, grifos 

nossos) 

 

[...] eu acho que, hoje, o aluno, quando ele entra, ele é já questionado a 

respeito do próprio problema da Arte, mas ele é questionado também... eu 

acho que tem bons professores que fazem a reflexão da função da Arte 

na formação do indivíduo, né? então, voltando pra essa linha da Pedagogia, 

da formação educacional e tudo o mais e o papel da Arte nisso aí... Eu acho 

que ele, hoje, ele já... inclusive eu vejo isso nos desejos de alunos de: “Ai! 

Eu quero ser professor! Eu entrei pra ser professor!”[...] A gente pensou isso, 

né? de ser um professor com a estima mais alta, mais entusiasta de entrar na 

sala de aula, com mais vontade de conduzir porque ele passou por um 

processo bastante significativo, né?, na escola, e tendo a competência desse 

aprendizado desse currículo, dessa diversificação de áreas, do fazer 

artístico, da crítica da arte. Então, ele ter autonomia na sua escola, de 

poder transformar, de fazer projetos integrados, que isso é muito 

interessante, né? [...] (PAV1, grifo nosso) 

 

É nesse sentido que verificamos a existência do que podemos denominar de 

paradoxo da autonomia docente relativa às reformas curriculares, uma vez que, a despeito do 

movimento nacional que reivindica pela flexibilização e que está refletido nas possibilidades 

apresentadas pelas diretrizes curriculares reconhecidas pelos próprios docentes, a percepção 

de muitos professores vinculados a departamentos-âncoras acerca da autonomia se apresenta 

numa direção oposta, ou seja, são evidenciados muito mais os limites, os quais são 

compreendidos como justificativa para embasar a ideia da legislação como fator que promove 

um “engessamento” curricular. 
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A autonomia docente é ampliada por meio do estímulo ao desenvolvimento da 

autonomia do próprio estudante. Tal postura associa-se à ideia do perfil de professor como 

intelectual crítico, segundo o qual o ensino busca a emancipação de si e do outro e a 

realização do ensino é a própria busca pela emancipação (CONTRERAS, 2012). 

 

[...] quando um professor está em sala de aula, ele tem um compromisso, né? 

Ele tem o compromisso de procurar entender o aluno, participar daquilo que 

o aluno tem como potencial, como dificuldades, né? Então, ele... pra isso, ele 

tem todas essas experiências. Quando se faz um perfil, se pensa 

exatamente em preparar o aluno para vivenciar tudo isso, então, ele tem 

disciplinas na área de psicologia, não tem só o fazer artístico, não tem só 

o teorizar a arte, né? Ele tem que também pensar em conhecer o aluno, 

conhecer não só o aluno, mas a turma, porque às vezes você tem uma 

turma dentro de uma sala de aula que tem um comportamento diferente 

de outras, então saber como conduzir esse comportamento, né? Ser 

professor é trabalhar com sensibilidade, com responsabilidade, com 

conteúdo, naturalmente, e isso é um somatório, não dá pra você separar e 

dizer: “É este o ponto fundamental!”, não, é uma rede de questões, de 

conhecimentos, de doações, professor tem que ser também um doador, 

não é? Ele não é só doador de conhecimento, mas doador de sentimento. 

Então, é por aí, né? (PAV3, grifos nossos) 

 

Dentre as responsabilidades de um professor, PAV3 destaca a importância de 

conhecer e querer bem aos educandos, saberes apontados por Freire (1996) como necessários 

à prática educativa autônoma. Esses elementos também estão presentes na composição do 

novo perfil profissional de professor cuja formação os novos currículos, formulados a partir 

das diretrizes curriculares nacionais, propõem-se a promover. 

Os sujeitos participantes da pesquisa apresentam a percepção de que, para além da 

elaboração de um novo currículo, existem outras variáveis que impactam na formação do 

estudante, tais como as condições sociais em que se encontram para a realização dos cursos, a 

exemplo do fato de muitos licenciandos serem estudantes trabalhadores, o que exige maior 

esforço para conciliar seus compromissos com as demandas relacionadas à formação 

acadêmica. No caso de Letras-Português, a criação do turno noturno, que esteve atrelada ao 

processo de reformulação curricular, evidencia um compromisso com o social assumido pela 

instituição. 

 

[...] Já era uma ideia do departamento há bastante tempo, a gente percebia 

que os alunos prolongavam, passavam muito tempo na universidade 

justamente porque trabalhavam e não conseguiam fazer as disciplinas todas 

do período, então faziam uma, duas... Então já era uma deficiência mesmo 

do departamento, o departamento sabia que teria que oferecer esse curso 

noturno. (PLP3) 
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Outro fator que impacta na formação são as condições de trabalho do próprio 

docente. Não apenas a falta de interesse de alguns professores, mas a sobrecarga decorrente 

da organização de trabalho docente na universidade, assomada por critérios produtivistas, tem 

impedido a realização de atividades importantes para o andamento do curso, tais como 

reuniões pedagógicas que contribuam para refletir coletivamente acerca do currículo 

implantado. O acúmulo de atribuições na universidade tem trazido prejuízos ao docente, que 

tem deixado de atuar como um intelectual crítico, reduzindo as possibilidades de 

desenvolvimento de sua autonomia e deixando de cumprir seu papel social de promover uma 

reflexão crítica que contribuam para a transformação e melhoria da sociedade. (CHAUI, 

1999). 

 

[...] Apontam assim, na reunião dizem assim: “Gente, a gente precisa 

conversar sobre... Assim, eu estou achando que essa disciplina no primeiro 

período não está bom.” Aí alguém responde: “Certo, a gente vai fazer uma 

reunião pra isso.” Aí passa o semestre todo e não tem essa reunião, 

entendeu? A gente fica num corre-corre tão louco... [...] Não tem existido 

essa reunião, não sei porquê. Por falta de tempo, sei lá, não prioriza 

isso... (PLP1, grifo nosso) 

 

[...] A gente está chegando agora para coordenação e estou me inteirando, 

também, de todas essas coisas... Bom, essa visita do MEC tomou um tempo 

significativo, porque, quando você faz a coordenação e você tem tantas 

horas possíveis de dedicação àquela coordenação, se essas horas são 

todas tomadas para alguma coisa, então, pra fazer o resto, fica difícil... 

Então... mas a gente vai ver aí... acho que agora que passou a visita, a gente 

vai ver... Então, talvez a gente consiga ser mais ativo... ver se consegue se 

reunir com mais frequência. (PEG2, grifos nossos) 

 

Ainda a respeito das condições de trabalho do professor, PAV1 registra a dificuldade 

de conciliar a oferta de dois perfis curriculares (o currículo anteriormente em vigor e o novo 

currículo implantado) devido a não contratação de novos professores. 

 

[...] Tem sido difícil manter esses dois currículos com o mesmo número 

de professores. Não tem havido contratação. Então, isso é lamentável, é 

uma das coisas que se pode dizer. E aí... não é fácil. E uma das coisas que eu 

observava quando eu estava fazendo a reforma: a questão das cotas, das 

contratações e tudo o mais... eu via que a nossa universidade se emperrava 

muito em termos de vaga[...] A gente lutava, com mil justificativas, mil 

coisas pra conseguir uma vaguinha. Era muito sofrido! [...] E, no final, 

eu acho que não cresceu muito, não, porque a gente conseguiu fazer a 

reforma, implantou-se isso aí e tarara, e aí... Por quê? Saíram os aposentados 

também! E então, saíram os aposentados e o que entrou cobriu a vaga, 

talvez, do que: um pra um. Não deu conta, né? E isso pode prejudicar... eu 

acho que é uma consequência, é uma coisa que a gente pode ver muito 

claro! [...] Inclusive, porque foi implantado, ainda, o mestrado, que é outra 

coisa. E assumiu-se o mestrado e não se aumentou o número de pessoas... e 

isso é muito... entendeu? (PAV1, grifos nossos) 
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O próprio Parecer CNE/CP nº 09/2001 ressalta que a melhoria da formação de 

professores não está atrelada apenas às reformas curriculares, mas a políticas que tenham por 

finalidade, dentre outras coisas, fortalecer as características acadêmicas e profissionais do 

corpo docente formador e estabelecer um sistema nacional de desenvolvimento profissional 

para a totalidade dos professores do sistema educacional. 

Como apontam Freire (1996) e Contreras (2012), reivindicar por melhoria nas 

condições de trabalho também faz parte do exercício da autonomia profissional docente. A 

didática dos professores, o interesse dos alunos e o próprio conhecimento prévio desses 

estudantes acerca dos conteúdos trabalhados, as condições de trabalho do professor são 

também elementos que ressaltam a importância do exercício da autonomia na prática 

educativa, que requer uma postura ativa por parte de todos os envolvidos no processo 

formativo. 

 

8.2. Percepção dos sujeitos da pesquisa sobre os desdobramentos do processo de reforma 

curricular na atuação dos docentes formadores 

 

Os relatos colhidos por meio de depoimentos dos sujeitos da pesquisa evidenciam 

diferentes percepções em relação aos desdobramentos das reformulações curriculares dos 

cursos de licenciatura investigados na atuação dos docentes formadores, as quais discutiremos 

neste tópico. 

 

 Percepção de que não houve mudanças ou que houve mudanças pouco significativas 

na postura dos docentes 

 

A partir do depoimento dos docentes, identificamos que, em muitos casos, a falta de 

envolvimento com o processo de reformulação se refletiu numa postura menos engajada por 

parte dos próprios professores em relação ao novo currículo. PLP1 e PLP4 apontam a não 

participação nas decisões e a falta de visão de conjunto como entraves à realização de 

mudanças globais e efetivas nas práticas docentes. 

 

Eu acho que sempre é parcial, sabe? Do grupo de... vamos dizer, se a gente 

tinha sessenta professores, acho que a gente tinha trinta que estavam bem 

envolvidos, engajados, brigando, discutindo, vindo pras reuniões e trinta 

que não estavam nem aí, sabe? Acho que até hoje não estão nem aí. É 

como se não tivesse havido reforma curricular, continuam na mesma 

perspectiva, fazendo as mesmas coisas que fazem há vinte anos. [...] Eu 
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acho que a reforma é muito bem intencionada, sabe? Eu acho que a gente 

quer formar um profissional mais competente, mais seguro, mais atuante, 

mais crítico, eu acho que a reforma é muito bem intencionada. Mas eu acho 

que na prática, a gente... não sei, eu tenho a impressão de que tem alguma 

coisa que está amarrada ainda, sabe?... Parece que a gente avança num 

aspecto e aí não avança em outros. Parece que a gente não está 

conseguindo, principalmente na área de língua portuguesa, eu acho que 

a gente não está com muita clareza como grupo, sabe?... de exatamente 

onde a gente quer chegar e como quer chegar. Eu acho que falta mais 

união do grupo mesmo, sabe? A gente nunca discutiu, você acredita? A 

gente nunca discutiu, no grupo de língua portuguesa, questões de reforma 

curricular, entendeu? A gente discutiu numa grande reunião. Tem o 

currículo aí, a gente faz uma crítica, mas a gente nunca teve uma 

reunião para discutir a reforma, para a gente pensar como é que está 

indo, a sequência das disciplinas, o conteúdo das disciplinas, a questão 

de nosso alunado... A gente nunca teve em língua portuguesa esse 

momento pra gente parar pra refletir, sabe? E aí cada um vai fazendo 

como acha que é certo e sem muita conexão com os outros, sabe? [...] 

(PLP1, grifos nossos) 

 

[...] É um grupo que trabalha cada um por si e Deus por todos. É um 

perfil, é o perfil do grupo. Não há um engajamento. A gente sabe que tem 

coisa pra resolver, tem problema pra resolver. A gente há muito tempo que 

diz: “Olha, tem tal problema na disciplina tal.” Por exemplo, pra ser mais 

específica: na disciplina Letramento em Língua Portuguesa, que acontece no 

bacharelado e na licenciatura, ela é exclusivamente voltada pra licenciatura. 

Trata de coisa de ensino, de livro didático. Não é bacharelado. Todo mundo 

[sabe]. Aí, o professor que entra, à sua maneira, vai e adapta a disciplina. 

Todo mundo sabe que esse problema existe. Todo mundo reclama do 

problema. Mas ninguém diz assim: “Vamos lá, pelo amor de Deus, 

resolver esse negócio.” [...] há essa falta de disposição do grupo para refletir 

em relação ao que foi feito e agir. Pode até refletir, mas não há uma ação. 

Falo dessa ação do grupo. [...] (PLP4, grifos nossos) 

 

PLP1 afirma que a ausência de reflexão coletiva acerca dos propósitos formativos da área de 

Português refletem na falta de articulação dos conteúdos trabalhados nos diferentes componentes 

curriculares, uma vez que cada professor termina trabalhando de modo isolado, o que não contribui 

para o desenvolvimento da profissionalidade docente e nem para o exercício de uma autonomia 

profissional.Tanto PLP1 quanto PLP4 reconhecem a importância da participação e do envolvimento 

nas discussões para acompanhamento e avaliação da reforma, a fim de que sejam feitas as devidas 

correções, isto é, os ajustes sempre necessários em processos de reformulação curricular. 

A resistência à mudança também foi entrave à efetivação das reformas. A reformulação 

parece ter ocorrido de modo fragmentado, uma vez que somente alguns aspectos do currículo sofreram 

modificação, especialmente aqueles que tiveram como protagonistas os docentes que participaram da 

elaboração dos projetos pedagógicos e os recém-contratados, que, segundo PLP1, tiveram maior 

facilidade de adaptação por não terem vivenciado o currículo anterior. 

 

[...] Acho que agora as pessoas estão percebendo que a reforma 

curricular não implicou um curso com uma cara completamente nova 
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ainda, sabe? E não sei se havia um certo temor, sabe? de perder certos 

espaços e tal, aí as pessoas foram vendo que não, que não era assim, que 

o objetivo não era esse... E aí as pessoas foram se adaptando e também, 

como eu disse a você, entrou muita gente nova, sabe, Erica? O 

departamento tem outra cara porque a metade é professor novo... e aí já 

chegou no calor dessas discussões e acompanhou tudo e já foi... não tem 

o antes, como era, e agora é assim... só tem o agora. (PLP1, grifos nossos) 

 

A gente não pode dizer que não teve nenhuma [mudança]... porque nem 

todo mundo pensa do mesmo jeito, né? Eu acho que, por exemplo, 

algumas disciplinas foram reformuladas, e bem reformuladas, eu vejo isso, 

entendeu? Foram repensadas... não todas, mas uma pequena parte sim. Há 

pessoas que levam a sério e fazem um trabalho. Se a gente tivesse feito 

essa reforma agora, com esse pessoal agora, era outro resultado. Porque 

tem Isabela, tem duas ex-alunas minhas, Juliana foi minha aluna em Teatro – 

e Karla! E têm formação pedagógica, né? Que antes só tinha eu pra 

brigar com essa multidão toda, com o resto... aí era complicado, né? 

Porque, por exemplo, PAV1 é artista, mas ele tem o outro lado... de 

formação. É diferente. PAV3 não é artista, a formação dela é Desenho 

Industrial, mas ela é uma pessoa aberta, contribuiu muito! Tiveram 

umas pessoas que contribuíram muito; pessoas que foram alunos do curso: 

Leonardo, que participou de uma parte só, porque ele foi fazer doutorado. 

Agora, teve gente que passou pelo curso, mas é artista! [risos] Marcela, ela 

é artista! Ela fez licenciatura, mas ela é artista, só artista! Contribuiu 

muito pouco. Uma pessoa maravilhosa, mas ela é artista. (PAV2, grifos 

nossos) 

 

A partir do relato acima, percebemos que os próprios professores não reconhecem 

em seus “pares” uma atuação docente mais efetiva na construção da proposta de reformulação 

curricular, mesmo que, em determinados casos, tenham formação pedagógica. PAV2 

evidencia o confronto que existe entre o pedagógico e o disciplinar e que, apesar de haver 

relação entre a formação profissional que o docente possui e a sua atuação, existem outros 

aspectos envolvidos que extrapolam tal vínculo, relacionados, por exemplo, a questões 

individuais e sociais que interferem na postura – mais ou menos “aberta” – que se resolve 

assumir. A disponibilidade para o diálogo, um dos saberes necessários à prática educativa 

autônoma (FREIRE, 1996), envolve o ato de abrir-se à busca, ao outro, reconhecendo que 

existem outras possibilidades, outros posicionamentos. A ausência desse saber teria 

dificultado a efetivação de tais possibilidades, o que ampliaria o envolvimento e o 

compromisso com o trato com as questões curriculares em tela. 

Se, no processo de reformulação curricular, de um lado, alguns não são reconhecidos 

como docentes pelos próprios “pares”, outros explicitam que, em suas práticas, apresentam 

um desempenho próprio do profissional professor, como é o caso de PLP3, que também 

possui formação pedagógica (Letras-Licenciatura). 
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Eu acho que isso é muito bom, mas acho que isso tinha que ser melhor 

trabalhado interdepartamentalmente. Porque é disso que a gente sente falta: 

as coisas acontecem no Centro de Educação separado do que acontece no 

CAC. É como se a gente trabalhasse só teoria e eles só trabalhassem com 

a prática. Eu sou professora de Português há não sei quantos anos e eu 

trabalho o tempo todo com prática, com sala de aula. Eu nunca assumi 

nenhuma disciplina de Didática ou Metodologia, mas enquanto professora, 

eu sempre trago essa discussão em sala de aula, dentro de um texto que eu 

trabalho ou quando eu estou trabalhando com um tema, eu falo de Educação 

e eu tenho também essa questão de inclusão. Eu sempre falo: “Gente! Como 

a gente trabalharia isso aqui com um aluno com deficiência?” Eu sempre 

falo sobre acessibilidade. Toda vez que eu trago slides, eu digo pra eles 

lerem os slides porque sempre tem algum aluno com deficiência... Quer 

dizer, isso não é trabalhar a Educação? Isso é trabalhar a Educação 

também. (PLP3, grifos nossos) 

 

Em sua fala, PLP3 reivindica não apenas o reconhecimento de sua identidade 

profissional docente, mas também critica a postura de distanciamento que resulta em um 

isolamento existente entre os departamentos responsáveis pela formação de professores, fato 

que impossibilita mais uma vez a constituição da ideia de unidade, de visão de conjunto. 

Alguns docentes que não participaram da elaboração dos projetos pedagógicos não se 

sentiram responsáveis pelas mudanças propostas. Nesses casos, houve culpabilização de quem 

elaborou sem contar com o envolvimento de quem aprovou, conforme relatam PEG2, PLP3 e 

PLP4. 

 

Eu acho que teve [impacto negativo] porque, se você não se envolve na 

escritura, depois você diz: “Não, mas eu não participei... isso aqui eu 

acho que não vale a pena... isso aqui não vai longe...”. (PEG2) 

 

[...] Tudo dentro da universidade, tudo que envolve pessoas é muito 

complicado. Então assim, por mais que você faça, faça, faça, faça, há 

aquele que sempre vai achar defeito. Então, você falou assim: “Os 

professores não se opuseram, ninguém disse nada?”. Todo mundo aprovou, 

na época, mas dizer: “Tantos leram!” E então, se sabiam o que estavam 

aprovando, acho que vinte por cento, só! Por que você percebe isso? 

Porque, quando você está fazendo, você está envolvido com o processo, 

você percebe os erros, você está focada naquilo e, às vezes, pensa naquele 

exato período, e a outra pessoa ainda está pensando no outro, enfim etc. 
Aí, quando agora você começa a trabalhar mesmo, vivenciar todos os 

semestres, aí você começa a perceber: “Olhe, isso aqui está errado! Isso 

aqui está errado. Isso aqui foi aprovado assim... isso aqui está errado!”. 

Por exemplo, Bacharelado: Bacharelado tem as tais das eletivas de perfil. Eu 

não me lembro dessa coisa, eu não me lembro de consertar tudo, porque 

deveriam ser todas eletivas livre e eu não sei porque cargas d’água apareceu 

uma carga horária de eletiva do perfil. Eu digo: “E, aí, a gente vai 

discutir?”. E eles: “Não, porque veio de vocês!” E eu vou ver [no 

documento], está lá o que aconteceu. (PLP3, grifos nossos) 

 

[...] No final das contas, a gente vê muitas críticas. Isso é interessante! Eu 

vejo muitas críticas em relação ao currículo: “Ai, meu Deus! Como é que 
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pode essa disciplina ser da licenciatura e ser do bacharelado? Isso é de 

licenciatura! Que coisa! Quem foi que criou uma coisa dessas?”. Como, 

por exemplo, a inserção de uma disciplina inteira pra análise da conversação. 

Eu não concordo, eu acho que não é motivo pra uma disciplina, mas eu não 

faço crítica como as pessoas fazem: “Quem foi, pelo amor de Deus, que 

inseriu essa disciplina?”. As pessoas não se sentem, quando fazem essa 

crítica, integrantes do processo. Parece que elas estavam passeando e é 

até feio dizer isso, né?: “Olha, você não assinou? Não fez parte das 

reuniões e tal?”. Então, eu vejo assim: sinceramente, não foi uma coisa, 

assim, do grupo que disse: “Vamos lá!” Não foi assim, não! (PLP4, grifos 

nossos) 

 

O fato de não participarem das discussões e da elaboração dos projetos pedagógicos 

levou professores a não reconhecerem como legítimas as decisões tomadas e a se isentarem, 

inclusive, do papel de refletir conjuntamente acerca dos ajustes necessários quando da 

implementação do currículo. “Na medida em que o projeto não reflete a coletividade, 

diminuem as possibilidades de compromisso com a execução do que está proposto, e isso 

pode produzir um distanciamento entre o texto escrito e o currículo vivido” (PASSOS, 2007, 

p. 121) 

 

 Percepção de que houve mudanças significativas na postura dos docentes 

 

Em alguns casos, a reforma curricular despertou o interesse de professores que 

anteriormente não demonstravam envolvimento com o curso e passaram a refletir acerca da 

formação e participar das decisões curriculares. Na fala de PEG3, percebemos que houve 

movimentos dos professores no sentido de tentar compreender a proposta elaborada e 

modificá-la. 

 
[...] Quando, quando alguns professores chegam, inclusive, professores 

que não participaram da reforma e dizem: “Eu acho que essa disciplina 

não ficou legal... estando nesse período, podia ser adiantado... a gente podia 

juntar duas...” Já teve professor que disse: “Eu acho que tal disciplina e tal 

podia juntar e aumentar a carga horária!”. Eu penso e digo: “É, é possível. 

De repente, fica até melhor!”. Vamos sentar e vamos levar pra reunião. 

Eu acho que a gente não se travou pra isso, não, muito pelo contrário, a 

gente fica feliz, quando chegam com um: “Eu acho que pensei assim...”. 

Eu digo: “Olha, Nilo já está pensando no curso, já está pensando em 

melhorar”. Então, eu acho que é sempre passível de, de mudanças e ajustes 

para melhor. [...] Engraçado, não é? Essas pessoas hoje estão com mais 

interesse no curso, estão lecionando no curso... Muitas vezes, dizem: “Ah! 

Vocês mudaram, parece que a reforma saiu muito mais só desses dois”, mas 

eles também assinaram, mas dizem: “Saiu muito mais desses dois. O que é 

que vocês estavam pensando quando escreveram tal disciplina, né? 

Vocês pensaram essa disciplina assim... eu tenho modificações!”. E a 

gente aceita... “Então vamos colocar em pauta de reunião do colegiado e 

vamos conversar de novo sobre isso, já que você, agora, quer emitir uma 
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opinião...” [...] Porque gente conversa: “Não, não é bom travar, porque se 

travar, volta tudo ao que era. Se está mostrando o interesse agora, 

vamos pegar o interesse atual... e vamos conseguir lucros em cima desse 

interesse que a pessoa está mostrando.” Então, muitos estão mostrando. 

Outros que nem queriam participar na época, hoje em dia pediram para 

voltar: “Eu já lecionei nesse curso, deixa eu lecionar de novo”. Está 

acontecendo...  (PEG3, grifos nossos) 

 

Para aqueles que estiveram envolvidos no processo de elaboração dos projetos 

pedagógicos, tal participação contribuiu para o exercício de outro constituinte da prática 

educativa autônoma, designada pela expressão reflexão crítica sobre a própria prática 

(FREIRE, 1996). A partir disso, docentes modificaram sua forma de ministrar aulas, 

especialmente no que se refere aos sentidos atribuídos e compartilhados acerca do conteúdo a 

ser ensinado, conforme relatos a seguir. 

 

Pra mim, principalmente, o que mais pesou foi repensar a minha prática 

em sala de aula, sabe? Porque eu dou a mesma disciplina há anos aqui. 

Então, assim, eu tive que, quando a gente começou a discutir a questão da 

formação do professor e tal, eu comecei a ter, em sala de aula, alunos 

específicos da licenciatura. Então, isso, pra mim, teve o efeito assim: 

fiquei pensando se o que eu fazia na sala de aula atendia aos novos 

propósitos do curso. Então, de certa maneira, eu refiz toda a minha 

metodologia, sabe? eu repensei, eu trouxe questões de sala de aula que eu 

não trazia antes, eu dialogo com eles hoje... Eu digo assim: “Eu estou 

conversando aqui com futuros professores”... (PLP1, grifos nossos) 

 

[...] Então, acho que isso é importante quando a gente trabalha numa 

licenciatura: deixar que o aluno também pense o papel dele de professor. 

(PAV3) 

 

A própria didática... eu acho que mudou, minha forma de dar aula mudou... 

de entender mais as minúcias e as diferenças dos alunos, né? Eu acho que 

cursos muito grandes, que têm muitos alunos em sala de aula, a gente acaba, 

muitas vezes, sendo... mecânico, dando aulas do mesmo jeito, preparando 

aquelas disciplinas e replicando. E com as turmas de licenciatura, como 

eram turmas pequenas, eu passei a perceber as especificidades de cada 

aluno. E eles me cobravam isso e eu não percebia. Eu passei a perceber 

depois que eu, conversando com eles, conversando com os egressos: “Oxe, 

mas essa disciplina não é desse jeito?”... e eles me ajudando e eu fiz: “Meu 

Deus do céu, então, eu sempre fazia desse jeito e agora é que eu estou 

percebendo isso!”. (PEG3, grifo nosso) 

 

[...] Eu não entendia nada, eu achava que entendia, mas descobri que não 

entendia nada. Eu tinha toda uma teoria formada... mas a prática, a prática 

docente do licenciado em Expressão Gráfica eu não tinha, e eu tive a partir 

do momento que eu fui atrás de descobrir qual seria o mercado de trabalho 

para aqueles alunos que eu ia formar. Eles vão trabalhar onde, se não existe 

mais Desenho Geométrico como disciplina obrigatória? Eu vou colocar eles 

em que mercado de trabalho? (PEG3) 
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 [...] Então, o processo de participar dessa coisa do currículo, assim, me fez 

olhar, inclusive, pra um outro aspecto que, antes, eu não... a gente não 

olhava tanto. Quando eu olho pro currículo de Expressão Gráfica, eu não 

olho só pra o currículo da graduação, eu olho pro currículo do indivíduo 

que sai de lá da Educação Básica, então, eu não posso pensar naquele 

currículo só ali. Eu tenho que pensar: “Peraí, como é que está o 

currículo, hoje, da Educação Básica? Então, será que isso que eu estou 

querendo aqui... o aluno vai chegar e vai dar conta disso?” Então, eu 

comecei, assim, a ter esse olhar macro... e isso, pra mim, foi muito legal! 

(PEG4, grifo nosso) 

 

Refletir sobre o fato de estar formando “futuros professores” permite ao docente 

formador assumir a corporeificação das palavras pelo exemplo (FREIRE, 1996), 

desempenhando seu papel de modo a fazer valer, nessa experiência, o princípio da simetria 

invertida, pelo qual propicia-se, por meio de práticas formativas, a vivência de fundamentos  

a serem observados pelos futuros professores em formação, quando estiverem no exercício da 

docência. Além disso, ao analisar os conhecimentos prévios dos estudantes, PEG4 apresenta a 

preocupação em manter diálogo com a Educação Básica, a qual, conforme está previsto no 

Parecer CNE/CP nº 09/2001, constitui-se uma importante referência para que se estabeleça 

aquilo que deve ser a formação de profissionais da educação. 

Vivenciar o processo de reformulação curricular contribuiu para que os docentes 

passassem a ter uma maior percepção acerca das diferenças entre o bacharelado e a 

licenciatura e, consequentemente, assumissem posturas didáticas diferentes, conforme relata 

PEG3. 

 
[...] Porque as licenciaturas exigem um olhar diferente, que eu não conseguia 

perceber. Eu achava que o olhar do bacharelado e da licenciatura eram o 

mesmo: “Não, um aluno da licenciatura e um aluno do bacharelado é a 

mesma coisa, tudo igual”... Mas não é! [...] Então, eu antes lecionava no 

curso de Arquitetura e no curso de licenciatura. Depois que isso aconteceu, 

eu só leciono em licenciatura. Eu não me vejo mais lecionando em 

Arquitetura, porque a minha forma ficou tão... minuciosa, que pra eles 

também, se eu levar isso também pra Arquitetura, eles vão achar que é 

demais: “Demais, essa professora está muito nas minúcias e a gente quer 

uma coisa...”. Sabe o global e o local? Com licenciatura, eu posso ser 

local, com outros cursos sou mais global! [...] Eu acho que o bacharelado é 

mais razão, e a licenciatura, emoção! [...] É... mas eu enxergo assim, agora! 

E eu acho, assim, fabuloso! Eu fiquei com um carinho, eu já tinha um 

carinho, mas eu fiquei com um carinho maior! [...] A licenciatura é diferente. 

Eles depois vão trabalhar de uma forma diferente com gente... não que o 

bacharelado não vá, mas é diferente, o sentir é diferente! (PEG3, grifo nosso) 

 

Dentre as competências e habilidades necessárias à atuação profissional docente, 

Passos (2007) destaca: a compreensão de seu papel na realidade social; a superação do ensino 

pautado na reprodução de conhecimento; a reflexão sobre a prática; o desenvolvimento de 
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aprendizagens (conhecimentos, valores, atitudes, sentimentos e hábitos) comprometidas com 

a formação de cidadãos críticos, criativos e participativos; vinculação entre os saberes 

escolares e a realidade social dos estudantes. A construção desse novo perfil profissional 

requer um novo projeto formativo, que possua identidade própria. 

A experiência com as reformas curriculares têm requerido modificações na postura 

dos professores, ou seja, conforme relata Pipitone et al (2010), as reformas têm trazido 

desafios inerentes à construção de uma nova identidade docente no interior dos cursos de 

licenciatura e na própria universidade. A necessidade de tais mudanças, no entanto, muitas 

vezes não é discutida e nem evidenciada nos projetos pedagógicos, ficando à iniciativa 

individual dos formadores a tarefa de encontrar estratégias de enfrentamento das novas 

demandas de seu trabalho (ANDRÉ et al, 2010). 

A percepção dos professores acerca dos desdobramentos das reformas curriculares 

aponta para a ideia de que participar da elaboração dos projetos pedagógicos teve 

rebatimentos na postura dos docentes, uma vez que, enquanto os que não se envolveram no 

processo não assumiram a responsabilidade de refletir criticamente sobre os novos currículos, 

os que participaram efetivamente ressignificaram suas práticas de modo a desenvolverem sua 

profissionalidade docente, ampliando o exercício da autonomia. 
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9. CONCEPÇÕES DOS SUJEITOS ACERCA DO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA 

 

Ao investigarmos os modos como os processos de reformulação curricular foram 

vivenciados nos cursos de Artes Visuais, Expressão Gráfica e Letras-Português, identificamos 

diversas formas de participação dos envolvidos. Dedicaremos este tópico à análise dos relatos 

dos sujeitos participantes desta pesquisa no intuito de evidenciar suas concepções acerca do 

exercício da autonomia, por meio da explicitação de possibilidades e limites relacionados à 

atividade de elaboração dos projetos pedagógicos desses cursos de licenciatura da UFPE após 

o surgimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica. Agrupamos nos itens a seguir os aspectos apontados pelos docentes dos 

cursos em estudo acerca do exercício da autonomia: 

 

- Possibilidades relacionadas ao exercício da autonomia durante o processo de reformulação 

curricular 

- Limites ao exercício da autonomia durante o processo de reformulação curricular 

- Significados atribuídos à participação no processo de reforma curricular 

 

9.1. Possibilidades relacionadas ao exercício da autonomia durante o processo de 

reformulação curricular 

 

A identificação e efetivação de possibilidades de atuação no contexto em que está 

inserido é uma prática característica do intelectual crítico, uma vez que o compromisso desse 

profissional consiste em elaborar, como o termo indica, a crítica das condições de trabalho 

como também encontrar caminhos que contribuam para a transformação social. A partir dos 

relatos dos participantes desta pesquisa, identificamos que, apesar de terem apontado muitos 

elementos como limites ao exercício da autonomia, em muitos aspectos foram evidenciadas 

possibilidades, entendidas como alternativas, caminhos, soluções para as questões com as 

quais eles se depararam ao longo do processo de reformulação curricular. Apresentaremos a 

seguir possibilidades relatadas pelos docentes entrevistados. 
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 Reconhecimento de existência de autonomia, com identificação de possibilidades ao 

seu exercício  

 

Durante o processo de reformulação curricular, as comissões de reforma, formadas 

pelos departamentos-âncora, enfrentaram diversos desafios para a construção de seus projetos 

pedagógicos, desde o momento de convencimento dos pares à participação, indo até a 

implantação dos novos perfis curriculares. Destacaremos algumas dessas possibilidades 

encontradas pelos docentes, cuja efetivação contribuiu para a finalização do processo de 

reforma, materializada por meio da implantação dos novos currículos propostos. 

Podemos apresentar como primeiro elemento em que se evidencia o exercício da 

autonomia o próprio reconhecimento da possibilidade de protagonizar um processo de 

reforma curricular:  

 

[...] a própria possibilidade que nós temos, né? a universidade permite, da 

gente trabalhar fazendo essas... esses ajustes! A universidade poderia dizer: 

“Não! Foi aprovado e a gente não permite mais!”. Não, não acontece isso, 

né? Existem, naturalmente, os prazos que devem ser cumpridos [...] Já é 

positivo a gente pensar que foi feita a reforma... e a questão de poder contar 

com a universidade, né? com a PROACAD, pra essas mudanças, com o 

próprio Centro de Artes, com o Conselho, o Departamento também, né? o 

Departamento concordar, passar pelo Pleno para avaliar... então, esses são 

aspectos que eu acho que são positivos para o andamento do processo [...] 

(PAV3) 

 

Tal possibilidade encontrada na instituição também é destacada por PEG2. O 

professor reconhece que a sua autonomia se exerce e se desenvolve não só na relação que 

ocorre dentro do próprio departamento, mas também na relação com o Centro, com a 

administração central, com o MEC e até mesmo diante dos acordos firmados no âmbito do 

REUNI. O professor não caracteriza a autonomia exercida como uma prática da liberdade 

plena, mas admite ter um poder de decisão que se efetiva de modo mais abrangente quando se 

trata da elaboração do currículo. 

 

Eu considero, sim, considero que houve [autonomia]. De uma certa forma, a 

gente estava num... A relação com a instituição, com a PROACAD, ela foi 

interessante... Duma certa forma, nas instâncias em que estavam envolvidas 

naquele processo, que foram: departamento, centro, PROACAD, bom, 

reitoria em geral, bom, onde a gente encontrou mais apoio foi mais na 

reitoria... bom, o centro, ele apoiou, bom, com vocês [o SEAP] também, mas 

em termos dos lugares onde as decisões estavam sendo tomadas, o pior foi o 

departamento, a briga foi maior no departamento, no próprio departamento. 

Mas, de uma certa forma, é porque eu acho que tem gente que não entende a 

história. A PROACAD, ela estava com esse curso... que o MEC queria 

fechar, de uma certa forma, ou pelo menos questionava, assim, a necessidade 
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daquele curso. Então, e a PROACAD, pra ela, pra universidade em geral, é 

ruim fechar um curso... sobretudo, um curso que foi contemplado no 

REUNI, enfim. Então, ficava muito ruim! Então, o fato da gente pegar o 

piano e tentar carregar aquele piano pra ver se a gente conseguia fazer 

alguma coisa... a PROACAD deixava a gente fazer o que queria, no sentido 

de dizer assim: “Não, a parte científica da história, a parte de conteúdo, a 

parte de... é com vocês, vocês que são os professores, vocês que sabem o que 

é que é”.  Bom, e a PROACAD cuidava do resto, da parte administrativa, da 

parte dos textos, enfim, todo o processo administrativo, a PROACAD dava... 

dava apoio. Então, de uma certa forma, eu não queria mais que isso. A 

questão administrativa é uma questão que, pra mim, bom, eu faço o que 

precisa ser feito, mas meu... meu papel é a parte mais do conteúdo. (PEG2) 

 

Outro elemento que permitiu o exercício da autonomia foi identificado por PAV1, ao 

admitir que a interação, o diálogo com outras universidades contribuiu para perceber outras 

formas de conceber e realizar o curso, ou seja, foi fator que permitiu a identificação de 

possibilidades para promover mudanças nos cursos por meio do processo de reformulação 

curricular. 

 

Então, essa coisa da gente ter participado dos seminários, o caso de 

comungar com outras disciplinas, com outras universidades, de ver o que é 

que acontece e tal, de intercambiar, então... esse momento digital mesmo, 

tudo isso eu acho que abre, e abre desejos e abre possibilidades para a 

mudança. Eu acho que isso traz coisas positivas. (PAV1). 

 

Sobre as decisões acerca do planejamento e da realização do ensino, PAV1 

reconhece o exercício e desenvolvimento da autonomia não apenas na elaboração dos projetos 

pedagógicos, mas também na forma de materializar o que está registrado nos programas de 

componentes curriculares, ou seja, no trabalho docente que ocorre no âmbito da sala de aula. 

 

[...] porque ela atualizou a disciplina numa visão, numa ótica dela, e tinha 

possibilidades, a gente não tinha feito reforma, mas a gente tinha... o curso 

tinha isso, né? o colegiado tem autonomia para fazer as adaptações... e isso 

foi implantado. [...] (PAV1) 

 

A fala de PAV1 reforça o pressuposto desta pesquisa, uma vez que se declara que o 

docente detém, necessariamente, um nível de autonomia e de planejamento em seu trabalho 

(CONTRERAS, 2012). Ao ressignificar e reelaborar os componentes curriculares, os 

professores criam novas possibilidades de vivenciar o que está escrito no documento. Sobre 

isso, PLP4 afirma que “havia a autonomia de você propor alguma coisa e as pessoas 

apreciarem o que você tava propondo. É tanto que eu, como novata, propus a ementa de uma 

disciplina e ela foi aprovada.” (PLP4). No relato, há o reconhecimento de que existe espaço 

em que os docentes, não importando o tempo de exercício e de vínculo institucional, podem 

gozar de autonomia para repensar e propor mudanças curriculares no curso, embora explorado 
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de forma limitada e prejudicada, muitas vezes, quando se busca atender a interesses 

meramente individuais.   

Nesse sentido, retomamos RIOS (2012) para reafirmar que não se tem autonomia se 

ela não for desenvolvida nas relações de um grupo, que ocorre quando existem interesses e 

objetivos comuns e, por isso, todos, coletivamente, trabalham para atingi-los. Para que a 

autonomia seja efetivamente exercida, os interesses individuais só são considerados e só 

prevalecem se eles estiverem em harmonia com os interesses do grupo, conforme registra 

PAV3. 

 

Não... eu não me entendo como eu ter autonomia... Eu acho que a autonomia 

foi do grupo, entendeu? Eu acho que eu não tive autonomia nenhuma! Eu 

tive uma participação de grupo, né? com os colegas. Houve desejo de todos, 

então, isso só foi conquistado por conta desse desejo. Não houve assim: 

“Não, é PAV3 que quer isso!”. Não, eu não queria nada, quer dizer, claro, eu 

quero uma coisa melhor para o curso, mas eu não era sozinha naquilo. A 

gente sentiu que era uma necessidade que era do curso, então, era da 

competência dos professores. Então, foi muito bem trabalhado isso! 

(PAV3, grifo nosso) 

 

A noção de autonomia apresentada pela docente está relacionada ao que Contreras 

(2012) denomina de autonomia das decisões profissionais, uma vez que não inclui outros 

atores no processo decisório, senão os próprios docentes, como se as decisões pertinentes ao 

ensino não pudessem envolver outros agentes que não realizam a prática educativa, tais como 

os estudantes e a própria comunidade. 

Uma postura diferente, que se aproxima do que Contreras (2012) denomina de 

autonomia profissional, foi apresentada pelos docentes do curso de Expressão Gráfica no 

momento em que, mesmo sendo em decorrência de uma demanda do MEC – que questionou a 

existência do curso –, buscaram dialogar com a sociedade, diálogo materializado na consulta a 

escolas que oferecem ensino médio integrado e escolas técnicas, a fim de encontrar possíveis 

espaços de atuação do profissional que o curso forma. Nesse momento, o curso foi à procura 

das possibilidades oferecidas no mercado de atuação profissional existente no contexto atual 

de ampliação dos cursos técnicos profissionalizantes. A definição do currículo dialogaria, 

então, com as demandas identificadas na sociedade. 

 

[...] Então, a gente foi atrás de mercado profissional. Então, tudo bem... se a 

gente não tem Desenho Geométrico na Educação Básica, a gente tem muitas 

disciplinas de Desenho no quadro profissionalizante. Aí, a gente lembrou 

que Pernambuco estava liderando essa coisa das escolas técnicas... é... do 

Estado, não é? Várias escolas técnicas que tinham, de manhã, um ensino 

médio, uma Educação Básica e, à tarde, um ensino técnico. E a gente foi 

conversar realmente por autonomia nossa, ninguém chegou pra gente 
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pra dizer assim: “vá atrás disso!”, não! Foi um clic que deu por conta da 

demanda dos egressos... os egressos chegavam e diziam: “a gente quer ter 

isso!”. Então, a gente via também, na educação do Estado, professores que 

não davam Desenho Geométrico, deixavam a parte de Desenho Geométrico 

dentro de Matemática lá para o final porque não sabiam lecionar Desenho 

Geométrico. “Por que esses professores não sabem lecionar Desenho 

Geométrico? Quem é que está lecionando Desenho Geométrico?”. Então, a 

gente foi correr atrás... foi por fora tentar descobrir como era a 

educação no Estado... e aí tentar corrigir a questão do curso para se 

adequar, no futuro, para que os alunos da gente, os nossos egressos 

pudessem suprir essa necessidade... (PEG3, grifos nossos) 

 

Diante do risco de extinção do curso de licenciatura em Desenho e Plástica e do 

impedimento de mudança de nomenclatura do curso para Expressão Gráfica, os docentes do 

departamento-âncora buscaram estratégias para a manutenção do curso a partir de 

negociações junto mercado de trabalho e ao MEC. Por meio de elaboração de um dossiê, que 

continha justificativas para a existência do curso e argumentos que comprovavam a sua 

relevância enquanto licenciatura, receberam a autorização para o cadastramento de Expressão 

Gráfica no sistema e-MEC e, consequentemente, para o funcionamento do novo curso. 

 

[...] porque a gente chegou num ponto da estrada que tinham duas portas: a 

mais fácil, a mais perto era “acaba o curso, dá tchau e vamos para outro”, 

mudar de departamento... cada um, cada professor tentar coisas novas; 

ou encarar o desafio de continuar com o curso, mas... tentando 

mostrar... qual era a necessidade desse curso, né? qual era a demanda, 

qual era o mercado de trabalho... e aí eu tentei essa outra porta porque, 

quando eu... de cara, eu pensei na porta mais fácil, sou bem sincera [...] 

Porque, a partir do momento que a gente viu, “não, então, a gente vai 

querer continuar o curso: "Ok, vamos continuar o curso, então vamos 

tentar compreender melhor o que é esse curso, pra quê ele serve... e a 

gente foi cair atrás do mercado de trabalho. (PEG3, grifo nosso) 

 

Em alguns casos, as possibilidades de exercício da autonomia foram evidenciadas a 

partir de estratégias que acarretaram desvios interpretativos em relação ao que estava proposto 

na legislação. Na Resolução CCEPE nº 12/2008, por exemplo, apontada por muitos como 

limitadora do exercício da autonomia, verificamos que muitas possibilidades de adequação 

foram encontradas. Docentes encontraram brechas para o exercício da autonomia em diversas 

questões legalmente estabelecidas. No artigo 9º desta resolução, está descrito que 

 

Art. 9º - As Metodologias do Ensino da área específica do curso de 

licenciatura podem ter natureza interdepartamental para assegurar maior 

articulação entre os saberes acerca dos objetos e processos de ensino e de 

aprendizagem. 
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Parágrafo único - As ementas desse componente curricular deverão ser 

elaboradas de modo compartilhado entre os diferentes Departamentos 

responsáveis pelo curso. 

 

Apesar de estar previsto na Resolução CCEPE nº 12/2008 o compartilhamento – 

entre a coordenação das licenciaturas diversas e cada departamento-âncora a que está 

vinculada uma licenciatura – da gestão e oferta dos componentes curriculares voltados à 

metodologia de ensino dos conteúdos disciplinares da área de referência, os cursos em estudo 

resolveram estabelecer no currículo que a responsabilidade por tais componentes não seria 

compartilhada. No curso de Letras-Português, os componentes curriculares de Metodologia 

do Ensino ficaram sob a responsabilidade do departamento de Métodos e Técnicas de Ensino 

(Centro de Educação). Nos demais cursos (Artes Visuais e Expressão Gráfica), houve a 

interpretação de que a não obrigatoriedade de se optar pelo compartilhamento de 

responsabilidade com a Coordenação das Licenciaturas Diversas foi entendida como uma 

possibilidade dos departamentos-âncoras assumirem a oferta de tais componentes. 

 

[...] inclusive, a gente tinha a opção de: “As disciplinas de Metodologia vão 

ser disciplinas do Departamento ou vão ser disciplinas do Centro de 

Educação?”. Se fossem disciplinas do Centro de Educação, teriam que ser 

dadas por professores do Centro de Educação ou então, como acontece, 

geralmente, em Estágio e acontecia em Prática de Ensino, os professores do 

Centro de Educação solicitavam professores do Departamento [de Expressão 

Gráfica]. [...] (PEG4, grifo nosso) 

 

O exercício da autonomia profissional requer negociações entre os pares e, nesse 

sentido, a autonomia não significa independência, mas é uma autonomia relativa, ou seja, é 

algo que se experimenta e se desenvolve nas relações sociais (RIOS, 2008). Uma atuação 

docente pautada no entendimento de que a autonomia dispensa o diálogo não parece 

contribuir para o comprometimento das pessoas em um projeto que configure unicidade e 

coerência do processo educativo. Nos relatos a seguir, PEG4 e PLP2 reconhecem a 

impossibilidade de total liberdade nas decisões. 

 

A gente do curso, sim [teve autonomia]. Porém, eu tenho que entender que 

a autonomia não é uma liberdade no sentido de fazer o que eu quero! 
Mas, assim, a gente tinha autonomia no sentido que a gente tinha que 

respeitar alguns parâmetros. [...] (PEG4, grifos nossos) 

 

A autonomia é ampliada quando, identificadas as possibilidades, as decisões são 

efetivamente tomadas e transformadas em ação. Contudo, o excesso de liberdade em que se 

perde de vista o coletivo é criticado por PLP2 como fator que traz prejuízos ao fazer 

pedagógico nas universidades públicas. 
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É, autonomia a gente tem [...] somos uma instituição com regras próprias em 

nível superior e toda essa historia que precisa contemplar pesquisa, 

extensão... Acontece que a gente tem diretrizes, minimamente... que são 

compartilhadas, né? existem diretrizes que norteiam o mínimo que a gente 

deve fazer, mas, em geral, existe também muita autonomia, [...] E aí 

acontece que cada um vai meio que fazendo o que julga pertinente, 

mesmo que com base nessas diretrizes mínimas, mas assim, termina 

acontecendo de ser um tanto diferente o trabalho de um professor do 

trabalho do outro, em termos de conteúdo mesmo, até. [...] A 

universidade federal – e eu participei de três – é “casa de mãe Joana” quando 

se trata do fazer pedagógico. A gente não tem padrão, um padrão teórico: 

"Sim, vamos seguir esse caminho aqui, pedagogicamente, 

metodologicamente"... Cada um faz o que lhe apetece. Infelizmente... aliás, 

essa é, possivelmente, uma avaliação até ingênua. Certamente muitas 

pessoas diriam que isso é o que faz a universidade ser o que ela é: 

pluralidade, cada um faz o que quer e bem entende... Mas pra realidade do 

curso de Letras, eu acho que isso não é bom, que isso é danoso. Porque o 

aprendizado, de uma língua, assim como de matemática, por exemplo, segue 

uma sequência. Não dá pra você começar com a resolução de uma integral 

sem ter passado pela tabuada, primeiro vem a tabuada e depois a integral, e 

existe sequência. Então a sequência dos conteúdos precisa ser pensada, 

precisa ser trabalhada, os conteúdos precisam ser escolhidos, elencados, 

com cuidado, com discussão. E quando a gente vê essa “bagunça”, que 

cada um faz o que quer e bem entende, a gente não caminha pra lugar 

algum. (PLP2, grifos nossos) 

 

PLP2 propõe uma nova forma de organização da universidade a partir do 

estabelecimento de diretrizes institucionais que deem conta de uma padronização pedagógica 

na instituição, uma vez que o currículo é um espaço em que importantes decisões são tomadas 

no sentido de efetivar um projeto de formação. Para que a autonomia profissional seja 

ampliada, faz-se necessário não apenas identificar limites e possibilidades de atuação, mas, 

principalmente, dialogar de modo a promover uma educação que contribua para a 

transformação social. 

 

9.2. Limites ao exercício da autonomia durante o processo de reformulação curricular 

 

Diferentes concepções relacionadas ao exercício da autonomia foram apresentadas 

pelos sujeitos participantes desta pesquisa. Tanto houve o entendimento de que o processo de 

reforma curricular não permitiu seu pleno exercício quanto esteve presente a percepção de que 

tal atividade foi realizada com autonomia. No tocante ao reconhecimento do exercício da 

autonomia para a realização de reformas, verificamos, em alguns relatos, aspectos que foram 

considerados como limitadores da tomada de decisão por parte dos docentes vinculados a 

departamentos-âncoras. Em outros depoimentos, os docentes entrevistados reafirmaram sua 
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postura autônoma, evidenciando seu exercício e desenvolvimento a partir da identificação de 

limites percebidos durante os processos de reformulação curricular. Evidenciaremos, a seguir, 

as concepções que sugerem a existência de limites ao exercício da autonomia. 

 

 Sensação de falta de autonomia, com identificação de limites ao seu exercício 

 

No entendimento de alguns docentes, o exercício da autonomia na reformulação do 

currículo foi “cerceado” pela legislação nacional e institucional. Sobre isso, PAV1 afirma que, 

apesar da própria administração central apresentar um discurso em defesa da autonomia, as 

diretrizes do MEC e as resoluções internas da UFPE funcionam como limitadores ao seu 

efetivo exercício. 

 

[...] isso era um tanto frustrante porque aí eu sentia que não tinha 

autonomia, a gente não podia apresentar... Aí, eu me lembro de terem vindo 

especialistas do MEC, a gente ia preparar isso, a gente ia pra Reitoria 

apresentar as propostas e se apresentava. E retorno disso pra avançar? O que 

é que a gente tem que mudar? Tinha, mudava... tinha que enxugar, tinha 

que enxergar as rubricas, né? do MEC, da própria universidade. Eu me 

recordo, no início, também, de reuniões no CAC, de Pró-reitores vindo 

mostrar que a gente tem que ter autonomia, que o professor tem que ter 

a sua autonomia para fazer a sua reforma, pra ele ficar sabendo, mas ao 

mesmo tempo a gente se sentia cerceado dessa autonomia. Vinham 

normas, vinham... “Ah! Mas essa questão do MEC?”... e tal, entendeu? [...] 

(PAV1, grifos nossos) 

 

Os processos de reformulação estudados passaram por diversas interrupções. Uma 

dessas interrupções decorreu da necessidade de aguardar as definições acerca das diretrizes 

institucionais relativas à reforma das licenciaturas, as quais só foram concluídas em 2008, por 

meio da Resolução CCEPE nº 12/2008. A espera pelas definições advindas de  deliberação do 

Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão também foi compreendida por alguns 

docentes como entrave ao processo, ou seja, como fator que impediu o exercício da 

autonomia.  

 

[...] E muita discussão no Centro de Educação. Sempre PAV1, né? 

participava das discussões no Centro de Educação. Foi até um dos motivos 

que tornou mais lento porque havia necessidade de primeiro... de também 

serem aprovadas todas as decisões no Centro de Educação pra gente poder 

fazer as mudanças aqui, né? específicas do curso. [...] A gente fazia reuniões, 

fazia uma estrutura curricular, né? mas aí, quando chegava no Centro de 

Educação, tava sempre assim, olha [a professora bate com a caneta na mesa, 

e muda para um tom imperativo]: “Não pode essa estrutura porque 

precisa mudar carga horária e precisa esperar que a Licenciatura 

determine como vão ficar determinadas as cargas horárias e as novas 
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disciplinas!”. Então, ficava sempre nessa expectativa, esperando que 

fosse, primeiro, feita a reforma lá. Tanto que eu acho que quando 

aconteceu, aconteceu, acho que em vários cursos, né? Então, não adiantava 

estar mudando uma disciplina pra outra só, tinha que fazer uma 

mudança geral e, pra fazer uma mudança geral, a gente teve que 

aguardar mesmo! (PAV3, grifos nossos) 

 

Eu acho que o grande impedimento era que sempre que a gente tinha um 

desejo de criar uma reforma, travava com o Centro de Educação. 
Quando chegava no Centro de Educação, havia umas exigências que a gente 

ainda não estava concordando [...] (PAV3, grifo nosso) 

 

Apesar de outros fatores surgidos no interior do próprio departamento-âncora 

trazerem morosidade ao processo, uma vez que nem sempre as reflexões coletivas 

contribuíam para uma rápida definição a respeito das questões curriculares, a atuação do 

Fórum das Licenciaturas – instância coletiva, formada pelas unidades acadêmicas de 

diferentes centros responsáveis pela oferta das dezessete licenciaturas da instituição, de 

discussão e deliberação da proposta de marco regulatório do curso de formação de professor –

, foi, por vezes, compreendida como um fator que trouxe impedimentos à realização das 

reformas. Por isso, diante da necessidade de aguardar as definições desse Fórum, denominado 

de “Centro de Educação”, alguns cursos acabavam por ter de aguardar o encaminhamento das 

discussões relacionadas à reforma das licenciaturas. A comissão de reforma do curso de Artes 

Visuais, por exemplo, em determinado momento, decidiu direcionar as discussões, pois 

considerava ter muito mais autonomia para trabalhar o PPC do bacharelado. Apesar de 

reconhecer que o processo de reforma é realizado com autonomia, o professor considera que o 

exercício da autonomia é mais efetivo dentro da própria área de conhecimento disciplinar. Quando se 

trata de lidar com a área pedagógica, cujo ritmo decorre de discussões e deliberações coletivas, a 

autonomia ficaria prejudicada. 

 

[No bacharelado, os docentes têm] muito mais [autonomia]! Muito mais! O 

Centro de Educação, às vezes, atrapalhava demais! [risos]. Desculpe, 

Batista! [risos]. O Centro de Educação, as linguagens, as disciplinas, o 

retalho do bolo tinha que ser, né? e comprido! [...] como é uma licenciatura, 

então temos muitas disciplinas atreladas à Educação [o Centro de 

Educação], e aí, em um certo momento, a Educação interrompeu as 

reflexões. [...] Então... mas, assim, o que a gente sentiu que mais atrapalhava 

foi... não saberia explicar muito o motivo e eu acho que a Educação, o 

seminário [Fórum] das licenciaturas, que, no tempo, era bastante forte, e, às 

vezes, existiam pontos de vista bastante contrastantes. A gente, em um certo 

momento, a gente disse: “Não, a gente não tem autonomia ainda para 

trabalhar a licenciatura porque depende em muita coisa da Educação!” 

Ficou um momento parado, realmente... as Licenciaturas Diversas, né? parou 

mesmo! E aí eu disse: “Não temos! Então, não vamos parar! Vamos 

trabalhar um bacharelado como uma coisa, assim, paralela, que é importante, 

não é? é importante!”. Aí, a gente trabalhou em um determinado momento 
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só em função do bacharelado. [...] A gente tentou trabalhar pensando, sim: 

“Temos autonomia de propor um currículo de Artes, claro que baseado nos 

princípios da Arte Contemporânea, nos princípios das leis que regem, vamos 

dizer, todo o processo cultural, toda a dinâmica e de pensar nisso, nessa 

formação mais atuante, mais dinâmica, mais real. E aí, a gente não tinha, 

vamos dizer, os entraves burocráticos de se trabalhar – como a gente 

teve – numa licenciatura, porque somos mais autônomos: gente que 

trata dessa linguagem deve trabalhar nessa linguagem. (PAV1, grifo 

nosso) 

 

Vale lembrar que apesar das definições que geraram as diretrizes institucionais 

(Resolução CCEPE nº 12/2008), terem acontecido sob a coordenação do Centro de Educação, 

esse normativo foi elaborado contando com a participação das coordenações das licenciaturas 

da UFPE, uma vez que a gestão dos cursos de formação de professores nessa instituição é 

feita de modo compartilhado (departamentos-âncoras e Coordenação das Licenciaturas 

Diversas). Apesar disso, os docentes entrevistados não reconheceram a possibilidade de 

atuação e decisão em relação às propostas apresentadas para a construção das diretrizes 

instituídas para as licenciaturas na UFPE e, dessa forma, expressaram a sensação de falta de 

autonomia em relação aos conteúdos pedagógicos: “É porque são duas partes, né? Com 

relação à parte pedagógica, não [houve autonomia]! Veio tudo amarrado! A gente teve 

que obedecer ao que foi estipulado. Em relação ao conteúdo específico, total!” (PEG1, grifo 

nosso). 

PAV1 e PEG1 apresentam as áreas pedagógica e disciplinar em contraponto. Ao 

elaborar seus PPC tomando como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais, os docentes 

consideram que a legislação, quando trata da área pedagógica apresenta limites, amarrações. 

Quando se trata dos conteúdos relacionados à área de referência, essa mesma legislação não é 

compreendida como elemento limitador ao exercício da autonomia no contexto das reformas 

curriculares, mas como princípios que regeram as decisões, permitindo uma autonomia 

“total”. 

Atrelada à ideia de falta de autonomia em virtude das normas legais relativas aos 

conteúdos pedagógicos, a questão dos prazos para a adequação às diretrizes curriculares foi 

apontada como aspecto que prejudicou a tomada de decisões coletivas durante o processo de 

elaboração dos currículos. PAV2 alega que a não disponibilidade de tempo para discussão 

acarretava em definições unilaterais por parte de quem estava coordenando o processo: “[...] 

eu acho que, às vezes, é imposto, entendeu? Quem está na liderança tem que tomar uma atitude, 

senão não sai... tem um prazo, tem um prazo!” (PAV2, grifos nossos). 

Em relação às razões evidenciadas para a sensação de falta de autonomia, 

identificamos ambiguidades na fala de PLP1 que, ora explicita que a sensação se expressa em 
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decorrência da omissão e da passividade daqueles docentes vinculados aos departamentos-

âncora que decidiram não participar do processo de definição das diretrizes institucionais, ora 

justifica que a autonomia foi cerceada pelo Centro de Educação, que se sobrepôs às tentativas 

de participação. 

 

Ah, eu acho que foi pura passividade do curso de Letras, sabe? Acho 

que foi assim, bem passivo, bem omisso... Quem estava com a mão na 

massa, sabe? foi fazendo, foi construindo e aí chegou mesmo pra gente. 

(PLP1, grifo nosso) 

 

O curso de Letras teve autonomia? Acho que não. Acho que não, acho que 

teve um pouco de... Mas foi muito, como eu disse a você, acho que foi mais 

de fora, acho que foi mais do pessoal de Educação do que da gente, 

sabe? A gente brigou por um espaço, mas foi mais do pessoal da 

educação. (PLP1) 

  

Ao afirmar que não participou das definições no Fórum das Licenciaturas, PLP3 

evidencia uma postura de aceitação acrítica ao que estava estabelecido e declara a opinião de 

que o momento de discussão significa perda de tempo.  

 

[...] quando eu entrei, já tinha decidido, já tinha resolvido, e aí surgiu a 

resolução. Fechou, a gente tinha que fazer e fez. [...] Eu até prefiro as coisas 

assim, sabe? Eu sou meio pau mandado, eu gosto de fazer as coisas que 

me mandam. Perder tempo com discussão, discussão, discussão pra 

fazer as coisas... Sou meio avessa a essas coisas. [...] Eu sou uma pessoa 

muito prática, eu gosto... Tem que fazer isso? Vamos fazer. Essa história da 

gente ficar: “vamos discutindo se vamos fazer ou não...” sabendo da 

necessidade de fazer [...] Isso trouxe um desconforto e continua porque toda 

reunião que tem, vira e mexe se comenta sobre isso. Então trouxe 

desconforto pro curso porque o curso entendeu isso como impositivo, 

mas o fato é que não discutimos e pronto. [...] Bom, não foram seis meses 

após, mas a gente correu pra poder cumprir e acho que Letras foi um dos 

primeiros, né, no CAC? Mas enfim, mesmo não concordando com os 

trâmites, a gente reconhecia que a gente não teve participação no fórum, 

então a gente não podia brigar por uma coisa que não participou, então 

a gente acabou engolindo e fazendo. E isso que eu estou falando dá a 

impressão de: “Ah, PLP3 está falando...” Não é, foi uma briga no 

departamento e não foi só no nosso departamento. Depois a gente ficou 

sabendo de vários departamentos também que o pessoal teve essa briga 

porque entendeu como uma coisa imposta, né? Que uma coisa que foi pro 

fórum das licenciaturas, que foi... Não sei se foi assim porque eu não 

participei, mas é o que a gente escutou falar. Foi o CE, foi uma 

resolução pelo CE, foi o que foi discutido. Não foi uma resolução da 

universidade, foi uma resolução do CE. Foi como se fosse uma coisa que 

foi imposta pelo Centro de Educação e aí ficou chato e existia aquela 

divisão. Então, ficou pior ainda a resistência nossa em aceitar essa... 

Porque é como eu te falei, né? é como se a gente fosse incapaz de 

oferecer disciplinas que envolvessem esses itens aqui. Então, por quê 

que a gente não pode oferecer uma disciplina que trate sobre avaliação? 

Por quê que a gente não pode desenvolver uma disciplina que trate...? 
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Tudo bem, talvez não com esses títulos, não com essa carga horária, não 

com esse... enfim, que faça uma conciliação aí entre Letras com 

Educação? (PLP3, grifos nossos) 

 

Apesar de reconhecer a necessidade da reforma, a fala de PLP3 revela a percepção de 

ausência de diálogo na relação do Fórum das Licenciaturas com os docentes vinculados ao 

departamento-âncora, no sentido de se procurar compreender coletivamente os motivos das 

mudanças propostas na Resolução CCEPE nº 12/2008. Essa percepção talvez tenha 

contribuído para que tais professores concebessem as diretrizes institucionais como uma 

imposição legal e, consequentemente, considerassem que não estavam vivenciando o processo 

com autonomia. 

 

 Reconhecimento de existência de autonomia, com identificação de limites ao seu 

exercício:  

 

Diferentemente dos relatos apresentados no tópico anterior, em que os sujeitos 

explicitam não haver reconhecimento do exercício da autonomia, foi possível perceber em 

algumas falas a compreensão de que a autonomia foi exercida, mesmo que em meio a alguns 

condicionantes. 

 

Sim, de certa forma, sim. Apesar das imposições do MEC, claro que a gente 

discordava da quantidade de horas que deveriam ser dedicadas a umas ou a 

outra disciplina, mas...[...] Eu acho que a gente teve bastante autonomia. A 

limitação da autonomia se deu muito mais na quantidade do que no 

conteúdo, na quantidade de horas. A gente... as disciplinas que a gente queria 

acrescentar, às vezes, não podia porque esbarrava em problema de hora: tem 

que ter no mínimo X, no máximo Y. Aí não tinha como. (PLP2) 

 

Mesmo afirmando que o processo foi vivenciado com autonomia, alguns 

participantes afirmam que seu exercício foi limitado no momento da seleção dos componentes 

curriculares que iriam compor o currículo, uma vez que havia necessidade de reduzir a carga 

horária dos conteúdos da área disciplinar. Para os docentes vinculados aos departamentos-

âncoras, a carga horária estabelecida legalmente destinada aos conteúdos pedagógicos é 

percebida como um fator que impede a inclusão de conteúdos disciplinares, limitando, assim, 

o exercício da autonomia profissional.  

 

Não! A gente já recebe uma coisa pronta, né? Na cabeça do povo, não é 

pronta: “Não vem pronto!”. Vem! Ele vem pronto! Você está limitado 

por uma carga horária, você só pode ir até tanto, a parte de Educação pega 

tanto, a parte de Artes específica pega tanto... e aí vem a briga! Se você 

deixa isso em aberto, você até concilia, né? você não chega a tanto. Mas 
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quando diz: “É até aqui!”. Você já fecha a cara! Mas se você tem... se vem 

aberto, não é aquilo também ninguém vai extrapolar um curso pra dez, vinte 

anos, não é isso! Mas devia ter mais abertura, até porque tudo é padronizado! 

Esse curso devia ser o quê? Devia ser uma reunião conjunta de Educação e 

Arte! Mas não: Educação planeja lá, Arte planeja cá... e nada! Aí, vem de 

Educação já determinado porque é uma licenciatura! Aí, já fica todo 

mundo, assim, desconfiado porque já veio de lá pronto! Pra quê? Fazer o 

quê? Bota a mesma coisa! Pronto! É isso, é isso aí! [...] Ele tinha 

[autonomia]... agora, é uma autonomia limitada por uma carga horária, 

né? Você só tem... porque, primeiro, se discutia. Eu peguei as grandes 

discussões e foi das cargas horárias, pra poder ele planejar as disciplinas: “O 

que é que se vai colocar nesse novo currículo?” Tinha professor que não 

queria nem ler aquilo... a documentação do MEC, eles não queriam: 

“Porque aquilo ali é um saco!”, eles diziam. Está entendendo? Ele era 

um professor de [nome do componente curricular da área disciplinar] e 

o que é que estava interessando a ele isso? Nada! Ele ama aquela coisa 

dele, e acabou! (PAV2, grifos nossos) 

 

PAV2 denuncia a falta de articulação entre os conteúdos pedagógicos e disciplinares 

no currículo, desde a sua concepção. Essa forma de construção que ocorre de forma 

fragmentada e não se faz por meio do diálogo e do necessário enfrentamento de conflitos 

contribui para o isolamento e gera nos participantes uma falta de compromisso com os 

resultados da formação (VEIGA, 2003). Percebemos que a postura de alguns professores, a 

partir do que declara PAV2, aproxima-se do que Contreras (2012) denomina de autonomia 

ilusória, uma vez que, nesse caso, o docente centra suas decisões apenas na atuação direta em 

sala de aula, interessando-se simplesmente por aquilo que afeta a “sua” disciplina e ignorando 

a possibilidade de diálogo no contexto mais amplo de atuação profissional. Dessa forma, a 

autonomia deixa de ser ampliada por meio da participação política nas decisões relacionadas 

aos propósitos do ensino e aos elementos necessários à formação. 

A inclusão de disciplinas pedagógicas na estrutura curricular, por vezes, significou, 

para os docentes dos departamentos-âncoras, perda de poder, de espaço e, consequentemente, 

redução da autonomia, uma vez que a oferta da maioria de tais componentes estaria sob a 

gestão do Centro de Educação, por meio da Coordenação das Licenciaturas Diversas. Parecia 

desconhecer-se que, assim como os departamentos-âncoras, o Fórum das Licenciaturas, do 

qual o Centro de Educação é parte integrante, também estava submetido às determinações 

ministeriais quando da deliberação da proposição de reforma curricular das licenciaturas. 

 

A gente teve [autonomia]... eu gostaria de ter tido mais... ter tido mais! 

Porque, no final, é como eu lhe disse... aquela disciplina mesmo, [cita o 

nome do componente curricular da área disciplinar], ficou de fora! Porque, 

se eu tivesse mais autonomia, ela não ficava de fora, não! Eu tirava – eu 

não sei nem se ficou essa mesmo – Estrutura e Funcionamento do 
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Ensino (sic) 
85

... é, tirava aquilo! [risos]. Escute não, Batista! [...] É! PAV2 

lamentou muito porque era uma disciplina dela por tanto tempo... não 

por isso... porque era importante, ela é importante! [...] É possível que tenha 

havido [autonomia]... possivelmente, teve [...] Para mim, era uma 

dificuldade quando vinha essa carga tão grande da Educação [suspira 

forte]. Mas... bom, eu tenho que entender que a Educação é Prática de 

Ensino também, mesmo colocando isso aí, que a carga horária é bastante 

considerável, não é? Mas, mesmo assim, eu sentia... o sentimento era aquele 

[de reduzida autonomia]. [...] O exemplo que eu pude dar foi esse... dessa 

disciplina... das duas, né?: A Estrutura e Funcionamento em detrimento da 

disciplina de [cita o nome do componente curricular da área disciplinar]. 

Mas eu acho que teve mais! Teve mais outras disciplinas... que ficou difícil, 

assim, mais de fora: “Então, vamos contemplar essa como eletiva”. Então, 

fizemos uma oferta até utópica também, mas, assim, possível. Tem 

professor, foram contratados mais professores, então era possível de 

complementar. Então, até considerando: “Não, ele está com esse percentual 

aqui de disciplinas eletivas. Tem professor? Tem. Mas, se pudesse fazer 

mais, poderia?”. Não teria muita chance, porque ficou tão carregado ainda de 

disciplinas obrigatórias, que a gente gostaria mais, mesmo observando o 

organograma [fazendo referências às diretrizes curriculares] do MEC, 

entendeu? mesmo observando. A gente... eu sentia isso! Ainda não está 

dando margem para ser tão flexível como gostaríamos! [...] A carga 

pedagógica era... eu sentia que ele pegava demais, não é? Pegava demais 

mesmo, não é? [risos] (PAV1, grifos nossos). 

 

Apesar de ter encontrado na oferta de componentes eletivos uma alternativa para 

contemplar no currículo determinados componentes curriculares da área de referência 

considerados pelos docentes do departamento-âncora como importantes para a formação – 

decisão que já é, em si, uma evidência de exercício da autonomia –, PAV1 alega que a 

dificuldade de tornar o currículo mais flexível foi decorrente da quantidade de carga horária 

pedagógica obrigatória estabelecida legalmente. Além disso, a sensação de que o aumento na 

inclusão de conteúdos pedagógicos deveria levar à uma necessária redução do disciplinar 

reflete uma percepção de ausência de articulação dos conteúdos e, sobretudo, evidencia a 

compreensão de que essas áreas simbolizam terrenos em disputa. Esse entendimento, 

portanto, expressa que o foco nos conteúdos disciplinares da formação do bacharel prevalece 

em detrimento da preocupação com os saberes, competências e habilidades necessários à 

formação docente. 

Ainda sobre os aspectos evidenciados pelos docentes entrevistados como limitadores 

o exercício da autonomia, PAV2 e PAV1 apresentam a questão das condições necessárias à 

                                                 
85

 “Estrutura e Funcionamento do Ensino” é a denominação utilizada pela UFPE antes da formulação das 

diretrizes institucionais e a abordagem do componente curricular citado era mais tecnicista. No entanto, o que a 

Resolução CCEPE nº 12/2008, em seu artigo 6º, estabelece é a criação do componente “Políticas Educacionais, 

Organização e Funcionamento da Escola Básica”, cuja ementa propõe o “estudo das políticas públicas para a 

educação escolar no Brasil, sua relação com a organização e o funcionamento das escolas de educação básica, 

considerando os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, e análise dos resultados das políticas 

educacionais frente aos desafios e necessidades da sociedade contemporânea”. 
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formação, expressas na estrutura física e de recursos humanos, que repercutem no currículo, 

uma vez que a seleção dos componentes curriculares a serem contemplados leva em conta a 

realidade local, as condições de implementação daquilo que se está propondo. 

 

O outro limitador é que você não pode colocar... fazer uma coisa mais 

atualizada porque você não tem espaço físico, não tem material, você não 

tem equipamento, você não tem espaço! É um curso diferente de um curso 

teórico, que se você teve a sala, a mesa e a cadeira pro aluno... vamos dizer 

assim, um... datashow, você resolve! Arte é diferente! Você tem que ter 

caneta, você tem que ter papel, você tem que ter tinta, você tem que ter 

pincel... inclusive esses equipamentos. Como você vai botar uma 

disciplina de Modelagem, se você não tem o barro? Como você vai botar 

uma de Gravura, se você não tem os ácidos, se você não tem a prancha, 

se você não tem nada? [...]Pois é. Aí, é um negócio sério! Você tem que ter 

espaço pra fazer isso! Então, você estava limitado por muita coisa! [...] 

(PAV2). 

 

[...] Não adianta se fazer uma reforma ideal, quando não se pode 

implementar. Então, tem profissional pra dar essa disciplina? Então, se 

não tem, não se coloca essa disciplina! Vamos não pensar tão alto, mas 

pensar nas possibilidades físicas, estruturais e de pessoal... de recursos 

humanos”. [...] (PAV1, grifo nosso) 

 

Os relatos a seguir expressam algumas questões relacionadas ao processo de 

reformulação curricular que envolvem outros elementos que limitam o exercício da 

autonomia, tais como a dificuldade de compartilhamento da gestão dos cursos de licenciatura, 

no que se refere à oferta dos componentes curriculares; a preocupação em proporcionar uma 

formação de qualidade, contemplando no currículo os conteúdos necessários e levando em 

conta a viabilidade do curso em termos de tempo de duração. 

 

[...] Eu acredito que se a gente não teve autonomia absoluta foi uma 

autonomia bastante considerável. Agora, quando se trata do curso de Letras, 

a gente não podia dizer: “Ah, não! Deixa a Avaliação com a gente!” O MEC 

exigia que a Avaliação ficasse com [o Centro de] Educação, mesmo 

sabendo que há nuances que não tinham como a Educação trabalhar, 

especificidades da avaliação de uma língua estrangeira que não tem 

como alguém que trabalha com Avaliação de forma geral dar conta. E 

aí, se a gente põe uma disciplina “Avaliação de língua estrangeira”, não 

tinha que ser nem inglês, na verdade podia ser uma pra tanto francês, 

espanhol ou inglês, todas se beneficiariam disso. Mas aí a gente esbarrava na 

questão de tempo. Tinha que ter X disciplinas ou tantas horas nesse bloco, 

tantas nesse, tantas nesse... E aí a briga estava: “Nesse é que a gente tem que 

ter mais isso do que daquilo!”.[...] Eu tentei [inserir no currículo 

componentes curriculares relacionados à avaliação de desempenho da língua 

estrangeira]. Aí, com alguma resistência, até porque a gente tinha, primeiro, 

que considerar as diretrizes do MEC. O MEC tinha diretrizes que 

precisavam ser atendidas e não era só o que eu queria, era o que o MEC 

queria também. [...]  (PLP2, grifos nossos) 
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Não, eu acho que a gente melhorou muito, mas como eu falei, a equação é 

difícil de resolver porque você tem um monte de limitações em termos 

de ter que botar tantas horas disso, tantas horas de... tem que ser de 

manhã, de tarde... você tem quatro anos... Enfim, tem um monte de 

limitações e, de uma certa forma, com essas limitações, é difícil de ter 

realmente... Então, é engessado por definição quase. Então, a gente 

consegue, mas não é, assim, do jeito que talvez seria interessante trabalhar. 

(PEG2, grifo nosso) 

 

Então, a gente estava muito amarrado porque tem uma carga horária que 

você tem que fechar aquela carga horária. Então, existiam esses 

parâmetros mínimos que a gente tinha que respeitar. Então, em algumas 

horas, a gente queria empurrar alguma coisa, mas não podia. Por quê? 

Porque infringia alguns parâmetros. [...] (PEG4) 

 

Chegamos no limite de carga horária porque senão, se aumentar a carga 

horária, tem o risco do aluno abandonar. O aluno precisa de ir 

trabalhar... E isso, eu me recordo que foi uma discussão imensa de uma 

técnica que veio eu acho que de Brasília, era uma técnica que falou isso na 

Reitoria: “Vocês não podem extrapolar essa carga horária!”. Cheguei até, 

né? o limite, né? E aí, é muito complicado nesse sentido, entendeu? (PAV1, 

grifo nosso) 

 

Na definição curricular, a autonomia é exercida levando em consideração muitos 

condicionantes (CONTRERAS, 2012). A necessidade de contemplar, em uma estrutura 

curricular de uma licenciatura, as determinações legais em que são elencados os conteúdos 

relacionados à área pedagógica, os conteúdos da área de referência selecionados a partir da 

reflexão acerca de quais aspectos de suas especificidades são pertinentes à formação docente, 

o tempo de duração dos cursos levando em consideração os custos envolvidos na oferta do 

curso e as pressões do mercado de trabalho, dentre outros, esses são apenas alguns fatores que 

limitariam a autonomia durante o processo de reformulação curricular. 

A identificação de limites à autonomia é apenas um dos passos que conduzem ao seu 

exercício. É, portanto, ao encontrar os caminhos que signifiquem possibilidades que a 

autonomia se desenvolve e se amplia de modo a promover efetivas transformações. 

Sintetizamos, na Tabela 22, possibilidades e limites dentificados a partir dos relatos 

dos docentes entrevistados. 
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TABELA 22: Possibilidades e Limites relacionados ao exercício da autonomia docente 

 

POSSIBILIDADES ENCONTRADAS LIMITES EVIDENCIADOS 

Atuação como protagonistas em um processo de 

reformulação curricular. 

Necessidade de atendimento a exigências legais, em 

âmbito nacional e institucional, relacionadas à 

composição do currículo em termos de distribuição de 

carga horária, uma vez que são estabelecidas cargas 

horárias mínimas para os conteúdos pedagógicos. 

Diálogo com outras universidades contribuindo 

para ampliar formas de conceber e realizar o 

curso.  

Dificuldades relacionadas ao compartilhamento da 

gestão dos cursos pela Coordenação das Licenciaturas 

Diversas e as coordenações vinculadas aos 

departamentos-âncoras, tanto no que e referiu à 

necessidade de aguardar a aprovação das diretrizes 

institucionais para a reforma das licenciaturas quanto às 

definições relativas aos agentes responsáveis pela oferta 

de componentes curriculares. 

Ressignificação de componentes curriculares na 

prática da sala de aula 

Necessidade de cumprimento de prazos estabelecidos 

legalmente. 

Identificação de estratégias para incorporação de 

exigências legais 

Carências na estrutura física e de recursos humanos para 

o funcionamento dos cursos nas unidades acadêmicas. 

Negociações com instâncias externas à 

universidade 

Necessidade de selecionar os conteúdos, levando em 

consideração a viabilidade do curso em termos de tempo 

de duração. 

 

Diante dos desafios encontrados ao vivenciar um processo de reformulação 

curricular, a autonomia do professor se torna evidente a depender das decisões que toma, em 

função da forma – mais adaptativa ou mais crítica – como ele dialoga e atua em relação aos 

fatores que o condicionam, no desenvolvimento de sua prática educativa. Contudo, só é 

possível ao professor tomar decisões profissionais quando ele dispõe de um conhecimento 

profissional – que é, ao mesmo tempo, particular (fruto de reelaborações a partir de suas 

experiências), compartilhado (intercambiado na socialização com outros professores) e 

diversificado (produto de diversas tradições e posições pedagógicas que influenciaram sua 

formação) – do qual extrai as reflexões, ideias e experiências necessárias à tomada de decisão 

(CONTRERAS, 2012). 
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10. SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE 

REFORMA CURRICULAR 

 

O processo de reforma curricular, quando pautado em uma concepção de projeto 

pedagógico como uma ação emancipatória ou edificante, torna-se uma oportunidade para 

mudanças que ocorrem tanto no âmbito coletivo como no plano individual. Os depoimentos 

de professores sujeitos da pesquisa acerca dos significados atribuídos à participação no 

processo de reformulação sinalizam duas direções: enquanto a reformulação teria levado a 

mudanças temporárias e parciais por parte daqueles que atuaram apenas na implementação 

dos novos currículos, a participação efetiva durante o processo de elaboração dos projetos 

pedagógicos teria contribuído para mudanças de concepções e práticas. 

 

Entendimento de que o processo de reformulação promoveu mudanças temporárias e 

parciais 

 

Em relação ao primeiro grupo de professores, PLP1 e PAV2 expõem a percepção 

segundo a qual a reforma foi uma atividade pontual e burocrática que levou a um documento 

como resultado. As docentes alertam para a necessidade de se pensar em um processo 

contínuo que leve à reflexão sobre a própria prática, a mudanças de posturas, de formas de 

pensar e agir. 

 

Vejo. Então, assim, acho que o que teve de mais positivo foi a intenção, foi 

muito bem intencionado. O que teve, que tá tendo de negativo é que parece 

que a reforma já foi, é passado. Não parece que a reforma está sendo, sabe? 

Parece que a reforma foi naquele ponto em 2010 e pronto, está 

concluída e agora a gente tem que ir só tocando. Não, não é assim. Quer 

dizer, 2010 foi um momento inicial, a gente está vivenciando a reforma, a 

gente está no meio dela. Então, a gente pra ajustar precisa conversar... e essa 

conversa realmente não tem existido. [...] Não houve continuidade, né? 

parece que a reforma foi pontual e pronto, acabou! Então agora estamos 

vivendo pós-reforma. Mas não é assim, não é ou pelo menos não deveria ser. 

[...] E quando a gente fala: “Ai, meu Deus, de novo, outra reforma?” Mas 

não é outra reforma, entendeu, é a mesma que precisa de atualização. 

(PLP1, grifos nossos) 

 

Eu acho que foi muito frustrante a reforma! Porque a gente imagina uma 

outra coisa, não uma reforma só de papel; você tem que reformar as 

cabeças! As pessoas continuam as mesmas, fazendo aquilo que faziam 

antes. A matéria [o componente curricular] tem um nome novo, mas ele 

está dando aquilo que ele acha que deve dar! A verdade é essa. Ele só 

falta pegar aquela fichinha amarela de mil novecentos e tanto, puxar e ir 

dar aula com ela! Só falta isso. Por isso que é frustrante. Porque, veja bem: 

se você vai fazer uma reforma de ensino, aí, antes, chega cabeça nova, aí, 
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antes, se faz um concurso pra aumentar o número de professores, aí chega 

cabeça nova... é muito mais fácil uma pessoa que está chegando conseguir 

até conquistar alguém do que alguém que ele está habituado a ver todo dia 

ali. Ele já sabe o que você vai dizer! Mas, chega uma pessoa nova: “Vamos 

ver o que é que ele tem para dizer!”. Entendeu? É muito mais fácil! Quer 

dizer, pra fazer reforma, antes tinha que ter ampliado... ampliação do quadro, 

melhora das instalações físicas, compra de novos equipamentos, e nada disso 

acontece... então, ninguém acredita! Continuam na mesmice! Trabalhando 

do mesmo jeito! Eu não sei se eu estou escandalizando, mas eu sou muito 

realista, mas isso era o que eu via na reforma. Ele vai e diz: “E eu vou ouvir 

essa besteira de PAV2? Eu vou é fazer assim!”. E fazia, e fazia! Olhe, eu me 

lembro quando eu cheguei pra fazer planejamento... Eles: “Que besteira é 

essa, PAV2? Menino! Que besteira! Eu tenho tudo na minha cabeça!”. E eu: 

“Mas bora arrumar! Vamos, eu vou aprender com você a sua disciplina, que 

eu não sei!”. Então, eu ia por esse lado, com jeito, e arrumava e depois que 

arrumava, ele achava bom! Entendeu? Agora, isso era um desgaste, um 

desgaste pra eu montar esses programas. Era a professorinha primária! [...] 

Cabeça você não muda! Você tem que mudar as cabeças! Aí, muda-se o 

papel, mas não as cabeças! (PAV2, grifos nossos) 

 

PAV2 atenta para a necessidade das mudanças influírem em questões situadas além 

do currículo, como por exemplo as relacionadas à estrutura física e  à contratação de pessoal. 

Uma reforma em que apenas a estrutura curricular é modificada gera descrédito e não 

modifica as pessoas. A falta de envolvimento da maioria dos docentes dificultou o processo 

de definição coletiva acerca dos propósitos formativos, impossibilitando a articulação dos 

conteúdos tanto de uma mesma área de conhecimento quanto entre diferentes áreas, 

especialmente a pedagógica e a disciplinar. O isolamento na atuação docente não contribui 

para o desenvolvimento da autonomia e nem “para o fortalecimento da carreira, pois não há 

trocas, divulgação das experiências exitosas e dos trabalhos realizados. Isso impede a geração 

de conhecimentos na área, o que é um fator de fortalecimento da ‘profissionalidade’” 

(PASSOS, 2007, p. 90). 

A elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em estudo foi 

marcada por disputas de poder (confronto entre a área pedagógica e a área disciplinar, entre 

subáreas relacionadas ao campo disciplinar de referência). Na fala de PAV2, é evidenciada a 

insatisfação dos diferentes setores envolvidos no processo. Ela afirma que, em certos 

aspectos, a reforma significou a simples mudança de carga horária, sem a busca por uma 

articulação, própria de um projeto integrado. Consequentemente, isso não teria gerado 

impactos e não teria contribuído para modificação na postura dos professores. A docente 

reconhece a necessidade de problematizar constantemente o que está estabelecido. A 

problematização é prática que a aproxima do perfil do intelectual crítico, que relativiza suas 

concepções, abrindo possibilidades para o pensar diferente, para a mudança. 
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Uma coisa sofrida, penosa e que causou insatisfação a todo mundo, 

porque pra ninguém atendeu a nada: nem atendeu a parte pedagógica e 

nem atendeu... é mais uma reforma que se faz. E outra coisa: você sabe 

que, num processo de reforma, você não pode pensar só em botar no papel. 

Isso implica muitas outras coisas: uma boa bibliografia; compra de livros; 

implica uma contratação de bons professores; espaço físico; material 

didático. Se não, não adiantou nada! [...] A gente sempre teve isso na 

cabeça... eu, PAV1... de ter uma coisa integrada, com menos disciplina, 

menos diluída! Mas, quando chegou [na implantação da reforma]... é a 

mesma coisa! Talvez até uma coisa assim acordasse... do que aquela história 

de “só muda a carga horária, a quantidade de horas!”, tá entendendo? Tinha 

que ser impactante, pra fazer pensar, refletir! [...] “Eu tenho que ver, 

porque senão eu caio fora!” Tinha que ser uma coisa impactante, porque 

senão [...] (PAV2, grifos nossos) 

 

Em alguns casos, apesar dos docentes registrarem que a reformulação curricular 

contribuiu para uma maior aproximação entre os professores, houve igual reconhecimento de 

que o entrosamento ocorreu apenas durante o processo de elaboração dos projetos 

pedagógicos, promovendo mudanças que aparentaram ser temporárias. 

 

[...] foi uma oportunidade de criar um maior entrosamento entre os 

professores. Eu acho que a gente estava chegando num nível de um curso 

onde tinha a coordenação, a distribuição da carga horária, cada um fazendo 

as coisas que precisavam, dando continuidade... Então, eu acho que um dos 

aspectos positivos é que a gente... de uma certa forma, houve um terremoto 

lá dentro... a gente tentou criar um pouco mais de interação entre os 

professores. Então, bom, foi positivo desse ponto de vista [...], foi bem 

esclarecedor desse ponto de vista. [...] Eu acho que é a vida da gente que não 

ajuda, mas que você tem um momento, esse momento de brainstorming, 

de entrosamento, de... por conta de pressões de data, de prazo de 

necessidades instantâneas, bom, e vai. Mas isso aqui, depois, 

rapidamente, começa a murchar porque começam a ter outras 

solicitações, outras coisas. [...] As solicitações são muitas, então você faz 

isso. Bom, por exemplo, teve a visita do MEC, a gente ficou conversando 

bastante com MEC dos projetos, de nãnãnã. Mas chegou o MEC e foi 

embora [...] Mas, então, na hora da pressão, as coisas acontecem, mas, 

bom, às vezes, está faltando uma continuidade de condução. (PEG2, 

grifos nossos) 

 
[...] Porque eu acho que a gente cresceu enquanto grupo, porque, pra esse 

processo, a gente precisou se reunir, a gente se conheceu. Eu, por 

exemplo, que não sou daqui de Pernambuco, eu me senti parte do grupo 

nesse momento de construção. Talvez, depois, não, mas nesse primeiro 

momento, eu senti que a gente cresceu enquanto grupo. Apesar de eu 

dizer que a gente está se isolando, isso é resultado... eu estou falando de 

antes. (PLP3, grifos nossos) 

 

O afastamento pós cumprimento da tarefa pontual (elaboração do novo PPC ou da 

visita da comissão de avaliação do MEC) sugere a ideia de que as reformas se limitaram à 

elaboração de um documento, não levando a mudanças efetivas. Embora tenham vivenciado 
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momentos de integração durante a realização do processo, ao finalizarem a elaboração do 

documento, colheram o retorno ao isolamento como resultado. A elaboração dos projetos 

pedagógicos, nesses termos, pouco teria contribuído para o desenvolvimento da 

profissionalidade docente que, de toda evidência, ocorre por meio do diálogo, do intercâmbio, 

da troca de experiências. 

 

Entendimento de que o processo de reformulação promoveu mudanças de concepções e 

práticas 

 

No que diz respeito ao segundo grupo de professores, quando perguntados acerca dos 

significados da participação no processo de reformulação, os entrevistados tanto se 

preocuparam em apresentar adjetivos que caracterizassem o trabalho de elaboração dos 

projetos pedagógicos quanto apresentaram reflexões sobre as transformações vividas a partir 

da experiência de participação no processo. Um dos aspectos destacados por PLP2 e PLP3 foi 

o reconhecimento da necessidade de que a reforma seja um processo coletivo, pautado no 

diálogo e direcionado a um propósito formativo compartilhado, para que se torne efetiva. 

Essa, por sinal, é uma característica da concepção de projeto pedagógico enquanto ação 

emancipatória ou edificante. 

 

É, quando se trata de reforma curricular... a reforma curricular exige a 

unidade do corpo: “Olhe, eu sou braço, vou fazer função de braço. Você é 

dedo, faz...” Cada um faz sua parte e todo mundo trabalha em prol de 

um objetivo. Quando não existe isso, as chances são que você tenha uma 

reforma que pode ter a cara de alguém, que participou mais: “É o curso de 

PLP2, ou o curso de A ou B” [...] (PLP2, grifo nosso) 

 

Veja, foi muito importante. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que eu 

fiz um exercício muito grande, pessoal, de... até pra mim mesma, né? de: 

“Vamos! Relaxe, vamos aprender, vamos por aí!”, sabe? É... claro... que 

aprender, isso aí é claro, né? o principal foi ter aprendido mais sobre o curso, 

foi entender melhor o que era o curso e tudo. E aprender mais esse 

exercício de lidar com as pessoas, de ter que ouvir [...] (PEG1, grifos 

nossos) 

 

Fora a trabalheira, fora a complicação, eu acho que foi um ganho muito 

importante pra minha carreira pessoal. Entendeu? Claro que profissional 

também, mas pessoal porque me envolvi numa coisa em que eu fui até o fim 

com isso. A gente terminou! Não vou dizer que a reforma só foi possível por 

conta da PLP3, não, não foi. Aconteceu comigo, mas, assim, foi uma coisa 

que já estava em construção antes. Mas, eu adorei ter participado porque 

foram discussões muito boas. Eu conheci pessoas muito legais e, se eu não 

tivesse parado naquele momento pra montar aquela comissão, não teria 
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conhecido. Então, foi um crescimento enorme pra mim, eu acho, 

profissionalmente e pessoalmente! (PLP3, grifos nossos) 

 

Foi significativo porque eu pude participar da história, né? isso fez parte 

da história, faz parte da história da construção do curso de Letras. E eu 

vivenciei essa parte importante da história, que é a mudança de um 

estado para outro estado, tive a oportunidade de ministrar disciplinas no 

curso anterior, já no currículo anterior e já passar a ministrar no outro. 

Então, pra mim, foi importante participar desse fazer, ainda que no 

apagar das luzes [risos]. (PLP4, grifos nossos) 

 

Além de ampliar o diálogo, a participação no processo contribuiu para a construção e 

o desenvolvimento da profissionalidade docente, uma vez que os próprios professores 

passaram a atentar para o seu papel educativo, sua responsabilidade na formação de 

profissionais que atuem de modo crítico na instituição e na sociedade. Vivenciar o processo 

foi uma oportunidade para refletir sobre a própria prática e para ampliar o compromisso social 

dos docentes. Nesse sentido, os docentes se reconheceram enquanto seres condicionados, 

como sujeitos históricos que se insere no mundo e não que simplesmente se adaptam a ele; 

reconheceram a educação como um processo permanente, uma vez que aquele que está 

consciente de seu inacabamento está sempre aberto à procura (FREIRE, 1996). 

 

[...] Eu acho que, quando a gente participa de uma reforma, quando a 

gente monta uma reforma, a gente se sente mais professor! Porque, de 

uma certa forma, ajuda a gente a ver o que a gente está fazendo. De uma 

certa forma, a gente está entendendo melhor o nosso papel... Porque, da 

disciplina, a gente entende; com a pós-graduação, que você tem orientações, 

também... porque isso aqui faz parte do trabalho da gente e a gente está 

vendo. Mas, de uma certa forma, nesse processo, a gente está dizendo: 

“Bom, qual o papel da universidade na sociedade? Então, a gente 

precisa formar tais profissionais. Então, o que é que significa? O que é 

que esses profissionais estão fazendo? Ou qual o tipo de profissionais 

que eu posso ajudar a formar?” Então, ajuda a ver um pouco, a ver o 

papel da gente, a ser professor mesmo, dentro desse conjunto. Então, eu 

acho que as reformas ajudam a isso. (PEG2, grifos nossos) 

 
[...] Para mim, esse processo todo foi enriquecedor demais! Por tudo: 

por ter conhecido um curso que eu achava que conhecia, mas que eu 

descobri, na realidade, que eu não conhecia. Muitos alunos diziam muito 

pra mim, muitas vezes: “Professora, é porque a senhora é arquiteta, não 

entende direito...” E eu dizia: “Ai, esses meninos ficam com esse 

preconceito...”. Mas eu percebi que eles tinham realmente razão! Minha 

área de formação é outra, e por mais amizades que eu tenha tido na época 

da minha formação, como arquiteta – porque eu tinha muita amizade com o 

pessoal da licenciatura –, eu não fazia a licenciatura. Eu paguei uma 

disciplina no curso de licenciatura e fiquei amiga das pessoas, mas eu não fiz 

o curso de licenciatura. E quando eles diziam isso pra mim, jogavam, muitas 

vezes, na minha cara: “Ah! Porque a senhora não fez isso, a senhora na 

sabe, a gente sofre preconceito!”. (PEG3, grifos nossos) 
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Ao comentar sobre os significados da participação no processo de reforma curricular, 

PEG1 apresenta uma definição, suas concepções acerca do que entende por currículo, 

apresentando a ideia de um “organismo vivo”, a ser pensado por pessoas que estão em 

constante movimento de mudança. 

 

Eu entendo um curso de graduação como um organismo vivo, que tem que 

ser repensado a cada instante, o tempo inteiro ele tem que ser repensado. 

Agora, enquanto formalização, é algo que precisa... que leva um tempo, até 

porque, qualquer coisa que você vá mexer no currículo, mesmo que pontual, 

não interfere só naquele ponto, né? esse organismo tem que estar 

completamente interligado. Então, o processo tem que ser uma coisa... é uma 

coisa sistêmica. Então, não pode ser entendida uma partezinha, né? e 

também você não pode ter uma parte ótima, duas partes ótimas, dez... todas 

as partes ótimas não constituem um todo ótimo. Você pode ter todas as 

partes ótimas, mas se elas funcionam individualmente, elas não vão 

constituir um todo ótimo. Então, é uma coisa muito complexa. E, 

também, é pensado por gente, né? são ‘gentes’ que estão ali. Então, a 

cada dia – e é uma coisa natural de acontecer – as pessoas têm que, 

individualmente, crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, elas 

mudam o tempo inteiro e é por isso que a coisa tem que ser... todo dia pode 

mudar. O que você pensa hoje, literalmente, amanhã você pode ter uma ideia 

diferente! E se você já assinou um documento aqui hoje, amanhã [risos], 

você mexer naquele documento oficialmente, é bem complicado. (PEG1, 

grifo nosso) 

 

Alguns sujeitos da pesquisa evidenciaram os significados da reforma a partir do que 

foi percebido no momento mesmo em que começaram a vivenciar a implementação dos 

projetos pedagógicos elaborados. Essa foi considerada mais uma oportunidade para refletir 

sobre o que foi planejado e identificar fragilidades em relação ao que foi pensado e novas 

possibilidades de ajustes e mudanças, algumas das quais, inclusive, foram rapidamente 

efetivadas. 

 

[...] não é uma coisa que aconteceu só com a reforma do currículo, mas que a 

gente vê que, enfim... por todo canto que a gente vai, a gente acaba não 

tendo tempo hábil pra fazer as coisas como realmente deveriam ser feitas. 

Então, você sempre faz... é feito dissertação, é feito tudo! Você vai 

terminar, por mais que digam que está lindo e maravilhoso, você que 

sabe o que foi que você fez, você sempre vai dizer: “Está faltando 

alguma coisa, ainda não está como deveria estar!”. Então, pelo próprio 

sistema que a gente vive, então, acho que, às vezes, a gente não tem tempo 

de refletir sobre as coisas como deveriam ser refletidas. Mas, como eu sou 

muito pró-ativo, eu adoro meter a mão na massa. Por quê? Porque, ao meter 

a mão na massa, você aprende [...] (PEG4, grifo nosso)  

 

A proposta curricular apresentada anteriormente já era uma proposta bem 

consistente, entendeu? Então, não era uma coisa da gente dizer assim: 

“Poxa! Deu tudo errado!” Não, não deu tudo errado! Não deu nada errado... 

agora, ajustes é natural que aconteçam e, normalmente, os ajustes são 
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feitos depois que se vivencia, que se tem alguma vivência. Então, no 

primeiro semestre que a gente percebeu já essas questões, a gente já fez 

e me parece que já estão querendo fazer mais um pequeno ajuste, mas 

sempre é natural. [...] Com o passar do tempo, a gente às vezes, vai 

percebendo que outras mudanças são necessárias, né? Até porque tudo 

está sendo mudado muito rápido dentro da sociedade, né? Então, às 

vezes, você pensa que está no caminho e, de repente, você vê que existem 

mais outros caminhos [risos], então, tem mais estrada para percorrer! 
Então, como fazer? Eu estou sabendo, falei recentemente com Silvia e ela 

disse que o curso não está mais com quatro anos, e agora são quatro anos e 

meio. Sentiram que quatro anos não eram suficientes. Houve uma mudança 

para que atendesse. [...] (PAV3, grifo nosso) 

 

Não, o processo, como a própria palavra diz, é um processo e, 

evidentemente, não acaba aqui. Mas o currículo já foi reformado mais de 

uma vez e não é esse que não vai ser reformado porque a sociedade é 

dinâmica, o processo de aprendizagem é dinâmico e tudo muda, as 

adequações precisam ser feitas... Quando o currículo é reformado, há o 

tempo de adaptação, há o tempo de análise. O que é preciso corrigir se 

corrige, o que ficou de bom se mantém... O ruim seria não ter. A existência 

do currículo faz parte, vai ser sempre salutar mudar. (PLP2, grifos 

nossos) 

 

Essa consciência do inacabamento, um dos saberes da prática educativa autônoma 

pensados por Freire (1996), Contreras (2012) denomina de consciência da parcialidade de si 

mesmo. Diante da atividade de elaboração de um currículo, tal postura torna-se necessária 

para que o docente esteja sempre disponível ao diálogo, aberto a diferentes ideias no intuito 

de realizar negociações para chegar a convergências possíveis, superando as reações negativas 

e as resistências e tornando-se, ao mesmo tempo, independente e interdependente. 

A respeito das negociações necessárias à realização de uma reforma curricular, 

Sroczynski (2012), em sua pesquisa, buscou compreender como os professores do curso de 

Pedagogia da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), campus Sinop, 

conceberam e vivenciaram as proposições curriculares institucionalizadas, mas também 

silenciadas, decorrentes de dois processos de reformações curriculares, produzidos entre os 

anos 1990 e  2010 e de como estas construções foram internalizadas ao curso. A pesquisadora 

conclui que o professor se constitui como professor universitário no exercício da profissão 

docente, no interior do próprio curso, interferindo e sendo também afetado pelas 

reformulações curriculares, tanto em relação às proposições institucionalizadas Segundo a 

autora, as proposições institucionalizadas não atendem e não representam, necessariamente, 

interesses e proposições de todos os professores do curso, pois os consensos construídos são 

os possíveis, e não unanimidades. Além disso, as proposições silenciadas nos projetos 

pedagógicos possuem a potencialidade de operar atitudes e fortalecer discursos que 

confrontaram o instituído. 
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No caso dos cursos do CAC em estudo, para os docentes que tiveram participação 

efetiva na construção dos projetos pedagógicos enquanto ação emancipatória ou inovadora, a 

reformulação curricular também não significou apenas a elaboração de um documento, mas 

uma mudança na mentalidade das pessoas, nas concepções e práticas, na forma de lidar com 

as questões relacionadas ao curso, com menos passividade, percebendo as possibilidades em 

meio aos limites. O processo trouxe contribuições ao desenvolvimento profissional, à 

profissionalidade docente e à ampliação da autonomia docente.   

 

[...] Então, essa coisa da gente ter participado dos seminários, o fato de 

comungar com outras disciplinas, com outras universidades, de ver o que é 

que acontece e tal, de intercambiar, então... esse momento digital mesmo, 

tudo isso eu acho que abre, e abre desejos e abre possibilidades para a 

mudança. Eu acho que isso traz coisas positivas. [...] (PAV1, grifo nosso) 

 

[...] Então, assim, teve essa questão do interpessoal, da questão 

profissional, do se sentir também, assim: “Pô! Eu estou escrevendo...” 

Existem coisas que a gente olha muito de cima pra baixo... [faz o gesto das 

aspas com as mãos] “os documentos sagrados de um curso”, “a ementa de 

uma disciplina”, que é uma coisa tão intocável, que a gente pensa que aquilo 

não... mas aquilo pode ser modificado! Com fundamento! Mas, assim... 

então, de desmistificar determinadas coisas e até isso acaba... me 

sentindo mais capaz pra fazer outras coisas fora e por aí vai. (PEG4, 

grifos nossos) 

 

[Suspiro].... Acho que processos de construção, é... foi um processo de 

construção de tantas coisas pra mim, até de mim mesma!... Foi!... Assim, 

acho que, depois disso ou... a partir disso, não foi ‘depois’ disso, acho que 

‘a partir’ disso, tantas portas se abriram pro curso, pros professores que 

trabalharam nisso... tantas outras perspectivas apareceram para cada um 

dos envolvidos [...] Então, como isso mudou e fez... eu acho que 

desconstruiu e reconstruiu todo mundo! Eu saí de uma coordenação e fui, 

por conta disso, de ter ressuscitado um curso, fui chamada pra uma 

diretoria... Então, assim, como isso desconstruiu e reconstruiu todo 

mundo melhor, mais forte... e vendo mais amplo, que eu acho que é o 

que toda construção deve fazer com as pessoas: conseguir olhar e 

enxergar mais! [...] “Ah! Eu só estou vendo um papel branco...” Não! Eu 

estou vendo um papel que está em branco e que, neste papel em branco, eu 

posso escrever um mundo nele. Não é simplesmente uma folha de A4, são as 

possibilidades que eu posso colocar nessa folha de A4.” Eu acho que um 

projeto desse leva a gente a refletir isso! (PEG3, grifos nossos) 

 

A autonomia ocorre na relação, no diálogo, não se faz no isolamento e, por isso, 

transforma as pessoas. A autonomia profissional do professor se desenvolve a partir do 

momento em que ele identifica os limites que o condicionam e as possibilidades que o movem 

a uma intervenção crítica e reflexiva no mundo. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Andei refletindo sobre o significado da expressão “estar pronto”. 

Será que alguém está pronto? Se é na relação com o outro que nos 

(re)descobrimos, nunca estaremos prontos. Estaremos sempre em 

processo... somos inacabados, por isso gozamos, a cada dia, da 

possibilidade da reinvenção e superação de nós mesmos. Somos 

processo, estamos em construção... somos processo em construção. 

Não, não estou pronta... e quero estar sempre aberta à possibilidade 

de ser outra e, ciente das minhas atuais limitações, buscar ser melhor 

a cada dia! 

Érica Santana 

 

Nesta pesquisa, buscamos analisar a autonomia de docentes formadores, vinculados a 

departamentos-âncoras de cursos presenciais do CAC/UFPE, em processos de elaboração de 

projetos pedagógicos de cursos de licenciatura (Artes Visuais, Expressão Gráfica e Letras-

Português) que passaram por reformulação curricular. A problemática em torno do nosso 

objeto de estudo esteve relacionada ao fato de termos nos deparado com a sensação de falta de 

autonomia, em relação às decisões que envolvem o currículo, expressa por docentes 

formadores dos cursos de licenciatura ao questionarem o suposto engessamento provocado 

pela legislação nacional e institucional que regulamenta a formação de professores para a 

Educação Básica, bem como as poucas possibilidades de exercício da autonomia docente para 

a construção desses projetos. 

Para fins deste estudo, e referenciados em Contreras (2012), assumimos o conceito 

de autonomia como um elemento essencial da profissionalidade docente que está atrelado ao 

processo de decisão sobre as formas de realização dos propósitos educativos, desenvolvido 

nos limites dados pelas relações de força presentes na sociedade. Relacionadas a esse 

conceito central, estiveram as noções de autonomia como: relação social, diálogo, 

participação política e social nas decisões, postura ética, emancipação, prática da liberdade. 

Outro referencial que norteou nossos estudos foi a compreensão de currículo como uma 

construção social na perspectiva das teorias críticas e a de projeto pedagógico como processo 

contínuo de construção que amplia a autonomia da instituição educativa e que está 

comprometido com as necessidades sociais, uma vez que as finalidades da educação estão 

relacionadas ao desenvolvimento do indivíduo (VEIGA, 2003). 
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No âmbito da UFPE, a formulação – tardia, por sinal – de novos projetos 

pedagógicos ganhou um novo ritmo quando da edição da Resolução CCEPE nº 12/2008 (que 

estabelece as diretrizes para as reformas curriculares dos cursos de licenciatura da instituição), 

elaborada em decorrência do surgimento das novas diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica. O que orientou a reforma, portanto, foi, 

predominantemente, um dispositivo regulador. O nível de participação no debate nacional e 

institucional teve rebatimentos no modo de perceber as demandas relacionadas a mudanças 

curriculares e foi fator decisivo no que se refere à forma como os docentes se posicionaram 

politicamente diante das exigências legais. 

Na construção dos currículos, as questões mais globais acerca do perfil profissional 

do professor não se fizeram presentes de modo preponderante nas discussões. Nesse sentido, 

as reflexões coletivas acerca do sujeito da formação deram lugar à luta pela manutenção no 

currículo de determinados conteúdos da área de referência.  A relação entre o professor 

formador e o professor em formação expressa nos projetos pedagógicos elaborados está 

pautada no compromisso com o ensino de conteúdos da área de referência, em detrimento do 

compromisso com a formação pedagógica e a atuação profissional docente. Os relatos 

evidenciaram que, em muitos momentos, interesses particulares predominaram nas 

discussões, e não a busca por elementos que expressassem uma visão compartilhada sobre o 

profissional a ser formado. O confronto vivido entre os pares revelou a existência de 

diferentes concepções acerca do ensino e da formação docente, o que reforça a ideia de 

currículo como um terreno de disputa, de lutas, de afirmação do poder, que ultrapassa o que 

está determinado em lei.  

Por haver a percepção de que a reformulação curricular é uma responsabilidade 

exclusiva dos docentes vinculados aos departamentos-âncoras, ou seja, à área disciplinar, nos 

três cursos investigados, as comissões de reforma teriam sido deliberadamente constituídas 

sem buscar a participação de outros departamentos, o que impediu a ampliação do necessário 

debate acerca dos conhecimentos, das competências e das habilidades a serem contemplados 

na formação do profissional professor. 

A partir da aprovação da Resolução CCEPE nº 12/2008, a necessidade de 

aproximação entre os departamentos-âncoras e o Centro de Educação da UFPE teria se 

tornado mais evidente. Nos cursos investigados, identificamos que o diálogo teria sido mais 

efetivo devido, principalmente, à existência de docentes que possuem um perfil profissional 

mais híbrido, ou seja, de maior articulação entre as áreas pedagógica e disciplinar, em 

decorrência de sua formação acadêmica ou de sua atuação profissional. 
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Nos processos de reformulação curricular, os docentes reconheceram limites e 

encontraram possibilidades de atuação e, a partir disso, promoveram transformações sociais, 

em meio a embates e resistências. A postura docente de enfrentar os desafios, atuando de 

forma autônoma aproxima a universidade de sua identidade histórica enquanto instituição 

social (CHAUI, 1999), provida de autonomia do saber, a partir do momento em que se torna 

mais atuante, confrontando o instituído, o que contribui para a realização de seu papel 

propositivo enquanto agente de transformação social. Isso nos leva a considerar a participação 

na elaboração de projetos pedagógicos como uma prática a ser efetivamente incorporada às 

atividades docentes, uma vez que contribuiria para uma reflexão mais ampla acerca dos 

desafios relacionados ao ensino e levaria os docentes a encontrarem, coletivamente, caminhos 

fecundos de articulação entre os vários conhecimentos envolvidos na formação de 

professores. 

Quanto à legislação, foram identificadas diferentes posturas, desde a não apropriação 

de seu conteúdo até o acolhimento crítico da legislação, passando pela apropriação da 

legislação como uma norma impositiva, seguido de movimento de resistência. Em diversas 

situações, as diretrizes curriculares foram entendidas como uma determinação a ser cumprida. 

No entanto, ao buscar no currículo pontos de intersecção entre a área disciplinar e a área 

pedagógica, os docentes encontraram na legislação possibilidades de contemplar as 

especificidades da formação na área de referência de modo articulado com a questão 

pedagógica, direcionando o conhecimento disciplinar ao seu propósito formativo, ou seja, 

dialogando com a profissão docente. No trato com a legislação, há sempre espaço para uma 

postura autônoma, o qual será melhor explorado quanto mais politicamente informado for 

quem a assume.  

No que se refere à percepção dos sujeitos participantes da pesquisa acerca dos 

resultados dos processos de reformulação curricular, apontaram o considerável aumento da 

quantidade de componentes curriculares da área pedagógica nos cursos de licenciatura, 

relacionando-o, muitas vezes, com perdas na área disciplinar. Reconheceram, no entanto, que 

a reforma trouxe mais robustez à formação do profissional professor, eliminando a dúvida a 

respeito de qual profissional estava sendo formado, ou seja, contribuindo para um melhor 

delineamento à identidade do curso, seja ele a licenciatura ou o bacharelado. A reforma, por 

conseguinte, nos termos em que se fez, não somente trouxe contribuições para a formação do 

licenciado, mas, cumulativamente, para o bacharel. 

Um outro achado relevante disse respeito ao  que denominamos de paradoxo da 

autonomia docente relativa às reformas curriculares. O paradoxo explicita-se na percepção de 
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muitos professores vinculados a departamentos-âncoras de que a autonomia se apresenta 

numa direção oposta, ou seja, são evidenciados muito mais os limites, os impedimentos, os 

quais são compreendidos como justificativa para embasar a ideia da legislação como fator que 

promove um “engessamento” curricular.  

Como principais entraves à implementação das reformas propostas, foram 

apresentadas a resistência à mudança e a ausência de reflexão coletiva acerca dos propósitos 

formativos. A reformulação parece ter ocorrido de modo fragmentado, uma vez que somente 

alguns aspectos do currículo sofreram modificação, especialmente aqueles que tiveram como 

protagonistas os docentes que participaram da elaboração dos projetos pedagógicos. O fato de 

não participarem das discussões e da elaboração dos projetos pedagógicos teria levado 

professores a não reconhecerem como legítimas as decisões tomadas e a se isentarem, 

inclusive, do papel de refletir conjuntamente acerca dos ajustes necessários quando da 

implementação do currículo. Por não ter sido uma construção coletiva, o comprometimento 

com a execução do que estava proposto ficou a cargo de poucos, o que produziu um 

distanciamento entre o texto escrito e o currículo vivido. 

De outro lado, para aqueles que estiveram envolvidos no processo de elaboração dos 

projetos pedagógicos, tal participação contribuiu para a reflexão crítica sobre a própria 

prática (FREIRE, 1996). A partir disso, docentes modificaram sua forma de ministrar aulas, 

especialmente no que se refere aos sentidos atribuídos e compartilhados acerca do conteúdo a 

ser ensinado. Participar do processo contribuiu para que professores ressignificassem suas 

práticas de modo a desenvolverem sua profissionalidade docente, ampliando sua autonomia 

profissional. 

Diante dos desafios encontrados ao vivenciar um processo de reformulação 

curricular, a autonomia do professor se torna evidente a depender das decisões que toma, em 

função da forma – mais adaptativa ou mais crítica – como ele dialoga e atua em relação aos 

fatores que o condicionam, no desenvolvimento de sua prática educativa. Quanto às 

concepções apresentadas acerca do exercício da autonomia, os docentes destacaram o diálogo 

com outras universidades como um fator que contribuiu para perceber outras formas de 

conceber e realizar o curso, ou seja, que permitiu a identificação de possibilidades para 

promover mudanças nos cursos por meio do processo de reformulação curricular.  

Foram apontados como limites ao exercício da autonomia a normatização da própria 

área (diretrizes do MEC e as resoluções internas da UFPE), as dificuldades relacionadas ao 

compartilhamento da gestão dos cursos pela Coordenação das Licenciaturas Diversas e as 

coordenações vinculadas aos departamentos-âncoras, a necessidade de cumprimento de 
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prazos estabelecidos legalmente, as carências na estrutura física e de recursos humanos para o 

funcionamento dos cursos nas unidades acadêmicas. 

Os depoimentos de professores sujeitos da pesquisa acerca dos significados 

atribuídos à participação no processo de reformulação sinalizam duas direções: enquanto a 

reformulação teria levado a mudanças temporárias e parciais por parte daqueles que atuaram 

apenas na implementação dos novos currículos, a participação efetiva durante o processo de 

elaboração dos projetos pedagógicos teria contribuído para mudanças de concepções e 

práticas. 

Em certos aspectos, a reforma significou a simples mudança de carga horária, sem a 

busca por uma articulação, própria de um projeto integrado. Consequentemente, isso não teria 

gerado impactos e não teria contribuído para modificação na postura dos professores. Houve o 

reconhecimento da necessidade de problematizar constantemente o que está estabelecido. A 

problematização é prática própria do perfil do intelectual crítico, que relativiza suas 

concepções, abrindo possibilidades para o pensar diferente, para a mudança. 

Na visão de alguns sujeitos participantes, as reformas significaram a elaboração de 

um documento, não levando a mudanças efetivas. Embora tenham vivenciado momentos de 

integração durante a realização do processo, ao finalizarem a elaboração do documento, 

colheram o retorno ao isolamento como resultado. A elaboração dos projetos pedagógicos, 

nesses termos, pouco teria contribuído para o desenvolvimento da profissionalidade docente 

que, de toda evidência, ocorre por meio do diálogo, do intercâmbio, da troca de experiências. 

Para outros docentes, no entanto, além de ampliar o diálogo, a participação no 

processo contribuiu para a construção e o desenvolvimento da profissionalidade docente, uma 

vez que os próprios professores passaram a atentar para o seu papel educativo, sua 

responsabilidade na formação de profissionais que atuem de modo crítico na instituição e na 

sociedade. Vivenciar o processo foi uma oportunidade para refletir sobre a própria prática e 

para ampliar o compromisso social dos docentes.  

A reforma dos cursos de licenciatura proposta nas diretrizes curriculares nacionais 

requer a realização de processos formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento 

das competências do professor. As diretrizes apresentadas por meio da Resolução CNE/CP nº 

01/2002 se constituem de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem 

levados em consideração pelos docentes durante o processo de construção curricular de cursos 

de formação de professores em nível superior. A reforma não significa apenas mudanças no 

conteúdo das práticas, mas também formas de pensar essas práticas.  
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Há uma preocupação grande em discutir carga horária e inserção ou retirada de 

componentes na estrutura curricular. Se, de um lado, os docentes da área pedagógica 

apresentam como característica de atuação discutir as concepções de formação docente, de 

outro lado, apesar do avanço teórico e do avanço das políticas, ainda se insiste em não se 

discutir que sujeito se pretende formar e para qual sociedade se está formando. Para que a 

compreensão do processo de reformulação curricular como oportunidade de transformação de 

concepções e práticas se efetive, faz-se necessário que as discussões das comissões de 

reforma não se restringissem à seleção de conteúdos que irão compor a estrutura curricular, 

mas importa que se ampliem as reflexões acerca da concepção de mundo, de sociedade e do 

perfil profissional que se pretende formar. As comissões de reforma, portanto, carecem de um 

olhar interdisciplinar. O mesmo se pode reivindicar do Núcleo Docente Estruturante, que tem 

papel fundamental na gestão do currículo, pelo fato de que seus membros têm a 

responsabilidade, formalmente estabelecida, de assessorar, de modo coparticipativo, os 

coordenadores nos processos de implantação, execução, avaliação e atualização de PPC.  

Em relação aos cursos de licenciatura da UFPE, a composição do NDE não prevê a 

coparticipação de docentes dos departamentos-âncoras e de docentes vinculados ao Centro de 

Educação, uma vez que a Resolução que o regulamenta (Resolução CCEPE n° 01, de 20 de 

fevereiro de 2013) silencia sobre a matéria. No caso do NDE vir a ser composto por docentes 

de ambas as áreas de conhecimento, a articulação entre os conteúdos disciplinares da área de 

referência e os da área pedagógica seria, muito provavelmente, potencializada no repensar dos 

cursos.  

Diante da necessidade de desfragmentação dos conteúdos no processo formativo do 

profissional docente, as mudanças nos cursos de formação de professores têm levado os 

docentes formadores a reconstruírem seus saberes e suas próprias práticas. Ao vivenciarem os 

processos de reforma curricular, os docentes modificam os cursos e também eles próprios são 

modificados. Quem, de fato, se envolve não permanece o mesmo, pois uma construção que 

ocorre coletivamente sempre será uma oportunidade para o desenvolvimento de todos e de 

cada um individualmente. Nesse processo, trabalhos individuais são ineficazes e torna-se 

imprescindível o olhar coletivo, que alcance demandas sociais e políticas. 

Em meio aos condicionantes sócio-histórico-culturais, a autonomia docente será 

ampliada na medida em que os professores desempenhem suas atividades não apenas como 

executores de técnicas de ensino, mas como intelectuais, que decidem coletivamente acerca 

dos objetivos de sua atuação, assumindo um compromisso ético e político a fim de contribuir 

para a formação de indivíduos críticos. 
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Como contribuição, esta pesquisa evidenciou a importância do estudo sistemático 

acerca da formação de professores e das práticas daqueles que formam professores. Deixou 

evidente a emergência de saberes que antes eram desconsiderados para os profissionais da 

universidade, exigindo o fortalecimento do campo da pedagogia universitária, onde a didática 

assume papel fundamental. Diante dos achados, emergem algumas outras questões, tais como: 

Qual a percepção de professores vinculados a departamentos da área pedagógica acerca da 

autonomia no contexto de reforma curricular de cursos de licenciatura? Que aspectos, em 

termos de continuidades e descontinuidades, marcam a identidade dos cursos de graduação 

em processos de reformulação curricular? Tais questionamentos sinalizam a necessidade de 

novos estudos que abordem a autonomia e a identidade como categorias de análise. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro de observação durante a participação em reuniões 

 

Os tópicos a seguir servirão para orientar os aspectos a serem considerados nos 

momentos de observação: 
 

DATA DA REUNIÃO  

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR  

Participação do professor durante a reunião 

Qual o papel exercido pelo professor durante a 

reunião? 

 Coordenador 

 membro do NDE 

 professor convidado para a reunião 

 outro tipo de participação.  

Qual? _____________________________ 

PAUTA DA REUNIÃO  

De que forma a discussão se relaciona com a 

autonomia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre os fatores que influenciam a decisão 

 

 

 

 

 

 

Relação entre o específico e o pedagógico 

 

 

 

 

 

 

O processo de decisão curricular 

Qual a postura (gestos) assumida pelo professor diante de determinações legais? Analisar 

frequências e ausências de posturas 
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Apêndice B – Roteiro de entrevistas com coordenadores e professores 

 

As questões apresentadas neste apêndice serão itens norteadores das entrevistas, que 

devem abordar os seguintes aspectos: 
 

Identificação do papel exercido pelo professor durante a elaboração: 

- Coordenador / membro do NDE / professor integrante da comissão de reforma 

 

Razões para a reforma: 

- O que levou à reforma do curso? 

- Havia indicação anterior de necessidade de mudança no currículo? Em que aspectos? 

- Havia discussão e avaliação sobre o currículo do curso anteriormente em vigor? 

- Quais as expectativas? O que se esperava obter a partir da reforma? 

 

O processo de elaboração do PPC: 

- Como se deu o processo de elaboração do PPC? 

- Como se deu sua participação no processo de elaboração do PPC? 

- Houve envolvimento dos demais professores? Se sim, de que forma? Se não, por quê? 

- Que aspectos e critérios foram considerados para a construção da nova estrutura curricular? 

- Que materiais foram consultados para construir o texto? 

- Você ficou responsável pela elaboração de algum tópico específico do documento? Se sim, qual? 

Sente-se satisfeito com os resultados dessa tarefa? 

- Com qual frequência ocorriam as reuniões da comissão da reforma? A quantidade de reuniões foi 

suficiente para esgotar as discussões? Como analisa a condução das reuniões? 

- Em que aspectos as discussões contribuíram para a construção do currículo? 

- Como você avalia o uso da legislação no processo (diretrizes, leis, resoluções internas)? 

- Existiram conflitos internamente? De que forma eles foram superados? 

- Quais as limitações encontradas? 

- Houve necessidade de diálogo com outras áreas do conhecimento? Se sim, quais áreas? Que tipo de 

diálogo? Se não, por quê o diálogo não foi buscado? 

- O curso contou com assessoria interna ou externa à UFPE (p.ex.: PROACAD, CE, TAEs) 

 

Os resultados do processo: 

- O resultado final respondeu às demandas do curso? 

- Quais os avanços percebidos em relação ao currículo anterior? 

- Que contribuições o novo currículo se propõe a dar para a sociedade? 

- Algo do que está construído poderia ter sido pensado de forma diferente? 

- As dificuldades apresentadas no currículo anterior foram resolvidas no novo currículo proposto e 

atualmente em vigor? 

- Que diferenças em relação ao currículo anterior podem ser apontadas no que se refere ao profissional a 

ser formado? 

- O currículo atual dá conta da formação do profissional que se pretende? 

- Fazendo um balanço do processo: aspectos positivos, negativos, críticas. 

- O que significou para você ter participado do processo de reforma do curo? 
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Apêndice C – Ficha de identificação do docente 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 

Mestranda: Érica Brito de Santana | Orientador: Prof. Dr. José Batista Neto 

 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

1. Perfil dos participantes (COORDENADORES E PROFESSORES) 

 

Tempo de atuação como professor na UFPE 

 

 

Experiência na Gestão do ensino (coordenação de curso) 

 

 

Grau de Escolaridade 

 

 

Curso realizado na formação inicial (graduação) 

 

 

Curso realizado na pós-graduação (especialização) 

 

 

Curso realizado na pós-graduação (mestrado) 

 

 

Curso realizado na pós-graduação (doutorado) 

 

 

Tempo de atuação como professor antes da UFPE (Educação Superior) 

 

 

Experiência da docência anterior (Fundamental/Médio/Profissionalizante...) 
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Apêndice D – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 

Mestranda: Érica Brito de Santana | Orientador: Prof. Dr. José Batista Neto 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, 

_________________________________________________________________, autorizo o 

registro de meu depoimento oral, concedido através de entrevista, para pesquisa intitulada: A 

Autonomia docente no contexto da reforma curricular de cursos de licenciatura na 

UFPE, sob a responsabilidade de Érica Brito de Santana, aluna do curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, sob a 

orientação do Professor Dr. José Batista Neto. Ademais, autorizo que a referida pesquisadora 

utilize os registros, parcial ou integralmente, para fins exclusivos de pesquisa, sem restrições, 

podendo compor o texto de dissertação, artigos a serem divulgados em publicações, 

congressos e eventos da área educacional, com a condição de garantia de anonimato. 

Declaro ainda, que fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) quanto aos objetivos e fins 

desta investigação. 

 

 

Recife - PE,______de _________________ de 2014 

 

 

ASSINATURA:______________________________________________________________ 
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ANEXOS  

 

Anexo A -  Resolução CCEPE Nº 01/2006 

 
 

   

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 1/2006 
 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre procedimentos para alteração dos 

currículos dos cursos de graduação da UFPE. 

 

 

 

 O CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da 

Universidade Federal de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 25 do 

Estatuto desta Universidade, 

 

 

 CONSIDERANDO: 

 

que os cursos de graduação nas diferentes áreas de conhecimento passam continuamente por 

avaliações internas e externas, que impõem um contínuo processo de reformulação; 

 

que as reformas curriculares, integrais ou parciais, implicam decisões de natureza pedagógica 

e, portanto, precisam ser discutidas pelos professores dos cursos e pelos gestores da 

Universidade; e 

 

que é necessário disciplinar os procedimentos e fixar diretrizes que orientem os colegiados de 

curso e as comissões de reforma curricular nos diversos cursos de graduação. 

 

 

 RESOLVE: 

 

 

 Art. 1º - As propostas de reformulação integral ou parcial dos currículos de graduação 

somente serão apreciadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, quando encaminhadas em obediência às 

exigências regimentais e às diretrizes contidas nesta Resolução. 
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 Art. 2º - A proposta de reformulação curricular integral de cada curso deverá ser encaminhada 

à Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos pela Direção do Centro Acadêmico e a parcial pela 

Coordenação do Curso, ambas após aprovação do Colegiado do Curso. No caso de reformulação 

curricular integral dos cursos, deverão ser realizadas discussões envolvendo a comunidade acadêmica: 

professores dos departamentos envolvidos nos cursos e estudantes. 

 

 Art. 3º - Os órgãos de classe e representantes do poder público e da sociedade civil podem ser 

convidados para participar das discussões com a comunidade acadêmica. 

 

 Art. 4º - Entende-se por reformulação integral do currículo as modificações que venham a 

alterar a proposta pedagógica do curso, assim como o perfil do profissional a ser formado e/ou a 

reforma que alterar a estrutura curricular, modificando carga horária total e/ou elenco de componentes 

curriculares obrigatórios; e, por reformulação parcial, as alterações isoladas relativas à criação, 

supressão ou substituição de componentes curriculares eletivos ou optativos, transformação de 

componentes eletivos em optativos ou vice-versa, modificações em ementas, carga-horária, número de 

créditos, co-requisitos de componentes curriculares ou pré-requisitos de componentes curriculares ou 

de carga-horária, assim como implantação de equivalências entre componentes curriculares. 

 

 Art. 5º - As propostas de Reformulação Curricular Integral deverão conter os seguintes 

documentos: 

 

a) Documento A: Descrição dos procedimentos e estratégias do Colegiado do Curso e/ou 

Comissão de Reforma Curricular, para condução das discussões e elaboração da 

reformulação curricular; 

b) Documento B: Justificativa da reformulação, baseada em procedimento avaliatório do 

currículo vigente; 

c) Documento C: Proposta Curricular, contendo: (1) objetivos do curso; (2) definição do 

perfil do profissional que deseja formar, expresso em objetivos elaborados de forma clara 

e precisa; (3) explicitação do referencial adotado, com indicação dos princípios 

educacionais, atendendo às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais; (4) 

sistemática de avaliação; (5) organização curricular, com indicação e caracterização de 

áreas de concentração (ênfase) ou habilitações, quando houver; (6) quadro ou estrutura 

curricular com identificação completa das disciplinas (departamento responsável, epígrafe, 

carga-horária teórica e prática, número de créditos, pré-requisitos de disciplinas e/ou carga 

horária e co-requisitos, caráter obrigatório, optativo ou eletivo, período); (7) programas de 

disciplinas elaborados sob a forma de plano de curso, preenchidos em formulário 

disponível na Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos; 

d) Documento D: Detalhamento das modificações a serem feitas em relação ao currículo 

vigente, através de quadros, contendo os dados das disciplinas e o tipo de alteração 

pretendida, preenchido em formulário fornecido pela Pró-Reitoria para Assuntos 

Acadêmicos; 

e) Documento E: Quadro de equivalência de disciplinas, com identificação das disciplinas do 

currículo proposto e as disciplinas do currículo anterior que tenham correspondência entre 

si, atendendo ao artigo 49, parágrafo 2
o
 , do Regimento da UFPE; 

f) Documento F: Cópia das atas das reuniões dos departamentos responsáveis por disciplinas 

do curso em que a proposta de reformulação curricular foi discutida; 

g) Documento G: Cópia da ata do Colegiado do Curso, aprovando a reformulação. 

 

 Art. 6º- As propostas de Reformulação Curricular Parcial deverão conter  os seguintes 

documentos: 

 

a) Documento A: Justificativa da reformulação, baseada em procedimento avaliatório do 

currículo vigente; 
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b) Documento B: Detalhamento das modificações a serem feitas em relação ao currículo 

vigente, através de quadros, contendo os dados das disciplinas e o tipo de alteração 

pretendida, preenchido em formulário fornecido pela Pró-Reitoria Acadêmica; 

c) Documento C: Cópia das atas das reuniões dos departamentos responsáveis pelas 

disciplinas que estiverem sendo alvo de alteração; 

d) Documento D: Cópia da ata do Colegiado do Curso aprovando a reformulação. 

 

 Art. 7º - As propostas de Reformulação a que se refere o artigo 2º desta Resolução só poderão 

ser implantadas após aprovação no Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, no caso 

das reformas integrais, e aprovação no Colegiado do Curso e Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos, 

no caso das reformas parciais. Em caso de não aprovação da Reformulação Parcial pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, o processo será encaminhado às Câmaras de Graduação e de Admissão e Ensino Básico e, 

se necessário, para o Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

 Art. 8
o
 – As reformulações parciais só serão implantadas no semestre seguinte ao da 

solicitação, se for obedecido o prazo de três meses de antecedência do período de matrícula dos 

alunos. 

 

 Art. 9º - Nenhuma reformulação curricular poderá ser implantada no semestre letivo em que 

for aprovada. 

 

 Art. 10 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CCEPE, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

APROVADA NA PRIMEIRA (1ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO COORDENADOR 

DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CCEPE, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 

2006. 

 

 

 

 

 

 

Presidente:    Prof. AMARO HENRIQUE PESSOA LINS 

       - Reitor -  
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Anexo B – Resolução CCEPE Nº 12/2008 

 

 

   
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 12/2008 

 

 

EMENTA: Estabelece as diretrizes para as reformas 

curriculares dos cursos de licenciatura 

da UFPE e dá outras providências. 

 

 

O CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CCEPE) da 

Universidade Federal de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 25 do 

Estatuto desta Universidade, 

 

CONSIDERANDO, 

 

- a necessidade de os Cursos de Licenciaturas adequarem seus currículos às Resoluções do 

Conselho Nacional de Educação, em especial às Resoluções CNE/CP nº 1 e nº 2, de 18 de 

fevereiro de 2002, à Resolução CNE/CP nº 2, de 27 de agosto de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 

1, de 17 de novembro de 2005, que instituíram e disciplinam as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, cursos de licenciatura, de 

graduação plena; 

 

- o que está disposto na Resolução nº 1/2006 do CCEPE da UFPE, que trata de procedimentos 

relativos à reforma curricular integral e parcial dos cursos de graduação; 

 

- as recomendações do Fórum das Licenciaturas da UFPE relativas às estruturas curriculares 

desses Cursos, contemplando o contexto institucional e social contemporâneo; 

 

RESOLVE: 

 

SEÇÃO I 

DA NATUREZA E DOS PRÍNCIPIOS 

 

Art. 1º - A Licenciatura é um curso, em nível superior, de graduação plena, com terminalidade e 

integralidade próprias, estruturado com base em um projeto pedagógico específico e um currículo 

próprio, tendo por finalidade a formação de professor para o magistério na Educação Básica. 
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Art. 2º - A formação do professor terá como princípios: 

 

I. a indissociabilidade entre teorias e práticas; 

II. a aproximação entre os campos da formação docente e do exercício profissional; 

III. a articulação entre conteúdos e práticas da formação e incumbências do docente;  

IV. a interdisciplinaridade e a problematização da experiência e dos saberes docentes. 

 

Parágrafo único – Serão considerados, no trato dos objetos de ensino e de aprendizagem dos 

componentes pedagógicos da formação, aspectos relativos às dimensões educacional e escolar que 

envolvem os processos de ensino e de aprendizagem. 

 

SEÇÃO II 

DA CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO 

 

Art. 3º - A carga horária dos cursos de Licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante a 

integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática 

garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

 

I. 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do 

curso; 

II. 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda 

metade do curso; 

III. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural; 

IV. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais 

complementares. 

 

Art. 4º - A duração da carga horária prevista no Art. 3º desta Resolução, obedecidos os 200 (duzentos) 

dias letivos/ano dispostos na LDB, será integralizada em, no mínimo, 8 (oito) semestres e, no máximo, 

14 (quatorze) semestres, devendo esses limites da duração ser especificados na proposta pedagógica de 

cada curso.  

 

SEÇÃO III 

DOS COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA GERAL 

 

Art. 5º - Os componentes curriculares que dizem respeito aos conteúdos de natureza científico-cultural 

a que se refere o Inciso III do Art. 3º desta Resolução serão compostos dos conhecimentos da 

disciplina de referência do curso, das disciplinas de áreas afins e de conhecimentos da formação 

pedagógica.  

 

Art. 6º - Os componentes curriculares da formação pedagógica geral integrarão, obrigatoriamente, os 

conteúdos curriculares de natureza científico-cultural. 

Parágrafo único – São considerados componentes obrigatórios da formação pedagógica, com sua 

respectiva carga horária: 
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I. Fundamentos da Educação, com carga horária de 60 (sessenta) horas; 

II. Políticas Educacionais, Organização e Funcionamento da Escola Básica, com carga 

horária de 60 (sessenta) horas; 

III. Gestão Educacional e Gestão Escolar, com carga horária de 60 (sessenta) horas; 

IV. Fundamentos Psicológicos da Educação, com carga horária de 90 (noventa) horas.  

 

SEÇÃO IV 

DOS COMPONENTES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICA E DOCENTE 

 

Art. 7º - As práticas pedagógica e docente, conteúdos fundamentais para constituição da identidade do 

professor, deverão constituir o elemento articulador entre formação teórica e prática pedagógica com 

vistas à reorganização do exercício docente em curso. 

 

Art. 8º - Os componentes curriculares a que se referem os Incisos I e II do Art. 3º desta Resolução 

estruturarão dois blocos de igual carga horária, nos seguintes termos: 

 

I. Bloco da Prática como Componente Curricular: deve compor o projeto pedagógico de 

cada curso de licenciatura, estando presente desde o início da duração do processo formativo e 

estendendo-se ao longo de todo o curso; este bloco compreende as seguintes disciplinas: 

a) Metodologia de Ensino da área específica do curso de licenciatura, com carga 

horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas; 

b) Avaliação da Aprendizagem, com carga horária de 60 (sessenta) horas; 

c) Didática, com carga horária de 60 (sessenta) horas. 

II. Bloco do Estágio Curricular Supervisionado: corresponde a um momento de formação 

profissional, seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes 

educativos, sob a responsabilidade de um profissional já habilitado e a supervisão da 

instituição formadora, devendo ser ofertado a partir do início da segunda metade do curso. 

 

Parágrafo único – No caso de o conjunto das disciplinas de Metodologia não atingirem, juntamente 

com Didática e Avaliação da Aprendizagem, a carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas, os 

cursos devem ter em sua matriz disciplinas complementares relacionadas à prática como componente 

curricular, de acordo com a legislação vigente.  

 

Art. 9º - As Metodologias do Ensino da área específica do curso de licenciatura podem ter natureza 

interdepartamental para assegurar maior articulação entre os saberes acerca dos objetos e processos de 

ensino e de aprendizagem. 

 

Parágrafo único - As ementas desse componente curricular deverão ser elaboradas de modo 

compartilhado entre os diferentes Departamentos responsáveis pelo curso. 

 

Art. 10 - A denominação “Estágio Curricular Supervisionado” em área específica do curso de 

licenciatura deve ser usada em lugar de “Prática de Ensino”. 

 

Art. 11 - O Estágio Curricular Supervisionado é definido como um conjunto de atividades 

pedagógicas, de caráter formativo e pré-profissional, desenvolvidas com alunos e professores na 
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escola ou em outros ambientes educativos, sob acompanhamento e supervisão da instituição 

formadora. 

 

Parágrafo Único - A supervisão é obrigatória e de responsabilidade do docente da instituição 

formadora, não devendo ultrapassar a 25% do total da carga horária prevista para o estágio.  

 

Art. 12 - O Estágio Curricular Supervisionado deverá incluir, além das atividades de observação e 

regência de classe, ações relativas a planejamento, análise e avaliação do processo pedagógico. 

 

Art. 13 - O Estágio Curricular Supervisionado deverá envolver ainda as diversas dimensões da 

dinâmica escolar: gestão, interação de professores, relacionamento escola/comunidade, relações com a 

família. 

 

Art. 14 – O Estágio Curricular Supervisionado pode ser de responsabilidade compartilhada entre 

diferentes unidades acadêmicas, Núcleos, Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino e o 

Departamento-âncora de cada licenciatura. 

 

Art. 15 - O Estágio Curricular Supervisionado deve ser realizado em escolas de educação básica 

conveniadas. 

 

Art. 16 - O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser estruturado com base em um projeto 

elaborado e avaliado pelos docentes responsáveis pelo componente na UFPE, ouvidas as unidades dos 

sistemas de ensino, com objetivos e tarefas claras, devendo compor o projeto pedagógico do curso. 

 

Art. 17 - As matrículas semestrais em Estágio Curricular Supervisionado não podem exceder a 30 

(trinta) alunos por turma. 

 

Art. 18 - O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino será 

observado para efeito de redução de carga horária do Estágio Curricular Supervisionado, condicionada 

à regulamentação do Colegiado do curso. 

 

Art. 19 – Os cursos de licenciatura que habilitem para o magistério em uma outra disciplina afim 

exigirão, obrigatoriamente, o cumprimento de carga horária complementar de estágio na segunda área 

de conhecimento. 

 

Parágrafo único – A carga horária complementar refere-se às atividades de observação e regência de 

classe, bem como ações relativas a planejamento, análise e avaliação do processo pedagógico em 

situações de ensino e de aprendizagem da disciplina curricular afim, devendo ser fixadas no projeto 

pedagógico do curso. 

 

SEÇÃO V 

DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

 

Art. 20 – Os cursos de licenciatura da UFPE devem destinar uma carga horária de, no mínimo, 200 

(duzentas) horas para atividades de enriquecimento didático, curricular, científico e cultural, mediante 

planejamentos próprios e articulados com o processo formativo global do professor. 
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Parágrafo único - Integradas ao projeto pedagógico do curso, tais atividades devem contar com 

orientação docente.  

 

Art. 21 – Para efeito de integralização da carga horária, pode ser considerada a participação em 

atividades docentes de ensino, pesquisa e extensão, práticas sociais e comunitárias. 

 

Parágrafo único – Essas formas de atividades de enriquecimento didático, curricular, científico e 

cultural serão regulamentadas pelo colegiado do curso, observadas as disposições legais vigentes na 

UFPE, relativas à creditação de atividades complementares.  

 

SEÇÃO VI 

DO COMPONENTE LIBRAS 

 

Art. 22 – Na matriz curricular dos cursos de licenciatura da UFPE, será assegurada, nos termos da Lei, 

a oferta de componente destinado ao ensino de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), com carga 

horária mínima de 60 (sessenta) horas. 

 

SEÇÃO VII 

DOS COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS 

 

Art. 23 – Em atendimento a demandas da sociedade contemporânea e ao princípio da flexibilização 

curricular, temáticas de relevância social podem integrar a matriz curricular, na forma de componentes 

eletivos.  

 

Art. 24 – Os Departamentos do Centro de Educação ministrarão, sem prejuízo de oferta de disciplinas 

por parte de outras unidades acadêmicas da UFPE, um conjunto de componentes curriculares que 

podem ser incorporados na estrutura dos cursos que assim o desejarem. 

 

§ 1° – Esse conjunto pode ser ampliado e modificado ao longo do Curso para atender a outras 

demandas contemporâneas no campo da formação e ação docente.  

 

§ 2° - A oferta de componente curricular eletivo deverá ser objeto de planejamento semestral, ser 

solicitada pela Coordenação do curso de licenciatura e contar com a anuência da unidade acadêmica 

ofertante, sem prejuízo de oferta espontânea. 

  

SEÇÃO VIII 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/MONOGRAFIA 

 

Art. 25 – Os cursos de formação de professor de graduação plena devem contemplar atividades de 

produção de conhecimento que culminarão com a elaboração e defesa de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) ou Monografia, vinculadas a componentes curriculares próprios, assegurada a orientação 

por um professor. 

 

Art. 26 – O objeto de investigação deve estar relacionado a temáticas específicas do campo da 

educação, da prática pedagógica, da prática docente, do ensino, da aprendizagem e da avaliação.  
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Art. 27 – O Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia será regulamentado pelo colegiado curso, 

inclusive no que diz respeito ao professor orientador, à defesa do trabalho e à avaliação. 

 

SEÇÃO IX 

DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA 

 

Art. 28 – A adequação dos cursos de licenciatura da UFPE às Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Formação para o Magistério na Educação Básica configurará documento no qual serão fixados os 

elementos do Projeto Pedagógico (PP) de cada Curso. 

 

Art. 29 – O Projeto Pedagógico do Curso contemplará as seguintes seções: 

 

I. Dados de identificação (denominação do curso, regime letivo, duração e carga horária, tempo 

mínimo e máximo de integralização curricular, total de vagas e vagas por turno de oferta); 

II. Histórico do curso e da área em que se insere ou do objeto de estudo que o referencia; 

III. Justificativa para a proposta ou reformulação baseada em dados diagnósticos do curso; 

IV. Marco teórico contemplando concepções epistemológica e metodológica que fundamentam o 

Projeto Pedagógico do Curso; 

V. Objetivos do curso, observadas as Diretrizes Nacionais do MEC e da UFPE; 

VI. Perfil profissional do egresso; 

VII. Campo de atuação profissional, articulado com as possibilidades de inserção crítica no mundo 

do trabalho; 

VIII. Conhecimentos, atitudes e habilidades coerentes com os objetivos de curso e o com o perfil do 

profissional que se pretende formar; 

IX. Sistemática de avaliação das aprendizagens; 

X. Organização curricular com indicação e caracterização de áreas de concentração, ênfases ou 

habilitações (quando houver); 

XI. Quadro ou estrutura curricular com identificação dos componentes curriculares (departamento 

responsável, ementa, carga horária teórica e prática integral e de cada componente, pré e co-

requisitos de cada componente, caráter obrigatório ou eletivo de cada componente, 

distribuição da carga horária do curso entre componentes obrigatórios, eletivos do perfil do 

curso, eletivos livres e atividades complementares); 

XII. Ementário, resumos dos conteúdos e respectivas bibliografias básica e complementar; 

XIII. Programas de cada componente elaborados sob a forma de plano de curso, preenchidos em 

formulário instituído pela Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (PROACAD); 

XIV. Projeto de Estágio Curricular Supervisionado;  

XV. Normas relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia; 

XVI. Corpo docente com Currículo apresentado na forma da Plataforma Lattes/CNPq; 

XVII. Condições de funcionamento do curso (estrutura física, biblioteca, acervo, laboratórios, salas 

de professores, salas para reuniões pedagógicas, sala para Coordenação do Curso, etc.); 

XVIII. Sistemática de concretização do Projeto Pedagógico com indicação de critérios e de condições 

indispensáveis ao seu funcionamento; 

XIX. Sistemática de avaliação do curso; 

XX. Documentos comprobatórios (extrato de ata, inclusive) da aprovação do Projeto Pedagógico 

pelo Colegiado do Curso e pelo Conselho Departamental de Centro.  
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SEÇÃO X 

DO PRAZO DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR E SUBMISSÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO DE CURSO 

 

Art. 30 – As Coordenações de curso de Licenciatura terão 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

da publicação da presente Resolução no Boletim Oficial da UFPE, para submeterem à PROACAD o 

novo Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

APROVADA NA SEXTA (6ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CCEPE REALIZADA NO DIA 15 

DE JULHO DE 2008. 

 

 

Presidente:    Prof. GILSON EDMAR GONÇALVES E SILVA 

      - Vice-Reitor no Exercício da Reitoria -  
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Anexo c - Trecho de ofício enviado pelo curso de expressão gráfica à PROACAD 

 
 

[...] No último dia 04/07/12 na sede do Ministério de Educação e Cultura (MEC) em Brasília, 

aconteceu uma reunião entre a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(Seres) representada pelo Prof. [nome do professor] (Coordenador Geral de Orientação e 

Controle da Educação Superior - CGOC/DPR/SERES/MEC) e a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) representada pela Pró-Reitora Acadêmica [nome da pró-reitora] em 

companhia da Coordenadora do Curso de Licenciatura em Expressão Gráfica Profª [nome da 

coordenadora] e da Técnica em Assuntos Educacionais [nome da técnica]. Neste encontro, 

entre muitos assuntos, tratou-se da problemática do Curso de Licenciatura em Expressão 

Gráfica que para o MEC (enquanto cadastro e-MEC) ainda não existia de fato. Para 

solucionar este ponto nos foi solicitado dar entrada num pedido de extinção do curso de 

Licenciatura em Desenho e Plástica, que, embora estivesse com pedido de renovação de 

reconhecimento, tratava-se de um curso já cadastrado no sistema e-MEC. Essa solicitação de 

extinção era imprescindível para a criação do novo curso de Licenciatura em Expressão 

Gráfica, pois para o MEC o referido curso deveria ser tratado como algo inovador e a criação 

de um novo curso permite essa possibilidade, com pedido de autorização de funcionamento e 

posterior reconhecimento. Sabemos que o Processo nº 23076.005433/2006-77 que diz 

respeito à Reforma do curso de Licenciatura em Desenho e Plástica com alteração de 

nomenclatura para Licenciatura em Expressão Gráfica foi aprovado por unanimidade pelo 

Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE em 17/06/2009, 

com base no Parecer nº 45/09 exarado pelo Conselheiro Prof. [nome do professor] (vide 

páginas 01, 14, 22, 25 e 27 do referido Processo - em anexo), entretanto, para o MEC o curso 

de Licenciatura em Desenho e Plástica jamais teve sua nomenclatura alterada. Desta feita, o 

curso de Licenciatura em Expressão Gráfica (aos olhos do MEC) trata-se de um curso novo. 

Tendo em vista os motivos descritos acima, pedimos a NULIDADE DA MUDANÇA DE 

NOMENCLATURA DO CURSO DE LICENCIATURA EM DESENHO E PLÁSTICA 

PARA LICENCIATURA EM EXPRESSÃO GRÁFICA. [...] 

 

  


