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SANTOS, Renato Augusto dos. O Processo de Mudança Curricular no Ensino Superior 

Privado: uma análise envolvendo a definição de referenciais formativos comuns entre 

cursos de Licenciatura. 2013. Tese (Doutor em Educação: Currículo) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 

RESUMO 

O presente documento de pesquisa expressa dados sobre um processo de mudança 

curricular desenvolvido para a definição de referenciais formativos comuns a cursos de 

graduação de uma mesma área formativa, em uma universidade privada, dentre os quais 

se buscou identificar os aspectos que caracterizam processos dessa natureza, 

desenvolvidos com o intuito de favorecer a obtenção de resultados positivos diante do 

desafio de considerar o atendimento de demandas oficiais, a sustentabilidade financeira 

da Instituição e o aprimoramento acadêmico dos processos formativos. Para desvelar 

esse objeto de estudo, foram realizados levantamentos: no âmbito teórico, para subsidiar 

a construção do problema de pesquisa e de uma fundamentação teórica sobre inovação 

curricular, currículo, sujeito e seu processo de desenvolvimento, meio, grupo e gestão 

educacional; e em campo, para subsidiar o processo de compreensão de como se deu o 

processo de mudança curricular a ser descrito e analisado, bem como a identificação de 

alguns dos resultados obtidos e dos aspectos que caracterizaram o processo. No 

decorrer do levantamento de dados em campo, identificou-se que o processo estudado 

foi desenvolvido com a participação efetiva de sua comunidade interna, possuindo etapas 

marcadas por momentos de construção coletiva, na direção de serem estabelecidos 

modos operacionais e diretrizes norteadoras das mudanças compatíveis com a cultura e 

as condições concretas da Instituição e na direção de ser instaurado e/ou preservado um 

clima institucional favorável à realização de mudanças. Identificaram-se, também, 

resultados positivos obtidos com o desenvolvimento do processo, tanto nos dados 

produzidos com a análise documental, quanto nos apurados a partir das entrevistas com 

os coordenadores de curso – sujeitos da pesquisa. Em decorrência dos dados 

consolidados com a realização da pesquisa, foi possível concluir que existem aspectos 

de processos de mudança curricular que se configuram como aconselháveis para 

caracterizá-los, que se constituem em um conjunto de referenciais norteadores para 

balizar o desenvolvimento desses processos, no que se refere: ao seu delineamento 

geral, ao entendimento do que venha a ser currículo, à forma de considerar os sujeitos 

participantes da mudança, aos aspectos relativos ao meio e ao funcionamento de grupos, 

à gestão educacional e à forma de se desenvolver as atividades vinculadas ao processo 

de mudança curricular. 
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ABSTRACT 

This research document presents data on a curriculum change process developed to 

define common formation references to undergraduate courses of the same formative 

area in a private University. It aimed at identifying the aspects which characterize such 

processes, developed in order to foster positive results despite the challenge to acquiesce 

to the demands of official documents, the Institution’s financial sustainability, and the 

improvement of academic formation processes. To unveil this research object, surveys 

were carried out in order to theoretically subsidize the construction of the research 

problem and of a theoretical framework on curriculum innovation, curriculum, subjects and 

their development process, environment, group, and educational management and to 

practically subsidize the process of understanding how the curriculum change process to 

be described and analyzed went about, as well as the identification of some of the 

obtained results and of the aspects which characterized the process. In the course of field 

data collection, it was possible to identify that the studied process was developed with the 

full participation of the IESP’s internal Community and that the process steps were 

marked by moments of collective construction directed to the establishment of operational 

modes and guidelines which would guide changes compatible with the culture and the 

concrete conditions of the institution and to the establishment and/or maintenance of a 

favorable institutional environment to implement such changes. Positive results were 

identified with the development of the process in the data obtained from the documental 

analysis and the interviews with the course coordinators – the research subjects. As a 

result of the analysis, it was possible to conclude that there are aspects of curriculum 

change processes that are configured as recommended to characterize them, which are a 

set of guiding principles to gauge the development of these processes regarding its 

general design, the understanding of what curriculum is, the way the research 

participants, the ones subject to change, are to be considered, and the aspects related to 

environment and group  functionality , to educational management and to the manner in 

which the activities linked to the process of curriculum change are to be developed. 
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INTRODUÇÃO 

Com o presente documento de pesquisa socializo os resultados do processo 

investigativo que desenvolvi ao longo de minhas atividades de doutoramento em 

Educação: Currículo, sendo esse processo inspirado em minhas trajetórias acadêmica e 

profissional. 

Em relação à minha trajetória acadêmica, minha formação esteve vinculada à 

Educação, sobretudo no âmbito da formação de professores. Nesse contexto, licenciei-

me em Matemática (2001) e em Pedagogia (2003), obtive título de Mestre em Educação: 

Psicologia da Educação (2007), especializei-me em Gestão em Instituições de Ensino 

(2010) e venho dedicando-me ao processo de doutoramento em Educação: Currículo. 

No que se refere à trajetória profissional, tive parte dela desenvolvida no 

campo da educação, atuando em escolas privadas de cursos livres; escolas públicas de 

Educação Básica, de diferentes redes de ensino; e Instituições de Ensino Superior de 

iniciativa privada. Nesses espaços educacionais desempenhei diferentes funções, 

buscando contribuir, sempre que possível, para a melhoria da qualidade1 dos processos 

formativos neles desenvolvidos.  

No exercício de minhas funções, com certa recorrência, percebi que as 

mudanças curriculares realizadas para atender demandas oficiais ficavam, em boa parte 

das vezes, circunscritas ao texto curricular, não produzindo efeitos significativos nas 

práticas curriculares. 

                                                
1
  Entende-se por qualidade no contexto educacional aquilo relativo às condições educacionais disponíveis 

que implicam no processo ensino-aprendizagem e o que se consegue atingir de aprendizagem em 
decorrência dessas condições e desse processo, devendo tudo isso sempre estar atrelado à construção de 
conhecimentos científicos e culturais, à aplicação prática desses conhecimentos e à formação crítica de 
cidadania, buscando-se a criação e/ou a valorização de práticas sociais mais solidárias e justas. Esse 
entendimento é obtido a partir de Santos (2007), Cortella (2004) e Wallon (PLANO LANGEVIN-WALLON, 
1977). 
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As dissonâncias que identifiquei entre textos e práticas curriculares, após as 

mudanças curriculares promovidas com o referido fim, configuraram-se por meio de 

textos curriculares que anunciavam ou reafirmavam propostas educativas bastante 

convergentes com diretrizes curriculares oficiais e a literatura atual sobre educação e de 

práticas curriculares raramente equivalentes. 

Nessa perspectiva, encontrei cursos de graduação anunciados com 

abordagens pedagógicas bastante interessantes e atualizadas em seus Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) que acabam por ter as suas atividades acadêmicas 

marcadas pelas características de abordagens pedagógicas tradicionais2. 

Essa discrepância é uma situação pouco desejável em qualquer área de 

formação, todavia ainda mais preocupante no âmbito da formação inicial de professores, 

dado o conteúdo subjetivo que esse tipo de experiência ensina aos licenciandos que se 

veem em situações discrepantes como essas. 

Por outro lado, quando as mudanças de práticas educativas esperadas 

aconteciam, elas eram precedidas e/ou acompanhadas de intervenções sistemáticas bem 

desenvolvidas em parceria com os atores vinculados ao processo educativo em 

mudança. Essas situações que ora caracterizavam-se por mudanças efetivas, ora por 

mudanças somente em textos curriculares, passaram a causar-me inquietação. 

Com isso, em minhas trajetórias acadêmica e profissional, antes mesmo de 

iniciar o processo de doutoramento, dediquei-me a compreender como poderiam ser 

desenvolvidos processos de mudança curricular capazes de produzir efetivas 

modificações pretendidas e necessárias nos processos formativos. Entretanto, como nos 

últimos nove anos estive vinculado à vida acadêmica de Instituições de Ensino Superior 

Privadas (IESP), meu olhar acabou se direcionando para os processos de mudança 

curricular atinentes a esse contexto de ensino. 

Nesse lócus educacional exerci as funções de docente na graduação e pós-

graduação; de coordenador de diversos tipos de atividades acadêmicas na graduação; de 

coordenador de curso de pós-graduação lato sensu; de membro de grupos de pesquisa, 

órgãos colegiados de nível institucional e de curso, comissões e conselho consultivo de 

revista científica; e de assessor da vice-reitoria acadêmica e da reitoria. 

No exercício das funções de docente e de membro de colegiado de cursos de 

                                                
2
  Entende-se por atividades acadêmicas com abordagem pedagógica tradicional aquelas que são 

desenvolvidas com a atenção voltada para o conteúdo, sendo negligenciados aspectos atinentes aos sujeitos 
da aprendizagem, aos aspectos políticos vinculados à seleção dos conteúdos, à aplicação concreta do 
conhecimento trabalhado para a atuação profissional do egresso da graduação, entre outros tantos aspectos 
imbricados nos textos e nas práticas curriculares. 
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graduação, atuei em várias Licenciaturas, com participação mais ativa nos colegiados 

dos cursos de Matemática e Pedagogia, inclusive em processos de mudança curricular. 

Como docente, estive a maior parte do tempo trabalhando com disciplinas e atividades 

formativas relacionadas à formação pedagógica inicial de professores generalistas e 

especialistas3 e em cursos de pós-graduação lato sensu da área da Educação. 

Enquanto profissional ligado à gestão acadêmica, vivenciei experiências em 

um longo e abrangente processo de mudança curricular, em nível de graduação, 

envolvendo todas as áreas formativas mantidas pela IESP em que atuava. Embora 

agrupadas de maneira diferente para o desenvolvimento do referido processo, essas 

áreas formativas possuíam cursos vinculados às seguintes grandes áreas do 

conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências 

da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, 

Letras e Artes. 

Ao vivenciar esse longo processo, do qual fui o gestor responsável pelo seu 

desenvolvimento – desde o planejamento até a operacionalização –, obtive experiências 

bastante enriquecedoras, na medida em que pude empregar parte dos conhecimentos 

construídos no decorrer das atividades desenvolvidas para a obtenção do meu título de 

Mestre em Educação: Psicologia da Educação. 

Ainda, foram enriquecedoras na medida em que tive de ampliar meus 

conhecimentos no âmbito do Currículo, o que tornou meu olhar um tanto menos ingênuo 

e mais acurado sobre os processos educacionais, especialmente os relacionados à 

formação de professores. 

Esse processo foi instalado para adequar as propostas curriculares dos 

cursos de graduação mantidos pela IESP às novas diretrizes para a integralização das 

cargas horárias dos cursos de graduação, de modalidade presencial, e para promover o 

aprimoramento da formação acadêmica dos graduandos. Entretanto, além dessas 

demandas a serem consideradas, esteve presente a preocupação institucional em se 

cuidar dos impactos financeiros decorrentes das mudanças a serem realizadas. 

Diante do desafio profissional em assumir a gestão do Processo de Mudança 

Curricular de Abrangência Institucional (PMCAI), com tais objetivos impulsionadores, 

                                                
3
  A utilização das designações generalista e especialista, para qualificar o tipo de professor, segue a 

indicação presente nos documentos oficiais. Com isso, o professor generalista, ou polivalente, é entendido 
como aquele com formação em Pedagogia ou Curso Normal Superior, ou formações afins; e o professor 
especialista é aquele com formação obtida em cursos de Licenciatura com ênfase em áreas de conhecimento 
específicas, como Matemática, História, entre outras. Essas definições acerca de tipos de professor foram 
empregadas em consonância com o Parecer CNE/CP nº 9/2001, em que se encontra a ideia de “[...] 
professor especialista, em determinada área do conhecimento [...]” (BRASIL, 2001a, p. 39). 
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tanto na etapa de planejamento da estratégia a ser adotada para a sua gestão, quanto na 

etapa de sua operacionalização, busquei localizar na literatura um conjunto de 

referenciais norteadores, detalhado e sintetizado, que servisse de elemento norteador de 

processos correlatos ao que deveria ser gerido. Contudo, essa busca foi inócua porque 

nada com essa configuração foi localizado. 

Em outras palavras, não foi encontrado um conjunto já compilado de aspectos 

caracterizadores que auxiliasse no delineamento desse processo, levando-me à 

empreitada de identificar e de elencar informações que pudessem auxiliar nas tomadas 

de decisão a serem realizadas no planejamento e na operacionalização do processo e de 

compor um conjunto de referenciais norteadores desse tipo de processo. 

Para tanto, lancei mão de pressupostos teórico-práticos angariados e 

apreendidos por mim ao longo de formação acadêmica e carreira profissional, fazendo 

uso de discussões teóricas provenientes do campo da Psicologia, da Pedagogia, do 

Currículo e da Gestão Educacional, além das indicações constantes em documentos 

oficiais. 

Assim sendo, a gestão do Processo de Mudança Curricular de Abrangência 

Institucional teve sua estratégia apoiada em princípios de funcionamento de grupo, 

interações sociais, de desenvolvimento do sujeito e de como se construir novas 

propostas pedagógicas, dos quais decorreram as escolhas necessárias para a gestão de 

todas as fases e etapas do referido processo. 

À medida que empregava os conhecimentos já construídos e que realizava 

leituras e reflexões para subsidiar minha prática como gestor de processo de mudança 

curricular, passei a entender a gestão desse tipo de processo como sendo uma das 

dimensões do amplo espectro da gestão educacional. 

Com isso, percebi que não parecia ser possível o estabelecimento de um 

único conjunto de referenciais norteadores que atendesse às diversas Instituições de 

Ensino Superior (IES) brasileiras, tendo-se em vista que cada qual possui culturas e 

aspectos organizacionais peculiares. 

Em compensação, passei a entender como possível serem apontadas alguns 

aspectos que o caracterizariam, que, ao serem agrupados, se constituiriam em um 

conjunto de referenciais norteadores a serem contemplados no momento de se planejar e 

concretizar um processo de mudança curricular. 

Esses referenciais pareciam ser favorecedores do desenvolvimento desse 

tipo de processo, na direção de torná-lo mais consistente e efetivo, na medida em que 

viabilizariam a obtenção de bons resultados e de mudanças concretas nos processos 
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formativos. Pareciam favorecer, mais especificamente, processo dessa natureza que 

tivessem por objetivo considerar o atendimento de demandas oficiais, a sustentabilidade 

financeira da IESP e o aprimoramento acadêmico dos processos formativos, como o caso 

do processo aqui abordado. 

Contudo, os referidos aspectos caracterizadores não foram elencados todos 

de uma vez, mas no decorrer das duas primeiras fases do processo de abrangência 

institucional, principalmente da primeira – realizada no âmbito dos cursos da área da 

saúde, tampouco foram “testados” previamente para se verificar sua eficácia. 

Ainda, o conjunto de referenciais norteadores do processo de mudança 

curricular não poderia ser entendido como pleno e estático, devendo ser revistos de 

maneira a atender às características e ao contexto institucionais e/ou da unidade 

acadêmica a passar pelo processo de mudança. Essa forma de entender se aplicaria a 

processos que abrangessem um curso, uma área formativa ou de conhecimento, ou uma 

instituição inteira. 

Pelo exposto, o Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional 

contou com um conjunto de referenciais norteadores de seu desenvolvimento e com 

objetivos a serem atingidos, mas não com uma análise sistematizada e cuidadosa dos 

desdobramentos e/ou resultados gerados pelos referenciais norteadores assumidos 

sobre o desenvolvimento do processo. 

Daí emergiu o objeto de estudo desta pesquisa: Os aspectos que 

caracterizam processos de mudança curricular desenvolvidos para a definição de 

referenciais formativos comuns a cursos de graduação de uma mesma área formativa, 

em Instituição de Ensino Superior Privada, tomando em consideração o atendimento de 

demandas oficiais, a sustentabilidade financeira da Instituição e o aprimoramento 

acadêmico dos processos formativos. 

Além do objeto de estudo, desse cenário emergiu também o campo de 

pesquisa para a realização deste processo investigativo. Isso ocorreu porque considerei o 

Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional abordado como sendo 

merecedor de uma análise sistematizada e cuidadosa, devidos aos resultados percebidos 

por mim ainda enquanto gestor do processo. Ressalto que esse tipo de análise não 

ocorreu no decorrer do processo e nem após a implantação das propostas formativas 

dele decorrentes. 

Ainda, assim considerei porque, apesar das limitações postas pelas 

condições concretas que marcaram o desenvolvimento desse processo, tais como tempo 

e metas oriundas de instâncias intra e extramuros a IESP, os trabalhos a ele vinculados 
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foram desenvolvidos de maneira a serem criados espaços de discussão e de construção 

coletiva, com vistas a se oferecer condições favorecedoras de mudanças efetivas nos 

processos formativos. 

Como esse processo abrangeu um espectro de 47 cursos de graduação, as 

atividades foram escalonadas em fases e desenvolvidas em Grupos de Trabalho 

constituídos por coordenadores de cursos de graduação que possuíam características 

formativas gerais em comum, contando também com a participação de professores 

oriundos de cada curso.  

No desenvolvimento do processo, entre outras coisas, considerou-se a 

demanda institucional de se criarem Núcleos de Disciplinas Compartilhadas (NDC) 

destinados a favorecer a construção da identidade profissional de área, como a da saúde 

e da formação de professores, e a viabilizar a abertura de turmas a cada semestre letivo. 

Isso se refere à parte do objeto de estudos que diz: processos de mudança curricular 

desenvolvidos para a definição de referenciais formativos comuns a cursos de graduação 

de uma mesma área formativa. 

Com o intuito de viabilizar a realização da pesquisa, do Processo de Mudança 

Curricular de Abrangência Institucional, destaquei como contexto concreto para análise 

uma de suas fases: a fase desse processo desenvolvida no âmbito das Licenciaturas 

com ênfase em áreas do conhecimento específicas. 

Dentro desse contexto detive-me à definição e à implementação de 

referenciais institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores 

Especialistas (FPIPE) a serem incorporados nas propostas formativas dos cursos de 

Licenciatura mantidos pela IESP e a alguns desdobramentos desses referenciais sobre 

as novas propostas. 

Em outras palavras, para a compreensão do objeto de estudo desta pesquisa, 

a análise realizada esteve circunscrita ao processo de definição e de implementação das 

Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas 

(DIFPIPE), realizado dentro do Processo de Mudança Curricular ocorrido no âmbito das 

Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento específicas, que, por sua vez, foi 

parte constituinte – uma fase ou um subprocesso – do Processo de Mudança Curricular 

de Abrangência Institucional, do qual emergiram alguns dos limites e das possibilidades 

para o desenvolvimento do processo destacado para este estudo. 

A escolha por essa fase ou subprocesso foi feita com base no meu interesse 

especial pela formação de professores e com base no fato de no Processo de Mudança 

Curricular no Âmbito das Licenciaturas ter se manifestado o maior nível de divergência de 
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concepções entre os coordenadores de curso sobre a formação pedagógica inicial de 

professores especialistas. 

Essa última razão tornaria o desenvolvimento das atividades do Grupo um 

pouco mais complexo do que a de outros grupos constituídos no processo de 

abrangência institucional. Com isso, se a pertinência do conjunto de referenciais 

norteadores para o desenvolvimento desse tipo de processo fosse confirmada, acredito 

que o mesmo poderia ser considerado para os demais subprocesso do Processo de 

Mudança Curricular de Abrangência Institucional. 

A pretensa maior complexidade se deveria ao papel que os coordenadores de 

curso tinham na implementação das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica 

Inicial de Professores Especialistas no âmbito do curso que coordenavam e na 

conscientização de suas equipes pedagógicas sobre a utilização dos referenciais por elas 

estabelecidos em suas práticas educativas. 

O cumprimento desse papel demandaria dos coordenadores de curso certa 

convergência de concepções entre ele e deles com as Diretrizes Institucionais sobre 

Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas (DIFPIPE), algo previsto 

PMCAI e, subsequentemente para o processo aqui estudado – o Processo de Mudança 

Curricular no Âmbito das Licenciaturas (PMCAL) –, na medida em que um de seus 

aspectos caracterizadores anunciava busca pela ressignificação de concepções dos 

sujeitos com ele envolvidos. 

Dada a minha estreita vinculação com esse processo, a relevância pessoal 

desta pesquisa torna-se evidente, mais especificamente porque me possibilitou avaliar a 

pertinência dos referenciais norteadores adotados até então e a minha própria atuação 

como gestor de processos de mudança curricular. 

Possibilitou-me, ainda, aprimorar e ampliar meus conhecimentos sobre 

processos de mudança curricular e sobre a realização desses em Instituições de Ensino 

Superior Privadas, não confessionais. Com isso, tive a oportunidade de melhorar meu 

preparo profissional de uma maneira geral e minha capacitação para a gestão de 

processos de mudança curricular. 

Sobretudo, a realização da pesquisa deu-me satisfação pessoal ao ter a 

possibilidade de contribuir para as discussões que enfocam a melhoria da educação 

brasileira no Ensino Superior, aqui destacada a formação de professores especialistas, o 

que apontou para a existência de relevância social e acadêmica para a sua realização. 

Assim sendo, a pesquisa aqui socializada também possui especial relevância 

ao se considerar que seus resultados poderiam contribuir para as discussões acadêmicas 
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sobre o tema tratado. Isso seria decorrente de ainda se fazerem necessários estudos 

para a compreensão de possíveis referenciais norteadores, caminhos e estratégias a 

serem empregados em processos de mudança curricular em Instituições de Ensino 

Superior Privadas, sobretudo quando esses processos abrangem mais de um curso de 

graduação, e para a identificação de aspectos a serem atentamente cuidados e/ou 

contemplados ao longo de seu desenvolvimento. 

Ainda, a realização da pesquisa mostrou-se relevante na medida em que 

poderia contribuir para reflexões sobre a importância de as mudanças curriculares no 

Ensino Superior, principalmente as realizadas em IESP, contemplarem a função social 

desse nível de ensino, na medida em que essas mudanças podem gerar 

desdobramentos favoráveis sobre o contexto atual da Educação Básica, que possui 

importante papel frente à sociedade e ao desenvolvimento de seus cidadãos. 

Faço essa ressalva porque, além das informações sobre processos de 

mudança curricular no Ensino Superior privado, a análise do objeto de estudo anunciado 

aborda mudanças realizadas em cursos de Licenciatura – lócus de formação inicial de 

professores que atuarão na Educação Básica –, com o intuito de proporcionar uma 

formação pedagógica inicial mais consistente e capaz de melhor prepará-los para o 

exercício da docência. 

Ao serem mais bem preparados para atuar na Educação Básica, os 

licenciados podem favorecer a função desse nível de ensino de socializar conhecimentos 

historicamente acumulados de forma a torná-los um instrumental para a formação de 

cidadãos capazes de atuar de maneira mais crítica e esclarecida na sociedade e para o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes que favoreçam a construção de 

conhecimentos de maneira autônoma pelos seus egressos e na preparação para a 

continuidade dos estudos em nível superior e em situações de formação continuada. 

Concretamente, os estudos sobre as mudanças curriculares na formação 

inicial de professores especialistas poderiam oferecer subsídios para a estruturação de 

propostas educacionais compatíveis com as necessidades formativas concretas dos 

licenciandos, dadas suas condições reais de estudo e de enfrentamento com o contexto 

educacional em que atuará. 

Nessa direção, as mudanças curriculares em IESP, ao buscarem suprir 

algumas das lacunas formativas deixadas pela Educação Básica e ao atenderem a 

demandas de ordem social, poderiam contemplar o atendimento de necessidades 

educacionais próprias da vida acadêmica do alunado que ingressa no Ensino Superior 

que, porventura, não tivessem sido supridas em etapas anteriores de sua vida escolar. 
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Ações nessa direção, no âmbito dos cursos de Licenciatura, poderiam 

favorecer a formação de professores para o exercício da docência na Educação Básica, 

assim como a de profissionais de outras áreas formativas, na medida em que esses 

desenvolvam melhor suas capacidades pessoais e profissionais, indispensáveis para sua 

atuação no local de trabalho e no mundo, em decorrência das atividades acadêmicas no 

Ensino Superior. 

Estudos como esses parecem relevantes, também, ao reafirmar a importância 

de os processos de mudança curricular ocorrerem de forma a possibilitar formação mais 

consciente dos profissionais de outras áreas, não somente acerca dos conhecimentos 

específicos de sua formação profissional, mas como cidadão com valores éticos e sociais 

viabilizadores da instauração de uma dinâmica social mais solidária e justa. 

Com isso, essa pesquisa atenderia a um importante papel inerente às 

ciências humanas – de serem produtoras de conhecimentos que podem influenciar 

favoravelmente a sociedade e os seus indivíduos.  Isso se daria porque a pesquisa tem 

como intencionalidade contribuir para as discussões com enfoque na melhoria da 

qualidade formativa de profissionais das diversas áreas em nível superior, entre esses os 

professores especialistas. 

Por fim, acredito que os resultados produzidos com a realização da pesquisa 

poderiam contribuir para uma atuação da gestão educacional de Instituições de Ensino 

Superior Privadas mais assertiva, tendo-se em vista que os resultados apontam para 

aspectos da vida institucional que demandam atenção cuidadosa. Com isso, poderiam 

subsidiar as tomadas de decisão de seus gestores educacionais, sejam eles 

coordenadores de curso, diretores de área, diretores pedagógicos, pró-reitores, vice-

reitores ou reitores.  

Após explicitar algumas das possíveis contribuições decorrentes da 

realização da pesquisa e da sua socialização dos resultados com ela obtidos, vale 

destacar que o restante desse documento contém dados e discussões apresentados para 

responder à seguinte questão: 

Que aspectos caracterizam um processo de mudança curricular desenvolvido 

para a definição de referenciais formativos comuns a cursos de graduação de uma 

mesma área formativa, em Instituição de Ensino Superior Privada, que tome em 

consideração o atendimento de demandas oficiais, a sustentabilidade financeira da 

Instituição e o aprimoramento acadêmico dos processos formativos? 

Como uma possível resposta para essa questão, assumi a hipótese de que 

existiria um conjunto de aspectos, de diversas ordens, a serem atentamente cuidados ao 
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longo do desenvolvimento de processos de mudança curricular de natureza equivalente 

ao estudado, capazes de favorecer a obtenção de resultados positivos diante do desafio 

de considerar o atendimento de demandas oficiais, a sustentabilidade financeira da IESP 

e o aprimoramento acadêmico dos processos formativos. 

A organização do presente documento de pesquisa conta 5 (cinco) capítulos, 

em que foram agrupados  e sistematizados os dados produzidos na direção de responder 

às pergunta de pesquisa. 

Esses capítulos foram destinados à caracterização metodológica da pesquisa; 

à explicitação de aspectos entendidos como relevantes acerca do processo de mudança 

curricular estudado; à apresentação do conteúdo sistematizado das falas dos sujeitos 

pesquisados a respeito de suas percepções sobre o processo estudado e de suas 

ressignificações de concepções; às discussões teóricas articuladas com reflexões sobre 

o objeto de estudos; e à proposição da tese definida a partir dos dados resultantes da 

pesquisa. 

O capítulo 1 apresenta esclarecimentos sobre as escolhas feitas no 

desenvolvimento da pesquisa e os aspectos metodológicos imbricados e decorrentes 

dessas escolhas. São apresentados os objetivos da pesquisa, a sua caracterização, os 

aspectos relacionados à parte da pesquisa desenvolvida em campo e a visão empregada 

para a construção da fundamentação teórica da pesquisa. 

Nos capítulos 2 e 3 estão agrupados os dados referentes à etapa da pesquisa 

realizada em campo, com a coleta de dados feita por intermédio de análise documental e 

de entrevistas realizadas com coordenadores de curso participantes do processo em 

estudo. 

O capítulo 2 traz a descrição do processo de definição e de implementação 

das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores 

Especialistas e alguns aspectos do contexto institucional no período da mudança. 

Também traz a descrição do Processo de Mudança Curricular de Abrangência 

Institucional e do Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas, naquilo 

que se entendeu como necessário para a compreensão da parte desse subprocesso 

estudada nesta pesquisa: o contexto concreto central da análise aqui apresentada. 

O capítulo 3 contém os dados sistematizados a partir das falas dos sujeitos 

pesquisados sobre vários aspectos do processo estudado. Com os dados obtidos a partir 

das entrevistas, busquei identificar aqueles que pudessem reafirmar ou evidenciar 

possíveis distorções cometidas com a análise documental; verificar a eficiência da gestão 

do processo de mudança curricular estudado no favorecimento do desenvolvimento das 
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atividades do Grupo de Trabalho das Licenciaturas e na ressignificação das concepções 

dos sujeitos pesquisados; e apurar o que poderia ter sido diferente na perspectiva dos 

entrevistados. 

No capítulo 4 estão explicitadas as discussões teóricas acerca das 

concepções, princípios e pressupostos assumidos e imbricados com o desenvolvimento 

do processo de definição e de implementação das Diretrizes Institucionais sobre 

Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas. 

Essas discussões teóricas foram alinhavadas a partir da literatura disponível 

no campo da Psicologia, da Educação, do Currículo e da Gestão Educacional, 

organizados em eixos temáticos. Dentre a literatura utilizada na análise do objeto de 

estudos desta pesquisa, estiveram obras escolhidas para subsidiar o planejamento e a 

operacionalização do processo estudado e outras identificadas no decorrer da parte da 

pesquisa de abrangência teórica. 

No capítulo 5 está apresentada a minha proposta sobre o conjunto de 

referenciais norteadores do desenvolvimento de processos de mudança curricular 

correlatos ao aqui estudado, composto por aspectos caracterizadores a serem cuidados e 

contemplados no decorrer das atividades a eles vinculados, identificados e elencados no 

decorrer da construção dessa tese de doutoramento. 

A tese defendida aponta alguns possíveis aspectos de cunho prático e seus 

pressupostos básicos a serem considerados no momento do planejamento e da 

concretização de um processo de mudança curricular que envolva mais de um curso e 

que implique em adoção de referenciais formativos comuns entre eles. 

Vale ressaltar que os aspectos de cunho prático da tese defendida precisam 

ter sua pertinência avaliada em outros contextos institucionais nos quais venham a ser 

utilizados. Com isso, provavelmente, podem se fazer necessárias adequações que 

envolvam o sequenciamento, a inclusão e/ou a exclusão de etapas indicadas para o 

processo, a fim de se obter melhores resultados com as mudanças pretendidas. 

 

 





1. DELINEAMENTO METODOLÓGICO: DESVELANDO 
ESCOLHAS E CAMINHOS 

A pesquisa [...] reveste-se de algumas características peculiares para 

que possamos ter uma certa segurança quanto ao tipo de conhecimento 

gerado. Note-se que falamos em uma certa segurança e não segurança 

absoluta. Isto porque, na produção de conhecimentos, sempre temos 

uma margem de incerteza, mesmo que esta, em alguns casos, seja de 

fato extremamente pequena. Para o pesquisador não existem dogmas, 

verdades reveladas e absolutas, vale dizer não há conhecimento 

absoluto e definitivo. Os conhecimentos são sempre relativamente 

sintetizados sob certas condições ou circunstâncias, dependendo das 

teorias, dos métodos, das temáticas que o pesquisador escolhe para 

trabalhar. Mas, essas sínteses devem ter consistência e plausibilidade. 

Quem pesquisa procura descrever, compreender ou explicar alguma 

coisa. É uma das maneiras de que nos valemos, em última análise, em 

qualquer campo de conhecimento, para solucionar problemas. Para 

responder a algumas incógnitas, segundo alguns critérios. Por tanto, o 

conhecimento obtido pela pesquisa é um conhecimento vinculado a 

critérios de escolha e interpretações de dados, qualquer que seja a 

natureza destes dados (GATTI, 2007, p. 10). 

Essa forma de entender a pesquisa como um artefato histórica e socialmente 

situado, com limites e possibilidades concretos, foi assumida para o planejamento e o 

desenvolvimento do processo investigativo socializado no presente documento. Dessa 

forma, os conhecimentos produzidos a partir de sua realização devem ser considerados 

sem que se perca de vista os seus objetivos norteadores, as escolhas metodológicas 

feitas para a coleta de dados em campo e na teoria, os referenciais teóricos utilizados e a 

forma como os dados foram sistematizados e analisados. 

Além disso, quaisquer releituras e transposições que venham a ser feitas a 

partir das discussões e dos resultados da pesquisa devem considerar o problema de 



 32 

pesquisa respondido ao seu final, o qual foi apresentado no final da Introdução, e o 

recorte estabelecido pelo pesquisador. 

Faz-se essa ressalva porque, do próprio Processo de Mudança Curricular no 

Âmbito das Licenciaturas (PMCAL), poderiam ter sido selecionadas outras de suas 

dimensões, tais como as relativas: ao papel das imposições oficias sobre as propostas 

educativas; à influência da mantenedora sobre a condução dos processos de mudança 

curricular; aos aspectos organizacionais da IESP favorecedores ou dificultadores da 

mudança; aos movimentos de resistência de professores, alunos e coordenadores de 

curso; às mudanças de práticas dos professores no cotidiano da sala de aula; aos 

ganhos e perdas produzidos pelas mudanças; às relações de poder estabelecidas no 

processo; à convergência entre os textos e as práticas curriculares. 

Contudo, a compreensão plena de um fenômeno, por intermédio de somente 

uma pesquisa, torna-se inviável. Por isso fez-se necessário delimitar o tema de pesquisa, 

estabelecendo-se um recorte para ela, conforme é proposto em livros de metodologia 

científica (CHIZZOTTI, 2005; LUNA, 2003; RAUBER; SOARES, 2003; MOROZ; 

GIANFALDONI, 2002; LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Esse recorte destacou, do referido processo, a parte referente à definição e à 

implementação das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas, que, entre outras coisas, definiu referenciais formativos 

comuns aos cursos de Licenciatura com ênfase em áreas do conhecimento específicas. 

Dentro desse contexto concreto de mudança curricular, resolveu-se identificar 

aspectos que caracterizavam esse tipo de processo, que no seu desenrolar considerasse 

o atendimento das demandas oficiais, a sustentabilidade financeira da IESP e o 

aprimoramento acadêmico dos processos formativos. 

Todos esses elementos delimitadores do objeto de estudo selecionado 

levaram à construção da pergunta de pesquisa formulada, que teve seu processo de 

definição e delimitação subsidiado por discussões teóricas disponíveis na literatura, 

experiências vivenciadas pelo pesquisador enquanto profissional atuante no segmento da 

Educação Superior Privada e em elementos concretos da vida escolar. 

Como as escolhas metodológicas da pesquisa mantêm relação direta com o 

seu objeto de estudo e com os objetivos para ela definidos (BOGDAN; BIKLEN apud 

COELHO, 2011), entende-se importante explicitar, nos tópicos subsequentes, a sua 

caracterização metodológica, os objetivos definidos e os seus aspectos no âmbito da 

coleta de dados na bibliografia e em campo, dada a relevância dessas informações para 

a caracterização circunstancial dos conhecimentos aqui socializados. 
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1. 1. Caracterização metodológica da pesquisa 

A pesquisa realizada teve seu desenvolvimento no âmbito teórico e em 

campo, uma vez que se buscou identificar informações e produzir dados relevantes para 

a compreensão do objeto de estudo na literatura, em documentos oficias, nos registros 

pessoais do gestor do PMCAL e nos documentos da IESP referentes ao objeto de estudo 

e nas entrevistas com os sujeitos pesquisados. 

No âmbito teórico, obtiveram-se subsídios para a delimitação do objeto de 

estudo; o levantamento de conceitos teóricos que pudessem auxiliar na identificação de 

aspectos a serem destacados e elencados por caracterizarem o processo analisado; a 

atribuição de significados às informações obtidas a partir da análise do processo de 

mudança curricular estudado e das falas dos sujeitos pesquisados; e, sobretudo, para a 

apreensão de princípios e de pressupostos que sustentaram essa pesquisa. 

Isso foi possível porque a dimensão teórica da pesquisa possibilita 

generalizações, definições de leis mais amplas, estruturação de sistemas e de modelos 

teóricos, inter-relacionamento de hipóteses em uma perspectiva mais unitária e geração 

de novas hipóteses por dedução lógica (OLIVEIRA, 1997). 

Com parte da pesquisa realizada em campo, obtiveram-se informações a 

partir da pesquisa documental e da realização de entrevistas semiestruturadas com os 

sujeitos pesquisados – os coordenadores de cursos de Licenciatura participantes do 

Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas. 

Nessa etapa da pesquisa foi possível inter-relacionar o referencial teórico 

alinhavado no desenvolvimento da pesquisa com o fenômeno em foco – o processo de 

definição e de implementação das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica 

Inicial de Professores Especialistas. 

Ainda sobre a pesquisa de campo, na busca pelos aspectos que caracterizam 

o fenômeno enfocado, destaca-se que:  

a) a análise documental esteve circunscrita a documentos oficiais e a 

documentos relativos ao Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, 

ao Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas e a parte desse último 

referente ao fenômeno enfocado. 

b) as entrevistas semiestruturadas destinaram-se a apreender percepções, 

sensações, concepções e indicativos de ações envolvidas e/ou decorrentes do processo 

em questão. 
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Esta pesquisa foi desenvolvida sob a perspectiva da abordagem qualitativa e, 

em consequência disso, foi assumido entre seus princípios o seguinte fundamento dessa 

abordagem: 

[...] há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não 

se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; o sujeito observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 

O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 

relações que sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 

2005, p. 79). 

Essa abordagem ainda destaca a existência de influência das ciências 

humanas sobre as dinâmicas sociais e, portanto, a responsabilidades dessas ciências na 

produção e na divulgação dos dados das pesquisas científicas. Isso decorre da 

influência, recebida pelas sociedades de hoje, de proposições oriundas de especialista de 

áreas de conhecimento vinculadas às ciências humanas (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

De modo geral, a pesquisa com abordagem qualitativa busca “[...] intervir em 

uma situação insatisfatória, mudar condições percebidas como transformáveis, onde 

pesquisador e pesquisados assumem, voluntariamente, uma posição reativa”. Nessa 

direção, os resultados obtidos deveriam ser usados para orientar ações que 

modificassem “[...] as condições e as circunstâncias indesejadas” (CHIZZOTTI, 2005, p. 

89), tais como a apontada na introdução sobre a discrepância percebida recorrentemente 

entre Projetos Pedagógicos de Curso e práticas educativas que deles deveriam ser 

decorrentes. 

Ao se ter adotado essa abordagem, a pesquisa realizada considerou que: 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 

2. A investigação qualitativa é descritiva; 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 
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que simplesmente pelos resultados ou produtos; 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva; 

5. O significado é de importância vital na abordagem (BOGDAN; 

BIKLEN apud COELHO, 2011, p. 27) 

Pelo recorte feito para este estudo, entende-se possível associá-lo ao tipo de 

estratégia de pesquisa denominado estudo de caso, entendido em sua definição mais 

geral, que o coloca como um modo de explorar “[...] um caso singular, situado na vida 

real contemporânea, bem delimitado e contextuado em tempo e lugar para realizar uma 

busca circunstanciada de informações sobre o caso específico” (CHIZZOTTI, 2006, p. 

136). 

Embora o estudo de caso seja apontado como uma estratégia muito 

vulnerável ao viés interpretativo por parte do pesquisador, uma vez que esse obtém 

diversas informações sobre o caso estudado e, assim, podendo dar-lhe a falsa autoridade 

de responder muitas questões sobre o caso para além dos dados obtidos, essa 

vulnerabilidade não ocorre somente com o emprego dessa estratégia de pesquisa 

(CHIZZOTTI, 2006). 

Apresentada a caracterização geral da pesquisa, passa-se à explicitação dos 

objetivos definidos para a pesquisa. 

1. 2. Objetivos traçados para a pesquisa 

Para a condução do processo de pesquisa, estabeleceu-se o objetivo geral 

para delimitar e nortear o levantamento de informações na bibliografia e em campo, 

traçado a partir do problema de pesquisa, favorecendo a manutenção do foco da 

investigação em todas as suas etapas. No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, 

houve ajustes em sua estrutura textual para deixá-lo mais claro e preciso. 

Os objetivos específicos também foram postos no início da pesquisa, mas 

revistos ao longo de seu desenvolvimento na tentativa de melhor se acercar do recorte 

definido para o objeto de estudos. As revisões realizadas culminaram em inclusões, 

reformulações e exclusões no rol de objetivos específicos inicialmente colocados. 
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Com isso, chegou-se a um objetivo geral e a alguns objetivos específicos 

subsidiários a ele. O objetivo geral acaba por anunciar o recorte e a abrangência da 

pesquisa, enquanto os objetivos específicos expressam os aspectos do objeto de estudo 

a serem enfocados pela pesquisa para possibilitar que o objetivo geral seja alcançado. 

Como objetivo geral, definiu-se: 

Propor um conjunto de referenciais norteadores constituído por aspectos que 

devam caracterizar processos de mudança curricular desenvolvidos para a definição de 

referenciais formativos comuns a cursos de graduação de uma mesma área formativa, 

em Instituição de Ensino Superior Privada, que tomem em consideração o atendimento 

de demandas oficiais, a sustentabilidade financeira da Instituição e o aprimoramento 

acadêmico dos processos formativos. 

Como objetivos específicos, em relação ao processo de mudança curricular 

estudado, definiram-se: 

a) identificar e elencar aspectos que o caracterizaram;  

b) compreender o contexto institucional em que ele esteve inserido; 

c) compreender como ele foi organizado e encaminhado; 

d) elencar os referenciais norteadores relevantes definidos para o 

desenvolvimento do processo; 

e) identificar alguns dos resultados obtidos com a realização do processo 

para que seja possível avaliar a pertinência das escolhas institucionais e de gestão 

realizadas no planejamento e na operacionalização do processo;  

f) compreender como se deu a participação e qual foi a atuação de cada 

sujeito pesquisado; 

g) apreender as percepções e as sensações dos sujeitos pesquisados sobre 

o próprio processo e sobre a forma como ele foi organizado e encaminhado e sobre a 

proposta formulada pelo grupo em que eles atuaram; 

h) verificar se são anunciadas mudanças de concepções nos sujeitos 

pesquisados acerca da formação pedagógica inicial de professores especialistas e da 

gestão de processos de mudança curricular em decorrência de suas participações no 

processo; 

i) verificar se são anunciadas mudanças na atuação dos sujeitos 

pesquisados na gestão dos cursos por eles coordenados; 

j) identificar os fatores que facilitaram e/ou dificultaram o desenvolvimento 
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do processo, as relações de poder percebidas e os favorecidos e desfavorecidos pelo 

processo; 

k) apresentar a fundamentação teórica da pesquisa e a adotada para o 

desenvolvimento do processo de maneira articulada, utilizando-se de eixos temáticos 

anunciados pela fundamentação teórica do processo; 

l) identificar se ele se configurou como uma reforma ou uma inovação 

curricular; e 

m)  avaliar a pertinência dos referenciais norteadores adotados para o 

desenvolvimento do processo com base nos resultados obtidos, nas entrevistas 

realizadas com os sujeitos pesquisados e no referencial teórico adotado na pesquisa. 

Apresentados os objetivos definidos para a pesquisa, passa-se aos seus 

aspectos relativos ao seu desenvolvimento no âmbito teórico e em campo.  

1. 3. Aspectos relativos à pesquisa no âmbito teórico 

Os dados da pesquisa obtidos no âmbito teórico tiveram origem em fontes 

bibliográficas angariadas em estudos anteriores à sua realização e em levantamentos e 

estudos realizados no decorrer de sua realização. A partir desse instrumental bibliográfico 

foi possível a construção de referenciais sobre temas, conceitos, princípios e 

pressupostos vinculados ao objeto de estudo definido para a pesquisa. 

Além dos dados, o delineamento teórico subsidiou o próprio desenvolvimento 

da pesquisa, desde a delimitação do objeto de estudo e a definição do problema de 

pesquisa até a interpretação dos dados e a defesa da tese defendida com base nesta 

pesquisa. 

A necessidade de um referencial teórico, e de todos os construtos teóricos 

dele decorrentes, é entendida como indispensável na medida em que “[...] a teoria tem 

por finalidade esclarecer os elementos envolvidos na prática, dando-lhes sentido 

norteador e referência do processo, evitando que a intervenção [...] se torne puramente 

mecânica” (SEVERINO, 2005, p. 9).  

Entretanto, acredita-se importante a ressalva de que não se partilha da noção 

de teoria como o reflexo idêntico e direto da realidade. Contrariamente, entende-se que a 
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noção envolvida possui sempre elementos representacionais, especulativos e miméticos, 

em que a “[...] teoria é uma representação, uma imagem, um reflexo, um signo de uma 

realidade que – cronologicamente, ontologicamente – a precede” (SILVA, 2000, p. 9). 

Em consonância com essa visão sobre o que vem a ser teoria, o 

delineamento teórico, consolidado nesse documento, destinou-se a apresentar as 

concepções imbricadas tanto com a realização da pesquisa, quanto com o processo de 

definição e de implementação das DIFPIPE, e os processos de mudança curricular de 

que foi parte constituinte: o primeiro de abrangência institucional e o segundo, parte do 

primeiro, envolvendo as Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento 

específicas. 

No que tange às concepções imbricadas como o desenvolvimento do 

processo de definição e de implementação das DIFPIPE, identificaram-se os seguintes 

eixos temáticos identificados, relacionados a seus respectivos teóricos: desenvolvimento 

do sujeito e o papel das interações sociais nesse processo; funcionamento de grupo; a 

função de liderança do coordenador de curso; currículo; docência no ensino superior; 

gestão educacional; e descentralização da gestão e participação. 

Com base nos referidos eixos temáticos, organizaram-se os dados obtidos a 

partir da parte da pesquisa de abrangência teórica nos seguintes tópicos de discussão, 

que abarcam os referidos eixos: currículo; sujeito e seu processo de desenvolvimento; 

meio e grupo; e gestão educacional no Ensino Superior privado. 

Essa escolha pela explicitação das bases teóricas do processo se deveu ao 

fato de o pesquisador entender que olhar o processo a partir de suas próprias bases 

teóricas pode auxiliar na atribuição de significado aos dados obtidos com a parte da 

pesquisa realizada em campo e, portanto, a melhor compreendê-lo. 

Entretanto, como o levantamento bibliográfico não ficou circunscrita aos 

teóricos associados aos eixos temáticos subsidiários do processo de mudança curricular 

estudado, indo-se em busca de outros que tratassem da mesma temática, optou-se por 

utilizar os eixos temáticos, dispostos de uma nova maneira, e incorporar os outros dados 

teóricos obtidos ao longo da pesquisa que tenham relação com o objeto de estudos. 

A utilização dos quatro eixos temáticos definidos para o delineamento teórico 

da pesquisa deveu-se ao entendimento do pesquisador de eles serem fundamentais para 

se compreender e se desenvolver um processo de mudança curricular, inclusive os que 

ocorrem em IESP e envolvem mais de um curso de graduação, como o objeto de estudo 

aqui enfocado. 

Nessa perspectiva, entendeu-se indispensável tratar dos temas: 
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-  currículo, porque ele se configura no escopo do processo de mudança em 

questão; 

- sujeito e seu processo de desenvolvimento, ao se considerar que a 

mudança ocorre por intermédio dos sujeitos com ela envolvidos; 

- meio e grupo, tendo-se em vista que a mudança é perpassada diretamente 

pelas condições concretas do meio em que está inserida e pelas demandas individuais e 

coletivas do grupo responsável por idealizá-la e implementá-la; e 

- gestão educacional no Ensino Superior privado, ao se entender que a 

mudança impulsionada por intencionalidades não ocorre de maneira espontânea, 

requerendo uma gestão realizada com esse propósito, e que a gestão de processos de 

mudança curricular é uma dimensão específica do amplo espectro abarcado pela gestão 

educacional. 

Contudo, ao se considerar que a mudança sustentável possui suas 

dimensões – profundidade, amplitude e durabilidade –, acreditou-se importante analisá-

la, também, sob a perspectiva de sua caracterização enquanto processo de mudança. 

Por isso, optou-se por incluir um eixo de discussão, no bojo das reflexões teóricas, para 

tratar da questão da inovação e da reforma como vias da realização da mudança em 

educação com o intuito de se identificar o tipo de mudança curricular e, portanto, a 

profundidade, a amplitude e a complexidade caracterizadoras do processo estudado. 

Os eixos temáticos e as respectivas discussões estão alocados no capítulo 4, 

cada qual alocado em um subitem, constituídos com o intuito de se elencar ideias e 

conceitos que concorressem para a expressão das concepções, dos princípios e dos 

pressupostos adotados para sustentar a análise dos dados obtidos no processo 

investigativo e sua prática profissional na condução de processos de mudança curricular, 

necessários à construção de uma resposta ao problema de pesquisa. 

Em suma, pretendeu-se elencar informações que concorressem para a 

expressão das concepções, princípios e pressupostos adotados para sustentar a análise 

dos dados obtidos no processo investigativo e sua prática profissional na condução de 

processos de mudança curricular, necessários à construção de uma resposta ao 

problema de pesquisa. 

Após serem explicitados alguns aspectos relativos à parte da pesquisa 

realizada no âmbito teórico, faz-se o mesmo em relação à parte realizada em campo, na 

IESP que serviu de contexto concreto de análise. 
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1. 4. Aspectos relativos à pesquisa em campo 

A realização de parte da pesquisa em campo teve sua demanda na 

necessidade de se aproximar do objeto de estudo – os aspectos que caracterizam 

processos de mudança curricular como o estudado na pesquisa – e do processo 

escolhido para extrair dele as informações e os dados que auxiliariam na compreensão 

do objeto de estudo e na construção de uma resposta do problema de pesquisa. 

Os dados foram obtidos a partir de análise documental e de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com coordenadores de curso de Licenciatura envolvidos no 

processo de definição e de implementação das DIFPIPE. 

Faz-se importante salientar que a principal fonte de dados desta pesquisa foi 

a análise documental, cabendo aos dados obtidos com as entrevistas o papel auxiliar na 

verificação de possíveis distorções cometidas na análise documental e o papel de fonte 

de informações complementares sobre o processo analisado e de outras informações 

capazes de favorecer a compreensão do objeto de estudo da pesquisa. 

Isso se deve ao fato de o processo estudado, assim como aqueles dos quais 

foi parte constituinte, terem apresentado muitos detalhes e aspectos caracterizadores que 

dificilmente seriam apreendidos por intermédio das entrevistas, sobretudo porque o 

universo de possíveis sujeitos pesquisados era de 8 (oito) coordenadores de curso de 

Licenciatura, que à época exerciam essa função.. 

Feitos esses esclarecimentos, entende-se importante explicitar os referenciais 

que nortearam a coleta das informações em campo e como foi o processo de 

transformação das informações em dados de pesquisa. Essa importância se deve à 

forma de compreender o que está imbricado no ato de pesquisa científica, anunciada no 

início desse capítulo. Com esse intuito são apresentados os subtópicos seguintes. 

1. 4. 1.  A análise documental 

Para a realização da análise documental, partiu-se da ideia de que os 

documentos aportam muitas informações que precisam ser triadas, analisadas quanto à 

sua qualidade em função da pesquisa, codificada e categorizada. Podem ser 

considerados como documentos, entre outras coisas, publicações organizadas por 
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instituições, documentos de cunho pessoal, dossiês, artigos de jornais e periódicos, 

publicações científicas (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Nessa perspectiva, documento seria 

[...] qualquer informação sob a forma de textos, imagens, sons, sinais 

etc., contida em um suporte material [...], fixados por técnica de 

impressão, gravação, pintura, incrustação etc. Quaisquer informações 

orais [...] tornam-se documentos quando transcritas em suporte material 

(CHIZZOTTI, 2005, p. 109). 

Com a análise documental, buscaram-se elementos para a descrição dos 

processos de mudança curricular com os quais esteve imbricado o processo de definição 

e de implementação das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas (DIFPIPE), para a descrição do próprio processo enfocado e 

de seus resultados e para a descrição do contexto no qual ele se desenrolou. 

Para tanto, foram consultados os documentos institucionais relativos ao 

Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, ao Processo de Mudança 

Curricular no Âmbito das Licenciaturas e a parte desse último referente ao fenômeno 

enfocado; e aos registros pessoais do gestor desses processos. Além de documentos 

oficiais citados nos documentos institucionais. 

A análise documental e a descrição dela decorrente envolveram os três 

processos citados porque, conforme anunciado na Introdução, o processo de definição e 

de implementação das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas (DIFPIPE) ocorreu segundo as características, os limites e as 

possibilidades estabelecidos para o Processo de Mudança Curricular no Âmbito das 

Licenciaturas (PMCAL), do qual foi parte constituinte – ambos. 

Por sua vez, o processo no âmbito das Licenciaturas ocorreu segundo as 

características, os limites e as possibilidades estabelecidos para o Processo de Mudança 

Curricular de Abrangência Institucional (PMCAI) – processo principal do qual o PMCAL foi 

um subprocesso decorrente. Esse último processo esteve vigente do início 2007 ao final 

de 2010, enquanto o PMCAL teve início em fevereiro de 2008 e acompanhado 

diretamente pelo assessor da Vice-reitoria Acadêmica até a junho de 2009. 
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Assim sendo, ao longo desse documento, quando forem destacados e/ou 

elencados aspectos que caracterizam quaisquer dos processos em questão – dada a 

relação de interdependência existente entre suas características, limites e possibilidades 

–, faz-se uso da expressão processos de mudança curricular imbricados com o objeto de 

estudo em análise na pesquisa, processos de mudança curricular em análise na pesquisa 

ou, simplesmente, processos em análise no decorrer das descrições, argumentações e 

análises sobre eles. 

Nessa perspectiva, a análise documental abrangeu as pautas e sínteses das 

reuniões, os cronogramas das atividades a serem desenvolvidas, os e-mails enviados e 

recebidos pelo gestor dos processos de mudança curricular, os seus registros pessoais, 

os textos e relatórios por ele produzidos e os slides das apresentações feitas. 

Para a sistematização das informações existentes nos documentos sobre os 

processos de mudança curricular, levantaram-se aqueles que pudessem oferecer 

subsídios para: 

a) a identificação de características e do contexto da IESP em que 

aconteceu o fenômeno estudado; 

b) a apuração dos objetivos estabelecidos pela IESP para nortear os rumos 

institucionais e dos limites e possibilidades do Processo de Mudança Curricular de 

Abrangência Institucional, do Processo de Mudança Curricular no Âmbito das 

Licenciaturas e o processo de definição e de implementação das DIFPIPE; 

c) a descrição das características e das etapas do processo de criação e de 

implementação das DIFPIPE; 

d) a apresentação das DIFPIPE e dos desdobramentos decorrentes da sua 

implementação. 

Os dados obtidos estão dispostos no capítulo 2 desse documento de 

pesquisa, o qual foi dividido em três partes principais, que contêm a descrição das 

características e da contextualização da IESP e de aspectos inerentes ao processo de 

abrangência institucional e ao processo de mudança curricular no âmbito da Formação 

Pedagógica Inicial de Professores Especialistas (FPIPE), incluindo o processo de 

definição e de implementação das DIFPIPE. 

Vale ressaltar que as descrições sobre referenciais norteadores, aspectos 

caracterizadores e diretrizes institucionais refletem o resultados de movimentos de 

agrupamento e de análise das informações localizadas, em boa parte das vezes, 

pulverizadas pelos diversos documentos consultados. 
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Assim sendo, quando não estiver apresentada a citação da fonte, significa 

que os dados apresentados no capítulo 2 são resultantes da garimpagem do pesquisador 

realizada nos diversos documentos analisados, sendo eles em grande quantidade e 

muitos deles de pequenas extensões. Entre esses dados apresentados no referido 

capítulo, estão aqueles consolidados nos quadros nele exibidos. 

Com as descrições feitas e os aspectos caracterizadores dos processos em 

análise destacados, passou-se a reproduzi-los e a organizá-los em um arquivo a parte. O 

mesmo foi feito em relação aos dados descritos provenientes das entrevistas e da 

pesquisa feita no âmbito teórico. Somente após esses procedimentos fizeram-se 

comparações entre os dados obtidos para se consolidar a proposta da tese apresentada 

no capítulo 5 desse documento. 

Postas as elucidações sobre essa parte da pesquisa em campo, faz-se a 

apresentação dos aspectos relativos à preparação e realização das entrevistas, ao 

tratamento das informações e à sistematização e análise dos dados no tópico seguinte. 

1. 4. 2.  As entrevistas semiestruturadas 

Para a realização das entrevistas semiestruturadas partiu-se do princípio de 

que desse instrumento pressupõe a elaboração prévia de questões sobre as quais o 

entrevistado expõe suas ideias (CHIZZOTTI, 2005), podendo essas questões serem 

complementadas por outras de aprofundamento para melhor compreensão das ideias 

trazidas pelo entrevistado (LAVILLE; DIONNE, 1999), em direção de se apreender as 

dimensões do objeto de estudo destacadas para a pesquisa. As questões principais e as 

subsidiárias a essas previamente elaboradas são apresentadas no Apêndice A desse 

documento. 

Nessa perspectiva, a entrevista semiestruturada é entendida como forma 

mais flexível de obtenção de informações do que se fosse empregada a entrevista 

estruturada – instrumento constituído por questões fechadas – ou questionário (LAVILLE; 

DIONNE, 1999). Essa flexibilidade pode ser vista como geradora de dificuldades no 

momento de tabulação, dada a não existência de uniformidade entre as entrevistas 

realizadas. 

Contudo, o pesquisador compartilha da ideia de que a flexibilidade da 
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entrevista semiestruturada “[...] possibilita um contato mais íntimo entre o entrevistador e 

o entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade de seus saberes, bem 

como de suas representações, de suas crenças e valores [...]” (LAVILLE; DIONNE, 1999, 

p. 189). 

Esse instrumento de coleta de informações, embora de forma mais 

circunscrita, também pode ser visto pela perspectiva da interação entre sujeitos: o 

entrevistador e o entrevistado (SZYMANSKI, 2002). Se analisado pela perspectiva do 

desenvolvimento humano sustentada nas discussões teóricas desta pesquisa, no ato da 

entrevista, tanto o entrevistador quanto o entrevistado trazem seus socius para a 

interação, que no caso dessa pesquisa, ambos vivenciaram o processo analisado pelo 

presente estudo. 

Com isso, ao se usar a entrevista semiestruturada, tem-se a possibilidade de 

reconstrução e/ou de retomada de processos, conceitos, princípios, pressupostos e 

concepções constituídos e constituintes no processo de definição e de implementação 

das DIFPIPE e no Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas 

(PMCAL). 

A parte da pesquisa de campo envolvendo seres humanos, realizada por 

intermédio de entrevistas semiestruturadas, foi submetida à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 

sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

04001412.9.0000.5482, e aprovada, com base no Parecer do CEP nº 68745, em 

07/08/2012. 

Como sujeitos pesquisados, elegeram-se os Coordenadores de Curso de 

Licenciatura, da IESP promotora do processo estudado, que participaram ativamente do 

processo de definição e implementação das Diretrizes Curriculares Institucionais sobre 

Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas, com início das discussões no 

primeiro semestre de 2008. 

A escolha feita por esses sujeitos pesquisados deveu-se ao papel e à função 

estratégicos que ocupam na IESP e frente a processos de mudança curricular em nível 

de curso. Isso ao se entender que são eles os responsáveis, enquanto liderança no 

âmbito dos cursos, por concorrer para a concretização de propostas formativas definidas 

no e para o(s) curso(s) sob sua gestão. Ainda, por viabilizarem as condições técnicas e 

humanas necessárias para a incorporação de políticas e diretrizes curriculares 

institucionais adotadas (SANTOS, 2007) pela IESP. 

No contexto analisado, os coordenadores de curso seriam os profissionais 
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responsáveis por disseminar as concepções e os referenciais institucionais, decorrentes 

do processo de definição das DIFPIPE, no momento de concorrerem para a sua 

implementação nos textos e nas práticas curriculares no âmbito dos cursos que 

coordenavam. 

Dentre os 8 (oito) coordenadores de curso de Licenciatura possíveis de 

assumirem a condição de sujeitos pesquisados, optou-se por utilizar 3 (três) deles, os 

quais foram selecionados segundo critérios estabelecidos pelos pesquisador com base 

em informações obtidas no decorrer da análise documental. 

Para a realização dos convites de participação na pesquisa, deu-se prioridade 

àqueles que melhor atendiam aos seguintes critérios: 

1º)  Cada sujeito pesquisado deveria estar vinculado a áreas do 

conhecimento da formação específica diferentes, devido ao nível de importância que 

determinadas áreas de formação dão à FPIPE. 

2º) Os coordenadores participantes deveriam possuir formação acadêmica 

vinculada às suas áreas de formação específica, favorecendo-se a verificação de terem 

ocorrido ou não mudanças de concepções sobre FPIPE, conforme previsto entre os 

referenciais estabelecidos para o desenvolvimento do PMCAI, que se replicaram no 

PMCAL e no processo estudado.  

3º) Os sujeitos pesquisados deveriam ter participado do PMCAL a partir de 

momentos diferentes, sendo um desde o início e os demais após terem sido definidas 

parte das DIFPIPE, o que possibilitaria verificar o impacto dessas diferentes formas de 

participação determinados aspectos do processo estudado e do PMCAL. 

4º) Os coordenadores que manifestaram maior divergência ou menor 

conhecimento sobre a FPIPE, o que se configurou como um desafio extra nas 

ressignificações de concepções pretendidas com o desenvolvimento do processo 

estudado e do PMCAL. 

5º) Um dos sujeitos pesquisados, que não havia participado das atividades 

relacionadas ao processo estudado, deveria ter manifestado resistência diante das 

decisões tomadas e dos referenciais assumidos antes de sua participação no processo.  

Para viabilizar a realização das entrevistas, foram feitos contatos com os 

coordenadores de curso de Licenciatura priorizados, por atenderem todos os critérios, 

para informá-los acerca do processo de investigação em andamento e para consultá-los 

sobre a predisposição em participar da pesquisa. 

Os três primeiros priorizados para a realização do convite aceitaram 
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prontamente colaborar, participando de entrevista semiestruturada individual, com a 

apresentação de informações sobre suas concepções, percepções, sensações e 

atuações no processo estudado e no Processo de Mudança Curricular no Âmbito das 

Licenciaturas. Diante da afirmativa, aproveitou-se o contato para serem definidos data, 

horário e local para a realização das entrevistas individuais. 

Dentre os sujeitos pesquisados: 

- os três coordenavam cursos de áreas do conhecimento diferentes, cada 

qual vinculada a uma dessas seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências da 

Saúde e Ciências Humanas; 

- todos possuíam formação acadêmica obtida, nos diversos níveis 

formativos, na área de formação específica dos cursos de Licenciatura que coordenavam; 

- um deles participou das atividades do Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

desde o início das discussões e das deliberações e os outros dois depois de parte das 

DIFPIPE já terem sido criadas; 

- dois deles apresentavam pouco conhecimento sobre a FPIPE e um 

manifestou, inicialmente, bastante divergência4 em relação aos referenciais assumidos e 

às demandas oficiais e resistência diante das decisões tomadas e dos referenciais 

assumidos antes de sua participação no processo estudado.  

No local e horário agendado, antes da realização da entrevista, os 

entrevistados foram informados novamente sobre a temática da pesquisa e sobre os 

princípios éticos que a norteavam, inspirados nas normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde, veiculadas na Resolução 

CNS nº 196 de 10/10/1996. 

Apresentadas as informações pertinentes e esclarecidas as dúvidas dos 

participantes, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

leitura e assinatura. Nesse Termo, foi corroborada a informação de que a entrevista seria 

gravada para facilitar o registro das informações fornecidas e para se manter 

fidedignidade de termos, expressões e ideias apresentadas no decorrer da entrevista. 

Finalizados esses procedimentos prévios à realização da entrevista, deram-se 

início às mesmas, realizando-se o registro da entrevista com o auxílio de gravador digital, 

com posterior transcrição e tratamento das informações a fim de produzir dados 

                                                
4
 As situações de manifestação de divergência e de resistência foram identificadas, para a priorização do 

referido sujeito pesquisado, em registros pessoais do gestor do processo estudado, consultados no decorrer 
da análise documental. 
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relevantes para a pesquisa (LUNA, 2003). 

Para a realização da entrevista, partiu-se do pressuposto de que ela não é um 

espaço neutro no qual o entrevistado ocupa uma posição passiva, de mero informante. 

Em vez disso, ela pode ser vista em uma “[...] ‘arena de conflitos e contradições’, 

considerando os ‘critérios de representatividade’ da fala e a questão da interação social 

que está em jogo na interação pesquisador-pesquisado” (MINAYO apud SZYMANSKI, 

2002, p. 11). 

Considerou-se ainda que a entrevista possui caráter de interação social e, por 

isso, está submetida às condições pertinentes a toda interação face a face, na qual a 

forma como a relação entrevistador-entrevistado é estabelecida acaba por influenciar no 

curso da entrevista e no tipo de informação que aparece (CHIZZOTTI, 2005; 

SZYMANSKI, 2002). Essa experiência humana não pode ser desvinculada de seu 

espaço interacional que abarca o entrelaçamento do linguajar e do emocionar 

(MATURANA apud SZYMANSKI, 2002). 

Ao se considerar as concepções de sujeito e de interação defendidas nessa 

pesquisa, a entrevista se constitui em um espaço de interação entre sujeitos que abarca 

as dimensões afetiva, cognitiva e motora de cada um deles, sendo que os sujeitos, com 

todas as suas dimensões, exercem influência entre si. 

Como o instrumento entrevista foi utilizado na forma semiestruturada, 

conforme informado anteriormente, foram elaboradas perguntas norteadoras do diálogo 

entre entrevistador e entrevistado (Apêndice A). Essas versaram sobre as seguintes 

dimensões do objeto de pesquisa: (a) a participação dos sujeitos pesquisados no 

processo de mudança curricular analisado; (b) as sensações e as percepções dos 

sujeitos pesquisados emergidas no decorrer do processo e diante das diretrizes 

curriculares institucionais estabelecidas pelo Grupo de Trabalho; (c) as mudanças de 

concepções dos sujeitos pesquisados sobre a formação pedagógica inicial de 

professores especialistas e sobre a forma de gerir processos de mudança curricular; e (d) 

as comparações feitas pelos sujeitos pesquisados em relação às suas participações em 

outros processos de mesma natureza. 

A preocupação em se compreender as concepções, percepções e sensações 

dos coordenadores de curso de Licenciatura – os sujeitos pesquisados – sobre o 

processo de mudança curricular definido como contexto de análise, no qual estiveram 

envolvidos diretamente, se deve à perspectiva teórico-prática que entende os valores do 

sujeito como subsidiários às suas ações (SANTOS, 2007; ABUD, 1999; PONTE, 1992). 

No que se refere às percepções, como elemento constituinte das concepções 
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dos sujeitos, pelo referencial teórico sobre desenvolvimento humano adotado, fez-se 

imprescindível apurar os sentimentos – as sensações – dos entrevistados em relação ao 

vivenciado por ele e às descrições que apresentavam. 

Ainda, tratar das percepções e sensações foi algo indispensável quando se 

abordou a questão das ressignificações de concepção, um dos elementos do processo 

estudado que foram buscados na entrevista. Isso seria indispensável porque o que o 

sujeito sente ou pensa sobre algo implica em avançar em direção à ressignificação ou em 

permanecer sem modificar as concepções que possuía. 

Durante a transcrição e o tratamento das informações e a análise dos dados 

buscou-se garantir a manutenção do anonimato dos sujeitos pesquisados e da não 

explicitação direta do nome Instituição de Ensino Superior Privada estudada, conforme foi 

garantido aos entrevistados no ato da realização das entrevistas e aos gestores da IESP 

no momento da obtenção de autorização para a realização da pesquisa. 

Vale ressaltar que no momento de se proceder com o tratamento das 

informações a fim de transformá-las em dados (LUNA, 2003), no que tange às próprias 

ações relatadas pelos sujeitos pesquisados, considerou-se as informações sobre as 

próprias mudanças de concepções como informações correlatas a esses fenômenos e 

não o fenômeno em si. 

Essa ressalva deve-se, por exemplo, ao fato de os relatos verbais poderem 

ajudar a estudar as representações de um sujeito e a compreender os substratos de suas 

ações, mas isso é muito diferente de estudar as ações dos sujeitos pesquisados 

propriamente ditas (LUNA, 2003, p. 53). 

Diante das entrevistas transcritas, considerando-se o que foi exposto, deu-se 

início ao tratamento das informações e à análise dos relatos dos sujeitos entrevistados 

para se obterem os dados sobre os processos de mudança curricular no âmbito da 

formação de professores especialistas, sem se perder de vista em que contexto da 

entrevista – diante de que questionamento do pesquisador – as informações eram 

apresentadas. 

O texto de cada entrevista foi alocado em um quadro de análise, em que as 

questões e as respectivas respostas foram agrupadas segundo o tipo de temática 

tratada, sem que se alterasse a sequência das informações das entrevistas. A partir daí 

todas as respostas dos entrevistados foram analisadas e destacaram-se delas, por 

vezes, mais de uma categoria ou subcategoria de análise. 

Das entrevistas, não se destacou de cada resposta somente o conteúdo que 

respondia a questão apresentada ao entrevistado, mas todas as informações existentes 
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que tivessem relação com o objeto de estudos da pesquisa e com os processos 

vinculados à definição e à implementação das DIFPIPE. 

À medida que as informações eram identificadas, e eram feitos os devidos 

realces no texto original, as ideias dos entrevistados foram reproduzidas de maneira a 

deixá-las mais organizadas e com uma fluidez mais adequada para a elaboração do(s) 

texto(s) destinado(s) à apresentação dos dados obtidos a partir da aplicação desse 

instrumento de pesquisa. Enquanto as ideias eram reproduzidas, elas eram, também, 

classificadas segundo as categorias e as subcategorias de análise destacadas no 

Apêndice C desse documento. 

Como o instrumento entrevista foi planejado para assumir a forma 

semiestruturada, de certa forma, as categorias de análise – elementos necessários em 

situações onde as informações obtidas precisam ser reagrupadas e/ou sistematizadas 

em torno de eixos de discussão, tendo-se em vista a flexibilidade do instrumento utilizado 

(LAVILLE; DIONNE, 1999) – já estavam previamente anunciadas. 

Entretanto, ao longo do tratamento das informações, buscou-se identificar 

outras categorias relevantes e/ou subcategorias das categorias previamente definidas 

que pudessem favorecer a dinâmica de sistematização das informações e a produção 

dos dados a partir das entrevistas. Isso foi necessário porque foram identificadas 

informações previstas no decorrer da elaboração das perguntas do instrumento. 

Os quadros contendo a sistematização das informações, a reprodução das 

ideias e a categorização dos dados atinentes às entrevistas constam nos Apêndices D, E 

e F, sendo os sujeitos pesquisados identificados como Coordenador A, Coordenador B e 

Coordenador C – procedimento adotado na direção de se manter suas condições de 

anonimato.   

Com as ideias reproduzidas e categorizadas, passou-se à composição de um 

documento, ainda anterior ao texto final apresentado no capítulo 3 desse material de 

pesquisa, em que os dados produzidos a partir de cada entrevista foram agrupados de 

acordo com a categoria ou subcategoria a que foram relacionados. Somente depois 

dessa etapa da sistematização dos dados iniciou-se a composição do texto descritivo das 

falas dos entrevistados, que possibilitou a reconstrução dos relatos em unidades 

temáticas passíveis de comparação. 

Esse último texto referido foi redigido com base na forma como as categorias 

e subcategorias expressas no Apêndice C foram organizadas. Contudo, a disposição das 

categorias e as categorizações dos dados feitas foram reavaliadas, implicando na junção 

de algumas das subcategorias e na realocação de alguns dos dados em outros contextos 
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de descrição. 

Os dados obtidos são apresentados no capítulo 3, agrupados nos seguintes 

seis itens principais: 3.1. Participação dos sujeitos pesquisados no processo estudado; 

3.2. Sentimentos e percepções dos sujeitos pesquisados sobre o processo estudado; 3.3 

Mudanças de concepções dos sujeitos pesquisados; 3.4. Comparações estabelecidas 

entre o processo estudado e outros de mesma natureza vivenciados; 3.5. Sugestões 

sobre o que fariam diferente no processo estudado; e 3.6. Percepções sobre o contexto 

educacional brasileiro atual. 

Apresentados os aspectos metodológicos desta pesquisa, dá-se início, do 

próximo em diante, à apresentação e à análise dos dados obtidos com seu 

desenvolvimento no âmbito teórico e em campo e, por fim, à proposta de conjunto de 

aspectos que caracterizam processos de mudança curriculares correlatos ao Processo de 

Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas e ao processo de definição e de 

implementação de Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas. 



2. O PROCESSO DE MUDANÇA CURRICULAR NA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR ESTUDADA 

[...] a educação não é um produto como pão ou cartões, mas deve ser 

vista como uma seleção e organização de todo o conhecimento social 

disponível em determinada época. Pelo fato de essa seleção e 

organização envolverem escolhas sociais e ideológicas conscientes e 

inconscientes, a tarefa primordial dos pesquisadores do currículo é 

relacionar esses princípios de seleção e organização do conhecimento a 

seus ambientes institucional e interacional nas escolas e depois a um 

âmbito mais amplo de estruturas institucionais que cercam as salas de 

aula (WILLIAMS apud APPLE, 2006, p. 50). 

A citação de abertura desse capítulo coloca as escolhas sociais e ideológicas 

como elementos que permeiam a seleção e a organização do conhecimento para fins 

educacionais, indicando que análises curriculares devem relacionar esses elementos aos 

seus ambientes institucional e interacional como ponto de partida. 

Esse é, justamente, o enfoque do presente capítulo: contextualizar o processo 

estudado e aqueles com os quais ele foi parte no âmbito da Instituição de Ensino 

Superior Privada e das interações sociais nela mantidas. 

Para tanto, são apresentados os aspectos caracterizadores da IESP, algumas 

informações sobre o Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional 

(PMCAI) e a descrição do Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas 

(PMCAL), até algumas ações de implantação das Diretrizes Institucionais sobre 

Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas (DIFPIPE), quando foram 

abertas as primeiras turmas sob o novo viés formativo. 

As Diretrizes Curriculares Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 
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Professores Especialistas foram balizadoras das propostas formativas dos diversos 

cursos de Licenciatura mantidos pela Instituição selecionada para a realização desse 

estudo, exceto o de Pedagogia, dadas as especificidades formativas do pedagogo. 

Antes das mudanças curriculares em questão, os currículos dos cursos 

mantidos pela Instituição eram avaliados e revistos periodicamente a partir da atuação 

dos colegiados de curso, liderados por seus coordenadores. Algumas ações de 

orientação para determinadas áreas eram realizadas, mas sem a instauração de um 

processo de mudança curricular baseado em referenciais norteadores comuns. 

Essa prática foi modificada a partir do 1º semestre de 2007, quando, devido a 

demandas internas e externas, a Alta Gestão5 da IESP envolvida na pesquisa instituiu o 

Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, sob a tutela e a gestão da 

Vice-reitoria Acadêmica, desenvolvido com base em um único conjunto de aspectos 

caracterizadores gerais que apresentava certa riqueza de detalhes e referenciais 

norteadores.  

Assim sendo, o processo estudado não foi um movimento isolado ocorrido na 

vida da Instituição, mas parte constituinte de outro ainda mais abrangente, com o qual 

esteve imbricado: o Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional 

alicerçado em princípios acadêmicos, administrativos e financeiros essenciais comuns. 

Dessas informações iniciais, emergem os primeiros aspectos que 

caracterizam os processos de mudança curricular em análise na pesquisa: os processos 

foram desenvolvidos sob a tutela e a gestão da Vice-reitoria Acadêmica e foram 

balizados por um conjunto de aspectos caracterizadores gerais que apresentava certa 

riqueza de detalhes e referenciais norteadores.  

Os trabalhos foram instalados para atender dois objetivos principais, 

impulsionadores dos processos de mudança curricular desenvolvidos. Dentre esses, o 

mais urgente esteve vinculado à necessidade de adequação das propostas curriculares 

dos cursos de graduação mantidos pela IESP estudada para atender os dispositivos 

oficiais Resolução CNE/CES nº 3/ 2007 (BRASIL, 2007b) e Resolução CNE/CES nº 

2/2007 (BRASIL, 2007a), que tratam das novas diretrizes para a integralização das 

cargas horárias dos cursos de graduação, de modalidade presencial. 

O segundo objetivo principal esteve vinculado ao aprimoramento da formação 

                                                
5
  Essa expressão era utilizada na IESP estudada, na época em que foi realizado o Processo de Mudança 

Curricular de Abrangência Institucional, para designar o grupo de gestores formado pelo Presidente e 
membros da Diretoria da Entidade Mantenedora e o Reitor, um representante do Chanceler, o Vice-reitor 
Acadêmico, o Vice-reitor Administrativo e o Vice-reitor de Extensão e Apoio Comunitário da Entidade Mantida 
– a universidade pesquisada. 
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acadêmica dos graduandos, com ênfase na modernização das propostas formativas dos 

cursos e da criação e/ou do fortalecimento da identidade profissional de cada área de 

conhecimento dos cursos de graduação oferecidos pela Instituição. 

Esse objetivo foi entendido como o mais importante para a vida acadêmica e 

inspirado pelas indicações presentes nos documentos oficiais e na literatura 

especializada e pelas demandas vindas do campo de atuação profissional dos egressos. 

A natureza dos objetivos principais impulsionadores dos processos de 

mudança curriculares em análise, descritos nos documentos institucionais, configuraram-

se em outros de seus aspectos caracterizadores: atender as demandas oficiais, promover 

o aprimoramento dos processos formativos e garantir a sustentabilidade financeira da 

IESP, sendo velada a qualidade educacional. 

O planejamento e o desenvolvimento do processo de mudança curricular de 

abrangência institucional, assim como os seus subprocessos, estiveram apoiados em 

referenciais teóricos, dos quais foram destacadas e utilizadas, como subsídios, 

concepções sobre: 

a) desenvolvimento do sujeito e o papel das interações sociais nesse 

processo (WALLON, 2005); 

b) funcionamento de grupo (WALLON, 1980; CASTELLAN, 1987); 

c) a função de liderança do coordenador de curso (SANTOS, 2007); 

d) currículo (GIMENO SACRISTÁN, 2006; GIMENO SACRISTÁN, 2007); 

e) docência no ensino superior (MASETTO, 2003); 

f) gestão educacional (KELLER apud ESTRADA, 2000; MEYER JR.; 

SERMANN; MANGOLIM, 2004); 

g) descentralização da gestão e participação (CASASSUS, 1999). 

Aqui se tem mais um aspecto que caracterizou os processos em análise: a 

existência de referenciais teóricos subsidiários ao seu desenvolvimento, dos quais foram 

apropriados outros tantos de seus aspectos caracterizadores. 

Nessa direção, com base nas concepções selecionadas na literatura, 

empregadas no decorrer do planejamento e da execução do referido processo de 

mudança curricular, as atividades a ele vinculadas desenrolaram-se de forma a se 

concretizar os seguintes aspectos caracterizadores, que foram assim sintetizados pelo 

pesquisador: 

a) as propostas de mudança emergiram de grupos de profissionais 
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representantes dos colegiados de curso, para, então, serem analisadas e aprovadas pela 

Alta Gestão da Instituição e serem indicadas ou não para implantação e/ou 

implementação6; 

b) os grupos receberam tarefa(s) a ser(em) desenvolvida(s) de maneira 

participativa e colaborativa e foram compostos por aqueles profissionais que melhor 

pudessem contribuir para as discussões e decisões a serem tomadas, de acordo com a 

proximidade de atuação que possuíam com o tipo de decisão(ões) a ser(em) tomada(s); 

c) os grupos realizaram escolhas conscientes que pudessem atender aos 

interesses acadêmicos comuns da Instituição e às necessidades de adequação de seus 

processos acadêmicos, administrativos e financeiros, uma vez que o consenso teórico e 

ideológico não foi algo esperado em cada etapa dos processos de construção coletiva; 

d) as manifestações cognitivas e afetivas dos membros dos grupos 

constituídos foram tomadas em igual grau de importância no desenvolvimento das 

atividades; 

e) as atividades dos grupos foram planejadas e desenvolvidas a fim de que 

pudessem contribuir para o desenvolvimento e a ressignificação de concepções de cada 

sujeito nelas envolvido; 

f) os espaços de discussão foram preparados de forma a se criar um meio 

favorável às discussões e território neutro entre os cursos representados nas discussões, 

com a disponibilização de recursos tecnológicos, documentos oficiais e outros que se 

fizeram necessários; 

g) as influências exercidas reciprocamente entre os vários meios 

constituintes da IES foram consideradas e mapeadas a fim de tornar o processo de 

mudança curricular efetivo e fecundo; 

h) a manutenção de um clima organizacional favorável ao funcionamento 

dos grupos e da implantação e/ou implementação das mudanças foi buscada em cada 

etapa do processo, isso não entendido como ausência de situações de conflitos de 

interesse e entre referenciais pessoais de seus membros; 

i) a formação continuada foi proporcionada aos membros da comunidade 

acadêmica interna, ao serem ofertados cursos de especialização totalmente subsidiados 

pela Instituição, um com ênfase na gestão de instituições de ensino e outro na docência 

                                                
6
  Emprega-se o termo implantação para fazer referência ao processo de operacionalização de propostas 

educacionais novas, de estrita ou larga abrangência; já o termo implementação, é empregado para indicar a 
operacionalização de mudanças realizadas em propostas formativas em desenvolvimento, de pequeno ou 
grande vulto. 
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no Ensino Superior, sempre sendo tomado como base a ressignificação de concepções 

dos membros das equipes pedagógicas da IESP estudada e o alinhamento de seus 

referenciais pedagógicos e formativos; 

j) os processos de construção coletiva realizados ocorreram de maneira a 

tentar fazer com que cada membro se sentisse parte integrante do processo e que as 

propostas fossem percebidas como resultantes do esforço coletivo e como pertencente a 

todos; 

k) o processo de mudança curricular vislumbrou atingir tanto os textos 

curriculares quantos as práticas curriculares, perpassando vários aspectos relacionados 

ao currículo, na direção de se obter inovações em relação ao vigente na Instituição; 

l) os currículos em (re)construção foram entendidos como artefato social e 

como a manifestação do equilíbrio de interesses e de forças presentes no contexto 

educativo que o abarca, perpassado por interesses particulares e coletivos; 

m) os conteúdos e as estratégias selecionados para os componentes 

curriculares comuns atenderam às indicações dos documentos oficiais e da literatura 

especializada; 

n) os referenciais norteadores da gestão do processo de mudança foram 

elencados e arranjados de forma a contemplar às necessidades e condições concretas 

da Instituição e às características dos sujeitos envolvidos no processo; 

o) as atividades dos grupos contaram com instâncias diferentes de 

liderança, uma direta e presente nas atividades e outras, de maior nível hierárquico, 

atuando, predominantemente, no exercício da supervisão dos processos.  

Apresentadas informações iniciais acerca do planejamento e do 

desenvolvimento processos de mudança curricular imbricados com o objeto de estudo 

em análise na pesquisa e acerca de alguns de seus aspectos caracterizadores, passa-se 

à descrição das características e do contexto da Instituição estudada. Isso se dá ao 

considerar que, ao se tratar do currículo de um curso ou grupo de cursos de uma IESP, é 

imprescindível descrever o contexto no qual ele acontece.  
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2. 1. Alguns aspectos caracterizadores da Instituição de Ensino Superior 

estudada 

A Instituição de Ensino Superior (IES) escolhida para a realização dessa 

pesquisa é de iniciativa privada, sendo a mantenedora uma Pessoa Jurídica com 

natureza jurídica que a define como sem fins lucrativos. Possui mais de 40 anos de 

existência; foi criada na década de 1970 na condição de faculdades integradas e 

transformada em Universidade na década de 1980, mantendo-se nessa condição até os 

dias atuais. 

Está sediada na Região Metropolitana de São Paulo, com campi mantidos em 

cidades da mesma Região e fora dela, sendo mais de uma unidade existente no 

município da sede. Na época do início da pesquisa, em 2010, quando foram coletados os 

dados para sua caracterização, a Instituição oferecia 47 cursos de graduação, 20 cursos 

de pós-graduação lato sensu e 4 cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo seus 

cursos oferecidos na modalidade presencial, com algumas disciplinas cujas atividades 

eram desenvolvidas na modalidade semipresencial. 

A Instituição informava também, nesse mesmo período, que acolhia cerca de 

16.000 alunos, distribuídos entre os cursos que mantinha, e contava com cerca de 600 

professores para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Além das atividades de ensino, a Instituição mantinha as de pesquisa 

envolvendo alunos e professores da graduação e da pós-graduação, tendo seus 

resultados socializados por intermédio de relatórios de iniciação científica, trabalhos de 

conclusão de curso de graduação, monografias de especialização, artigos científicos, 

dissertações e teses. 

Ainda no que tange à pesquisa, realizava eventos científicos relacionados aos 

diversos níveis de produção fomentados pela própria IESP, mantinha 24 grupos de 

pesquisa em funcionamento e fomentava 25 pesquisas docentes. Estas últimas tinham 

suas temáticas e recortes definidos pelos próprios docentes em projetos inscritos por 

eles, sendo a seleção feita com base na pertinência e na qualidade dos projetos 

apresentados, os quais eram selecionados pelo comitê científico incumbido de avaliá-los. 

Parte das pesquisas realizadas era fomentada pela própria Instituição e por 

agências de fomento à pesquisa, tais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP). As agências de fomento contribuíam com concessão de bolsas de 
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pesquisa, Programas de Educação Tutorial (PET) e com financiamento de pesquisas 

vinculadas aos programas de stricto sensu. 

Em sua estrutura eram abrigados um Comitê de Pesquisa, um Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos, um Comitê de Ética no Uso de Animais em 

Experimentação e quatro revistas científicas. 

A Instituição também mantinha ações de extensão envolvendo alunos e 

professores da graduação, visando atender às demandas das comunidades interna e 

externa. Entre suas ações estavam atendimentos à comunidade em iniciativas de 

promoção da saúde, cursos de férias e atividades formativas destinadas a cidadãos da 

terceira idade. Entretanto, nem todas as áreas formativas ou cursos eram contemplados 

com esse tipo de atividade. 

O Plano de Desenvolvimentos Institucional (PDI) da IESP analisada previa, 

entre tantas outras coisas, a necessidade de se realizar recorrentes avaliações acerca 

dos projetos pedagógicos dos cursos que mantinha, o que tornava o Processo de 

Mudança Curricular de Abrangência Institucional e os subprocessos dele decorrentes 

uma prática prevista institucionalmente. Embora, conforme já anunciado, essa prática 

avaliativa ocorresse recorrentemente no âmbito dos cursos, decorrentes de ações 

independentes, raramente ela resultava de um movimento articulado envolvendo toda a 

Instituição. 

Aqui parece se configurar mais um aspecto caracterizador dos processos em 

análise na pesquisa: o atendimento de cumprimento de uma prática prevista no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da IESP, realizada de maneira sistematizada e com 

abrangência institucional. 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) previa diretrizes pedagógicas a 

serem atendidas no âmbito dos cursos mantidos pela Instituição estudada. Contudo, 

essas diretrizes apresentavam referenciais educacionais muito gerais, o que demandava 

transposições e detalhamentos dos referenciais educacionais assumidos, a fim de torná-

los mais concretamente aplicáveis nas atividades acadêmicas a serem desenvolvidas, 

além de melhor caracterizar a cultura pedagógica institucional. 

Entre essas diretrizes estavam: consolidar a construção do ensino com base 

no conhecimento contextualizado; fortalecer a articulação da teoria com a prática; 

valorizar os conhecimentos, competências e habilidades adquiridas fora da universidade; 

fortalecer a cultura de realização de avaliação continuada do rendimento acadêmico do 

aluno; incentivar a participação do alunado em programas de voluntariado; incentivar a 

realização de atividades acadêmicas mais autônomas por parte dos alunos; articular os 
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níveis e as modalidades de ensino e as áreas de atuação acadêmica, inclusive por meio 

da oferta do ensino, da pesquisa e da extensão (ANEXO A – PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO, 2007). 

Daqui decorre outro aspecto caracterizador dos processos em análise na 

pesquisa: o atendimento às diretrizes pedagógicas anunciadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional Integrado ao se (re)definir diretrizes institucionais e ao se 

promover mudanças nas propostas formativas de curso de graduação ou grupos de 

cursos. 

Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) não apresentavam uma 

padronização quanto à estrutura e às informações a serem contempladas em seu 

conteúdo, o que foi modificado no decorrer do processo de mudança curricular de 

abrangência institucional em questão. Isso se deu porque uma das etapas desse 

processo consistiu na criação e na implementação de um modelo PPC com sumário 

predefinido e com alguns de seus textos comuns a todos os cursos da IESP estudada ou 

daqueles com área de formação geral comum. 

Os processos acadêmicos relativos à criação e à mudança de matrizes 

curriculares não possuíam uma padronização claramente estabelecida sobre o cômputo 

de horas referentes às atividades formativas, sobre a distribuição de componentes 

curriculares ao longo dos semestres letivos e sobre a criação de nomenclatura para os 

componentes curriculares. Essa falta de padronização dificultava os processos de 

aproveitamento de estudo de egressos da própria Instituição em uma segunda graduação 

ou em processos de transferência interna, aspecto também mudado com os processos 

em análise. 

No tocante aos PPC e aos processos acadêmicos, destacam-se os seguintes 

aspectos que caracterizam os processos em análise: os processos contaram com a 

criação e a implementação de um modelo de Projeto Pedagógico de Curso a ser 

adotados por todos os cursos de graduação e com a padronização na forma de computar 

a carga horária das atividades formativas dos alunos. 

A escolha do gestor principal da Instituição – o reitor – era feita pela Entidade 

Mantenedora, sendo o profissional selecionado ora dentre os membros de sua 

comunidade interna, ora no “mercado” das Instituições de Ensino Superior. A decisão 

sobre a manutenção ou o afastamento desse gestor também cabia à Entidade 

Mantenedora. 

A ocorrência de troca desses gestores foi um tanto recorrente desde o final da 

década de 1990, o que produziu mudanças recorrentes de referenciais educacionais e 
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dos rumos institucionais. Isso pode ter ocorrido porque o perfil de gestão de cada um dos 

reitores alternou entre os perfis profissionais diferentes, compatíveis com seus históricos 

acadêmicos e profissionais, marcados por ênfases no campo acadêmico-pedagógico ou 

administrativo-financeiro. 

Com isso, produziam-se ações de gestão por vezes mais focadas nas 

questões de ordem acadêmico-pedagógica e por outras, nas questões administrativo-

financeiras. No entanto, apesar da alternância entre essas diferentes ênfases, a partir de 

2007 iniciou-se um movimento institucional buscando conciliar as demandas acadêmico-

pedagógicas e administrativo-financeiras em seus processos de gestão, nas diversas 

instâncias hierárquicas. 

Os coordenadores de curso vinham sendo selecionados, predominantemente, 

da comunidade acadêmica da IESP, sendo a escolha feita pela sua Alta Gestão, que 

recebia anuência da Entidade Mantenedora para a contratação e/ou a nomeação dos 

profissionais para desempenharem a função. O mesmo se passava com a decisão de se 

manter ou de se afastar esses gestores de sua função. 

A forma e a periodicidade na troca de gestores na IESP estudada acabam por 

se configurar em uma dinâmica que perpassava os aspectos que caracterizaram os 

processos em análise na pesquisa: os Reitores que comandaram a IESP no decorrer do 

PMCAI, escolhidos pela Entidade Mantenedora, focaram as questões de ordem 

acadêmico-pedagógica, sem descuidar das questões administrativo-financeiras; e os 

coordenadores de curso envolvidos com os processos, na sua grande maioria, estavam à 

frente dos cursos há tempo suficiente para conhecer suas equipes pedagógicas, as 

dinâmicas internas do curso e as características e dinâmicas institucionais. 

No período de realização do Processo de Mudança Curricular de Abrangência 

Institucional, a Vice-reitoria Acadêmica realizava reuniões semanais com a participação 

de todos os coordenadores de cursos e de sua assessoria. Eram discutidos os problemas 

emergentes do cotidiano institucional e dos cursos que implicassem em consequências 

na dinâmica acadêmica dos cursos e da IES e indicados encaminhamentos para a 

organização das atividades dos coordenadores de curso com foco na gestão do(s) 

curso(s) que coordenava(m). 

A forma como a Vice-reitoria atuava junto aos coordenadores de curso se 

apresenta como outra dinâmica que perpassa os aspectos que caracterizaram os 

processos de mudança curricular em análise na pesquisa. 

Apresentadas algumas das características e alguns aspectos do contexto 

institucional da Instituição de Ensino Superior Privada destacada para a realização do 
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estudo, e daí elencados alguns aspectos caracterizadores dos processos em análise, 

passa-se à descrição de aspectos da mudança curricular de abrangência institucional e 

da mudança curricular no âmbito das Licenciaturas com ênfase em áreas do 

conhecimento específicas. Essas informações são descritas nos itens subsequentes 

desse capítulo. 

2. 2. O Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional 

O Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional (PMCAI) 

esteve sob a tutela da vice-reitoria acadêmica e foi gerido por um de seus assessores, 

que foi incumbido de estabelecer o modus operandi para o processo, com referenciais 

norteadores emergidos das discussões realizadas com um Grupo de Trabalho inicial, 

constituído por três dos dez coordenadores de curso da área da saúde – Enfermagem, 

Fonoaudiologia e Nutrição – e pelo referido assessor. 

O modo operacional e os referenciais norteadores emergidos desse grupo 

foram ajustados e complementados pelo Grupo de Trabalho formado pelos dez 

coordenadores da área da saúde e, posteriormente, com modificações em menor vulto, 

pelo constituídos pelos coordenadores de curso das Licenciaturas. 

A gestão dos Grupos de Trabalhos, constituídos ao longo do PMCAI, assim 

como o planejamento e a realização de suas atividades, estiveram apoiada em 

referenciais teóricos sobre sujeito e seu desenvolvimento, meios e funcionamento de 

grupos. Para a realização das atividades dos Grupos de Trabalho, ainda contaram-se 

com referenciais teóricos sobre currículo, em suas diversas nuances e dimensões, e 

sobre docência e gestão no Ensino Superior. 

O primeiro Grupo de Trabalho foi incumbindo de buscar nos documentos 

oficiais os limites e as possibilidades para se promover a mudança de maneira a evitar 

impactos prejudiciais à cultura institucional e à dinâmica das atividades acadêmicas 

desenvolvidas na IESP estudada para que não se instaurasse um clima organizacional 

desfavorável à mudança. Ainda, a mudança deveria aproveitar ao máximo as estruturas 

administrativa e tecnológica disponíveis e concorrer para a sustentabilidade financeira da 

Instituição. 

Segundo os documentos analisados, esses cuidados foram evidenciados 
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porque a Vice-reitoria Acadêmica e o gestor dos processos em análise entendiam que 

algumas mudanças estruturais radicais, tais como o horário de aula dos alunos e a 

duração da hora-aula dos professores, poderiam catalisar a atenção dos envolvidos no 

processo em questão e enfraquecer as discussões sobre as mudanças pedagógicas 

entendidas como necessárias para o desenvolvimento das atividades acadêmicas em 

espaços de aprendizagem, como a sala de aula. 

A partir desses aspectos do PMCAI descritos, destacam-se mais esses 

aspectos que caracterizaram os processos em análise: o modo operacional e alguns dos 

referenciais norteadores do Processo de Mudança Curricular de Abrangência 

Institucional, e seus subprocessos, foram definidos por representantes da comunidade 

interna da Instituição; os processos em análise foram geridos por um membro de sua 

comunidade acadêmica, atuante em diversos setores da vida institucional; e os 

processos em análise foram desenvolvidos de maneira a aproveitar as estruturas 

administrativa e tecnológica existentes na Instituição. 

Ainda, são reafirmados seguintes aspectos caracterizadores: o planejamento 

e a operacionalização dos processos em análise apoiaram-se em referenciais teóricos de 

diferentes áreas do conhecimento e os processos estudados foram desenvolvidos de 

maneira a sustentar um clima institucional favorável à mudança e os processos em 

análise foram desenvolvidos de maneira a concorrer para sustentabilidade financeira da 

IESP. 

Dada a complexidade, a profundidade e a amplitude do processo de mudança 

de abrangência institucional a ser realizado, ele foi escalonado com a criação de Grupos 

de Trabalho (GT), compostos por coordenadores dos cursos da graduação e pelo 

assessor da vice-reitoria acadêmica – gestor do processo de mudança curricular de 

abrangência institucional e de seus subprocessos –, da seguinte maneira: 

a) Grupo de Trabalho da Saúde (GTS): além de proceder com as mudanças 

no âmbito da formação dos profissionais da área, abarcou as discussões sobre o modelo 

operacional para a composição das cargas horárias dos cursos mantidos pela Instituição 

e das demais diretrizes. Ao mesmo passo que se buscou preservar ao máximo a cultura 

e a dinâmica institucionais vigentes, foram propostos novos referenciais para as 

estratégias de ensino. 

b) Grupo de Trabalho das Licenciaturas7 (GTL): além de proceder com as 

mudanças no âmbito da formação de professores especialistas, realizou o refinamento de 

                                                
7
  As atividades e os resultados obtidos pelo Grupo de Trabalho das Licenciaturas será o foco principal de 

análise deste processo investigativo. 
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alguns detalhes do modelo operacional e das demais diretrizes instituídas a partir das 

discussões do GTS. 

c) Grupo de Trabalho das Engenharias (GTE): procedeu com a mudança no 

âmbito das diversas áreas de atuação da Engenharia, seguindo as diretrizes curriculares 

institucionais adotadas. 

d) Grupo de Trabalho dos Bacharelados (GTB): procedeu com as mudanças 

no âmbito da formação dos profissionais das demais áreas compreendidas na IESP, 

seguindo as diretrizes curriculares institucionais adotadas e buscando convergências nas 

necessidades formativas dos graduandos, como ocorreu, por exemplo, entre os cursos 

de Ciências Contábeis, Economia e Administração. 

e) Grupo de Trabalho dos Tecnológicos (GTT): procedeu com as mudanças 

no âmbito da formação dos tecnólogos, seguindo as diretrizes curriculares institucionais 

adotadas. 

A forma escalonada de desenvolvimento do PMCAI e a hierarquização das 

deliberações e das definições acerca do modo operacional e dos referenciais norteadores 

gerais aos processos de mudança curricular configuraram-se em outros aspectos 

caracterizadores dos processos em análise. 

Além da atuação e da participação efetiva dos coordenadores de curso de 

graduação, participaram das atividades dos Grupos de Trabalho os professores de 

disciplinas comuns aos cursos de uma mesma área formativa. Esses trabalharam na 

direção de oferecer subsídios aos processos decisórios dos membros dos Grupos de 

Trabalho e/ou de refinarem e detalharem as propostas iniciais a eles apresentadas. 

As atividades de refinamento e de detalhamento das propostas foram 

realizadas de forma colegiada pelos professores, o que se caracterizava na constituição 

de novos Grupos de Trabalho com menor tempo de permanência em atividade, e os 

resultados apresentados por eles refletiram escolhas feitas coletivamente. 

Todas as vezes que as lideranças atuantes no processo perceberam a 

ausência de discussão e que as decisões não refletiam a ideia geral do grupo ou 

refletiam os interesses de determinado(s) integrante(s) do grupo, a atividade foi 

reorientada até que emergissem uma proposta construída em grupo e pelo grupo. 

Dentre essas últimas informações, reafirma-se um dos aspectos que 

caracterizaram os processos de mudança curricular em análise: os processos em análise 

foram desenvolvidos de maneira a incentivar e garantir, na medida do possível, as suas 

atividades se configurassem em processos de construção coletiva, contando com a 
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participação ativa de coordenadores de curso e de professores de disciplinas comuns aos 

cursos de Licenciatura em questão. 

A organização e o desenvolvimento das atividades dos Grupos de Trabalho 

tinham a intencionalidade de proporcionar experiências e vivências que pudessem 

concorrer para as ressignificações de concepção por parte de seus membros no tocante 

à identidade de área formativa, às práticas pedagógicas a serem empregadas nas 

atividades formativas e à forma de gerir a mudança curricular no âmbito do curso, em 

decorrência das experiências e dos papeis vivenciados nas atividades realizadas pelos 

grupos. 

Com isso, o seguinte aspecto caracterizador se evidencia: as atividades 

inerentes aos processos de mudança curricular em análise ocorreram de maneira a 

promover ressignificações de concepção dos sujeitos com eles envolvidos sobre a 

Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas (FPIPE), as práticas 

pedagógicas adequadas à formação dos licenciandos e os papeis a serem vivenciados 

em atividades realizadas em grupo e pelo grupo.  

A partir das discussões de cada GT e das definições sobre o que havia de 

comum entre os profissionais da área, os coordenadores passavam a discutir as 

especificidades da formação profissional dos seus educandos com seus colegiados de 

curso na direção de criarem suas novas propostas formativas, produzindo novas 

matrizes, textos e práticas curriculares. 

Embora a vice-reitoria acadêmica e o gestor do processo tenham buscado 

favorecer a instauração de um processo de mudança com forte apelo acadêmico, faz-se 

importante destacar que a demanda principal que desencadeou o processo em questão 

foi o imperativo de se atender às novas exigências legais sobre a integralização das 

cargas horárias dos cursos de graduação, com o menor impacto financeiro possível, a fim 

de preservar a sustentabilidade financeira da Instituição. 

No processo aqui em questão, em grande parte do seu desenvolvimento, as 

questões de ordem pedagógica foram tomadas em mesmo grau de importância que as 

de ordem administrativa e financeira. Assim sendo, buscou-se equacionar propostas 

pedagógicas que anunciassem um bom processo formativo e que fossem 

financeiramente viáveis, ao se considerar as condições concretas da Instituição e do 

alunado por ela acolhido. 

Sobre o que foi exposto, ainda evidenciam-se esses aspectos que 

caracterizaram os processos em análise: a principal demanda desencadeadora do 

PMCAI, decorrente da necessidade de adequação dos PPC dos cursos de graduação às 



 64 

novas determinações oficiais, assumiu um papel secundário no desenvolvimento dos 

processos em análise, na medida em que as atenções estiveram fortemente direcionadas 

ao aprimoramento dos processos formativos dos cursos mantidos pela Instituição; e as 

decisões tomadas no decorrer dos processos em questão buscaram equacionar a 

qualidade dos processos formativos e a viabilidade financeira dos currículos propostos. 

Para que o referido equacionamento fosse possível, foi necessário 

estabelecer objetivos a serem contemplados no decorrer dos processos. Nessa direção, 

entende-se necessário explicitar os objetivos estabelecidos pela Instituição de Ensino 

Superior Privada estudada para nortear os rumos da mudança institucional, o que é feito 

a seguir.  

2. 2. 1. Objetivos estabelecidos na Instituição de Ensino Superior para nortear os 

rumos dos processos de mudança curricular 

Como todo processo de mudança e toda ação humana intencional, os 

processos de mudança curricular também precisam ser norteados por objetivos 

claramente estabelecidos para que as propostas construídas possam ser avaliadas 

quanto à sua pertinência e à adequação em relação às intencionalidades iniciais e, ainda, 

para que ajustes necessários aos objetivos possam ser identificados e realizados, 

quando pertinente. 

Nessa direção, foram estabelecidos objetivos para balizar o processo de 

mudança curricular de abrangência institucional a partir da conciliação de indicações 

vindas da Entidade Mantenedora, do Reitor e da Vice-reitoria Acadêmica. Esses foram os 

objetivos norteadores do Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, 

que também se configuraram como aspectos caracterizadores dos processos em análise: 

a) Adequar as propostas curriculares às exigências postas pelos 

documentos oficiais quanto à integralização das cargas horárias dos cursos e/ou oriundas 

do campo de atuação profissional concreto, com o menor impacto administrativo-

financeiro possível. 

b) Criar diretrizes e processos acadêmicos para servirem de referenciais 

institucionais e para facilitar a gestão acadêmica e a análise de solicitações de mudança 

das propostas curriculares dos cursos mantidos pela IESP e de criação de novos cursos. 
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c) Atualizar e modernizar os textos curriculares e as práticas curriculares 

existentes na IESP, buscando, inclusive, incorporar referenciais pedagógicos mais atuais. 

d) Criar identidades de área formativa para possibilitarem uma formação 

para além da formação inicial específica, por intermédio da criação de Núcleos de 

Disciplinas Compartilhadas (NDC). 

e) Criar NDC para viabilizarem momentos comuns de estudos envolvendo 

graduandos dos diversos cursos, prevendo espaços formativos para discussão e reflexão 

compartilhados. 

f) Implantar atividades não presenciais, com a utilização de ambiente virtual 

de ensino e de aprendizagem nos currículos de todos os cursos mantidos pela Instituição, 

buscando-se alcançar os 20% (vinte por cento) permitido pelos documentos oficiais. 

g) Otimizar matrizes curriculares e variados tipos recursos institucionais de 

forma a contemplar interesses acadêmicos da comunidade interna da Instituição. 

h) Facilitar os estudos de equivalência e maior aproveitamento de atividades 

acadêmicas em processos de transferência de alunos entre curso e/ou no reingresso de 

ex-alunos provenientes da própria Instituição em uma segunda graduação. 

i) Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição diante do cenário 

carregado de incertezas e dificuldades. 

A partir dos objetivos expostos, que também se configuraram como aspectos 

caracterizadores dos processos em análise, foram criadas diretrizes institucionais que 

expressavam as escolhas institucionais a serem adotadas no processo de mudança 

instalado, subordinadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). As diretrizes 

institucionais definidas são apresentadas a seguir. 

2. 2. 2. Diretrizes Institucionais para Processos de Mudança Curricular 

As diretrizes institucionais para balizar o Processo de Mudança Curricular de 

Abrangência Institucional, em sua maior parte, foram definidas no decorrer de 8 (oito) 

encontros, com duração média de 2 horas cada, do Grupo de Trabalho incumbido da 

tarefa de compor a proposta de diretrizes. Alguns ajustes e detalhamentos foram 

realizados ao longo dos encontros do Grupo de Trabalho da Saúde e do Grupo de 
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Trabalho das Licenciaturas. 

Entre os encontros para discussão e formulação das propostas de diretrizes 

institucionais e de diretrizes para a formação pedagógica inicial de professores 

especialistas, eram realizadas atividades individuais de leitura e sistematização de 

informações contidas na Resolução CNE/CES nº 3/2007 (BRASIL, 2007b), na Resolução 

CNE/CES nº 2/2007 (BRASIL, 2007a), no Parecer CNE/CES nº 8/2007 (BRASIL, 2007c) 

e no Parecer CNE/CES nº 261/2006 (BRASIL, 2006). Essas atividades individuais 

destinavam-se à identificação de possibilidades para se promover a mudança curricular 

em direção a cumprir as novas determinações sobre integralização das cargas horárias 

de curso de graduação. 

Como resultado das atividades individuais e em grupo, foram obtidas 

informações que subsidiaram as decisões sobre os rumos institucionais para a 

adequação dos currículos no tocante à referida integralização, o primeiro fator 

desencadeador do processo de mudança curricular de abrangência institucional, e para 

se atender aos demais objetivos traçados para a mudança curricular em questão. 

As decisões tomadas levaram à consolidação de Diretrizes Institucionais para 

Processos de Mudança Curricular (DIPMC), que passaram a servir, também, para nortear 

os processos de criação de novas propostas curriculares de cursos de graduação, 

agrupadas segundo o exposto acima, mas enumeradas em uma sequência única. 

A existência de Diretrizes Institucionais para Processos de Mudança 

Curricular, definidas para balizar o desenvolvimento desse tipo de processo, 

configuraram-se em outro aspecto que caracterizou os processos de mudança curricular 

imbricados com o objeto de estudo em análise na pesquisa. 

Para resolver a questão da integralização das cargas horárias dos cursos de 

graduação mantidos pela IES, definiram-se as seguintes diretrizes que deveriam ser 

atendidas, que foram identificadas nos diversos documentos analisados e assim 

sintetizadas pelo pesquisador: 

I. A organização e o cômputo das atividades acadêmicas dos cursos de 

graduação ocorreriam em horas-aula, evitando possíveis problemas trabalhistas com os 

docentes e ampliação da jornada diária de estudos em sala de aula por parte dos 

discentes. 

II. A hora-aula teria duração de 50 (cinquenta) minutos, com efetiva atuação 

docente em 45 (quarenta e cinco) minutos, sendo incorporado o horário de intervalo 

como parte integrante do tempo de trabalho escolar efetivo, ao se considerar o disposto 

no Parecer CNE/CES nº 261/2006 (BRASIL, 2006), documento estruturado como base 
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argumentativa da Resolução CNE/CES nº 3/2007 (BRASIL, 2007b). 

III. A quantidade de semanas letivas computada seria ampliada de 18 

(dezoito) para 20 (vinte), adequando o habitualmente praticado com o computado. 

IV. A carga horária semestral das disciplinas seria, considerando a atividade 

discente efetiva, calculada a partir de módulos de 1 (uma) hora-aula semanal com 

duração de 20 (vinte) semanas letivas por semestre. 

V. O montante de horas-aula para a integralização das cargas horárias dos 

cursos abarcaria todo o trabalho discente efetivo, atividades realizadas ou não no horário 

regular de aula, com o acompanhamento direto ou indireto do professor, a fim de se 

evitar a ampliação da quantidade de semestres letivos dos cursos. Essa escolha foi feita 

com base no Inciso IV do artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 2/2007 (BRASIL, 2007a). 

VI. Disciplinas semipresenciais seriam implantadas para viabilizar a 

organização e o cômputo do trabalho discente efetivo realizado sem a presença física do 

professor, fora do horário regular de aula, com as seguintes configurações: atividades 

acadêmicas em ambiente virtual de ensino-aprendizagem e atividades acadêmicas com 

supervisão indireta. 

VII. As atividades acadêmicas em ambiente virtual de ensino-aprendizagem 

seriam desenvolvidas com o auxílio da plataforma Moodle, ambiente no qual deveriam 

ocorrer a disponibilização de material de estudo e de atividades a serem realizadas pelos 

discentes, com o acompanhamento direto do docente nas atividades realizadas fora da 

sala de aula, incluindo a devolutiva acerca das atividades feitas e das interações 

mantidas no ambiente virtual. 

VIII. As atividades acadêmicas com supervisão indireta seriam desenvolvidas 

pelos discentes fora da sala de aula, sem o atendimento docente durante a realização de 

tais atividades, ocorrendo o acompanhamento indireto do docente, sendo feita a 

supervisão por ele durante os encontros presenciais, momentos nos quais seriam 

apresentadas as orientações para o encaminhamento das atividades e realizadas as 

discussões decorrentes das produções individuais e/ou de grupos. 

IX. A parte não presencial das disciplinas semipresenciais não excederiam 

50% (cinquenta por cento) da carga horária total da cada disciplina, sendo o limite de 

faltas calculado sobre a parte presencial de sua carga horária total. 

Essas diretrizes apresentadas evidenciam os seguintes aspectos que 

caracterizaram os processos de mudança curricular em análise: as mudanças realizadas 

nas propostas curriculares dos cursos tiveram a forma de desenvolvimento e de cômputo 
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das cargas horárias relacionadas ao trabalho discente efetivo estabelecidas previamente; 

e as propostas formativas decorrentes do PMCAI passaram a abarcar atividades 

acadêmicas não presenciais, sempre relacionadas a atividades presenciais – que se 

corporificaram na criação das disciplinas semipresenciais, com limites e possibilidades de 

funcionamento estabelecidos – no cômputo do trabalho discente efetivo;  

Na direção de se atender aos demais objetivos estabelecidos para o 

Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, definiram-se as seguintes 

diretrizes complementares às anteriores – que acabam por evidenciar outros aspectos 

que caracterizaram os processos em análise ou reafirmar alguns dos já destacados, na 

medida em que indicam como eles deveriam ocorrer: 

X. Um conjunto de referenciais e de procedimentos de gestão de processos 

de mudança curricular seria constituído e ajustado continuamente, sempre compatível 

com a cultura, as condições operacionais concretas da Instituição e as características dos 

sujeitos envolvidos e/ou beneficiários desse tipo de processo. 

XI. A necessidade de as novas propostas de mudança curricular atenderem 

às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos demais documentos oficiais vigentes seriam 

relembrada e reiterada recorrentemente. 

XII. Os currículos dos cursos deveriam ser entendidos como artefatos sociais 

e como a manifestação do equilíbrio de interesses – particulares e coletivos – e de forças 

presentes na Instituição. 

XIII. Os objetivos, os conteúdos e as escolhas pedagógicas definidos 

deveriam ser convergentes com o perfil profissiográfico definido pela legislação vigente, 

com as demandas profissionais concretas e a literatura pertinente. 

XIV. Os processos de mudança curricular deveriam abarcar os textos 

curriculares e as práticas curriculares, além de produzir inovações sempre que possível, 

ao se comparar as novas configurações com as até então vigentes na Instituição. 

XV. As atividades relativas ao processo de mudança curricular seriam 

desenvolvidas de forma participativa e colaborativa, com a instalação de Grupos de 

Trabalho, devendo as propostas oriundas de esses grupos refletir as escolhas feitas e/ou 

o consenso alcançado por seus integrantes. 

XVI. As atividades dos Grupos de Trabalho seriam, preferencialmente, 

planejadas e desenvolvidas a fim de contribuir para o desenvolvimento e a 

ressignificação das concepções de seus membros e de fazer com que cada membro se 

sinta coprodutor e corresponsável pelos resultados obtidos. 
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XVII. Os procedimentos para encaminhamento, análise e aprovação de 

propostas de mudança de matriz curricular de curso de graduação deveriam ser seguidos 

por todos os proponentes, independentemente da origem da demanda pela mudança. 

XVIII. Os aspectos formativos comuns a cursos de graduação de mesma 

grande área de conhecimento ou de áreas diferentes seriam mapeados para se criarem 

disciplinas ou Núcleos de Disciplina Compartilhadas (NDC) destinados a grupos de 

cursos com características formativas afins. 

XIX. A utilização de mesma nomenclatura, ementa, objetivos, conteúdos, 

carga horária e formas de avaliação ocorreria para disciplinas com finalidades formativas 

equivalentes entre os cursos de graduação mantidos pela Instituição, sendo adotada uma 

nova nomenclatura quando um ou mais dos elementos destacados não forem iguais.  

XX. Os NDC seriam criados para atender a todos os cursos de uma mesma 

grande área do conhecimento, sendo sua composição e configuração de autonomia do 

colegiado de coordenadores de curso da área em questão, desde que fossem atendidas 

as diretrizes institucionais vigentes. 

XXI. Os NDC deveriam agrupar atividades acadêmicas destinadas a tratar de 

aspectos formativos gerais do profissional da área a que estivessem vinculadas e para 

favorecer a criação de uma identidade profissional de área, além daquela parte pertinente 

à formação geral do cidadão. 

XXII. Todos os conhecimentos, competências e habilidades necessários à 

formação geral de profissionais de cada área do conhecimento seriam tratados no NDC e 

as especificidades formativas tratadas em componentes curriculares de autonomia de 

cada colegiado de curso. 

XXIII. As disciplinas destinadas a atender às especificidades formativas de 

cada curso de graduação manteriam articulação e ampliarão a construção teórico-prática 

iniciada NDC sempre que possível. 

XXIV. Os NDC conteriam, sempre que possível, componente(s) curricular(es) 

que viabilize(m) a vivência dos graduandos e dos docentes em atividades realizadas por 

grupos multiprofissionais. 

XXV. Os NDC conteriam, quando viável, uma carga horária em atividades não 

presenciais perto de 20% (vinte por cento) de sua carga horária total. 

XXVI. Cursos de inclusão digital seriam oferecidos aos alunos não usuários de 

informática para favorecer sua familiarização com o uso desse tipo de recurso e prepará-

los para a utilização da plataforma Moodle.  
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XXVII. As mudanças curriculares deveriam garantir a manutenção ou o 

aprimoramento da qualidade científico-pedagógica dos projetos pedagógicos de curso. 

XXVIII. As novas matrizes curriculares propostas não teriam uma quantidade de 

horas superior a 5% (cinco por cento) da carga horária exigida oficialmente como 

indicador mínimo de qualidade. 

XXIX. As propostas formativas dos cursos de graduação deveriam ser 

explicitadas no Projeto Pedagógico de Curso, que deveria ser construído e/ou 

reformulado seguindo a estrutura padronizada instituída pela Instituição. 

XXX. As novas propostas curriculares deveriam atender aos parâmetros de 

sustentabilidade financeira, sem comprometer as questões de ordem pedagógica e/ou 

formativa. 

Abordados as diretrizes consolidadas a partir dos diversos documentos 

analisados e alguns dos aspectos que caracterizam o Processo de Mudança Curricular 

de Abrangência Institucional, replicados em seus subprocessos, passa-se a descrever os 

aspectos relativos ao subprocesso ocorrido no âmbito dos cursos de Licenciatura com 

ênfase em áreas de formação específicas, nos tópicos seguintes desse capítulo. 

2. 3. O Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas 

O Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas (PCMAL) 

tratou com maior atenção, no decorrer das discussões e construções coletivas dos 

Grupos de Trabalho das Licenciaturas (GTL), da Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas (FPIPE). Essa especial atenção se deveu ao objetivo que 

apontava para a criação da identidade da área de formação de professores para além da 

formação inicial específica. 

Ao se dar maior ênfase à FPIPE, não se pretendeu indicar ou estimular que a 

revisão dos aspectos formativos relacionados ao conhecimento específico de cada 

Licenciatura fosse negligenciada. Isso pode ser colocado porque, com a criação do 

Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas (NDCL), os colegiados de curso 

tiveram de rever as disciplinas vinculadas à formação do licenciando no âmbito dos 

conhecimentos pedagógicos e específicos próprios de cada Licenciatura para realocar 

conteúdos e cargas horárias a fim de articulá-las com o NDCL. 
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O Grupo de Trabalho das Licenciaturas assumiu duas configurações, 

pensadas como uma estratégia de viabilização das discussões, das deliberações e dos 

testes preliminares das propostas sobre FPIPE que deveriam ser definidas. O primeiro, 

denominado Grupo de Trabalho das Licenciaturas Inicial (GTLI), foi composto por três 

coordenadores de curso – Artes Visuais, Matemática e Química – e o segundo formado 

por todos os coordenadores de curso da mesma área, chamado Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas Ampliado (GTLA). Ambos desempenharam funções diferentes no PMCAL, 

conforme está apresentado no tópico 2.3.2 desse capítulo. 

Dessas informações, podem ser destacados os seguintes aspectos que 

caracterizaram o processo no âmbito das Licenciaturas – o principal processo em análise 

sobre seu desenvolvimento e os resultados obtidos, como também é referido daqui em 

diante: as atividades relativas ao PMCAL foram escalonadas entre dois Grupos de 

Trabalho com formação diferentes, sendo o primeiro com mais atribuições e constitutivo 

do segundo; as discussões e as deliberações do Grupo de Trabalho da área estiveram 

mais centradas naquilo que era comum à formação dos graduandos de todos os cursos 

da área tratada, na direção de se favorecer a criação da identidade da área de formação, 

do Núcleo de Disciplinas Compartilhadas e das demais disciplinas obrigatórias de 

autonomia de cada curso; e as disciplinas de autonomia do curso deveriam possuir 

articulação com as alocadas no NDCL. 

No PMCAL, estiveram envolvidas as Licenciaturas com ênfase em áreas do 

conhecimento específicas em funcionamento na IES, sendo elas: Artes Visuais 

(Educação Artística), Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, 

Matemática e Química. 

Para o desenvolvimento das atividades do GTL, partiu-se do pressuposto de 

que os documentos oficiais apresentavam demandas formativas compatíveis com as 

indicações existentes na literatura especializada, o que se configurou em mais um 

aspecto caracterizador do principal processo em análise. Esse pressuposto foi adotado 

com base na análise feita pelo assessor da Vice-reitoria Acadêmica em sua pesquisa do 

mestrado (SANTOS, 2007). 

A participação da comunidade interna da Instituição ficou circunscrita às 

equipes pedagógicas dos cursos de Licenciatura e de profissionais vinculados à vice-

reitoria acadêmica, sendo o princípio da representatividade tomado como base para a 

organização de algumas das atividades. Com isso, tem-se outro aspecto caracterizador 

do processo agora em questão: todos os responsáveis por operacionalizar as propostas 

curriculares em sala de aula foram envolvidos de alguma forma no processo de mudança 
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curricular da área de formação de professores especialistas. 

Como o Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas 

(DIFPIPE) abarca o foco central da análise realizada nessa pesquisa – o processo de 

definição e de implementação das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica 

Inicial de Professores Especialistas –, as principais atividades vinculadas a ele precisam 

ser apresentadas mais detalhadamente. Nessa direção passa-se à exposição dos 

objetivos estabelecidos, das etapas do processo em questão, das DIFPIPE e dos 

resultados obtidos relacionados aos objetivos estabelecidos. 

2. 3. 1. Objetivos estabelecidos na Instituição de Ensino Superior para nortear as 

atividades do Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

Para balizar o desenvolvimento do Processo de Mudança Curricular no 

Âmbito das Licenciaturas com ênfase em áreas de formação específicas, foram 

estabelecidos os objetivos norteadores desse processo, que foram replicados, 

adequados e ampliados a partir daqueles definidos para o Processo de Mudança 

Curricular de Abrangência Institucional. 

Os objetivos desse processo, que reafirmam aspectos caracterizadores já 

destacados, foram os seguintes: 

a) Adequar as propostas curriculares dos cursos de Licenciatura às 

exigências postas pelos documentos oficiais quanto à integralização das cargas horárias 

dos cursos e/ou oriundas do campo de atuação profissional concreto, com o menor 

impacto administrativo-financeiro possível. 

b) Criar diretrizes e processos acadêmicos para servirem de referenciais 

institucionais e para facilitar a gestão acadêmica e análise de solicitações de mudança 

das propostas curriculares, no âmbito dos cursos de Licenciatura com ênfase em áreas 

do conhecimento específicas mantidos pela Instituição, e de criação de novos cursos. 

c) Atualizar e modernizar os textos curriculares e as práticas curriculares 

dos cursos de Licenciatura existentes na Instituição, buscando, inclusive, incorporar 

referenciais pedagógicos mais atuais. 

d) Criar um Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas (NDCL) 

favorecedor da construção de uma identidade profissional de professor que possibilite 
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uma formação pedagógica mais abrangente, para além da formação pedagógica 

específica, e viabilizador de momentos comuns de estudos envolvendo licenciandos dos 

diversos cursos, ao preverem espaços formativos para discussão e reflexão 

compartilhados. 

e) Implantar atividades não presenciais, com a utilização de ambiente virtual 

de ensino e de aprendizagem, nos currículos dos cursos de Licenciatura com ênfase em 

áreas do conhecimento específicas mantidos pela Instituição, buscando-se alcançar os 

20% (vinte por cento) permitido pelos documentos oficiais. 

f) Otimizar matrizes curriculares e variados tipos de recursos institucionais 

de forma a contemplar interesses acadêmicos da comunidade interna da Instituição. 

j) Facilitar os estudos de equivalência e maior aproveitamento de atividades 

acadêmicas em processos de transferência entre curso de Licenciatura da Instituição 

e/ou no reingresso de ex-alunos em uma segunda graduação. 

g) Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição diante do cenário 

carregado de incertezas e dificuldades. 

A partir dos objetivos expostos, foram criadas diretrizes institucionais que 

expressavam as escolhas institucionais para direcionar as atividades dos Grupos de 

Trabalho no processo de mudança instalado no âmbito dos cursos de Licenciatura com 

ênfase em áreas do conhecimento específicas, subordinadas às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN). 

As referidas diretrizes são apresentadas após a descrição das etapas do 

processo de mudança curricular agora em foco, no decorrer das quais as DIPFIPE foram 

definidas. Assim sendo, passa-se à descrição das etapas do processo de mudança 

curricular no âmbito das Licenciaturas.  

2. 3. 2. Etapas do Processo de Mudança no Âmbito das Licenciaturas 

Com base nos aspectos a serem considerados no planejamento e no 

desenvolvimento do Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, do 

qual o processo que está sendo descrito é parte integrante, as atividades foram 

realizadas em etapas, sendo parte delas concomitantes. 
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Vale relembrar que o presente estudo enfoca a parte do Processo de 

Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas que diz respeito à definição e à 

implementação das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas.  

O desenrolar de cada etapa do Processo de Mudança Curricular no Âmbito 

das Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento específicas contou com 

atividades realizadas coletivamente, durante as reuniões dos Grupos de Trabalho das 

Licenciaturas Inicial (GTLI) e do Grupo de Trabalho das Licenciaturas Ampliado (GTLA), 

e individualmente, que concorriam para elaboração de subsídios de discussão a serem 

utilizados nas referidas reuniões. Essa dinâmica de trabalho configurou-se outro aspecto 

que caracterizou o processo agora em análise. 

As referidas etapas atingiram o total de 14 (quatorze), sintetizadas a partir dos 

documentos analisados, que são apresentadas na sequência.  

1ª Etapa:  Análise preliminar dos documentos oficias sobre formação de professores. 

Período de realização da atividade: Fev/2008 a Abr/2008 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança – assessor da Vice-

reitoria Acadêmica – em parceria com o coordenador de uma das Licenciaturas 

envolvidas, que consistiu em: 

 Compilação de documento contendo demandas formativas apontadas 

pelos documentos oficiais. 

2ª Etapa:  Análise das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura vigentes na 

Instituição. 

Período de realização da atividade: Fev/2008 a Mar/2008 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança em parceria com um 

coordenador de uma das Licenciaturas envolvidas, que consistiu em: 

 Levantamento das características formativas expressadas pelas matrizes 

curriculares, que se mostraram bastante divergentes e com pouca 

coerência lógica. 

3ª Etapa:  Análise dos documentos oficiais sobre formação de professores, distribuição 
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das demandas formativas pelas áreas do conhecimento subsidiarias à 

Educação e criação da proposta de Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das 

Licenciaturas (NDCL). 

Período de realização da atividade: Abr/2008 a Set/2008 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança juntamente com três 

coordenadores de curso de Licenciatura, o Grupo de Trabalho das Licenciaturas Inicial 

(GTLI), que consistiu em: 

 Realização de leituras individuais, com o levantamento das percepções 

individuais acerca das demandas oficiais. 

 Realização da leitura coletiva do documento compilado na etapa anterior, 

procedendo com a complementação de novas informações vindas das 

leituras individuais. 

 Distribuição das demandas formativas pelas áreas de conhecimento 

subsidiárias à Educação e pelas suas subáreas. 

 Finalização do documento compilado, contendo as competências a serem 

desenvolvidas pelos licenciandos ao longo da graduação e quais aspectos 

dessa formação caberiam a cada área do conhecimento subsidiária à 

Educação, suas subáreas e/ou atividades formativas. 

 Composição de componentes curriculares que abarcassem todas as 

demandas formativas, sendo essa a proposta inicial para servir de 

diretrizes curriculares institucionais a ser parte constituinte de todas as 

Licenciaturas que formavam professores especialistas. 

 Criação da proposta de Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das 

Licenciaturas, compatíveis com as Diretrizes Institucionais para Processos 

de Mudança Curricular (DIPMC). 

 Realização de testes preliminares para verificar a viabilidade da proposta 

de NDCL formulada pelo GTLI. 

4ª Etapa:  Realização de seminário sobre formação pedagógica inicial de professores 

especialistas. 

Período de realização da atividade: Maio/2008 
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Atividade realizada pelos colegiados de curso em parceria com seus 

coordenadores, que consistiu em: 

 Apresentação dos colegiados de curso sobre as lógicas formativas 

sustentadoras das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura 

vigentes nos cursos mantidos pela Instituição. 

Atividade realizada pelo Grupo de Trabalho das Licenciaturas Inicial (GTLI), 

que consistiu em: 

 Apuração das concepções gerais sobre formação de professores 

especialistas sustentadas na Instituição por seu corpo docente, que 

culminou na identificação da ausência de uma clara percepção sobre o 

papel de cada componente curricular existente nas matrizes vigentes e da 

relação entre os componentes curriculares para a formação pedagógica 

dos licenciandos. 

5ª Etapa:  Análise preliminar dos impactos financeiros decorrentes da implantação do 

NDCL. 

Período de realização da atividade: Ago/2008 a Set/2008 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança, que consistiu em: 

 Realização de análises sobre o NDCL e dos testes realizados nas 

Licenciaturas representadas no GTLI. 

6ª Etapa:  Análise e complementação do documento compilado a partir das demandas 

identificadas nos documentos oficiais e finalização da proposta de Diretrizes 

Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores 

Especialistas (DIFPIPE). 

Período de realização da atividade: Set/2008 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança juntamente com 

todos os coordenadores de curso de Licenciatura, o Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

Ampliado (GTLA), que consistiu em: 

 Realização de leituras individuais por parte dos coordenadores que 

passaram a participar das discussões sobre o documento compilado. 
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 Adequação da proposta formulada pelo GTLI a partir das discussões do 

GTLA. 

 Realização de testes finais envolvendo todas as Licenciaturas para 

fechamento da proposta de NDCL e a verificação da viabilidade das 

DIFPIPE. 

 Formalização da proposta de DIFPIPE, da qual o NDCL é parte 

constituinte, a ser encaminhada para aprovação da Vice-reitoria 

Acadêmica e do Reitor. 

7ª Etapa:  Obtenção de aprovação da proposta de NDCL junto à Vice-reitoria Acadêmica 

e ao Reitor. 

Período de realização da atividade: Set/2008 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança, que consistiu em: 

 Apresentação da documentação e das projeções acadêmicas e 

administrativo-financeiras referentes à implantação da proposta de NDCL à 

Alta Gestão da Instituição. 

 Obtenção da aprovação da proposta de NDCL para sua posterior 

incorporação às DIFPIPE. 

8ª Etapa: Definição da estrutura, das ênfases e dos temas a serem trabalhados em 

cada componente curricular do NDCL. 

Período de realização da atividade: Set/2008 a Mar/2009 

Atividade realizada envolvendo o GTLA e docentes oriundos de diversos 

cursos da Instituição, sendo esses de Licenciatura ou não, que consistiu em: 

 Realização de reuniões com os possíveis professores de cada 

componente curricular incorporado nas DIFPIPE, para esclarecer e/ou 

identificar as possibilidades de recortes teórico-conceituais. 

 Composição de ementas, objetivos gerais e eixos temáticos para os 

componentes curriculares incorporados nas DIFPIPE, segundo o que foi 

apreendido pelo GTLA. 
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9ª Etapa: Criação e aprovação das propostas curriculares para a formação dos 

professores especialistas no âmbito dos conhecimentos conceituais e 

pedagógicos específicos. 

Período de realização da atividade: Set/2008 a Nov/2008 

Atividade realizada pelos coordenadores de curso de Licenciatura em 

parceria com seus colegiados de curso, que consistiu em: 

 Composição das novas propostas de matrizes curriculares dos cursos de 

Licenciatura em funcionamento na Instituição a partir do NDCL e dos 

demais elementos constituintes das DIFPIPE e das DIPMC definidas, 

respectivamente, pelo GTL e GTS. 

 Encaminhamento das novas propostas de matrizes curriculares ao gestor 

do processo de mudança curricular para sua análise e emissão de parecer. 

 Encaminhamento das novas propostas de matrizes curriculares, após 

parecer favorável do gestor do processo de mudança curricular, à Reitoria 

e à Entidade Mantenedora para obtenção de aprovação e autorização de 

implantação das novas matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura da 

Instituição.  

10ª Etapa: Análise das novas propostas de matrizes curriculares dos cursos de 

Licenciatura sobre a pertinência e adequação às DIFPIPE. 

Período de realização da atividade: Out/2008 a Nov/2008 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança, que consistiu em: 

 Realização de análises das novas propostas de matrizes curriculares sobre 

a pertinência e adequação às DIFPIPE e às DIPMC e sobre os impactos 

administrativos e financeiros decorrentes de implantação das novas 

matrizes curriculares. 

 Emissão de parecer e/ou indicação de ajustes a serem feitos nas 

propostas analisadas, para posterior encaminhamento a ser realizado 

pelos coordenadores de curso à Reitoria. 

 Produção de relatórios gerenciais demonstrando as projeções de impactos 

acadêmicos, administrativos e financeiros decorrentes da implantação das 

matrizes curriculares propostas pelos colegiados dos cursos de 
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Licenciatura. 

11ª Etapa: Composição e finalização dos planos de ensino das disciplinas do NDCL. 

Período de realização da atividade: Out/2008 a Nov/2008 

Atividade realizada pelo GTLA, que consistiu em: 

 Apresentação das ementas, objetivos gerais e eixos temáticos definidos 

pelo GTLA aos professores das disciplinas do NDCL. 

 Orientação sobre os elementos do plano de ensino a serem trabalhados 

pelos grupos de professores e os procedimentos a serem adotados na 

realização dessa tarefa. 

 Apreciação e emissão de parecer sobre as versões finais dos planos de 

ensino.  

Atividade realizada pelos grupos de professores vinculados às disciplinas do 

NDCL, que consistiu em: 

 Realização de reuniões de cada grupo de professores para discussão e 

finalização dos planos de ensino das disciplinas do NDCL. 

 Composição dos planos de ensino, com a definição dos objetivos 

específicos, do conteúdo programático, das estratégias de 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, dos instrumentos e critérios 

de avaliação, do cronograma das atividades, dos recursos didáticos e da 

bibliografia a ser adotada. 

 Encaminhamento dos mesmos ao GLTA. 

12ª Etapa: Obtenção de aprovação das DIFPIPE e das novas propostas de matrizes 

curriculares junto à Reitoria e à Entidade Mantenedora para posterior 

implantação. 

Período de realização da atividade: Nov/2008 

Atividade realizada pelos coordenadores de curso de Licenciatura envolvidos 

com o GTLA, que consistiu em: 

 Encaminhamento formal dos pedidos de aprovação das novas propostas 

de matrizes curriculares para implantação no 1º semestre de 2009 à 
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Reitoria, o órgão institucional responsável por realizar a análise final, obter 

autorização da Entidade Mantenedora para implantação e obter aprovação 

das propostas junto ao Conselho Universitário – órgão de maior nível 

hierárquico na Instituição. 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança, que consistiu em: 

 Apresentação da proposta de DIFPIPE e das projeções dos impactos 

acadêmicos, administrativos e financeiros decorrentes da implantação das 

matrizes curriculares propostas e das DIFPIPE à Alta Gestão da 

Instituição. 

 Realização da defesa pela aprovação e implantação das matrizes 

curriculares propostas por parte da Reitoria e à Entidade Mantenedora. 

13ª Etapa: Reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso das Licenciaturas. 

Período de realização da atividade: a partir de Dez/2008 

Atividade realizada pela Assessoria da Vice-reitoria Acadêmica, que consistiu 

em: 

 Apresentação e orientação sobre a estrutura padronizada de Projeto 

Pedagógico de Curso instituída, a ser implantada em todos os seus cursos 

de graduação mantidos na Instituição. 

Atividade realizada pelos coordenadores de curso de Licenciatura em 

parceria com seus colegiados de curso, que consistiu em: 

 Reformulação do Projeto Pedagógico de Curso para adequar o texto 

curricular às DIFPIPE e às DIPMC definidas, concomitantemente com sua 

adequação ao modelo institucional instituído para esse documento de 

curso. 

14ª Etapa: Implantação das DIFPIPE e dos novos currículos dos cursos de Licenciatura 

com ênfase em áreas do conhecimento específicas. 

Período de realização da atividade: a partir de Jan/2009 

Atividade realizada pelos coordenadores de curso de Licenciatura em 

parceria com seus colegiados de curso, que consistiu em: 
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 Implantação das disciplinas do NDCL e das demais previstas para 

impulsionar a formação no âmbito dos conhecimentos conceituais e 

pedagógicos específicos próprios de cada Licenciatura. 

 Reelaboração dos Projetos Pedagógicos de Curso, prevendo aspectos 

relevantes relacionados com o processo formativo idealizado, necessários 

para nortear o planejamento e a execução das atividades acadêmicas de 

cada curso. 

 Gestão dos currículos dos cursos em todos seus aspectos e dimensões. 

Atividade realizada pela Vice-reitoria Acadêmica, que consistiu em: 

 Mobilização dos diversos tipos de recursos institucionais para se garantir 

as condições necessárias para a implantação das DIFPIPE e das novas 

propostas formativas dos cursos de Licenciatura mantidos pela Instituição. 

Atividade realizada pelo gestor do processo de mudança, que consistiu em: 

 Acompanhamento e orientação da implantação do NDCL junto aos 

professores das disciplinas que o compõem e aos coordenadores de curso 

de Licenciatura. 

 Encaminhamento das novas matrizes curriculares à Secretaria Geral para 

serem implantadas no sistema informatizado de gestão acadêmico-

financeira, possibilitando que as demais ações de gestão educacional dos 

coordenadores de curso e da Vice-reitoria Acadêmica pudessem ser 

realizadas. 

Atividade realizada pela Secretaria Geral, que consistiu em: 

 Implantação das novas matrizes curriculares no sistema informatizado de 

gestão acadêmico-financeira da Instituição. 

A maneira como as etapas do Processo de Mudança Curricular no Âmbito 

das Licenciaturas foram dispostas e articuladas no decorrer das diversas atividades 

realizadas e a própria forma de organização de seu desenvolvimento em etapas 

configuraram-se em mais um aspecto caracterizador do processo aqui em análise. 

Sobre o processo, com base nas informações apuradas nos registros 

pessoais do gestor do processo de mudança, acredita-se importante destacar que 

ocorreram manifestações de resistência à mudança por parte de membros do Grupo de 

Trabalho das Licenciaturas, tanto em sua configuração Inicial, quanto em sua 

configuração Ampliada. 
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 Os membros do Grupo de Trabalho das Licenciaturas Inicial manifestaram 

resistência nos primeiros encontros, quando se deparavam com a necessidade de 

reverem seus referenciais formativos ou de terem de realizar concessões diante dos 

interesses coletivos do Grupo, à medida que precisavam fazer escolhas na direção de 

atenderem aos objetivos comuns definidos para a realização das tarefas atribuídas ao 

Grupo. 

O mesmo ocorreu com a chegada dos demais coordenadores de curso das 

Licenciaturas, sendo constituído o Grupo de Trabalho das Licenciaturas Ampliado, que 

passariam a concorrer para a realização das tarefas atribuídas. Nesse caso, destacou-se 

o agravante de os novos membros se depararem com algumas escolhas já feitas e 

alguns referenciais já construídos pelo Grupo de Trabalho das Licenciaturas Inicial. 

Contudo, as manifestações de resistências foram entendidas pelo gestor do 

processo de mudança curricular como algo esperado e próprio do processo de mudança, 

dada as concepções de sujeito, grupo e meio adotadas para o planejamento e a 

realização da gestão do processo de mudança. 

A existência de manifestações de resistência frente a determinados aspectos 

do desenvolvimento do PMCAL e a forma como seu gestor as entendia se configuraram 

em aspectos caracterizadores relevantes a serem destacados nesta pesquisa. 

Vale dizer que processos acadêmicos de abrangência institucional foram 

criados antes da realização do Processo de Mudança Curricular no Âmbito das 

Licenciaturas. Esses foram incorporados, refinados e/ou ajustados no decorrer do 

referido processo, sendo outros criados. 

Entre esses processos acadêmicos, estiveram aqueles envolvendo 

procedimentos que estabeleciam articulação entre a Vice-reitoria Acadêmica e a 

Secretaria Geral e outros adotados para viabilizar a boa realização das atividades 

vinculadas ao Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas, incluindo a 

operacionalização das disciplinas semipresenciais, e para o bom funcionamento do 

Núcleo. 

A criação, a incorporação, o refinamento e/ou o ajuste de processos 

acadêmicos de abrangência institucional no decorrer do PMCAL e a criação desse tipo de 

processo ao longo do PMCAI se constituíram em aspectos caracterizados dos referidos 

processos. 

Com vistas a uma melhor percepção temporal acerca das etapas descritas, 

essas são elencadas no QUADRO 1 criado pelo pesquisador, apresentado a seguir. No 

referido quadro, pode-se verificar, com maior facilidade, que se levou mais de 12 (doze) 
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meses discutindo, formulando e implantando as Diretrizes Institucionais sobre Formação 

Pedagógica Inicial de Professores Especialistas, desde o início dos trabalhos com foco 

nesse Processo até sua fase de efetiva implantação. 

QUADRO 1  ‒  Cronograma das etapas do Processo de Mudança Curricular no Âmbito das 

Licenciaturas 

1ª
Análise preliminar dos documentos oficias sobre formação de

professores
X X X

2ª
Análise das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura

vigentes na IES
X X

3ª

Análise dos documentos oficiais sobre formação de

professores, distribuição das demandas formativas pelas

áreas do conhecimento subsidiarias à Educação e criação da

proposta de Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das

Licenciaturas (NDCL)

X X X X X X

4ª
Realização de seminário sobre formação pedagógica inicial de

professores especialistas
X

5ª
Análise preliminar dos impactos financeiros decorrentes da

implantação do NDCL
X X

6ª

Análise e complementação do documento compilado a partir

das demandas identificadas nos documentos oficiais e

finalização da proposta de DIFPIPE

X

7ª
Obtenção de aprovação da proposta de NDCL junto à Vice-

reitoria Acadêmica e ao Reitor
X

8ª
Definição da estrutura, das ênfases e dos temas a serem

trabalhados em cada componente curricular do NDCL
X X X X X X X

9ª

Criação e aprovação das propostas curriculares para a

formação dos professores especialistas no âmbito dos

conhecimentos conceituais e pedagógicos específicos

X X X

10ª

Análise das novas propostas de matrizes curriculares dos

cursos de Licenciatura sobre a pertinência e adequação às

DIFPIPE

X X

11ª
Composição e finalização dos planos de ensino das

disciplinas do NDCL
X X

12ª

Obtenção de aprovação das DIFPIPE e das novas propostas de

matrizes curriculares junto à Reitoria e à Entidade Mantenedora

para implantação

X

13ª
Reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso das

Licenciaturas
X X X X X

14ª

Implantação das DIFPIPE e dos novos currículos dos cursos de 

Licenciatura com ênfase em áreas do conhecimento

específicas

X X X X
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Além das etapas descritas, relacionadas diretamente ao processo em 

questão, entende-se indispensável apresentar duas ações institucionais, planejadas 

como estratégia de intervenção, importantes para se obterem melhores resultados com o 

Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, tendo em vista que as 

referidas ações também se destinavam a produzir desdobramentos no âmbito dos seus 

subprocesso, na medida em que se buscou instrumentalizar a comunidade acadêmica da 

Instituição para promover a mudança para além dos textos curriculares. 

Essas ações e seus enfoques e condições de realização configuraram-se em 

importantes aspectos caracterizadores dos processos em análise nesta pesquisa, na 

medida em que: no decorrer do PMCAI foram oferecidos dois cursos de especialização, 

estruturados para atender exclusivamente à sua comunidade acadêmica, sendo um MBA 

em Gestão em Instituição de Ensino8 e uma especialização em Docência no Ensino 

Superior, totalmente subsidiados pela Instituição; as atividades acadêmicas do MBA 

foram realizadas no horário de trabalhos dos gestores matriculados no curso; e ambos os 

cursos abarcaram reflexões sobre as situações problemáticas presentes no contexto 

institucional concreto, buscando-se propostas de solução subsidiadas pelas discussões 

teóricas. 

O curso de Docência no Ensino Superior ocorreu de Abr/2010 a Jun/2011, 

teve como alunos coordenadores de curso e professores da graduação da Instituição e 

destinou-se, segundo seu projeto pedagógico: 

[...] à formação inicial e continuada de docentes do Ensino Superior para 

especialização em fundamentos da prática pedagógica que alicerçam o 

desenvolvimento das propostas curriculares de curso de graduação, 

focando aspectos epistemológicos e psicológicos relacionados aos 

processos de ensino e de aprendizagem e conhecimentos didático-

pedagógicos, metodológicos e linguísticos a serem aplicados em 

processos de planejamento e de operacionalização de propostas 

                                                
8
 O curso de MBA em Gestão em Instituições de Ensino ocorreu de Abr/2009 a Maio/2010 e, com ele, 

buscou-se oferecer uma formação aos gestores da Instituição, entre os quais estavam os coordenadores de 
curso, os gestores acadêmicos que, geralmente, ascendem à função de gestão sem formação ou preparo 
específico para lidar com as questões próprias da Gestão Educacional. 

As atividades acadêmicas desse curso passaram por várias temáticas, distribuídas pelos seguintes módulos, 
organizados nesta sequência: Cenários Econômicos e Empreendedorismo; Organização e Sociedade; 
Gestão em Instituição de Ensino Básico, Médio e Superior; Gestão Estratégica em Instituição de Ensino 
Superior; Marketing Educacional; Políticas Educacionais e Direito Educacional; Plano de Desenvolvimento 
Institucional: Consonâncias; Projeto Político Pedagógico: Atualizações; Procedimentos Acadêmicos; e 
Processos Avaliativos no Contexto Educacional. 

O formato de trabalho de conclusão de curso adotado foi o Business Plan Educacional. Com essa 
configuração, cada trabalho elaborado teve de apresentar soluções para os problemas identificados no 
contexto institucional ou novos produtos educacionais, inovadores em relação ao que existia na Instituição. 



 85 

formativas, na abordagem de conteúdos que concorram para a formação 

do educando do Ensino Superior (ANEXO B – PROJETO PEDAGÓGICO 

DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR, 2010, p. 2). 

Como objetivo, pretendeu-se: “Proporcionar estudos articuladores de 

elementos teóricos e práticos contextualizados que atendam às necessidades de 

avaliação, revisão e reformulação dos processos educativos do Ensino Superior” 

(ANEXO B – PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR, 2010, p. 2). 

As atividades acadêmicas desse curso foram desenvolvidas no decorrer dos 

módulos apresentados a seguir, sob as perspectivas formativas anunciadas em suas 

ementas. 

Epistemologia e Educação 

Análise e discussão dos fundamentos epistemológicos das ciências 

humanas no contexto dos princípios epistemológicos e metodológicos e 

suas relações com a problemática da fundamentação da prática docente 

no ensino superior; bem como, avaliação dos fundamentos e das 

atitudes filosóficas, das tendências e dos debates atuais sobre a 

problemática científica e sua repercussão na prática docente 

contemporânea. 

Psicologia e Educação 

Análise e discussão acerca de correntes epistemológicas da Psicologia e 

das concepções propagadas por elas, com enfoque nos desdobramentos 

dessas concepções sobre a produção teórica da Educação e as práticas 

educacionais idealizadas e vigentes; bem como, reflexão sobre as 

dificuldades e as possibilidades para a formação do profissional-cidadão 

crítico e reflexivo a partir dos referenciais sustentados por tais correntes 

epistemológicas. 

Didática e Tendências Pedagógicas no Ensino Superior: 

construindo uma identidade pedagógica 

Análise e discussão do papel pedagógico do professor do Ensino 

Superior no atual contexto, à luz das tendências pedagógicas, refletindo 

o papel do ensino e da docência, analisando o conceito de Didática, 

planejamento e estratégias de ensino-aprendizagem. 

Avaliação da Aprendizagem no Ensino Superior 

Análise e discussão sobre concepções de avaliação, avaliação da 

aprendizagem e suas funções e finalidades da avaliação no contexto do 

Ensino Superior, com a articulação entre aquelas apresentadas pela 

literatura vinculada à teoria curricular crítica e as manifestadas pelos 
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envolvidos nas atividades acadêmicas do curso. 

Educação a Distância 

Estudo sobre a educação em consonância com os meios de 

comunicação contemporâneos com foco no aspecto multidimensional 

das práticas de ensino-aprendizagem, mediadas pela tecnologia digital e 

pelo educador em processo contínuo de formação pedagógica e 

tecnológica. 

Projetos e Planejamento Educacionais: concepções teóricas 

Estudo de diferentes concepções e tipologias de projetos e de processos 

de planejamento próprios dos contextos educacionais do Ensino 

Superior. 

Programas de Intervenção no Ensino Superior: ações inclusivas 

Abordagem sobre programas de intervenção no ensino superior, com 

foco nas discussões sobre a questão da inclusão escolar, seus 

fundamentos e implicações, apoiadas nas ideias de estudiosos sobre o 

assunto e nos documentos que trazem os ditames legais em que se 

revelam os interesses e o amparo oferecido pela legislação. 

Comunicação Linguística em Textos Didáticos e Científicos 

Caracterização do discurso didático e científico; referências 

interdiscursivas; recursos argumentativos da enunciação; tipologia 

textual da comunicação científica; efeitos da qualidade linguística nos 

discursos didáticos e científicos. 

Metodologia da Pesquisa Científica: estrutura e normalização de 

trabalhos acadêmicos 

Estudos sobre a metodologia científica como forma de 

instrumentalização para o uso correto da linguagem científica e das 

normas da ABNT durante o processo de produção dos diferentes tipos 

de gêneros textuais acadêmicos. 

Projetos e Planejamento Educacionais: prática 

Atividades práticas sobre projetos e planejamento educacionais 

fundamentadas pelas concepções teóricas estudadas anteriormente, 

subsidiárias dos trabalhos de conclusão de curso. 

Metodologia da Pesquisa Científica: desenvolvimento de projetos 

educacionais 

Estruturação de projetos educacionais definidos pelos grupos de trabalho 

e de planos de ensino definidos individualmente, sob a perspectiva das 

orientações metodológicas estudadas anteriormente, subsidiárias dos 

trabalhos de conclusão de curso (ANEXO B - PROJETO PEDAGÓGICO 

DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR, 2010, p. 4-6, grifo do autor). 

Foram elaborados pelos alunos dois trabalho de conclusão de curso, 

envolvendo as seguintes atividades: 
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- reformulação de um plano de ensino de qualquer das disciplinas 

trabalhadas na graduação, refletindo as construções teórico-práticas 

obtidas no desenrolar do curso – atividade a ser realizada 

individualmente; 

- criação de um plano de intervenção pedagógica, com foco em 

problemas reais destacados pelos alunos, evidenciando uma articulação 

teórico-prática coerente que abarque as diversas temáticas abordadas 

ao longo do curso – atividade a ser realizada por grupos de trabalhos 

instituídos sob a orientação dos professores do curso (ANEXO B –

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR, 2010, p. 9). 

Em ambos os cursos, as atividades acadêmicas foram articuladas de forma a 

favorecer a construção de um referencial de prática profissional mais consciente e menos 

improvisada. Isso significou, no curso de Docência no Ensino Superior, a busca pela 

construção de uma identidade pedagógica que possibilitasse a adoção de práxis9 

pedagógicas, ao invés de práticas pedagógicas reproduzidas sem justificativas. 

Com isso, vislumbrou-se que as mudanças realizadas nos textos curriculares 

pudessem se refletir nas práticas curriculares de maneira efetiva, na medida em que os 

Projetos Pedagógicos de Curso passassem a servir como o instrumento norteador para o 

planejamento e a realização das atividades acadêmicas dos cursos. Esse seria mais um 

aspecto que caracterizou o processo aqui em análise. 

Apresentadas as etapas do Processo de Mudança Curricular no Âmbito das 

Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento específicas e as duas ações 

institucionais complementares a esse processo e enfatizadas alguns dos aspectos que 

caracterizaram os processos em análise, faz-se importante relembrar que o presente 

estudo enfoca o processo de definição e de implementação das Diretrizes Institucionais 

sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas e os desdobramentos 

delas sobre as novas propostas curriculares dos cursos de Licenciatura mantidos pela 

Instituição. Com isso, entende-se importante abordar na sequência as referidas diretrizes. 

                                                
9
  Entende-se por práxis determinadas modalidades de prática marcadas pela intencionalização explícita e 

pela significação teórica, as quais surgem da articulação entre teoria e prática e do contínuo movimento de 
ação-reflexão-ação. Esse entendimento foi construído a partir de Freire (2005; 2001; 1979) e Severino 
(2005). 
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2. 3. 3. Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas 

As Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores 

Especialistas (DIFPIPE) da IESP estudada foram definidas, fundamentalmente, com base 

nas demandas e nas indicações estabelecidas pelos documentos oficiais, 

consubstanciadas pelas indicações da literatura disponível sobre textos e práticas 

curriculares. 

Além de as demandas oficiais deverem ser obrigatoriamente cumpridas na 

composição de propostas curriculares, assim como as destinadas à formação de 

professores, pode-se dizer que os referenciais apontados pelas Resoluções CNE/CP nº 

1/2002 (BRASIL, 2002a) e CNE/CP nº 2/2002 (BRASIL, 2002b) e pelos Pareceres 

CNE/CP nº 9/2001 (BRASIL, 2001a), CNE/CP nº 21/2001 (BRASIL, 2001b), CNE/CP nº 

27/2001 (BRASIL, 2001c), CNE/CP nº 28/2001 (BRASIL, 2001d) e CNE/CES nº 197/2004 

(BRASIL, 2004), nos quais as referidas Resoluções se fundamentam, apresentam 

referenciais bastante compatíveis com referenciais de formação presentes na literatura 

(SANTOS, 2007). 

Pelo exposto, o Grupo de Trabalho das Licenciaturas direcionou seus 

esforços para extrair dos documentos oficiais citados as indicações de cumprimento 

obrigatório a serem incorporadas ao conjunto de DIFPIPE proposto, além de outras com 

cumprimento não obrigatório que pudessem vir a integrá-lo. 

Aqui se evidencia mais um aspecto que caracterizou o Processo de Mudança 

Curricular no Âmbito das Licenciaturas: as DIFPIPE foram definidas com base nas 

demandas e nas indicações estabelecidas pelos documentos oficiais, consubstanciadas 

pelas indicações da literatura disponível sobre textos e práticas curriculares, sendo os 

referenciais apresentados pelos documentos oficiais entendidos como bastante 

compatíveis com referenciais de formação presentes na literatura. 

A partir de indicações oficiais de cumprimento obrigatório e não obrigatório, 

de diretrizes e práticas institucionais e de referenciais presentes na literatura, que 

apresentavam informações importantes para a composição das propostas curriculares 

dos cursos, definiram-se as seguintes DIFPIPE que deveriam ser atendidas: 

I. As propostas curriculares dos cursos de Licenciatura para formação de 

professores especialistas totalizariam o mínimo de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas de 

atividade discente efetiva, conforme definido na Resolução CNE/CP nº 2/2002 (BRASIL, 
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2002b), e não ultrapassariam essa quantidade em mais de 5% (cinco por cento), 

devendo-se rever e adequar esses limites para as Licenciaturas que possibilitem mais de 

uma habilitação, atendendo-se as indicações oficiais específicas. 

II. Os cursos de Licenciatura integralizariam suas cargas horárias em 3 

(três) anos, organizados em 6 (seis) semestres letivos, envolvendo atividades 

acadêmicas presenciais, em ambiente virtual de ensino-aprendizagem e com supervisão 

indireta do docente, conforme anunciado nas Diretrizes Institucionais para Processos de 

Mudança Curricular (2007-2010). 

III. A carga horária totalizada deveria, em consonância com a Resolução 

CNE/CP nº 2/2002 (BRASIL, 2002b), conter 400 (quatrocentas) horas de Prática de 

Ensino; 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado; 200 (duzentas) 

horas de atividades acadêmico-científico-culturais planejadas a serem realizadas pelo 

discente, com base nas definições previstas no Projeto Pedagógico de Curso e/ou em 

documento específico; e as demais 1.800 (um mil e oitocentas) horas destinadas a 

conteúdos curriculares de natureza científico-cultural.  

IV. As atividades de estágio curricular supervisionado seriam, conforme 

disposto na Resolução CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 2002a), programadas para 

realização a partir do 4º (quarto) semestre letivo das matrizes curriculares dos cursos. 

V. O montante de 1.800 (um mil e oitocentas) horas, destinado a conteúdos 

curriculares de natureza científico-cultural, teria sua quinta parte (vinte por cento) utilizada 

em componentes curriculares e/ou atividades acadêmicas focados na formação 

pedagógica, conforme indicado no Parecer CNE/CES nº 197/2004 (BRASIL, 2004). 

VI. As matrizes curriculares deveriam prever componentes curriculares de 

formação pedagógica que tratem de conhecimentos relacionados aos aspectos gerais da 

formação e da prática profissional do professor e de conhecimentos a serem socializados 

por ele na Educação Básica, conforme disposto na Resolução CNE/CP nº 1/2002 

(BRASIL, 2002a). 

VII. As matrizes curriculares dos cursos conteriam os componentes 

curriculares definidos institucionalmente para impulsionar a formação pedagógica inicial 

do professor especialista, pertencentes ou não ao Núcleo de Disciplinas Compartilhadas 

das Licenciaturas (NDCL), no que tange a aspectos gerais e específicos da constituição 

da identidade pedagógica do professor, e outros componentes curriculares que 

abarcassem as demandas formativas postas pelos documentos oficiais e pelos contextos 

concretos de atuação profissional do professor.  

VIII. Os currículos dos cursos contemplariam os eixos articuladores da 
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formação do licenciando e o desenvolvimento das competências necessárias à atuação 

profissional do professor anunciados nos documentos oficiais vigentes sobre formação de 

professores para a Educação Básica. 

IX. As propostas formativas dos cursos seriam anunciadas no Projeto 

Pedagógico de Curso, e esse serviria de instrumento orientador do planejamento e da 

realização das atividades acadêmicas dos cursos, na direção de se fazer com que as 

práticas curriculares ficassem consonantes com os textos curriculares. 

X. As interações entre os sujeitos da aprendizagem, e desses com o meio 

social, seriam tomadas como importantes elementos que concorreriam para o 

desenvolvimento individual do licenciando e para nortear o planejamento e a realização 

de suas atividades acadêmicas, perpassando os textos e as práticas curriculares dos 

cursos. 

XI. As práticas curriculares seriam compatíveis com as indicações mais 

atuais presentes nos documentos oficiais, na literatura vinculada ao tema e com aquelas 

a serem realizadas pelo professor de Educação Básica em sala de aulas – princípio da 

simetria invertida10. 

XII. A gestão do currículo e os referenciais usados para realizá-la, em todas 

as instâncias dos cursos, deveriam viabilizar o desenvolvimento de competências, 

habilidades e conhecimentos no licenciando necessários à sua atuação na Educação 

Básica, levando à concretização da proposta formativa idealizada e formalizada no 

Projeto Pedagógico de Curso. 

XIII. As reformulações de propostas curriculares considerariam, na medida do 

viável, a ampliação e/ou a realocação de carga horária de trabalho discente efetivo em 

atividades na modalidade semipresencial. 

XIV. Os textos curriculares e as práticas curriculares dos cursos deveriam 

contemplar, além das demais diretrizes definidas para o âmbito das Licenciaturas aqui 

retratadas, aquelas definidas no rol de Diretrizes Institucionais para Processos de 

Mudança Curricular, destinadas a nortear o Processo de Mudança Curricular de 

Abrangência Institucional. 

Essas Diretrizes anunciam vários aspectos que perpassam a formulação das 

propostas formativas dos cursos e, portanto, acabam por se configurarem em aspectos 

                                                
10

  Expressão utilizada pelos documentos oficiais para indicar que o professor aprende sua profissão também 
ao vivenciar experiências análogas às que deverão ser desenvolvidas por ele em sala de aula no exercício da 
docência, seja em seu processo de licenciamento, seja em etapas anteriores da sua vida escolar (BRASIL, 
2001a). 
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caracterizadores do processo aqui em análise e por reafirmar outros já destacados, tal 

como os referenciais a serem adotados para o desenvolvimento de práticas curriculares 

apontados pelos itens de IX a XI. 

Além das informações descritas acerca das Diretrizes Institucionais sobre 

Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas (DIFPIPE), a própria proposta 

de disciplinas e de suas alocações ao longo dos semestres se constituíram em elementos 

integrantes das DIFPIPE. 

Nessa perspectiva, os componentes curriculares do Núcleo de Disciplinas 

Compartilhadas das Licenciaturas (NDCL) e as disciplinas de autonomia de cada curso, 

definas pelo GTLA como componentes de existência obrigatória nas matrizes curriculares 

das Licenciaturas em questão, configuraram-se como parte constituinte das DIFPIPE e, 

por conseguinte, também se constituíram como aspectos caracterizadores do PMCAL. 

Esses componentes curriculares foram distribuídos ao longo dos semestres, 

sendo cada um deles alocado em um dos seguintes núcleos formativos11: Formação 

Geral (FG), Formação Pedagógica Geral (FPG), Formação Pedagógica Específica (FPE), 

Prática de Ensino (PRAT) e Estágio Curricular Supervisionado (EST). 

Suas alocações, ao longo dos semestres e nos núcleos formativos, são 

apresentadas a seguir. 

SEMESTRES LETIVOS E SEUS COMPONENTES CURRICULARES 

E M  H O R A

P R E SE N C I A L SU P E R V . M E O

N Ú C L E O D I SC I P L I N A SE M E ST R A L SE M E ST R A L SE M E ST R A L

FPG Aspectos Históricos, Filosóf icos e Sociológicos da Educação 80 0 0 80 66,7

FPG Aspectos Psicológicos da Educação 80 0 0 80 66,7

FG Comunicação e Expressão 40 0 40 80 66,7

FPG Didática Geral 40 0 40 80 66,7

TOTAI S  EM  HORA- AULA  240 0 80 320

TOTAI S  EM  HORA  200,0 0,0 66,7 266,7

266,7

T O T A L  

SE M E ST R A L

Q U A N T I D A D E  D E  A U L A

E M  H O R A - A U L A

1º Semestre

T O T A L  

SE M E ST R A L

 
                                                
11

  Os núcleos formativos foram categorias de classificação definidas no âmbito institucional para favorecer o 
cômputo das cargas horárias do trabalho discente efetivo e, por consequência, a verificação dos mínimos 
estabelecidos para a alocação dos tipos de atividades formativas nas matrizes curriculares propostas e o 
detalhamento das informações sobre as atividades formativas nos Projetos Pedagógicos de Curso.  
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E M  H O R A

P R E SE N C I A L SU P E R V . M E O

N Ú C L E O D I SC I P L I N A SE M E ST R A L SE M E ST R A L SE M E ST R A L

FG M etodologia Cientí f ica 40 0 40 80 66,7

FPG Polít icas Públicas e Legislação Educacionais 40 0 40 80 66,7

0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0

TOTAI S  EM  HORA- AULA  80 0 80 160

TOTAI S  EM  HORA  66,7 0,0 66,7 133,3

2º Semestre

Q U A N T I D A D E  D E  A U L A

T O T A L  

SE M E ST R A L

T O T A L  

SE M E ST R A L

133,3

E M  H O R A - A U L A

 

E M  H O R A

P R E SE N C I A L SU P E R V . M E O

N Ú C L E O D I SC I P L I N A SE M E ST R A L SE M E ST R A L SE M E ST R A L

FPE M etodologia de Ensino em Específ ica 80 0 0 80 66,7

0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0

TOTAI S  EM  HORA- AULA  80 0 0 80

TOTAI S  EM  HORA  66,7 0,0 0,0 66,7

3º Semestre

Q U A N T I D A D E  D E  A U L A

E M  H O R A - A U L A

T O T A L  

SE M E ST R A L

66,7

T O T A L  

SE M E ST R A L

 

E M  H O R A

P R E SE N C I A L SU P E R V . M E O

N Ú C L E O D I SC I P L I N A SE M E ST R A L SE M E ST R A L SE M E ST R A L

PRAT Planejamento e Projetos Educacionais 40 20 0 60 50,0

PRAT Orientações Cientí f ico-Pedagógicas e Supervisão de Estágio I 40 0 0 40 33,3

EST Estágio Supervisionado em Específ ica I 0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0

TOTAI S  EM  HORA- AULA  80 20 0 100

TOTAI S  EM  HORA  66,7 16,7 0,0 83,3

83,3

Q U A N T I D A D E  D E  A U L A

E M  H O R A - A U L A

T O T A L  

SE M E ST R A L

T O T A L  

SE M E ST R A L

4º Semestre
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E M  H O R A

P R E SE N C I A L SU P E R V . M E O

N Ú C L E O D I SC I P L I N A SE M E ST R A L SE M E ST R A L SE M E ST R A L

FG Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 40 20 0 60 50,0

PRAT Orientações Cientí f ico-Pedagógicas e Supervisão de Estágio II 40 0 0 40 33,3

EST Estágio Supervisionado em Específ ica II 0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0

TOTAI S  EM  HORA- AULA  80 20 0 100

TOTAI S  EM  HORA  66,7 16,7 0,0 83,3

T O T A L  

SE M E ST R A L

Q U A N T I D A D E  D E  A U L A

E M  H O R A - A U L A

83,3

5º Semestre

T O T A L  

SE M E ST R A L

 

E M  H O R A

P R E SE N C I A L SU P E R V . M E O

N Ú C L E O D I SC I P L I N A SE M E ST R A L SE M E ST R A L SE M E ST R A L

PRAT Orientações Cientí f ico-Pedagógicas e Supervisão de Estágio III 40 0 0 40 33,3

EST Estágio Supervisionado em Específ ica III 0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0

TOTAI S  EM  HORA- AULA  40 0 0 40

TOTAI S  EM  HORA  33,3 0,0 0,0 33,3

33,3

Q U A N T I D A D E  D E  A U L A

E M  H O R A - A U L A

T O T A L  

SE M E ST R A L

T O T A L  

SE M E ST R A L

6º Semestre

 

A partir da definição dos componentes curriculares e de suas alocações ao 

longo dos 6 (seis) semestres previstos para integralização dos cursos de Licenciatura 

com ênfase em áreas específicas dos conhecimento, o Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas Ampliado (GTLA) definiu os principais objetivos vinculados a cada um dos 

componentes previstos, exceto para os relativos aos estágios curriculares 

supervisionados, que também se constituíram em elementos constituintes das DIFPIPE e 

em aspectos caracterizadores do processo em estudo. 

Esses objetivos foram definidos a partir das informações consolidadas no 

documento compilado nas 1ª e 3ª etapas do Processo de Mudança Curricular no Âmbito 

das Licenciaturas, que tratou das demandas oficiais sobre a formação pedagógica Inicial 

de professores. A existência de um documento compilado por membros da comunidade 
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interna da Instituição acerca das demandas oficiais sobre FPIPE configurou-se em outro 

aspecto caracterizador do processo. 

Os referidos componentes curriculares e seus respectivos objetivos principais 

propostos pelo GTLA são explicitados a seguir. 

Aspectos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação 

 Apresentar os contextos histórico, filosófico e sociológico que envolvem a 

Educação, auxiliando na compreensão dos fenômenos da educação 

contemporânea, subsidiando uma leitura crítica e reflexiva; 

 Favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual; 

 Reconhecer a Educação como um fato cultural. 

 Reconhecer a diversidade humana, buscando superar preconceitos e 

favorecer a melhoria das interações sociais e interpessoais. 

Aspectos Psicológicos da Educação 

 Compreender os processos de desenvolvimento e de aprendizagem do 

sujeito na sua relação com a cultura, reconhecendo as características que 

lhes são inerentes, a partir de diferentes vertentes teóricas; 

 Possibilitar uma análise crítica das práticas educativas presentes no 

contexto escolar; 

 Favorecer a construção profissional do licenciando. 

Didática Geral 

 Apresentar as diferentes correntes pedagógicas; 

 Construir um referencial de organização e de desenvolvimento dos 

processos educacionais escolares; 

 Auxiliar na apropriação de elementos constituintes da prática docente. 

 Reconhecer a diversidade humana, buscando superar preconceitos e 

favorecer a melhoria das interações sociais e interpessoais. 
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Comunicação e Expressão 

 Contribuir para o aperfeiçoamento de capacidades relativas à 

interpretação, à leitura crítica e à produção de texto. 

Metodologia Científica 

 Apresentar as abordagens e os métodos de pesquisa nas diferentes áreas 

do conhecimento; 

 Subsidiar a elaboração de textos científicos, considerando as normas 

técnicas vigentes. 

Metodologia Científica 

 Conhecer as políticas públicas e os dispositivos legais educacionais e 

possibilitar sua leitura crítica; 

 Reconhecer as dimensões ética e étnico-culturais presentes nas políticas 

públicas e legislação educacional, possibilitando uma prática docente 

solidária e transformadora. 

Metodologia Científica 

 Possibilitar a apropriação de métodos de ensino específicos da área de 

formação, viabilizando um planejamento de ações educativas que 

considerem os aspectos concretos dos contextos educacionais. 

Metodologia Científica 

 Vivenciar a análise e a construção de projetos educacionais, articulando 

conhecimentos introduzidos pelas disciplinas do núcleo de formação 

pedagógica; 

 Proporcionar espaço de discussão, de reflexão e de construção de projetos 

educacionais em grupo multidisciplinar de licenciandos, reproduzindo 

momentos de planejamento de ações educativas tal como se espera que 

ocorra nas unidades escolares. 
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Metodologia Científica 

 Viabilizar reflexões teórico-práticas sobre as vivências de estágio, 

propiciando a construção de possíveis propostas de intervenção didático-

pedagógica; 

 Possibilitar a discussão, a reflexão e a apropriação de conhecimentos 

específicos da área de formação e sobre o ensino dos mesmos. 

Conforme já indicado, os componentes curriculares que compuseram o NDCL 

e os demais de existência obrigatória, definidos pelo GTLA, foram distribuídos em 

núcleos formativos, abarcando parte das cargas horárias de cada curso de Licenciatura 

em questão. As cargas horárias alocadas e os respectivos percentuais referentes às 

disciplinas do NDCL e às demais de existência obrigatória estão dispostos no quadro 

abaixo. 

QUADRO 2  ‒  Distribuição dos componentes curriculares por núcleo formativo no que se 

refere ao Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas e às 

disciplinas não compartilhadas obrigatórias
12

 

FORM AÇÃO GERAL

FORM AÇÃO ESPECÍFICA

FORM AÇÃO PEDAGÓGICA GERAL

FORM AÇÃO PEDAGÓGICA ESPECÍFICA

PRÁTICA DE ENSINO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

ATIVIDADES COM PLEM ENTARES

TOTA IS  

0,0% 0,0%

9,5%

12,9% 10,0% 2,4%

666,7       100,0% 23,8%

-                     

51,6%

22,5% 5,4%

14,8%

27,5%

-                     0,0% 0,0%

150,0               

10,2%

3,7%66,7                 

266,7              

PER C EN TU A L C A LC U LA D O

40,0%

 SOB R E 2 .8 0 0  HOR A S

-                     0,0% 0,0% 0,0%0,0%

183,3               35,5%

SOB R E N D C L +  OB R IGA TÓR IA S

6,5%

HOR A S
( - )  PR A T, EST  e 

A C
TOTA L

( - )  PR A T, EST  e 

A C
TOTA L

PER C EN TU A L C A LC U LA D O

 

Com base nesse quadro, ao se tomar como referência a carga horária 

totalizada com o NDCL e os demais componentes curriculares previstos pelo GTLA, 

                                                
12

  Quadro criado pelo pesquisador para socializar as informações coletadas em relatórios analíticos da IESP 
estudada. 
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pode-se dizer que 50% (cinquenta por cento) destina-se à Formação Pedagógica, 22,5% 

(vinte e dois e meio por cento) à Prática de Ensino e 27,5% (vinte e sete e meio por 

cento) à Formação Geral. De acordo com o enfoque assumido no PMCAL, a Formação 

Específica não foi contemplada no conjunto de DIFPIPE, não aparecendo nenhuma carga 

horária alocada nesse núcleo formativo. 

Quando se toma como base a carga horária mínima definida oficialmente 

para os cursos de Licenciatura, assumida com variação máxima de até 5% (cinco por 

cento), focando as 1.800 (um mil e oitocentas) horas destinadas a conteúdos curriculares 

de natureza científico-cultural, tem-se aproximadamente 18,5% (cento e oitenta e cinco 

décimos por cento) destinados à Formação Pedagógica. Com isso, os componentes 

definidos pelas DIFPIPE totalizam quase a quinta parte das 1.800 (um mil e oitocentas) 

horas, conforme preconizado pelos documentos oficiais. 

No tocante aos eixos articuladores indicados no artigo 11 da Resolução 

CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 2002a), os que devem basear a organização da matriz 

curricular de cursos de Licenciatura com ênfase em áreas do conhecimento específicas, 

o Núcleo de Disciplinas Compartilhadas e as demais disciplinas de existência obrigatória 

definidas pelas DIFPIPE parecem contemplar todos eles, na medida em que perpassam: 

- diferentes âmbitos do conhecimento profissional; 

- aspectos da interação e da comunicação; 

- o desenvolvimento da autonomia intelectual dos licenciandos; 

- iniciativas e ações sob a perspectiva da disciplinaridade e da 

interdisciplinaridade; 

- a articulação entre a formação comum e a específica; 

- a articulação entre os conhecimentos a serem ensinados e os 

conhecimentos que fundamentam as ações educativas; 

- a articulação entre teoria e prática. 

Apresentados os aspectos considerados mais relevantes sobre o Processo 

Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento 

específicas e sobre o Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, do 

qual o primeiro se desdobrou, faz-se necessário abordar alguns dos resultados obtidos 

com vistas aos principais objetivos traçados para o processo de mudança em análise. 
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2. 3. 4. Alguns resultados obtidos 

Nessa altura da descrição do processo de mudança curricular em enfoque, 

entende-se pertinente serem abordados alguns dos resultados obtidos com sua 

realização: aqueles relacionados aos objetivos estabelecidos para nortear o Processo de 

Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas. 

Com esse movimento de verificação dos resultados, pode-se apurar, além do 

atendimento ou não dos objetivos definidos, algo sobre a pertinência e/ou a adequação 

das escolhas institucionais realizadas na gestão educacional imbricada com o processo 

de mudança. 

No tocante à criação de diretrizes institucionais e de processos acadêmicos 

no âmbito das Licenciaturas em questão, pelo exposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 desse 

documento, pode-se afirmar que esses objetivos foram alcançados com considerável 

nível de qualidade. 

Por um lado, isso pode ser afirmado na medida em que as DIFPIPE 

consolidaram vários aspectos a serem considerados nos processos formativos vinculados 

a elas e que se configuraram em um elemento norteador desses processos; por outro, 

porque a própria forma de se realizar a mudança curricular se configurou como uma 

criação de um processo acadêmico que poderia passar a orientar atividades equivalentes 

envolvendo os cursos de Licenciatura ou as atividades internas de seus colegiados. 

Ainda, outros processos acadêmicos anunciados, mas não detalhados por 

esta pesquisa, foram criados ou ajustados para atender à gestão acadêmica, seja no 

âmbito do Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas (NDCL) e/ou da Vice-

reitoria Acadêmica sobre os cursos de Licenciatura com ênfase em áreas do 

conhecimento específicas. 

No que se refere à adequação das matrizes curriculares quanto à 

integralização das cargas horárias dos cursos, pode-se afirmar que o objetivo foi atingido. 

Isso pode ser verificado ao se analisar os dois próximos quadros – QUADRO 3 e 

QUADRO 4 –, que se referem às matrizes curriculares antes da mudança curricular e 

após sua finalização, com cargas horárias expressas em horas. 

Em ambos, além das cargas horárias totais, estão computadas as cargas 

horárias alocadas em cada núcleo formativo e os percentuais em relação à carga horária 

total do curso e à carga horária destinada a conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural. 
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Vale relembrar que essa última carga horária é calculada com o somatório 

das cargas horárias dos seguintes núcleos formativos: Formação Geral (FG), Formação 

Específica (FE), Formação Pedagógica Geral (FPG) e Formação Pedagógica Específica 

(FPE). Em outras palavras, descontam-se, da carga horária total do curso, as cargas 

horárias alocadas nos núcleos formativos Prática de Ensino (PRAT), Estágio Curricular 

Supervisionado (EST) e Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AC). 

O quadro divulgado abaixo traz as cargas horárias existentes antes de 2009, 

quando foram implantadas as novas matrizes curriculares criadas no processo de 

mudança curricular em estudo. 

QUADRO 3  ‒  Cargas horárias dos cursos de Licenciatura antes da implantação das 

matrizes curriculares de 2009 
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C.H. 27,0        1.431,0 135,0     27,0        162,0     --- 300,0     300,0     150,0     2.370,0 

% 1,1% 60,4% 5,7% 1,1% 6,8% 10,0% 12,7% 12,7% 6,3% 100,0%

C.H. 324,0     1.134,0 162,0     54,0        216,0     --- 300,0     300,0     150,0     2.424,0 

% 13,4% 46,8% 6,7% 2,2% 8,9% 12,9% 12,4% 12,4% 6,2% 100,0%

C.H. 360,0     720,0     180,0     120,0     300,0     --- 300,0     300,0     150,0     2.130,0 

% 16,9% 33,8% 8,5% 5,6% 14,1% 21,7% 14,1% 14,1% 7,0% 100,0%

C.H. 216,0     1.161,0 189,0     54,0        243,0     --- 300,0     300,0     157,5     2.377,5 

% 9,1% 48,8% 7,9% 2,3% 10,2% 15,0% 12,6% 12,6% 6,6% 100,0%

C.H. 135,0     1.107,0 162,0     54,0        216,0     --- 300,0     300,0     150,0     2.208,0 

% 6,1% 50,1% 7,3% 2,4% 9,8% 14,8% 13,6% 13,6% 6,8% 100,0%

C.H. -           1.350,0 162,0     162,0     324,0     --- 300,0     337,5     150,0     2.461,5 

% 0,0% 54,8% 6,6% 6,6% 13,2% 19,4% 12,2% 13,7% 6,1% 100,0%

C.H. 81,0        1.080,0 135,0     162,0     297,0     --- 300,0     300,0     150,0     2.208,0 

% 3,7% 48,9% 6,1% 7,3% 13,5% 20,4% 13,6% 13,6% 6,8% 100,0%

C.H. 351,0     918,0     135,0     108,0     243,0     --- 162,0     300,0     150,0     2.124,0 

% 16,5% 43,2% 6,4% 5,1% 11,4% 16,1% 7,6% 14,1% 7,1% 100,0%
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Com pode ser observado no QUADRO 3, antes da mudança curricular de 

2009, nenhum dos cursos de Licenciatura da IESP atingia a carga horária mínima de 
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2.800 (duas mil e oitocentas) horas exigidas pelos órgãos oficiais. Isso se passava 

porque as quantidades de horas-aula das atividades acadêmicas computadas eram 

tomadas como equivalentes a quantidades em horas, como se os 45 (quarenta e cinco) 

minutos da hora-aula fossem equivalentes a 1 (uma) hora (sessenta minutos). 

Ainda, embora dois dos oito cursos atingissem os 20% (vinte por cento) – 

quinta parte – da carga horária destinada a conteúdos curriculares de natureza científico-

culturais, nenhum deles atingiria esse percentual ao se considerar as 1.800 (um mil e 

oitocentas) horas necessárias para cumprir a legislação vigente. 

Após a implantação das novas matrizes curriculares das Licenciaturas em 

2009, a distribuição da carga horária total dos cursos e seus respectivos percentuais 

passaram a ter uma nova configuração, conforme expresso no quadro abaixo. 

QUADRO 4  ‒  Cargas horárias dos cursos de Licenciatura a partir da implantação 

das matrizes curriculares de 200913 
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C.H. 183,3     1.250,0 283,3     100,0     383,3     --- 400,0     400,0     200,0     2.816,7 

% 6,5% 44,4% 10,1% 3,6% 13,6% 21,1% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 483,3     1.183,3 266,7     166,7     433,3     --- 400,0     400,0     200,0     3.100,0 

% 15,6% 38,2% 8,6% 5,4% 14,0% 20,6% 12,9% 12,9% 6,5% 100,0%

C.H. 466,7     933,3     316,7     100,0     416,7     --- 400,0     400,0     200,0     2.816,7 

% 16,6% 33,1% 11,2% 3,6% 14,8% 22,9% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 183,3     1.233,3 266,7     133,3     400,0     --- 400,0     400,0     200,0     2.816,7 

% 6,5% 43,8% 9,5% 4,7% 14,2% 22,0% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 183,3     1.266,7 266,7     100,0     366,7     --- 400,0     400,0     200,0     2.816,7 

% 6,5% 45,0% 9,5% 3,6% 13,0% 20,2% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 183,3     1.233,3 266,7     133,3     400,0     --- 400,0     400,0     200,0     2.816,7 

% 6,5% 43,8% 9,5% 4,7% 14,2% 22,0% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 283,3     1.200,0 266,7     100,0     366,7     --- 400,0     400,0     200,0     2.850,0 

% 9,9% 42,1% 9,4% 3,5% 12,9% 19,8% 14,0% 14,0% 7,0% 100,0%

C.H. 550,0     866,7     266,7     133,3     400,0     --- 416,7     400,0     200,0     2.833,3 

% 19,4% 30,6% 9,4% 4,7% 14,1% 22,0% 14,7% 14,1% 7,1% 100,0%
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13 

 Quadro criado pelo pesquisador para socializar o resultado das análises feitas sobre as matrizes 
curriculares dos cursos de Licenciatura investigados durante a análise documental.
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Pelo exposto no QUADRO 4, todos os cursos passaram a satisfazer a 

exigência oficial, incorporadas às DIFPIPE, quanto: à carga horária total mínima de 2.800 

(duas mil e oitocentas) horas; à alocação de cargas horárias em núcleos formativos 

específicos, como Prática de Ensino, Estágio Curricular Supervisionado e Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais; e ao percentual a ser atingido no âmbito dos conteúdos 

de natureza científico-culturais, equivalente à quinta parte desses conteúdos, que 

deveriam ser destinados à formação pedagógica. 

Com relação ao limite de 5% (cinco por cento) sobre a carga horária mínima 

definida oficialmente, estipulado pela Instituição, somente o curso de Ciências Biológicas 

deixou de atendê-lo. Isso ocorreu devido a uma realidade preexistente no curso, que foi 

justificada por sua coordenação como algo necessário para se garantir a boa qualidade 

da formação acadêmica do egresso. Diante das argumentações apresentadas, essa 

exceção foi autorizada pela Vice-reitoria Acadêmica. 

Sobre os aspectos relativos à atualização e modernização dos textos 

curriculares e das práticas curriculares e à melhoria dos processos formativos, vale 

relembrar que o espectro dessa pesquisa abrange o processo de mudança curricular 

desde suas discussões introdutórias até o início da implantação das matrizes 

curriculares, formuladas a partir da DIFPIPE, que ocorreu no 1º (primeiro) semestre de 

2009.  

Assim sendo, com o levantamento de dados realizado na análise documental 

não será possível a verificação de mudanças das práticas curriculares efetivas, visto que 

a pesquisa esteve delimitada ao processo de formulação, aprovação e início da 

implantação das propostas formativas, circunscrita à formação pedagógica inicial do 

professor especialista (FPIPE).  

Como a pesquisa está circunscrita à FPIPE, não se pode, também, mensurar 

os impactos da mudança curricular gerados com a redução do percentual de carga 

horária destinada à formação específica dos professores especialistas. Nem mesmo se 

pode inferir como foram as discussões dos colegiados de curso na direção de se evitar o 

comprometimento da formação acadêmica dos egressos com essa redução – 

verificações possíveis somente com a realização de outras pesquisas. Pelo exposto, os 

resultados aqui apresentados se referem aos textos curriculares. 

Nessa direção, pode-se dizer que houve movimento de atualização e 

modernização no que diz respeito à modalidade de realização das atividades 

acadêmicas, ao serem previstas cargas horárias de formação alocadas em atividades 

não presenciais, com e sem acompanhamento direto do docente – respectivamente, 
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atividades acadêmicas em ambiente virtual de ensino e de aprendizagem e atividades 

acadêmicas com supervisão indireta –, conforme caracterização feita anteriormente. 

A IESP estudada entendeu que as atividades acadêmicas em ambiente virtual 

de ensino e de aprendizagem se caracterizaram em uma modernização de proposta 

formativa, porque, na sociedade do conhecimento, os meios digitais concorrem para as 

ações de: atualização e aquisição de novos conhecimentos, formação continuada e 

interação entre profissionais e pesquisadores em redes sociais usadas para construção e 

disseminação de conhecimento. 

Essa compreensão parece assertiva ao se considerar as bases teóricas 

usadas pela Instituição na composição de sua argumentação sobre o tema, também 

utilizadas para compor as discussões teóricas apresentadas no capítulo 4 deste trabalho 

de pesquisa. 

Com a implantação desse tipo de atividade acadêmica, passou-se a prever e 

a computar o trabalho discente efetivo, utilizando-se como base as definições oficiais 

extraídas dos artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES nº 3/2007 (BRASIL, 2007b), 

realizado dentro e fora da sala de aula pelo licenciando. No cômputo das atividades não 

presenciais – a distância – foi respeitado o limite de 20% (vinte por cento) de atividades 

acadêmicas nessa modalidade de ensino.  

Com a inclusão dessa modalidade de atividade acadêmica, tem-se, ainda, 

atingido mais um objetivo traçado para o processo de mudança curricular no âmbito das 

Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento específicas: a implantação de 

atividades não presenciais, com utilização de ambiente virtual de ensino e de 

aprendizagem. 

No entanto, a alocação de atividades acadêmicas na modalidade não 

presencial de ensino corresponde a pouco mais de 9% (nove por cento), ao se considerar 

a média de alocação entre os cursos. Essa marca percentual fica aquém da expectativa 

da IESP estudada, que pretendia se aproximar do limite estabelecidos por documentos 

oficiais de 20% (vinte por cento), ficando mais próximo dessa marca o curso de Ciências 

Biológicas e o mais distante o curso de Química. 

Vale ressaltar que os percentuais de atividades não presenciais, usadas para 

comparação, são aqueles calculados em relação ao saldo resultante da dedução das 

cargas horárias de Estágio Curricular Supervisionado e de Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais do total de carga horária total curso. 

Isso resultou do entendimento de que o limite estabelecido por documentos 

oficiais não deveria considerar os valores deduzidos, tendo-se em vista que somente 
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esses dois núcleos formativos de componentes curriculares já somariam mais de 20% 

(vinte por cento) da carga horária total do curso, sendo suas atividades eminentemente 

não presenciais ou, pelo menos boa parte delas, realizadas fora da Instituição. 

Essas últimas afirmações sobre a implantação das atividades não presenciais 

estão apoiadas nos dados sintetizados no QUADRO 5, expresso em horas-aula. 

QUADRO 5  ‒  Cargas horárias dos cursos de Licenciatura referentes às atividades e 

às modalidades formativas após a implantação das matrizes 

curriculares de 200914 
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C.H. 2.400         100             160             260             --- 480             240             3.380         

% 71,0% 3,0% 4,7% 7,7% 9,8% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 2.600         60                340             400             --- 480             240             3.720         

% 69,9% 1,6% 9,1% 10,8% 13,3% 12,9% 6,5% 100,0%

C.H. 2.440         40                180             220             --- 480             240             3.360         

% 72,6% 1,2% 5,4% 6,5% 8,3% 14,3% 7,1% 100,0%

C.H. 2.440         60                160             220             --- 480             240             3.380         

% 72,2% 1,8% 4,7% 6,5% 8,3% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 2.400         100             160             260             --- 480             240             3.380         

% 71,0% 3,0% 4,7% 7,7% 9,8% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 2.400         60                200             260             --- 480             240             3.380         

% 71,0% 1,8% 5,9% 7,7% 9,8% 14,2% 7,1% 100,0%

C.H. 2.480         60                160             220             --- 480             240             3.420         

% 72,5% 1,8% 4,7% 6,4% 8,1% 14,0% 7,0% 100,0%

C.H. 2.480         40                160             180             --- 480             240             3.400         

% 72,9% 1,2% 4,7% 5,9% 6,8% 14,1% 7,1% 100,0%

C.H. 600             40                160             200             --- 480             240             1.520         

% 39,5% 2,6% 10,5% 13,2% 25,0% 31,6% 15,8% 100,0%

MÉDIA DO GRUPO DE CURSO 71,6% 1,9% 5,5% 7,4% 9,3% 14,0% 7,0% 100,0%
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Artes Visuais

Ciências Biológicas

Geografia

História

Letras

Matemática

Educação Física

CARGAS HORÁRIAS EM HORA-AULA

Química

DIFPIPE

Observação: As atividades não-presenciais da IES são desenvolvidas de duas formas: (*)de supervisão indireta - sem custo para a

Instituição - e (**)com metodologia de ensino online (MEO) - com custo para a Instituição. (***) No processo de reforma das matrizes

curriculares, os 20% (vinte por cento) em Ensino a Distância (EaD), permitidos pela legislação vigente, foram consideradas tanto as

cargas horárias que envolviam a utilização de ambiente virtual de ensino e de aprendizagem quanto as que são realizadas pelo aluno

em atividades extra-classe, com acompanhamento indireto do professor titular da disciplina.
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Também no que cerne ao movimento de atualização e modernização dos 

textos curriculares, entende-se que as atividades acadêmicas com supervisão indireta, 

assim como as desenvolvidas em ambiente virtual, podem ser consideradas como parte 

desse movimento, uma vez que se passa a incentivar a realização de atividades 

formativas pelo alunado de forma mais autônoma, embora mantido o acompanhamento 

do docente, pré e pós-atividade. 

Contudo, ambas as formas de realização das atividades acadêmicas não 

presenciais, incorporadas às propostas e às matrizes curriculares dos cursos, ficaram 

mais circunscritas ao NDCL. Como situações de exceção, com alocação de carga horária 

de Formação Específica, têm-se os cursos de Artes Visuais e de História, utilizando 60 

(sessenta) horas-aula em atividades acadêmicas de supervisão indireta, além do alocado 

no NDCL, e o curso de Ciências Biológicas, utilizando 180 (cento e oitenta) horas-aula 

para além do NDCL. 

Os baixos percentuais de atividades não presenciais alcançados e a alocação 

dessa modalidade predominantemente no NDCL podem ter ocorrido devido ao fato de as 

2.800 (duas mil e oitocentas) horas, carga horária a ser integralizada pelas Licenciaturas 

com ênfase em áreas do conhecimento específicas, terem de ser suficientes para 

abordar todo o conhecimento necessário à formação do professor especialista, incluindo 

o Estágio Curricular Supervisionado e as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. 

Embora essa seja a quantidade de horas mínima estipulada em documentos oficiais, por 

questões de custo e de competitividade frente às outras IESP, a Instituição estudada 

optou por não excedê-la em mais de 5% (cinco por cento). 

Ainda assim, as atividades acadêmicas com supervisão indireta, que já eram 

uma realidade consolidada nos cursos da Instituição, a partir do Processo de Mudança 

Curricular de Abrangência Institucional, passaram a ser uma forma de prática educativa 

formalmente institucionalizada. 

Em decorrência disso, tornaram-se elementos de atenção no planejamento 

das atividades formativas das disciplinas e passaram a ser descritas nos Planos de 

Ensino das disciplinas em que eram previstas, mesmo quando o tempo destinado a 

essas atividades não era utilizado no cômputo do trabalho discente efetivo.  

Segundo as escolhas institucionais e as Diretrizes Institucionais para 

Processos de Mudança Curricular (DIPMC), o planejamento dessas atividades 

envolveriam os vários docentes das disciplinas que as abarcavam e, ainda, docentes de 

outras disciplinas que pudessem contribuir para a idealização e a estruturação das 

atividades formativas a serem realizadas pelos discentes e/ou pudessem aproveitar os 
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resultados dessas atividades nas discussões dos componentes curriculares sob sua 

responsabilidade. 

Essa forma prevista de realizar o planejamento das atividades formativas dos 

componentes curriculares, efetivamente empregada no âmbito das atividades vinculadas 

ao NDCL, aponta uma possibilidade de se obter melhoria dos processos formativos – um 

dos objetivos definidos para o processo de mudança curricular em análise. 

Vale ressaltar que essa forma de realizar o planejamento, envolvendo 

docentes alocados nos diversos cursos, surgiu de maneira mais consistente e sistemática 

na Instituição com o processo de mudança curricular de abrangência institucional iniciado 

em 2007, o que se configurou como um aspecto caracterizador marcante e importante 

dos processos em análise. 

Todavia, como o processo formativo envolve o currículo de cada curso em 

sua totalidade – textos curriculares, práticas curriculares e outros elementos com ele 

imbricados – e o verdadeiro valor do currículo só poder ser apurado no real efeito que 

produz – a qualidade da formação obtida pelo egresso –, não se pode garantir com os 

dados obtidos nessa pesquisa se houve melhoria nos processos formativos após a 

mudança curricular realizada. Embora a literatura indique que, a depender da forma como 

é feito, o planejamento das ações educativas pode produzir melhorias nos processos 

educacionais. 

O mesmo se passa no tocante à incorporação de práticas pedagógicas mais 

atuais, uma das vias de atualização e modernização dos textos e práticas curriculares e 

de obtenção de melhoria nos processos formativos, um dos aspectos caracterizadores 

destacado anteriormente. 

Nos Planos de Ensino (PE) das disciplinas do NDCL, foi possível identificar a 

previsão de estratégias pedagógicas mais interativas e com maior participação ativa dos 

alunos no desenvolvimento das atividades acadêmicas das disciplinas. Algumas delas 

foram anunciadas tanto para atividades de sala de aula quanto para as que seriam 

desenvolvidas em ambiente virtual de ensino e aprendizagem. 

Entre as estratégias anunciadas estavam: discussões sobre temáticas com 

preparação prévia por parte dos alunos, seminários, rodas de conversa, dinâmicas de 

grupo, discussão de casos educacionais concretos, realização de pesquisas 

bibliográficas, debate e análise de filmes, visitas técnicas, participação em eventos 

científicos, construção de textos coletivos e participação em fóruns de pesquisa. 

Sobre o aspecto melhoria dos processos formativos, ainda no que tange à 

composição das propostas formativas, formalizadas nos textos curriculares, pode-se dizer 
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que ela foi um dos focos das discussões desde a composição do NDCL até a elaboração 

dos Planos de Ensino de suas disciplinas, perpassando diversas etapas do processo 

descritas anteriormente.  

Entretanto, conforme indicado há pouco, o real efeito da melhoria do texto 

curricular só poderia ser visto na formação obtida pelo egresso, sobretudo na 

comparação entre egressos que passaram por processos formativos norteados por 

propostas anteriores e a aqui estudada. Como essas dimensões do fenômeno não foram 

exploradas por esta pesquisa, será possível somente tratar da melhoria das propostas 

curriculares norteadoras dos processos formativos. 

Ainda, faz-se importante destacar que, além de ligada a outros aspectos, a 

obtenção de melhoria dos processos formativos do professor especialista esteve 

vinculada ao outro objetivo do processo de mudança em estudo: a criação e/ou o 

fortalecimento da identidade profissional de professor. 

Sob essa perspectiva, entende-se que a implantação das DIFPIPE e das 

decorrentes matrizes curriculares gerou resultados positivos relacionados a esses dois 

objetivos – um aspecto caracterizador marcante e importante do PMCAL. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que houve uma ampliação, em todos os 

cursos, nos percentuais relativos à Formação Pedagógica Geral (FPG), sobre a carga 

horária total do curso, com a implantação das matrizes curriculares em 2009, em 

comparação com as suas antecessoras, conforme as informações apresentadas no 

QUADRO 6, com alguns aspectos aqui descritos pelo pesquisador. 

Em média, nesse núcleo formativo, percebe-se um aumento de 2,7% (vinte e 

sete décimos por cento) em relação ao praticado antes de 2009. O curso com maior 

aumento foi Artes Visuais, com 4,4% (quarenta e quatro décimos por cento), e com 

menor foi Geografia com 1,5% (quinze décimos por cento). 

Ao se analisarem conjuntamente a Formação Pedagógica Geral (FPG), 

Formação Pedagógica Específica (FPE) e a Prática de Ensino (PRAT), os núcleos 

formativos que abarcam, se não na totalidade, boa parte das atividades acadêmicas 

destinadas à formação pedagógica inicial do professor especialista, identifica-se um 

aumento médio entre os cursos de 4,3% (quarenta e três décimos por cento), 

comparando os percentuais sobre as cargas horárias das matrizes curriculares antes e 

após o processo de mudança em questão. 

Somente o curso de Matemática apresentou redução no percentual de 

Formação Pedagógica (FPG+FPE), embora a diferença apurada seja de 0,6% (seis 

décimos por cento). Por outro lado, percebe-se uma migração de percentual da 
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Formação Pedagógica Específica para a Formação Pedagógica Geral. Essa migração 

também pode ser percebida nos cursos de Educação Física, Letras e Química, sendo 

esse último o que apresenta menor percentual. 

QUADRO 6  ‒  Percentuais sobre as cargas horárias dos cursos de Licenciatura e 

comparativos entre antes e após a implantação das matrizes 

curriculares de 200915 
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ANTES 1,1% 60,4% 5,7% 1,1% 6,8% 10,0% 12,7% 12,7% 6,3% 100,0%

APÓS 6,5% 44,4% 10,1% 3,6% 13,6% 21,1% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

DIFERENÇA 5,4% -16,0% 4,4% 2,4% 6,8% 11,1% 1,5% 1,5% 0,8% ---

ANTES 13,4% 46,8% 6,7% 2,2% 8,9% 12,9% 12,4% 12,4% 6,2% 100,0%

APÓS 15,6% 38,2% 8,6% 5,4% 14,0% 20,6% 12,9% 12,9% 6,5% 100,0%

DIFERENÇA 2,2% -8,6% 1,9% 3,1% 5,1% 7,7% 0,5% 0,5% 0,3% ---

ANTES 16,9% 33,8% 8,5% 5,6% 14,1% 21,7% 14,1% 14,1% 7,0% 100,0%

APÓS 16,6% 33,1% 11,2% 3,6% 14,8% 22,9% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

DIFERENÇA -0,3% -0,7% 2,8% -2,1% 0,7% 1,2% 0,1% 0,1% 0,1% ---

ANTES 9,1% 48,8% 7,9% 2,3% 10,2% 15,0% 12,6% 12,6% 6,6% 100,0%

APÓS 6,5% 43,8% 9,5% 4,7% 14,2% 22,0% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

DIFERENÇA -2,6% -5,0% 1,5% 2,5% 4,0% 7,0% 1,6% 1,6% 0,5% ---

ANTES 6,1% 50,1% 7,3% 2,4% 9,8% 14,8% 13,6% 13,6% 6,8% 100,0%

APÓS 6,5% 45,0% 9,5% 3,6% 13,0% 20,2% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

DIFERENÇA 0,4% -5,2% 2,1% 1,1% 3,2% 5,4% 0,6% 0,6% 0,3% ---

ANTES 0,0% 54,8% 6,6% 6,6% 13,2% 19,4% 12,2% 13,7% 6,1% 100,0%

APÓS 6,5% 43,8% 9,5% 4,7% 14,2% 22,0% 14,2% 14,2% 7,1% 100,0%

DIFERENÇA 6,5% -11,1% 2,9% -1,8% 1,0% 2,7% 2,0% 0,5% 1,0% ---

ANTES 3,7% 48,9% 6,1% 7,3% 13,5% 20,4% 13,6% 13,6% 6,8% 100,0%

APÓS 9,9% 42,1% 9,4% 3,5% 12,9% 19,8% 14,0% 14,0% 7,0% 100,0%

DIFERENÇA 6,3% -6,8% 3,2% -3,8% -0,6% -0,5% 0,4% 0,4% 0,2% ---

ANTES 16,5% 43,2% 6,4% 5,1% 11,4% 16,1% 7,6% 14,1% 7,1% 100,0%

APÓS 19,4% 30,6% 9,4% 4,7% 14,1% 22,0% 14,7% 14,1% 7,1% 100,0%

DIFERENÇA 2,9% -12,6% 3,1% -0,4% 2,7% 5,9% 7,1% 0,0% 0,0% ---

MÉDIA DE DIFERENÇAS DO GRUPO   2,6% -8,2% 2,7% 0,1% 2,9% 5,1% 1,7% 0,7% 0,4% ---
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O núcleo formativo Formação Específica (FE) foi o único a apresentar 

redução de percentual, em relação à carga horária total, em todos os cursos. De modo 

                                                
15 

 Quadro criado pelo pesquisador para socializar o resultado das análises e das comparações feitas sobre 
as matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura investigados durante a análise documental.

 



 108 

geral, a ampliação de percentual da carga horária dos demais núcleos formativos 

ocorreu, em boa parte, devido à redução da carga horária desse núcleo formativo. 

Na média, a redução no percentual de Formação Específica foi de 8,2% 

(oitenta e dois décimos por cento), sendo a maior redução ocorrida no curso de Artes 

Visuais e a menor no curso de Educação Física, com, respectivamente, 16% (dezesseis 

décimos por cento) e 0,7% (sete décimos por cento), em comparação aos percentuais 

sobre as cargas horárias das matrizes curriculares anteriores a 2009. 

O curso de Educação Física foi o que apresentou menor variação entre 

percentuais nos núcleos formativos, com exceção da migração entre Formação 

Pedagógica Geral e Formação Pedagógica Específica. 

Pelo exposto, no que tange à intencionalidade, afirma-se que houve melhoria 

nas propostas curriculares norteadoras da formação pedagógica inicial dos professores 

especialistas. Isso é afirmado na medida em que a maioria dos cursos passou a ter maior 

carga horária e percentual sobre a carga horária total destinada às atividades de 

formação pedagógica, considerando-se os núcleos formativos Formação Pedagógica 

Geral, Formação Pedagógica Específica e Prática de Ensino.  

Ainda essa afirmação é feita porque todos os cursos tiveram aumento de 

componentes curriculares que concorrem para uma formação pedagógica dos 

licenciandos mais ampla, com olhar mais geral sobre os fenômenos educacionais, e para 

superação de lacunas formativas herdadas da Educação Básica. 

Concretamente falando, todos os cursos passaram a contar com 

componentes curriculares que tratariam da leitura, interpretação e produção de texto; da 

metodologia científica; de aspectos filosóficos, sociológicos e históricos da Educação; de 

aspectos didáticos gerais; e de questões teórico-práticas sobre o processo de 

planejamento e de projetos educacionais. 

Os resultados alinhados com o objetivo de se alcançar a criação e/ou o 

fortalecimento da identidade profissional de professor, se expressam na criação do 

documento que compilou as demandas oficiais sobre formação pedagógica do licenciado; 

no rol de componentes curriculares elencados abaixo, criados a partir do documento 

compilado, pertencentes ou não ao Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das 

Licenciaturas (NDCL); nas temáticas e práticas pedagógicas elencadas para se 

desenvolver as atividades acadêmicas das disciplinas, ao se considerar o princípio da 

simetria invertida; e na ampliação do percentual da carga horária dos cursos destinado às 

atividades de formação pedagógica. 

Os componentes curriculares citados foram instituídos como obrigatórios para 
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os currículos de formação de professores especialistas nas Licenciaturas com a 

implantação das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica de Professores 

Especialistas (DIFPIPE), sendo parte deles comum a todos os cursos e outros também 

previstos para contribuir formação pedagógica inicial do licenciando, mas com sua gestão 

sob a autonomia de cada colegiado de curso. 

Como há componentes curriculares compartilhados entre todas as 

Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento específicas, podemos dizer que 

houve otimização das matrizes curriculares e de variados tipos de recursos institucionais. 

Isso se afirma com base na ocorrência de otimização de sala de aula, corpo docente, 

acervo bibliográfico, ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem, recursos 

audiovisuais, entre outros recursos institucionais. 

Os componentes obrigatórios, compartilhados ou não, estão elencados no 

quadro a seguir, estando os compartilhados entre todos os cursos associados ao NDCL e 

os não compartilhados identificados como “OBRIGATÓRIA”. 

QUADRO 7  ‒  Componentes curriculares comuns às Licenciaturas com ênfase em 

áreas do conhecimento específicas após a implementação das 

Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas16 

H O R A - A U L A E M  H O R A

N Ú C L E O T I P O D I SC I P L I N A

FPG NDCL Aspectos Históricos, Filosóficos e Socio lógicos da Educação 80,0            66,7            

FPG NDCL Aspectos Psicológicos da Educação 80,0            66,7            

FG NDCL Comunicação e Expressão 80,0            66,7            

FPG NDCL Didática Geral 80,0            66,7            

FG NDCL Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 60,0            50,0            

FG NDCL M etodologia Científica 80,0            66,7            

PRAT NDCL Planejamento e Projetos Educacionais 60,0            50,0            

FPG NDCL Políticas Públicas e Legislação Educacionais 80,0            66,7            

EST OBRIGATÓRIA Estágio Supervisionado em Específica  I, II e III 480,0          400,0          

FPE OBRIGATÓRIA M etodologia de Ensino em Específica 80,0            66,7            

PRAT OBRIGATÓRIA Orientações Científico-Pedagógicas e Supervisão de Estágio I, II e III 120,0           100,0           

T OT A L  1.280,0  1.066,7  

Q U A N T I D A D E  D E  A U L A  E M

T O T A L  

SE M E ST R A L

T O T A L  

SE M E ST R A L

 

                                                
16 

 Quadro aprimorado pelo pesquisador a partir de outro localizado durante a análise documental.
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Também sobre a otimização dos recursos institucionais, vale destacar que, 

por existir essa possibilidade, foram abertas turmas dos variados cursos com um número 

reduzido de alunos, tendo-se em vista que duas ou mais turmas compartilharam, entre 

outras coisas, sala de aula e docentes. Isso ocorreu porque o compartilhamento, 

principalmente de docentes, um dos maiores custos da operacionalização de uma matriz 

curricular, reduziu os custos operacionais dos cursos. 

Sobre a facilitação dos estudos de equivalência e ampliação do 

aproveitamento de atividades acadêmicas entre cursos, pode-se dizer que esse objetivo 

do processo de mudança curricular também foi alcançado. Isso se deu porque, com a 

regulamentação institucional sobre a utilização de nomenclaturas de disciplinas e a 

criação do NDCL, os estudos de currículo poderiam ser realizados com maior agilidade e 

assertividade pela própria Secretaria Geral, gerando menor demanda de trabalho 

administrativo por parte dos coordenadores de curso, passando a ser exigida a 

participação deles nessa atividade burocrática somente em situações pontuais e 

específicas. 

Essa nova dinâmica tornou-se possível porque, conforme disposto no item 

XIX das Diretrizes Institucionais para Processos de Mudança Curricular (DIPMC), um 

mesmo conjunto de elementos configuradores, formados por nomenclatura, ementa, 

objetivos, conteúdos, carga horária e formas de avaliação, passaria a ser utilizados por 

componentes curriculares com finalidades formativas equivalentes entre os cursos de 

graduação mantidos pela Instituição, sendo adotada uma nova nomenclatura quando um 

ou mais dos elementos destacados não fossem iguais. 

Por outro lado, a própria existência do NDCL facilitou a transferência de 

alunos entre as Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento específicas ou 

facilitaria o aproveitamento de estudos no ato da matrícula de egressos em uma segunda 

Licenciatura, exceto a Pedagogia, com currículos implantados em 2009. 

No tocante ao baixo impacto administrativo-financeiro em decorrência da 

mudança realizada, pode-se dizer que não se apurou, com a realização da análise 

documental, impactos administrativos relevantes desfavoráveis à dinâmica da Instituição 

decorrentes da mudança curricular no âmbito das Licenciaturas. Os impactos 

administrativos parecem ter ficado circunscritos ao âmbito da gestão acadêmica, mais 

especificamente na adoção de novos procedimentos para a implantação, o 

funcionamento e a consolidação do NDCL. 

Já em relação aos impactos financeiros decorrentes da mudança, pode-se 

dizer que foi evitada a ampliação dos custos de operacionalização das matrizes 
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curriculares das Licenciaturas. Esse aumento ocorreria se os ajustes fossem feitos, a fim 

de atender às novas definições oficiais para a integralização das cargas horárias dos 

cursos em horas, seguindo as regras vigentes na Instituição, sobre o cômputo do trabalho 

discente efetivo, antes de 2007, quando foi iniciado o Processo de Mudança Curricular de 

Abrangência Institucional. 

Com base nas regras vigentes antes de 2007, seria necessário uma 

ampliação de 68,5 (sessenta e oito e cinco décimos) módulos semanais de 4 (quatro) 

horas-aula para que todas as Licenciaturas em questão atingissem a carga horária 

mínima de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas definida pelos órgãos oficiais. 

Entretanto, com a criação das Diretrizes Institucionais para Processos de 

Mudança Curricular (DIPMC), formuladas a partir de 2007, houve uma redução de 0,4 

(quatro décimos) módulos de mesma dimensão entre todas as Licenciaturas. Assim 

sendo, a redução de impacto financeiro foi de 68,9 (sessenta e oito e nove décimos) 

módulos semanais de 4 (quatro) horas-aula. 

Essas informações estão expressas no quadro a seguir, em que se basearam 

as deduções apresentadas. 

QUADRO 8  ‒  Cargas horárias pagas dos cursos de Licenciatura e comparativos 

entre antes e após a implantação das matrizes curriculares de 200917 

 M A TR IZ  2 0 0 9 - 1 

 EX ISTEN TE  EM  FA LTA   N EC ESSÁ R IO  EX ISTEN TE 

Artes Visuais 34,0                 8,0                   42,0                 32,0                 (10,0)               (2,0)                 

Ciências Biológicas 36,0                 6,3                   42,3                 36,8                 (5,6)                 0,8                   

Educação Física 32,4                 5,6                   38,0                 32,8                 (5,2)                 0,4                   

Geografia 34,0                 7,8                   41,8                 32,5                 (9,3)                 (1,5)                 

História 32,0                 11,0                 43,0                 32,0                 (11,0)               -                  

Letras 35,0                 6,3                   41,3                 33,0                 (8,3)                 (2,0)                 

Matemática 31,0                 11,0                 42,0                 33,0                 (9,0)                 2,0                   

Química 31,0                 12,5                 43,5                 33,0                 (10,5)               2,0                   

T OT A L  265,4               68,5                 333,9               265,0               (68,9)               (0,4)                 

 D IFER EN ÇA  

EN TR E A  

M A TR IZ  

A N TER IOR  E A  

IM PLA N TA D A  

( SEM  

C ON SID ER A R  O 

D ÉF IC IT  D E 

M ÓD U LOS)  

 QU A N TID A D ES EM  M ÓD U LOS PA GOS D E 4  HOR A S- A U LA  
 D IFER EN ÇA  

EN TR E A  

M A TR IZ  

A N TER IOR  E A  

IM PLA N TA D A  

 M A TR IZ  A N TER IOR  

 
                                                
17 

 Quadro adaptado pelo pesquisador a partir de outro existente um dos relatórios gerenciais analisado 
durante a análise documental, sendo os valores recalculados e corrigidos pelo pesquisador.
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Por outro lado, tomando-se como referência a diferença entre a integralização 

das cargas horárias das Licenciaturas que fosse feita com base nas antigas regras e nas 

implantadas com a DIPMC, pode-se afirmar que se deixou de ampliar a quantidade de 

módulos semanais de 4 (quatro) horas-aula em 8,6 (oito e seis décimos) desses módulos, 

em média, por curso. Ainda, percebeu-se que 3 (três) dos cursos tiveram redução na 

quantidade de módulos, enquanto o curso de História manteve a quantidade e os demais 

tiveram ampliação de até 2 (dois) módulos. 

A partir desses dados, também se pode dizer que houve um aumento efetivo 

de carga horária alocada em componentes curriculares de Formação Pedagógica Geral, 

e nos demais núcleos formativos essencialmente destinados à formação pedagógica 

inicial do professor especialista. Faz-se essa ressalva porque essas ampliações, tomadas 

como melhoria na intencionalidade das propostas formativas das Licenciaturas, foram 

atreladas anteriormente a percentuais sobre as cargas horárias totais dos cursos. 

Monetariamente falando, a redução de impacto financeiro foi por volta de R$ 

332.500,00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), envolvendo todas as 

Licenciaturas com ênfase em áreas do conhecimento específicas. Esse montante, em 

média, equivaleria a uma economia de um pouco mais de R$ 41.500,00 (quarenta e um 

mil e quinhentos reais) por curso, a cada nova turma iniciada. Em outras palavras, essa 

economia se replicaria toda vez em que uma matriz curricular fosse operacionalizada 

integralmente. 

Os montantes indicados foram calculados com base em um valor de hora-

aula que equivaleria à média ponderada, obtida a partir dos valores de hora-aula de todas 

as categorias de enquadramento docente previstas no plano de carreira da Instituição, 

sendo os pesos utilizados para o cálculo da média aqueles correspondentes aos 

percentuais de cada categoria, em relação à totalidade do corpo docente, definido no 

referido plano de carreira. 

Chegou-se aos referidos montantes por meio do valor da média ponderada de 

hora-aula multiplicado pela carga horária semestral “economizada”, que, por sua vez, foi 

determinada a partir da multiplicação da quantidade de módulos pelos seguintes fatores: 

4 (quatro) – quantidade de horas-aula por módulo semanal –, 5,25 (quinhentos e vinte e 

cinco centésimos) – base de cálculo utilizada para a remuneração mensal dos docentes, 

para cada hora-aula semanal – e 6 (seis) – quantidade de meses remunerados aos 

docentes. 

Essas informações podem ser visualizadas no quadro seguinte. 
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QUADRO 9  ‒  Economia decorrente da implantação das matrizes curriculares de 

2009, em comparação ao aumento que ocorreria com a integralização 

das cargas horárias dos cursos segundo às regras vigentes na 

Instituição antes do Processo de Mudança Curricular de Abrangência 

Institucional18 

 R$                                      38,30 

Artes Visuais (10,0)                    1.260,0                            48.258,00R$                               

Ciências Biológicas (5,6)                      699,3                               26.783,19R$                               

Educação Física (5,2)                      661,5                               25.335,45R$                               

Geografia (9,3)                      1.171,8                            44.879,94R$                               

História (11,0)                    1.386,0                            53.083,80R$                               

Letras (8,3)                      1.045,8                            40.054,14R$                               

Matemática (9,0)                      1.134,0                            43.432,20R$                               

Química (10,5)                    1.323,0                            50.670,90R$                               

T OT A L  (68,9)                    8.681,4                            332.535,92R$                             

 D IFER EN ÇA  

EN TR E A  M A TR IZ  

A N TER IOR  E A  

IM PLA N TA D A  

( M ÓD U LOS D E 4  

HOR A S- A U LA )  

 C A R GA  HOR Á R IA  

SEM ESTR A L ( em hora- aula)  

 EC ON OM IA  C OM  B A SE N O 

V A LOR  D E HOR A - A U LA  

PR OPOR C ION A L À S V A GA S 

PR EV ISTA S N A  C A R R EIR A  

D OC EN TE D A  IN ST ITU IÇÃ O 

 

Pela forma de cálculo dos montantes “economizados”, pode-se perceber que 

outros custos vinculados à remuneração docente não foram computados nessa 

economia, tais como: décimo terceiro salário, férias, FGTS, COFINS e INSS. 

Outro aspecto que poderia gerar aumento de custos da Instituição era a 

implantação das disciplinas semipresenciais com atividades acadêmicas em ambiente 

virtual de ensino e de aprendizagem, ao se considerar que esses ambientes requerem 

um departamento/setor que faça seus gerenciamentos e controles de veiculação de 

informações e de acessos. 

Contudo, como já era mantido um departamento, formalmente constituído, 

com pessoal nele alocado para esse fim, e diante da forma como essa modalidade de 

ensino foi implantada no e com o Processo de Mudança Curricular no Âmbito das 

Licenciaturas, a mudança curricular no âmbito das Licenciaturas não produziu aumento 

de custo relevante com referência a essa estrutura. 

                                                
18 

 Quadro adaptado pelo pesquisador a partir de outro existente um dos relatórios gerenciais analisado 
durante a análise documental, sendo os valores recalculados e corrigidos pelo pesquisador.
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Mesmo ao se tomar como base a mudança de maior abrangência, desde que 

teve início em 2007, até a fase final de implantação de todas as novas matrizes 

curriculares dos cursos de graduação da Instituição, formuladas a partir das DIPMC, o 

departamento em questão teve aumento de carga horária de um dos funcionários que já 

fazia parte de sua equipe e a contratação de uma designer de ambiente virtual para 

atender todos os seus cursos. Assim sendo, o impacto financeiro da implantação desse 

tipo de disciplina semipresencial foi consideravelmente baixo. 

Além da redução de impactos financeiros, a mudança curricular em questão 

viabilizou a economia efetiva na medida em que possibilitou a otimização de recursos 

institucionais. Essa economia efetiva estimada com a remuneração docente, com base 

em relatórios institucionais, foi de um pouco mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos 

dois primeiros semestres de 2009. 

Entende-se importante ressaltar que esse tipo de economia seria passível de 

ocorrer, de forma mais acentuada, na operacionalização dos primeiros semestres letivos 

das matrizes curriculares, uma vez que a alocação do NDCL está neles concentrada. 

Embora parte dos dados sobre os impactos financeiros da mudança curricular 

em questão tenham sido obtidos a partir de fonte secundária, foi possível verificar a forma 

como eles foram calculados e, quando necessário realizar devidas correções – algo que 

acabou acontecendo no decorrer da sistematização dos dados obtidos com a análise 

documental. Isso foi possível porque os quadros sintetizadores dos resultados financeiros 

estavam acompanhados dos documentos que os fundamentavam. 

Pelo exposto acerca dos impactos financeiros ocorridos na mudança 

curricular em estudo, deduz-se que a viabilidade financeira de cada curso foi preservada, 

tal como era antes da implantação das novas matrizes curriculares em 2009. 

Todavia, devido à implantação do NDCL e às decorrentes otimizações 

possibilitadas por sua implantação, o PMCAL poderia garantir economia efetiva todas as 

vezes que fossem otimizados recursos institucionais, envolvendo dois ou mais cursos – 

outro aspecto caracterizador marcante e importante dos processos em análise. 

Após serem apresentados os dados obtidos a partir da análise documental, 

entende-se importante explicitar os que foram obtidos por intermédio da análise das 

entrevistas realizadas com sujeitos pesquisados – coordenadores de curso de 

Licenciatura envolvidos com o processo estudado. Sob essa perspectiva, o próximo 

capítulo destina-se à apresentação dos sentimentos, percepções e concepções dos 

entrevistados sobre o Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas. 



3. A VISÃO DOS COORDENADORES DE CURSO PESQUISADOS 
SOBRE O PROCESSO ESTUDADO 

Muitas das reformas parecem partir não do chão da escola, mas de “um 

chão acarpetado”... o “dos gabinetes”. Talvez as informações que 

cheguem aos órgãos superiores passem por um processo de “filtragem” 

distorcedor. [...] antes acreditava-se na capacidade transformadora das 

reformas educativas concebidas e conduzidas de forma centralizada 

pelas administrações. Hoje, no entanto, a ênfase recai na apropriação e 

criação pelos próprios atores educativos, em condições apropriadas, do 

processo de mudança, colocando-se, principalmente na sua vontade e 

capacidade reflexiva - e na própria escola, a chave do sucesso destas 

mudanças (BRITO, 2008, p. 10). 

Ao se partir dessa compreensão de mudança curricular, embora a análise 

documental tenha possibilitado o acesso a diversos aspectos do processo de mudança 

curricular estudado, entende-se necessário ouvir aqueles que participaram desse 

movimento. 

Dadas as condições concretas para realização da pesquisa, optou-se por 

direcionar os ouvidos aos coordenadores de curso que estiveram envolvidos com o 

referido processo, devido a função de gestão que exercem frente aos colegiados de 

curso na implementação de novas diretrizes institucionais e na promoção de mudanças 

curriculares nos cursos por eles coordenados. 

De maneira mais específica, no âmbito deste estudo, ao se considerar a 

importância das concepções dos coordenadores de curso envolvidos no processo de 

mudança curricular estudado sobre o próprio processo, suas participações e os 

resultados obtidos, ao se considerar a influência que exercem sobre suas ações 

enquanto gestores da mudança no âmbito dos cursos que coordenam. 
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Dado o exposto, esse tópico do documento de pesquisa é destinado a 

apresentar os dados obtidos a partir das entrevistas realizadas junto aos três sujeitos 

pesquisados, conforme apresentado no capítulo metodológico. Com o intuito de facilitar a 

leitura dos dados apresentados, desde o início eles são permeados por análises e por 

interpretações consolidadas no decorrer e no final da análise dos dados. 

Como alguns dos dados indicam diferenças de percepções dos entrevistados, 

aparentemente relacionadas às suas participações no processo em questão, vale 

relembrar que o Coordenador A participou das atividades do Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas desde sua configuração inicial, atuando a partir da segunda etapa do 

processo, enquanto o Coordenador B e o Coordenador C integraram esse Grupo ao ser 

iniciada sua configuração ampliada, atuando a partir da quinta etapa. 

Apesar de sua formação acadêmica ter se desenrolado exclusivamente pelo 

viés da formação e atuação do bacharel na área do curso que coordena, o Coordenador 

A se declarou bastante ligado com a educação, dizendo orientar os alunos sobre as reais 

necessidades formativas e sobre as demandas do campo de atuação profissional; estar 

sempre atento às demandas de mercado, inclusive para orientar possíveis revisões de 

proposta formativa; estabelecer interlocução entre o colegiado de curso e profissionais 

atuantes no mercado vinculado ao contexto de atuação profissional do egresso; e 

interagir com profissionais de outras Instituições de Ensino Superior por intermédio de 

sua atuação no órgão de classe. 

Em sentido oposto, mesmo sendo bacharel e licenciado na área do curso por 

ele coordenado, o Coordenador B acredita que sua ligação com a educação só ocorre no 

Ensino Superior, mesmo assim, descrita como uma necessidade e não como sendo sua 

paixão. Isso se deveria ao fato de o seu foco de atuação profissional fora da Instituição 

estar vinculado à sua formação como bacharel, sendo esse o seu foco principal e o que 

lhe geraria satisfação. A escolha explícita pela carreira de bacharel se reflete na trajetória 

acadêmica e nos temas defendidos nas pós-graduações lato e stricto sensu. 

O Coordenador C, bacharel e licenciado na área do curso que coordena, e 

com trajetória acadêmica na pós-graduação stricto sensu voltada para reflexões não 

pedagógicas, descreveu-se muito envolvido com a educação, apontando as seguintes 

vias: o exercício da função de coordenador de curso há mais de 10 anos; a relação que 

mantém e a influência que exerce sobre egressos atuantes no âmbito educacional; a 

participação na criação de projetos e congressos; e a publicação em congressos. 

Os sujeitos pesquisados atuam como docentes no Ensino Superior há mais 

de 12 anos e nenhum está com menos de 5 anos na função de coordenador de curso de 
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graduação em suas áreas de formação inicial. Dentre os entrevistados, somente o 

Coordenador C tem experiência de docência na Educação Básica Pública e Privada de 

quase 10 danos e trabalha com disciplinas de formação pedagógica específica no Ensino 

Superior. 

Apresentada essa breve caracterização dos sujeitos pesquisados, acredita-se 

importante destacar que os dados produzidos a partir das entrevistas, conforme 

anunciado no capítulo metodológico, foram agrupados segundo as seguintes grandes 

categorias de análise, relativas ao processo estudado, que poderiam auxiliar na 

confirmação ou na identificação de outros aspectos que caracterizaram os processos 

analisados: (a) participação dos sujeitos pesquisados, (b) sentimentos e percepções dos 

sujeitos pesquisados, (c) mudanças de concepções dos sujeitos pesquisados, (d) 

comparações estabelecidas entre o processo estudado e outros de mesma natureza 

vivenciados, (e) sugestões sobre o que fariam diferente no processo estudado e (f) 

percepções sobre o contexto educacional brasileiro atual. 

Com a utilização dessas categorias de análise, pretendeu-se destacar das 

falas dos entrevistados o seguinte: 

a) sentimentos e percepções dos entrevistados sobre o processo estudado, 

dada a influência que exercem sobre seus julgamentos acerca do processo e de suas 

adesões nas ações nele circunscritas ou dele decorrentes; 

b) dados referentes a aspectos relativos ao desenvolvimento do processo 

estudado para confrontar com os dados obtidos com a análise documental; 

c) evidências de que o objetivo de promover mudanças de concepções dos 

sujeitos envolvidos com o processo estudado tenha se concretizado ou não, ao se 

considerar que isso não pôde ser apurado por meio da análise documental; 

d) novos posicionamentos assumidos e outros reafirmados pelos 

entrevistados frente ao processo estudado; 

e) aspectos a serem incorporados ou evitados em processos de mudança 

curricular para melhorar a compreensão de como gerir esse tipo de processo na direção 

de torná-lo favorecedor da mudança; 

f) aspectos que poderiam ser diferentes no processo estudado, ampliando 

as possibilidades de compreensão de como gerir processos similares ao estudado; e 

g) informações não relacionadas diretamente com o processo estudado, 

mas que pudessem atravessar suas atuações como coordenadores de curso, com 

desdobramentos sobre a formação dos licenciados dos cursos por eles coordenados. 
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Por fim, antes de se apresentar os dados obtidos, acredita-se importante 

destacar que, no período de realização das entrevistas, os coordenadores estavam 

vivenciando outro processo de mudança curricular de abrangência institucional, 

aparentemente com características contrapostas às do processo estudado, afetando-os 

de maneira a gerar descontentamento. 

Faz-se esse porque essa nova experiência acabou por ser utilizada, pelos 

sujeitos pesquisados, como elemento de comparação no decorrer das entrevistas, 

ocorrendo espontaneamente, e/ou quando questionados diretamente sobre diferenças 

percebidas por eles diante de outras experiências vivenciadas. Sobretudo, porque esse 

processo se tornou um importante elemento de comparação em relação ao processo 

investigado. 

Ainda, entende-se importante aclarar esses seus aspectos caracterizadores 

apurados na análise das entrevistas: o novo processo foi instaurado por outro reitor, 

levado ao cargo pela Entidade Mantenedora em janeiro de 2011, cerca de um ano e meio 

antes da realização das entrevistas; as características do processo e a sua gestão foram 

definidas por um consultor externo contratado pela Instituição; e o objetivo norteador do 

processo teria sido reduzir custos. 

Além dessa experiência posterior ao processo estudado, outras vivenciadas 

anteriormente ao processo estudado foram citadas por parte dos entrevistados, mas nem 

sempre fizeram referência ao período em que teriam ocorrido e/ou abordaram-nas sem 

circunscrevê-las a determinado contexto histórico ou institucional. Apesar disso, o 

pesquisador não os questionou sobre esses aspectos identificadores dos processos, 

porque, no momento da realização das entrevistas, entendeu ser desnecessário apurar 

essas informações para a compreensão das diferenças apontadas.  

Retomadas as categorias de análise e a abordada comparação espontânea 

entre as experiências dos sujeitos pesquisados em processos correlatos ao estudado, 

passa-se à apresentação dos dados produzidos, tomando-se como estrutura organizativa 

do texto as próprias categorias definidas para o tratamento das informações contidas nas 

entrevistas e para a construção dos dados. 
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3. 1.  Participação dos sujeitos pesquisados no processo estudado 

No tocante à participação dos sujeitos pesquisados no processo estudado, 

quando perguntados diretamente sobre o tema, eles expressam formas distintas de 

participação, sendo umas mais compatíveis com o apurado na análise documental do 

que outras. No entanto, ao longo das entrevistas, os relatos menos compatíveis no 

primeiro momento acabaram trazendo novas informações, aproximando-se do apurado 

no levantamento juntos aos documentos. 

O relato do Coordenador A foi o que apresentou maior grau de 

compatibilidade, pois, ao ser questionado diretamente sobre sua participação e no 

decorrer da entrevista, mantendo a mesma direção em todos os momentos em que 

abordou o tema. Descreveu sua participação de forma ativa e efetiva no decorrer de todo 

o processo, tendo atuado na definição dos caminhos a serem percorridos ao longo do 

processo, na identificação das demandas formativas oficiais e na definição de como as 

demandas oficiais seriam aplicadas no âmbito institucional. Apresentou, portanto, 

aspectos do processo que o caracterizaram como participativo e democrático. 

Sua participação ficou caracterizada, entre outras, nas seguintes falas do 

entrevistado, manifestas em momentos diferentes do relato:  

[...] eu acompanhei todo o processo em termos de ideia do que se queria 

fazer, não foi algo imposto, foi aquela maneira de estruturar quem ia ler o 

quê, quem ia fazer o quê, uma divisão de trabalhos que começou com 

duas pessoas lendo aquele material todo e depois nos passando mais ou 

menos diretrizes e divisão de trabalho. [...] Lembro que tinha sido feita 

aquela divisão de serviços. Lembro que nós tivemos que elencar alguns 

itens e começar a ver dentre aqueles itens, como nós íamos aplicar na 

nossa realidade (COORDENADOR A). 

Embora o relato do Coordenador A aponte para uma atuação efetiva na 

definição dos caminhos percorridos no processo de mudança curricular, segundo o 

apurado na análise documental, isso parece ser aplicável naquilo que se refere às 

Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas 

(DIFPIPE). 
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Faz-se essa ressalva porque muitas escolhas institucionais, que se 

configuraram como aspectos caracterizadores dos processos em análise, foram herdadas 

das Diretrizes Institucionais para Processos de Mudança Curricular, no que dizia respeito 

à organização e ao cômputo das atividades acadêmicas, à organização geral das 

matrizes curriculares e do trabalho discente efetivo, aos limites e possibilidades das 

atividades não presenciais, entre outros aspectos da organização acadêmico-

administrativa a serem contemplados pelos cursos de graduação da Instituição. Por outro 

lado, confiram-se os seus aspectos caracterizadores referentes à forma como as 

atividades do processo analisado teriam ocorrido. 

Diante do mesmo questionamento direto, o Coordenador B se colocou na 

condição de aprendiz, na medida em que tomou contato com muitos documentos e 

diretrizes oficiais sobre a formação do professor de que desconhecia a existência. 

Embora tenha sido uma experiência enriquecedora, admite ter sido algo difícil para ele, 

devido à sua pouca familiaridade com a área de formação de professores. 

Propriamente sobre suas contribuições para o processo, ainda respondendo 

ao questionamento sobre sua participação, imediatamente, o entrevistado se remeteu à 

parte do processo que teria ocorrido no âmbito do curso que coordena, manifestando sua 

pouca participação na estruturação da parte destinada à formação do professor. Afirmou 

que não atuou diretamente nos aspectos formativos relacionados aos conhecimentos 

específicos do curso, mesmo tendo ocorrido discussões e deliberações sobre a formação 

pedagógica do professor especialista no âmbito do curso sob sua gestão, promovido por 

parte de seu colegiado de curso. 

Ambas as descrições do Coordenador B parecem reforçar a sua condição de 

pouco conhecimento e facilidade em lidar com as questões da formação de professores, 

o que pode ser elemento dificultador de uma atuação efetiva e consistente na condição 

de coordenador de um curso de Licenciatura. Com isso, as decisões atinentes ao 

processo de formação inicial do professor especialista de sua área de conhecimento 

acabam por ficar sem análise crítica e contribuições do responsável por gerir o conjunto 

complexo das atividades acadêmicas do curso. 

Essa transferência de papel do gestor fica explícita na sua seguinte fala: 

A minha participação foi mais na parte do conteúdo mesmo do curso, 

essa formação, as diretrizes da educação, as disciplinas específicas. O 

envolvimento mesmo do professor na área da licenciatura eu deixei mais 
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a cargo dos professores especialistas que são os docentes do curso 

daqui, que são inclusive participantes do grupo que elaborou as 

propostas curriculares do estado, da nossa área, então eles tinham mais 

conhecimento. Dentro de uma parte eu participei, a outra eu deixei a 

cargo deles inclusive porque assim eu estava assegurando que a 

qualidade ia sair bem melhor (COORDENADOR B). 

Como o objetivo vislumbrado com essa pergunta era identificar, 

principalmente, a participação do entrevistado junto ao Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas, a pergunta foi refeita sendo questionado diretamente sobre sua 

participação nas atividades conjuntas dos coordenadores das Licenciaturas. Sobre isso, o 

Coordenador B passou a impressão de ter chegado ao Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas após terem sido finalizadas as discussões. Entretanto, segundo o que foi 

apurado na análise documental, ele começou a participar das atividades do Grupo de 

Trabalho das Licenciaturas Ampliado, logo após terem iniciadas as atividades desse 

Grupo, entre a 6ª e a 8ª etapas do processo descritas anteriormente. 

Talvez, essa sua percepção esteja atrelada à posição de “aprendiz” assumida 

por ele ou por estar bastante envolvido com os processos de aprovação do curso pelo 

MEC, direcionando sua atenção para esse foco. Essa segunda possível razão foi 

levantada a partir dos registros das atividades do GTL, feito pelo seu gestor, que indicava 

a existência de autorização, por parte da Vice-reitoria Acadêmica, para se ausentar 

sempre que necessário das reuniões do Grupo. 

O Coordenador B relatou não ter participado dos estudos sobre os 

documentos oficiais e da definição da lógica formativa adotada. Pelo explicitado na fala 

reproduzida a seguir, o entrevistado descreve sua participação como sido efetivada numa 

atividade de adequação ao processo, expressando ausência nas discussões deliberativas 

do Grupo:  

Para mim foi um exercício de complete as lacunas e ver o que tinha 

conteúdo semelhante para reaproveitar, organizar sequências, mas tudo 

sempre adaptado para aquela estrutura. Assim, eu particularmente não 

tive trabalho porque o pesado mesmo foi feito antes, eu cheguei e sentei 

na janelinha (COORDENADOR B). 
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Contudo, pela análise documental, outras deliberações foram feitas pelo 

Grupo de Trabalho das Licenciaturas Ampliado (GTLA), das quais ele teria participado. 

Talvez essa percepção de ter chegado quando já estava “tudo pronto” se deveu ao fato 

de as deliberações concretizadas por esse Grupo serem sobre o que e como as 

atividades formativas seriam abarcadas, segundo a lógica formativa definida 

anteriormente, o que faz com que as primeiras deliberações tivessem maior impacto 

sobre a reorganização das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura. 

Já o Coordenador C, também quando perguntado diretamente sobre o tema, 

destacou que sua participação ocorreu na direção de tentar favorecer a área das 

Licenciaturas e de evitar que os projetos e as concepções dos cursos fossem 

prejudicados. Por sua manifestação, ele parece ter assumido posição de resistência 

diante do processo de mudança, o que se confirmou com base nos registros das 

percepções do gestor sobre as reuniões dos GTLA. 

Essa posição ficou bem evidente no seu discurso de insatisfação diante da 

forma como o processo foi desenvolvido, apontado como pouco democrático. Ele 

informou ter se sentido um pouco “aleijado” e incomodado no início do processo 

estudado, reagindo diante da forma como esse estava sendo encaminhado. Ainda, 

questionou o porquê de a participação dos coordenadores de curso estar sendo 

restringida e de o processo ter vindo “de cima para baixo”. 

Pelo que se identificou nessas manifestações do Coordenador B e do 

Coordenador C, talvez o aspecto caracterizador dos processos em análise relativo à 

composição de grupos compostos por somente parte dos membros elegíveis para as 

discussões e as deliberações sobre os referenciais norteadores de um processo de 

mudança curricular devessem ser reavaliado, podendo sua composição ser reconfigurada 

ou melhor dimensionada. 

Ainda, a partir do que disse o Coordenador C, confirma-se a necessidade de 

as propostas de mudança emergirem da comunidade acadêmica da Instituição, mesmo 

quando os limites e as possibilidades para o seu desenvolvimento seja definidos em 

níveis hierárquicos superiores de sua equipe gestora – um dos aspectos caraterizadores 

já apontados anteriormente. Isso ao se considerar que as propostas vindas “de cima para 

baixo” tendem a incomodar os sujeitos envolvidos com a mudança, o que pode ser tornar 

um elemento dificultador no momento da implantação ou implementação das mudanças. 

O seu discurso apresentou lembranças sobre a experiência vivenciada 

fortemente marcadas por considerável predominância da dimensão afetiva sobre a 

cognitiva. Essa predominância levou o sujeito pesquisado a ter uma percepção 
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aparentemente distorcida acerca das reais condições de desenvolvimento do processo 

estudado, o que acabou sendo confirmado por ele em etapas mais avançadas da 

entrevista. Faz-se menção a uma possível distorção ao se considerar o apurado na 

análise documental e em outros momento de sua própria entrevista. 

Apesar de bastante intensa, à medida que o entrevistado foi relembrando o 

processo e comparando-o com outras experiências de mesma natureza vivenciadas na 

própria Instituição, sua lembrança foi se modificando e, ao mesmo tempo, suas 

percepções sobre o processo estudado e sobre sua participação nele sofreram 

transformação equivalente. O processo de reconstrução ocorrido no decorrer da 

interação entrevistado-entrevistador foi algo previsto quando se escolheu como 

instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, conforme ressaltado no 

capítulo metodológico. 

Isso se confirmou ao ser questionado se o seu incômodo inicial, sentido na 

época, havia melhorado ou piorado no decorrer das atividades do GTL. O Coordenador C 

afirmou ter melhorado, na medida em que: “[...] abriu um espaço para a gente discutir, 

então deu para conversar, deu para discutir e etc.”. Em momentos posteriores da 

entrevista, chegou a manifestar empolgação ao descrever seu envolvimento e sua 

participação no processo estudado, ao dizer que viveu um momento “legal”. 

Ao falar sobre os motivos de seu incômodo inicial, acabou por anunciar uma 

ideia sobre a dinâmica interna de um curso de graduação e sua relação com a estrutura 

da universidade, que deveria perpassar o processo de mudança curricular. Essa ideia 

pode ser identificada na seguinte fala: 

Fiquei incomodado porque eu tenho uma ideia de que o curso tem uma 

autonomia, tem uma experiência própria, particular a cada curso porque 

tem a sua comunidade de alunos e professores que têm experiências 

próprias, ele forma uma massa crítica, uma perspectiva própria, ele tem 

vida realmente, ele começa a produzir conhecimento a partir dos 

problemas que tem de enfrentar. Isso tem que estar ligado com as 

perspectivas gerais da universidade, esse talvez tenha sido o grande 

problema pelo qual eu senti que faltava um pouco esse elo entre a 

experiência própria do curso, e os problemas, as perspectivas, as linhas 

gerais que a reitoria estava traçando e essas duas questões interferiram 

na percepção inicial que eu tava (sic) sentindo do processo 

(COORDENADOR C). 
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Na ressignificação de suas concepções, o entrevistado se deu conta do nível 

de participação que teve nas atividades e nas deliberações do GTLA. A tomada de 

consciência de sua real participação nas discussões e nas deliberações, algo que dever 

se efetivar como um aspecto caracterizador de processos dessa natureza ou dele 

decorrer, evidencia-se na seguinte fala, apresentada a partir da segunda metade da 

entrevista: 

Quando eu abri aquele espaço [de discussão para o colegiado de curso], 

foi porque eu falei “Olha, tem um processo em andamento e eu estou 

participando de reuniões, eu quero levar não o que eu estou pensando, 

mas que todo mundo se envolva, não precisa concordar, mas quero 

ouvir todo mundo, saber qual é a visão geral do curso e eu levo essa 

discussão”. Isso porque eu sabia que havia essa possibilidade de 

interferir (COORDENADOR C). 

A entrevista do Coordenador C acabou dando indícios sobre ter se 

configurado o aspecto caracterizador do processo em questão no que se refere à 

realização das atividades de maneira participativa e colaborativa, resultando em 

atividades de construção coletiva. 

Ainda, sua entrevista exemplifica o quanto a dimensão afetiva do sujeito 

exerce influência na construção e na ressignificação de concepções dos sujeitos, ou seja, 

em seus discursos e práticas. Com isso, parece ter sido bastante relevante a escolha 

teórica subsidiária da definição de que era importante considerar as manifestações 

afetivas e cognitivas com igual importância para o desenvolvimento do processo de 

mudança curricular, conforme indicado na parte inicial do capítulo 2. 

Independentemente das reais condições de desenvolvimento, por melhor que 

elas pareciam se constituir pelo verificado na análise documental, fez-se necessário 

apurar quais as percepções dos entrevistados, elementos constituintes de suas 

concepções, acerca de alguns aspectos do processo em questão. Isso se fez necessário 

porque a maneira como o sujeito é afetado por determinada experiência tende a interferir 

direta ou indiretamente na forma como ele a replica e/ou nas suas ações dela 

decorrentes e diante de situações equivalentes, na medida em que as suas concepções 

perpassam suas decisões e ações. 

Por essa razão, parece ter sido relevante o cuidado em manter um clima 
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institucional favorável ao movimento de mudança ao longo do processo estudado, 

conforme identificado na análise documental, considerando as manifestações afetivas e 

cognitivas nas atividades dos Grupos de Trabalho constituídos ao longo da definição e da 

implantação das DIFPIPE com a mesma importância. Com isso, reafirma-se a relevância 

disso como um dos aspectos que caracterizaram os processos estudados. 

Embora os entrevistados tenham apresentado percepções diferentes sobre 

suas participações, os três descreveram o processo como tendo sido desenvolvido com a 

efetiva participação dos coordenadores dos cursos, conforme identificado na análise 

documental. Ainda, mesmo havendo ressalvas, principalmente por parte do Coordenador 

C, os entrevistados avaliaram o processo de mudança curricular estudado de forma 

positiva, informações que são apresentadas nos itens subsequentes. 

3. 2.  Sentimentos e percepções dos sujeitos pesquisados sobre o processo 

estudado 

Além de perguntas sobre suas participações no processo de mudança 

curricular, foram feitas outras com o intuito de identificar sentimentos e percepções dos 

entrevistados sobre alguns aspectos relacionados ao processo estudado e às diretrizes 

curriculares institucionais estabelecidas pelo GTL. Nos relatos apresentados, foram 

identificadas informações mais gerais sobre o processo e a experiência que vivenciaram. 

Nessa direção, o Coordenador A disse ter se sentido bastante tranquilo e não 

ter recebido determinações de como fazer as coisas no decorrer do processo. Ele 

justificou essa tranquilidade pelo fato de ter acompanhado todo o processo estudado, 

estando ciente dos objetivos postos para o processo de mudança curricular, e por ter 

participado das atividades de construção coletiva. 

O sujeito pesquisado não se sentiu constrangido ou obrigado a aceitar 

qualquer coisa no decorrer do processo, havendo uma boa margem de discussão em 

todas as suas etapas. Também afirmou ter se sentido bem no processo e que o achou 

“legal”, porque teve a possibilidade de tomar contato com as questões educacionais da 

formação e da atuação do professor especialista e da educação em si. 

Com esses dados, confirma-se a relevância de os envolvidos em processos 

de mudança curricular, da mesma natureza do analisado, participarem efetivamente das 
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discussões e das deliberações feitas a eles vinculadas e sentirem-se parte constituinte 

dos processos e cocriadores dos referenciais norteadores e das novas propostas 

formativas – outro aspecto caracterizador importante de ser contemplado em processos 

de mudança curricular. 

Já o Coordenador B, ao ser questionado sobre como teria se sentido no 

decorrer do processo, retomou a dificuldade que encontrou por desconhecer a área de 

formação de professores e expressou seus sentimentos em torno dessa dificuldade. Por 

outro lado, a despeito de suas limitações sobre o tema, afirmou ter ficado à vontade e 

não ter sentido constrangimento no decorrer do processo, pois sempre foi em busca de 

informações complementares sobre a formação de professores em sua área de 

conhecimento junto ao seu colegiado de curso. 

Ainda nessa direção, o entrevistado relatou ter se sentido feliz porque, 

durante o processo, teve de sair de sua zona de conforto e estudar mais para diminuir a 

lacuna de seu conhecimento sobre formação de professores, e porque acabou 

percebendo que faltavam elementos a serem contemplados no processo formativo do 

curso por ele coordenado. 

Esse Coordenador apontou que o processo enfocado se desenvolveu sob a 

dinâmica de construção coletiva, embora de alguns dos coordenadores terem 

apresentado resistência em ceder diante das necessidades gerais das Licenciaturas, 

tentando preservar os interesses individuais do curso coordenado. Essa informação 

trazida pelo entrevistado corrobora o que foi identificado na análise documental, retratado 

em tópico anterior desse documento de pesquisa. 

Sob sua perspectiva, o processo foi desencadeado por vontade da Alta 

Gestão da Instituição, qualificado como um ato de imposição, mas entendido como algo 

natural pelo entrevistado. Apesar disso, ele entende que os sentimentos gerados pelo 

processo não foram causadores de desconforto. Essa percepção sobre quem 

desencadeou o processo de mudança curricular e a pertinência desse ato é algo 

importante de figurar entre os aspectos que caracterizam esse tipo de processo. 

O Coordenador B manifestou, ainda, sua própria dificuldade em ter de ceder 

tempo de formação específica diante do Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das 

Licenciaturas (NDCL). Contudo, apesar da dificuldade em ceder, indicou ter feito 

concessões diante das necessidades coletivas, mesmo tendo de contemplar as três 

grandes áreas de atuação na formação do seu licenciando, em um tempo muito curto de 

processo formativo. 

Assim como foi apurado na análise documental, esse sujeito pesquisado 
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definiu as atividades do processo de mudança estudado como sendo marcado por 

embates no decorrer das atividades de construção coletiva, o que foi definido como 

resistência à mudança na análise documental e nas bases teóricas do processo – outro 

aspecto caracterizador importante de ser cuidado, o que parece ter ocorrido no processo 

em questão.  

Nessa direção, pelo explicitado na entrevista, após as discussões e a análise 

sistemática dos documentos oficiais, os membros do Grupo chegaram ao consenso sobre 

a necessidade de adequação das diretrizes às demandas oficiais. O entrevistado 

explicitou, ainda, que o mesmo embate ocorreu quando os docentes passaram a realizar 

as atividades de construção coletiva, que, pela análise documental, ocorreu na 11ª 

(décima primeira) etapa descrita sobre o processo estudado, em que se tratou da 

composição e da finalização dos planos de ensino das disciplinas do Núcleo de 

Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas. 

Embora já tivesse descrito aspectos do processo estudado que 

expressassem características desse caráter, o Coordenador B expressou a ideia 

generalizada de que a mudança curricular não é um processo de pequeno vulto, mas 

algo bem complexo, sobretudo quando envolve a articulação entre duas ou mais área de 

conhecimento ou segmentos institucionais. Essa ideia parece ser bastante pertinente ao 

se associá-la à complexidade, à amplitude e à profundidade do processo de mudança em 

análise, aspectos também retratados anteriormente, apontados como tendo se 

constituído em seus aspectos caracterizadores. 

Na perspectiva do Coordenador C, o processo estudado foi instalado por 

demandas vindas de instâncias superiores e não originária dos cursos, o que corrobora 

os dados obtidos na análise documental e no discurso do Coordenador B. Apesar disso, 

os objetivos traçados para o processo de mudança curricular foram adequados e as 

atividades desenvolvidas teriam ocorrido com o subsídio de uma base teórica 

educacional que perpassou as discussões do Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

Ampliado. 

A presença de uma base teórica educacional foi entendida pelo entrevistado 

como a principal vantagem do processo estudado – outro aspecto caracterizador 

evidenciado anteriormente. Isso ocorreu porque, embora houvesse uma demanda 

concreta de contenção de custos como elemento desencadeador do processo, conforme 

verificado na análise documental, a existência dessa base teórica nas discussões sobre 

as questões pedagógicas denotou uma real preocupação com os impactos educacionais 

que seriam gerados pelas mudanças curriculares em discussão. Isso se evidencia na 
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seguinte fala: 

Acho que o principal é a concepção teórica, esse processo de que a 

gente participou envolvia uma discussão conceitual da didática, da 

pedagogia. Eu me lembro dessa discussão, não foi tanta, mas tivemos 

vários debates. Teve preocupação pedagógica, embora também 

existisse a preocupação de redução de custos [...], acho que existia uma 

preocupação real de discutir os problemas do ponto de vista pedagógico. 

Sobre isso, o Coordenador B disse que o processo estudado foi caracterizado 

com uma construção na busca de promover mudanças, integrando a geração de 

qualidade e a minimização de custos. 

A presença de bases teóricas perpassando as discussões e as deliberações 

acerca do que e de como promover a mudança parece ter denotado e confirmado a 

preocupação com as questões de ordem acadêmico-pedagógica identificadas na análise 

documental, mesmo essa tendo divido espaço com as questões de ordem financeira, 

atribuindo-lhe um papel de considerável importância em contextos de mudança. Assim 

sendo, configura-se como um aspecto caracterizador a ser considerado em processos de 

mudança curricular.  

Próximo ao final da entrevista, o Coordenador C manifestou que, após ter 

transcorrido o tempo desde a experiência em questão até a entrevista realizada e ter 

falado sobre o processo estudado, avalia-o como uma experiência “[...] super positiva, 

que criou referenciais”. Ainda disse que não conseguiu perceber isso enquanto vivia a 

experiência em si devido estar “super incomodado” por não ter conseguido participar 

como gostaria. 

Essa fala do entrevistado reforça a importância de se zelar pelo clima 

institucional no desenrolar das atividades de seus grupos de trabalho e a influência da 

dimensão afetiva sobre a cognitiva em processos de atribuição de significado às 

experiências vivenciadas pelos sujeitos, tal como ocorre com cada membro da 

comunidade interna de uma IES – outro aspecto caracterizador sublinhado anteriormente. 

No que tange ao cuidado com o clima institucional, o Coordenador A apontou 

ter percebido incômodo por parte dos coordenadores de curso que não participaram das 

discussões desde o começo, que foram agregados às tarefas quando parte dos 
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referenciais norteadores do processo já estavam definidos. Seu relato coincide com o que 

foi expresso pelo Coordenador C sobre não ter participado do processo como gostaria e 

sobre o incômodo que sentiu. Ainda, o relato do Coordenador A reafirma o 

escalonamento de participação dos coordenadores dos cursos de Licenciatura no 

decorrer das atividades do Grupo de Trabalho das Licenciaturas, em suas configurações 

Inicial e Ampliada. 

Vale ressaltar que os três coordenadores classificaram, de forma direta, o 

processo de mudança curricular estudado como um processo de construção coletiva. 

Mesmo tendo sido classificado dessa forma, os relatos apontam situações de embate 

e/ou manifestações de resistência diante das tarefas do grupo, embora elas estivessem 

sendo desenvolvidas na direção de possibilitarem a concretização dos objetivos comuns 

assumidos coletivamente. 

Além disso, entende-se relevante destacar que os três pesquisados fizeram 

menção direta à presença das questões educacionais no rol dos temas em discussão e 

das definições estabelecidas pelo GTL, caracterizando o processo como marcado por 

procedimentos adotados para produzirem resultados pedagógicos e financeiros. Essas 

ressalvas reafirmam aspectos destacados na apresentação dos dados sobre a análise 

documental que caracterizaram o processo aqui enfocado. 

Após serem abordados os dados consolidados a partir de informações mais 

gerais sobre o Processo de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas, passa-se 

àqueles vinculados a algumas das subcategorias de análise definidas para o tratamento 

das informações e dos dados obtidos nas entrevistas. 

3. 2. 1. Os caminhos percorridos pelo processo 

Na tentativa de se produzir dados sobre como teria ocorrido o processo de 

mudança curricular estudado e poder complementar e/ou confrontá-los com os 

produzidos a partir da análise documental, buscou-se identificar, na fala dos sujeitos 

pesquisados, informações sobre os caminhos percorridos pelo referido processo. 

Sob esse enfoque, o Coordenador A descreveu o processo como não tendo 

sido determinado por instâncias extragrupo, mas como um caminhar que envolvia os 

membros do grupo na direção de atenderem aos objetivos da tarefa a ser realizada. 
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Relatou as etapas de pré-leitura dos documentos oficiais e da construção dos referenciais 

formativos, que contaram com a participação ativa dos membros do Grupo de Trabalho 

Inicial das Licenciaturas (GTLI). 

Para esse Coordenador, os caminhos a serem percorridos no processo foram 

discutidos e definidos pelos coordenadores de curso das Licenciaturas a partir de 

documentos apresentados pelo gestor do processo, que foram analisados pelos Grupos 

de Trabalhos das Licenciaturas (GTL) com fim de se obterem fatores a serem 

contemplados na mudança e, posteriormente, de se aplicarem os referenciais definidos à 

construção das novas propostas de matriz curricular. 

O entrevistado indicou ter havido divisão das tarefas entre os membros dos 

Grupos ao longo das discussões; dos espaços de discussão e de tomada de decisões; e 

da aplicação das demandas formativas oficiais à realidade institucional, tomando o 

contexto concreto da Instituição como seu ponto de partida – informação reafirmada pelo 

sujeito pesquisado ao longo da entrevista. Além disso, indicou ter havido 

comprometimento dos membros na realização das tarefas do GTL. 

Essa forma de realização das tarefas pelo Grupo, descrita pelo entrevistado, 

corroboram os dados obtidos com a análise documental e reafirma-se com um aspecto 

que caracterizou o processo no âmbito das Licenciaturas destacados dentre os dados 

provenientes da análise documental. 

Segundo o Coordenador A, o processo estudado não foi desenvolvido com 

imposição de redução de disciplinas ou de alocação de disciplinas técnicas e/ou de 

Formação Específica na modalidade não presencial, embora fosse conhecida a 

necessidade de se manter a sustentabilidade financeira da Instituição e dos cursos. Esse 

também é um aspecto caracterizador identificado a partir da análise documental que 

reaparece entre os dados obtidos a partir das entrevistas, porém com maior riqueza de 

detalhes, quando indica o que não teria sido imposto ao Grupo. 

Conforme relatado anteriormente, o Coordenador B disse não ter participado 

dos estudos sobre os documentos oficiais e da definição da lógica formativa adotada, 

cabendo a ele adequar as matrizes curriculares dos cursos sob sua responsabilidade 

como gestor à estrutura definida pelo GTL. As suas ações, decorrentes da definição da 

lógica formativa estabelecida pelo NDCL e das demais disciplinas obrigatórias exigidas 

pelas DIFPIPE, apresentaram considerável nível de complexidade por ter de conciliar três 

fontes de demandas e de diretrizes e referenciais formativos, porque 
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[...] ao mesmo tempo em que tinha que reingressar num grupo de saúde, 

eu tinha que ingressar num grupo da licenciatura e compartilhar comigo 

mesmo. Então eu falei: – Vixi, agora foi um quebra-cabeça muito maluco, 

né. A grande dificuldade foi essa, se não existisse o compartilhamento 

com o bacharelado, ai eu ia falar assim: – Eu estou no céu. Alguém 

carregou o piano e eu entrei só pra tocar depois. 

Essa fala do entrevistado refletiu a profundidade, a complexidade e o nível de 

articulação que perpassou o processo de mudança curricular de abrangência institucional 

e o processo aqui estudado, parte integrante do primeiro, que levou as diversas áreas da 

universidade a se articularem para serem definidas as novas propostas formativas de 

seus cursos de graduação – outro aspecto caracterizador reafirmado. 

Pela fala desse Coordenador, o processo de mudança aqui em análise 

possibilitou-lhe ter acesso a informações, a construir conhecimentos e a obter um 

referencial a ser utilizado como elemento de comparação diante de outros processos de 

mudança curricular. Com isso, evidencia-se outro aspecto que caracterizou os processos 

em análise, que aponta para terem contribuído para a ampliação de conhecimentos 

desse entrevistado em relação à formação de professores, ou seja, para seu 

desenvolvimento cognitivo.  

Nessa direção, o entrevistado fez menção à oferta de um curso de pós-

graduação com foco em formação pedagógica, que contribuiu para a complementação da 

formação dos professores com ausência de domínio sobre a temática. Ao se considerar a 

análise documental, esse curso seria o de especialização em Docência no Ensino 

Superior, haja vista que a outra edição desse curso foi oferecida há mais de 10 (dez) 

anos, período anterior à sua nomeação ao cargo de coordenador de curso – aspecto 

caracterizador também já destacado. 

O processo estudado foi caracterizado pelo Coordenador B como tendo sido 

marcado pelos seguintes aspectos caracterizadores: solicitações e encaminhamentos 

bem fundamentados por parte da gestão; atividades realizadas pelos coordenadores com 

conhecimento dos objetivos; indicações e sugestões dos coordenadores mais assertivas, 

devido a limites e possibilidades claramente anunciados no momento das orientações 

para a realização das tarefas; planejamento das atividades, havendo a existência de 

pautas estabelecidas e atas para registro das decisões; atividades de construção, e 

tarefas a serem realizadas, organizadas e escalonadas em etapas. 

O Coordenador C, ao ser perguntado sobre sua participação no processo 
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estudado, descreveu as suas etapas de desenvolvimento, buscando reconstruir a própria 

memória sobre o processo, sem muita precisão e com alguns aspectos diferentes do 

apurado no levantamento feito na análise documental. 

Pela sua lembrança, ele indicou a existência de dois grupos em 

funcionamento ao mesmo tempo, sendo um consultivo, com maior número de 

coordenadores integrantes, e outro deliberativo, com uma composição menor e criado 

primeiro. Embora tenha admitido a necessidade de se definir um grupo menor de 

confiança da Reitoria, isso não poderia fazer com que o processo se configurasse como 

sendo um “jogo de cena”, que dava a falsa impressão de ter havido participação efetiva 

no decorrer do processo. 

Ele disse que essa teria sido uma estratégia para aplacar a vontade de 

participação que teriam – uma impressão bastante prejudicial quando se esperava fazer 

os sujeitos envolvidos com o processo a se sentirem como parte integrante do processo e 

como tendo participado efetivamente do processo.  

Ainda sobre isso, disse não gostar de quando só há indicações de pessoas 

por parte da Alta Gestão para atuar nos momentos de tomada de decisões e proceder 

com as deliberações, devendo ser possível uma participação efetiva dos demais 

integrantes do processo nesses momentos. Nessa direção, o entrevistado declarou: “[...] 

eu acho que se foi aberto um fórum para que os coordenadores e diretores 

participassem, esse fórum deveria ter mais poder” (COORDENADOR C). 

Com isso, ele acaba apontando, indiretamente, um aspecto caracterizador 

desejável em processos de mudança curricular: embora possa ser necessária a 

participação de representantes da Reitoria no decorrer das discussões e das 

deliberações sobre as mudanças, elas não devem ficar centralizadas somente nas mãos 

desses sujeitos, mas também envolver outros representantes da comunidade acadêmica 

da Instituição. 

O Coordenador C relatou, também, que as etapas do processo não foram 

apresentadas e explicitadas claramente, deixando o sentimento de que o processo e os 

caminhos estavam meio incertos para ele. Essa informação foi reiterada diversas vezes 

pelo entrevistado no decorrer da entrevista. Deixou claro que gostaria de ter participado 

não somente das discussões, mas das decisões e das deliberações feitas no decorrer do 

processo, o que lhe teria gerado insatisfação. Além disso, acredita que as pessoas 

acabaram não se envolvendo tanto quanto poderiam nas atividades do grupo ao saber 

que não participariam das decisões. 

Embora, segundo o entrevistado, sua participação nas decisões não fosse 
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possível, devido à forma como o processo estudado foi desenvolvido, ele disse ter 

procurado influir ao máximo nas decisões, exercendo pressão, descrita como do tipo 

“positiva”, na direção de tentar convencer os responsáveis pelas deliberações. 

Nesse momento da entrevista, o sujeito pesquisado manifestou que houve 

possibilidade de tentar interferir nas deliberações feitas no processo. Embora tenha 

manifestado que sua participação era limitada, disse ter se sentido motivado a abrir 

espaço de diálogo com o colegiado de curso para discutir suas ideias e levar as 

contribuições do grupo, e não somente as suas. Disse fazer isso porque sabia existir 

possibilidade de intervir no processo de mudança. 

A fala do Coordenador C sobre ter exercido pressão para influir nas 

definições do GTL corrobora a informação obtida na análise documental e na fala dos 

outros entrevistados, que identificaram ter existido manifestações de resistência e/ou de 

incômodo por parte dos membros dos Grupos de Trabalho que passavam a participar das 

discussões, dando continuidade ao trabalho iniciado por grupo(s) antecessor(es), 

conforme abordado anteriormente nesse capítulo. 

Aqui se reafirmam dois aspectos que caracterizaram o processo: a existência 

da manifestação de resistência diante das definições realizadas antes de seu ingresso ao 

GTL e a possibilidade de intervir nas decisões que eram tomadas. Ainda evidencia-se 

outro aspecto: a existência de movimento por parte de participante do processo na 

direção de intervir nas deliberações do Grupo que integrava – uma forma concreta de 

exercer resistência a determinados elementos da mudança proposta. 

Sobre a existência de um grupo consultivo e de outro deliberativo que 

funcionavam ao mesmo tempo, a análise documental apresenta uma realidade diferente: 

o grupo maior, denominado Grupo de Trabalho das Licenciaturas Ampliado, formado por 

todos os coordenadores de curso de Licenciatura, discutia e deliberava sobres as 

definições dos aspectos das DIFPIPE a eles atinentes. Em relação à falta de informações 

ou a pouca clareza a respeito das etapas de desenvolvimento do processo, tanto a 

análise documental quanto a fala dos outros dois entrevistados indicam ter ocorrido o 

contrário. 

Isso se confirma no relato do próprio entrevistado que, por volta da metade da 

entrevista, começou a descrever o processo estudado como sendo marcado pelo 

seguinte aspecto caracterizador: a existência de espaços de discussão e de construção 

coletiva, embora circunscrito ao movimento de definição de objetivos e conteúdos das 

disciplinas do NDCL. Esse dado confirma, mais uma vez, os obtidos com a análise 

documental no tocante à forma como as atividades do GTL foram desenvolvidas. 
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Em decorrência desse aspecto, para ele, criou-se um clima institucional no 

qual os professores se sentiam na condição de pertencimento e como cocriadores das 

propostas das disciplinas do NDCL em que trabalhavam, o que dá indícios de o objetivo 

definido para os processos em análise que tratava dessa temática foi alcançado. Ainda, 

expressou que o clima institucional criado levou à configuração de outro aspecto 

caracterizador dos processos: o caráter de durabilidade das mudanças realizadas, 

decorrente clima institucional produzido ao longo do PMCAL, fez com que a estrutura 

formativa criada resistisse mesmo ao processo de mudança curricular posterior, que 

apresentou dinâmicas e intencionalidades diferentes e contrárias. 

Essa percepção do Coordenador C evidencia-se na seguinte fala, que 

também expressa como se deu parte do processo em questão:  

Estou tentando me lembrar das disciplinas que começamos a trabalhar, 

mas acho que começou a ter disciplinas comuns e isso exigiu a 

discussão coletiva. Então, por exemplo, Didática é comum, mas cada um 

fazia do seu jeito, o processo exigiu a formação de uma comissão para 

discutir o objetivo e o conteúdo curricular da disciplina, porque ela 

envolvia e costurava várias disciplinas em comum. Isso foi fantástico, 

porque obrigou a gente a debater problemas que passavam a anos-luz, 

então nisso teve mudança, né. A Didática, a Estrutura do Funcionamento 

da Educação, a gente mudou o conteúdo, aquelas coisas que são 

comuns na área de professor, elas passaram por uma discussão 

coletiva, e isso foi uma liga que não existia e permaneceu 

(COORDENADOR C). 

Com isso, segundo o entrevistado, o processo estudado incorporou a 

importância de o compromisso com o curso e com a formação do professor passar pela 

participação do docente, na medida em que não o fez “[...] se sentir uma pessoa 

manipulada que só cumpre diretrizes que vêm de fora e que não dialogam com o 

contexto e realidade daquilo que ele está trabalhando etc.” (COORDENADOR C) – outro 

aspecto caracterizador desejável em processos de mudança curricular. 

Quando manifestou empolgação ao descrever seu envolvimento e sua 

participação no processo estudado, afirmou ter percebido um envolvimento efetivo por 

parte de outros professores com a Instituição. Em sua fala, identificou-se um importante 

aspecto que caracterizou o processo em análise: o processo estudado não tratou 

somente do aspecto burocrático da mudança curricular, mas também das relações 
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humanas, inerentes à educação, apesar de nem sempre serem levadas em consideração 

na gestão desse tipo de processo. 

Ao ser feita a pergunta sobre qual seria sua percepção acerca do processo 

como um todo, o Coordenador C introduziu como elemento de comparação outros 

processos de mudança curricular vivenciados por ele. Ao fazer essa comparação, afirmou 

que, diante de experiências catastróficas vivenciadas, o processo estudado foi positivo, 

embora pudesse ter sido melhor. Sua avaliação foi positiva “[...] porque possibilitou que o 

curso discutisse e o fato de ser ouvido ajudou a formular uma proposta; acredito que 

tenha dado contribuição positiva” (COORDENADOR C). No que se refere ao que poderia 

ter sido melhor, o entrevistado não apresentou detalhes no momento da entrevista em 

que fez essa afirmação. 

Ao tratar da abertura de discussão no âmbito do curso coordenado por ele, 

em decorrência de sua participação no processo de mudança curricular estudado, 

acabou por manifestar o fato de ter aberto espaço de discussão no interior do curso 

coordenado em decorrência da experiência vivenciada no âmbito do processo 

envolvendo as Licenciaturas. Por outro lado, reafirmou a percepção de ter havido pouco 

espaço de discussão no desenvolvimento do processo estudado. 

A condição de incentivador e/ou propagador de novas dinâmicas institucionais 

no âmbito da instauração de espaços de discussão configurou-se como um importante 

mecanismo de facilitação da realização das mudanças e como um aspecto caracterizador 

do processo. 

Ao discorrer sobre o processo estudado, o entrevistado manifestou uma 

concepção de currículo que coloca os referenciais e os objetivos formativos como 

importantes elementos que implicam na organização do curso e de sua matriz curricular e 

na definição de quais disciplinas devem ser priorizadas. 

Apresentados os dados referentes aos caminhos percorridos, vejam-se 

aqueles referentes à gestão do processo. 

3. 2. 2. A gestão do processo e das tarefas do Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas 

Ao se ter em conta a relevância da forma como a gestão de um processo 
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dessa natureza é realizada, independentemente da temática ter sido abordada 

espontaneamente pelos entrevistados, manteve-se o momento específico para tratar 

desse aspecto do processo, previsto no roteiro das entrevistas realizadas, com o intuito 

de se obter informações quando a atenção deles estivesse direcionada diretamente a 

esse tema. 

Sobre a gestão do processo e das tarefas do GTL, segundo o Coordenador 

C, era possível identificar dois níveis de gestão, que teriam desempenhado seus papéis 

de maneira positiva: a reitoria e o gestor do processo. A reitoria teria sido responsável por 

traçar os objetivos para o desenvolvimento do processo e o gestor do processo, pelo 

desenrolar das atividades dos Grupos de Trabalho, envolvendo as discussões e a síntese 

do que era discutido. 

Sobre a atuação estratégica da reitoria, disse que: 

Ela conseguiu envolver o setor da comunidade e comprometer os 

diretores, fazer com que eles fossem ouvidos, de maneira limitada ou 

não, mas conseguiu. E, no final, os novos projetos pedagógicos foram 

produzidos etc. Eles incorporaram, querendo ou não, contribuições que 

vieram aí da comunidade acadêmica mesmo (COORDENADOR C). 

Por outro lado, embora os objetivos traçados tenham sido adequados, 

declarou que tudo isso foi possível às ações do gestor do processo, ao dizer que: 

Isso devido, também, às reuniões... eu acho que foram bem conduzidas, 

foram bem planejadas. Teve um cronograma, foi cumprido e tal. Eu acho 

que isso foi bem positivo porque conseguiu atingir o objetivo que era de 

abrir um espaço para debate e para síntese dessas discussões que 

foram realizadas (COORDENADOR C). 

Pelo Coordenador A, a atuação do gestor do processo de mudança curricular 

foi marcada por trabalhar com o grupo na direção de se atingirem metas estabelecidas, 

tornando o processo democrático, na medida do possível, e por garantir que as decisões 
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fossem tomadas e os caminhos fossem seguidos. Embora alguns coordenadores de 

curso de outra área tenham caracterizado o gestor como autoritário, ele o enxerga de 

outra maneira, na medida em que os caminhos escolhidos e as definições estabelecidas 

no decorrer processo resultaram de discussões e deliberações do Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas. 

Quando questionado sobre as condições de trabalho no desenvolvimento do 

processo, o Coordenador B apresentou as seguintes informações, que refletem aspectos 

da gestão do processo ao dizer que: 

Eu acho que foi bem estruturado, bem organizado com datas, com 

tarefas, cumprir com datas, eu acho que isso estava muito bem 

organizado. [...] dias agendados para reunião, com horário de início e 

término, limite pra entrega das tarefas, discussão, isso foi muito bem 

estruturado (COORDENADOR B). 

E quando questionado diretamente sobre a gestão do processo, acrescentou: 

Para mim foi excelente, a organização, os detalhes, isso foi muito 

importante. Uma coisa que eu gosto, embora todo mundo fala: papel pra 

cá, burocracia. Eu funciono melhor com papel, com organização, com 

limites, regras para serem cumpridas, nesse ponto foi excelente o 

processo (COORDENADOR B). 

Tanto a existência de dois níveis de gestão, quanto as suas formas de 

atuação explicitadas, configuram-se como aspectos caracterizadores do processo 

abordado. Ainda, os dados explicitam nuances da atuação e, por conseguinte, do perfil 

do gestor do processo, que acabaram por perpassar ou imprimir-lhe aspectos 

caracterizadores merecedores de atenção especial, dado o papel da liderança de um 

grupo frente à concretização das tarefas e dos objetivos comuns.    

As informações fornecidas pelos três sujeitos entrevistados sobre esses 

aspectos da gestão do processo foram corroboradas pelo apurado na análise 
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documental, feita sobre as pautas e sínteses das reuniões, os cronogramas das 

atividades a serem desenvolvidas, os e-mails enviados e recebidos pelo gestor do 

processo, os seus registros pessoais, os textos e relatórios por ele produzidos e os slides 

das apresentações feitas. 

Nos slides, referentes a diversas apresentações realizadas, foram 

identificadas as informações sobre os objetivos, os procedimentos e as etapas do 

processo apresentadas aos coordenadores dos cursos de Licenciaturas e demais 

membros da comunidade interna envolvidos com o processo estudado. Assim sendo, as 

manifestações feitas pelo Coordenador C sobre a ausência e a clareza de informações a 

respeito dos procedimentos e etapas do processo não se confirmaram, além de serem 

contraditas pelo Coordenador A, que declarou ter conhecimento sobre todos esses 

aspectos da experiência vivenciada. 

Após apresentar alguns indicativos sobre como se deu a gestão do processo 

estudado, o Coordenador B avaliou-o como sendo melhor do que outro vivenciado 

posteriormente na mesma Instituição, ao dizer que: 

Hoje eu consigo ter uma análise mais crítica do que poderia ser melhor 

ou não, aquele conhecimento eu acho que foi importantíssimo, a própria 

organização, a sistematização do processo. Eu sou muito mais adepto 

àquele modo como foi feito do que nessa nova mudança 

(COORDENADOR B). 

Um aspecto caracterizador importante revela-se nessa fala: os 

conhecimentos, a organização e a sistematização do processo possibilitaram, ao sujeito 

com ele envolvido, a construção de uma referencial que passou a lhe viabilizar a 

realização de análises mais críticas a respeito de processos de mudança curricular.  

Os dois processos comparados foram caracterizados pelo Coordenador B 

como tendo sido desencadeados por vontade da Alta Gestão da Instituição, como já 

anunciado, marcado por um ato de imposição, entendido como natural pelo entrevistado. 

Contudo, logo após caracterizá-los como processos impostos, acrescentou que os dois 

causaram sentimentos diferentes, apontando o estudado como gerador de sensações 

agradáveis. 

No tocante à participação dos alunos nas discussões e nas tomadas de 
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decisão, ao tratar do tema qualidade acadêmica, esse entrevistado manifestou a ideia de 

que o alunado não costuma perceber a qualidade do processo formativo enquanto o 

vivencia. Essa tomada de consciência ocorreria somente quando obtém resultados 

concretos, como ao passar em concursos, ao receber algum reconhecimento profissional 

ou ao terem a oportunidade de realizar comparações concretas em processos formativos 

oferecidos por outra IES. 

Disse que, de certa forma, além do tempo insuficiente para envolver os 

alunos nas discussões sobre as mudanças a serem realizadas, devido ao curto prazo 

para a criação das DIFPIPE e das propostas formativas de cada curso, a percepção 

distorcida sobre a qualidade do processo formativo seria outro fator a ser considerado e 

ponderado se a participação dos alunos tivesse ocorrido – o que não aconteceu no 

âmbito do curso sob sua gestão. 

Ao tratar do resultado do processo de mudança estudado, o Coordenador B 

afirmou terem ocorrido mudanças positivas na dinâmica interna da Instituição, na forma 

como as tarefas a serem realizadas com o envolvimento de vários cursos de graduação 

passaram a ser realizadas. Com isso, acreditava que os resultados foram para além da 

instituição das DIFPIPE. 

Para exemplificar essa sua percepção, fez referência a experiências 

correlatas, vivenciadas no processo desenvolvido no âmbito dos cursos da área da 

saúde, também parte integrante do processo de mudança curricular de abrangência 

institucional iniciado em 2007. Na referida área, foram geradas novas dinâmicas de 

trabalho entre os gestores dos cursos de graduação que permitiram a construção de 

projetos de repercussão extramuros, com implantação em âmbito nacional. 

Com isso, reafirma-se o seguinte aspecto que caracterizou os processos em 

foco: os desdobramentos do PMCAI foram para além de propor e de promover mudanças 

com a participação efetiva de sua comunidade interna, implicando em mudanças em 

dinâmicas de construção coletiva em contexto diferentes, como na criação de projetos de 

estudo e de prática vinculados ao campo de atuação profissional – o que sugere 

mudança na cultura institucional. 

Nessa direção, o Coordenador C disse que o processo estudado tinha a 

intencionalidade de aproximar cursos de uma mesma área e criar propostas formativas 

comuns, mas acabou indo mais longe do que isso. Essa colocação foi feita sem que 

especificasse os demais desdobramentos gerados. 

Quando se perguntou ao Coordenador B sobre o que faria de diferente, 

afirmou não ter sugestões sobre como poderia ser diferente no processo estudado, 
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basicamente porque nunca havia participado de algo dessa natureza, portanto não tinha 

elementos de comparação e acreditava estar “perfeito”. Afirmou isso, mas, por outro lado, 

em momento diferente da entrevista fez menção a ter construído um referencial que 

passou a lhe possibilitar fazer análises mais críticas. Talvez, essa contradição se dava a 

não ter vivenciado outro processo de mudança curricular melhor do que o enfocado na 

entrevista. 

Embora a perfeição seja um atributo entendido pelo pesquisador como algo 

utopicamente possível, mas concretamente inviável, poder-se-ia dizer que, minimante, o 

conjunto da obra refletiu uma imagem bastante agradável e positiva na visão desse 

entrevistado – uma percepção importante ao se considerar os princípios teóricos 

utilizados para o desenvolvimento dos processos em análise, expostos no capítulo 4 

desse documento de pesquisa. 

Pelos dados apresentados, os três sujeitos pesquisados avaliaram a gestão 

do processo estudado positivamente, sendo destacados, de maneira favorável, o 

planejamento e a organização do processo, a estratégia de envolvimento da comunidade 

interna utilizada, a sistematização das discussões do grupo e a dinâmica colaborativa 

empregada. 

No âmbito da gestão, vale relembrar que tanto o Coordenador A quanto o 

Coordenador C abordaram o problema do escalonamento de participação dos 

coordenadores de curso no decorrer do processo, por não ter dado a oportunidade de 

todos estarem presentes e deliberarem sobre todos os aspectos das DIFPIPE. Sobre 

isso, vale relembrar, também, que o Coordenador C disse entender a necessidade da 

criação de um grupo menor para tratar de parte das deliberações, mas desde que a 

forma de composição desse grupo fosse mais democrática e não definida pela reitoria. 

Sobre essa questão do escalonamento da participação dos coordenadores de 

curso nas discussões e nas deliberações sobre o desenvolvimento do processo e sobre 

as proposta formuladas, o pesquisador acredita que ela mereceria ser reavaliada e, 

talvez, redimensionada ou alterada para evitar esse tipo de percepção contraproducente 

em processos dessa natureza.  

Algo também relacionado à gestão, que ainda merece destaque, foi a 

reiterada afirmação do Coordenador C sobre não terem sido apresentadas claramente as 

etapas e os procedimentos do processo estudado aos participantes. Ainda que essa 

informação tenha sido contraposta e descaracterizada pelos dados obtidos na análise 

documental e na fala dos outros entrevistados, esse é um aspecto a ser cuidado pelo 

gestor de um processo de mudança curricular, sobretudo naqueles com consideráveis 
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níveis de complexidade, profundidade e amplitude. 

Embora evidências vindas da análise documental e da fala de um dos 

próprios entrevistados não tenham confirmado esse aspecto caracterizador percebido 

pelo Coordenador C, o pesquisador acredita que o gestor do processo deva cuidar para 

que esse tipo de percepção não se instale ou, se acabar instalando, não se perpetue.  

Tratados os aspectos que caracterizaram os processos em análise, faz-se 

importante abordar os elementos que facilitaram ou dificultaram o seu desenvolvimento. 

3. 2. 3. Os elementos facilitadores ou dificultadores do processo 

Considera-se que um processo como o estudado, por mais que seja bem 

planejado e realizado, sempre contará com elementos facilitadores ou dificultadores de 

seu desenvolvimento e das dinâmicas nele inerentes e dele decorrentes. Nessa direção, 

buscou-se identificar os referidos elementos no relato dos entrevistados, fossem eles 

apresentados de maneira direta ou indireta.  

Como elementos facilitadores, o Coordenador A indicou: a proposição e o 

acesso aos documentos oficiais e à literatura, a instauração de espaços discussão e de 

decisão, a discussão em grupo sobre a forma de atender a legislação vigente no contexto 

concreto da Instituição e o comprometimento dos membros do grupo. 

O Coordenador C apontou os seguintes elementos facilitadores: o prazo para 

a formulação das propostas e a existência de espaço de diálogo para que os cursos 

fossem ouvidos. Embora limitado, esse espaço de diálogo possibilitou o levantamento de 

demandas próprias de cada segmento da Instituição. 

Já o Coordenador B, abordou o domínio que o gestor do processo tinha sobre 

o processo de mudança e o conhecimento sobre a área da educação e suas experiências 

vivenciadas – conhecimento de causa, destacado como um elemento importante na 

característica do gestor desse tipo de processo. Isso facilitou porque o gestor sabia 

orientar as atividades do Grupo e, por conseguinte, concorria para o atendimento dos 

objetivos próprios da tarefa designada ao Grupo. 

Dentre os elementos facilitadores apontados pelos sujeitos pesquisados, 

decorrem alguns dos aspectos já destacados que caracterizaram o processo enfocado: a 

existência de espaços de discussão e de deliberação, o cumprimento de determinações 
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oficiais às condições concretas institucionais e o comprometimento dos membros do 

GTL. 

Também decorrem alguns aspectos ainda não destacados que 

caracterizaram o processo enfocado: o acolhimento de demandas oriundas de cada 

segmento da Instituição e o perfil do gestor do processo – que abarcava o seu domínio 

sobre o processo de mudança e o seu conhecimento sobre a área da educação. 

No que se refere aos elementos dificultadores do processo, o Coordenador A 

indicou a falta de mais tempo para realização das discussões sobre FPIPE, tendo em 

vista que muitos não estavam acostumados a discutir e a tratar de temas próprios da 

Educação. Embora apresentado em outro eixo temático de seu relato, pode-se dizer que 

o escalonamento da participação dos coordenadores de curso nas discussões e 

deliberações sobre as DIFPIPE também foi um elemento dificultador apontado pelo 

entrevistado, na medida em que alguns dos membros do GTL passaram a participar 

dessa dinâmica quando parte dos referenciais norteadores e das diretrizes institucionais 

já estava definida, e isso teria gerado desconforto por parte dos novos integrantes do 

grupo. 

Com isso, evidenciam-se dois novos aspectos caracterizadores desejáveis 

em processos de mudança curricular correlatos ao estudado: o nível de conhecimento 

dos envolvidos no processo sobre as questões educacionais precisaria ser considerado 

no momento de se planejar e de se operacionalizar o processo de mudança curricular; e 

o tempo para realização do processo de mudança curricular deveria ser suficiente para 

que os responsáveis por discutir e deliberar sobre as mudanças a serem realizadas 

pudessem se familiarizar com os conhecimentos e/ou temas necessários para subsidiar o 

desenvolvimento do processo. 

Embora tenha dito que foram superados em parte, o Coordenador C apontou 

a concentração do poder e a pouca possibilidade de participação como elementos 

dificultadores do processo estudado. Esses elementos foram reafirmados e contraditos 

por outras descrições do próprio entrevistado ao longo da entrevista, sendo o segundo 

elemento dificultador relacionado, de certa forma, a um dos elementos facilitadores do 

processo. 

Quando se perguntou sobre a as relações de poder percebidas no processo, 

o mesmo entrevistado apontou mais um elemento dificultador do processo, descrito como 

obstáculo: a percepção que de as linhas gerais do processo já estivessem definidas. 

Nesse momento da entrevista, o entrevistado ameniza sua caracterização do processo 

como tendo sido um “jogo de cena”, ao dizer que: “[...] parecia um jogo de cena, no final 
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não foi tanto jogo de cena, fomos ouvidos, mas houve um constrangimento” 

(COORDENADOR C). 

Quando questionado sobre as condições de trabalho no desenvolvimento do 

processo, o Coordenador B apontou o regime de trabalho dos coordenadores como um 

elemento dificultador das atividades de construção coletiva, na medida em que se tornava 

complicado conciliar a disponibilidade dos coordenadores envolvidos no processo em 

dias e horários comuns. Pela fala do entrevistado, o problema do regime de trabalho dos 

coordenadores estaria na não existência de dedicação exclusiva e na reduzida carga 

horária deles destinada para as atividades administrativas, enquanto coordenadores de 

curso. 

O mesmo entrevistado apresentou, indiretamente, outras preocupações ou 

ocupações institucionais como elementos dificultadores, tais como a preparação do curso 

para receber comissões de avaliação externa, fazendo com que o coordenador de curso 

não desse a devida atenção ou não conseguisse participar efetivamente das atividades 

de construção coletiva do grupo que estivesse integrando, como foi o seu caso. 

Esse dado parece corroborar a hipótese anunciada pelo pesquisador 

anteriormente, quando associou a percepção do sujeito pesquisado sobre ter chegado ao 

GTL após as discussões terem sido finalizadas ao direcionamento de sua atenção para o 

processo de aprovação do curso pelo MEC. 

Desses últimos dados obtidos junto ao entrevistado, identifica-se outro 

aspecto caracterizador desejável de processos de mudança curricular: o regime de 

trabalho e a carga horária do coordenador de curso destinada à gestão do curso 

precisam ser adequadas e dar condições desse sujeito participar e atuar efetivamente do 

processo, na direção de viabilizar a obtenção de bons resultados a partir das atividades 

de construção coletiva, podendo realizar as tarefas individuais necessárias para subsidiar 

as discussões e as deliberações do grupo de trabalho responsável pela definição de 

referenciais norteadores do processo de maneira adequada. 

O Coordenador B, no que se refere ao processo estudado, declarou que o 

reitor e os vice-reitores não se configuraram como elemento dificultador do processo. As 

dificuldades foram geradas pela resistência à mudança e pela dificuldade dos 

participantes em fazerem concessões. Essas ideias podem ser identificadas, além de em 

outras falas, na seguinte: 
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Por incrível que pareça foi o primeiro processo em que não teve um 

entrave superior, nem de custos e nem de nada. O entrave mesmo 

estava nos participantes, era uma coisa muito fechada, muito com a 

visão centrada no umbigo. Esse foi o ponto mais difícil que eu vi. 

Os sujeitos pesquisados apresentaram algumas informações coincidentes e 

outras complementares entre si quando trataram dos elementos facilitadores do processo 

de mudança curricular estudado. Já em relação aos elementos dificultadores, eles 

manifestaram informações distintas, mas que podem ser vistas como complementares. 

Apresentado o conjunto de dados sobre esses aspectos do processo 

enfocado, passa-se aos referentes às relações de poder e aos possíveis favorecidos e 

desfavorecidos com o processo. 

3. 2. 4. As relações de poder, os favorecidos e os desfavorecidos com o 

processo 

Outros aspectos importantes que perpassam o currículo foram investigados 

durante as entrevistas: as relações de poder percebidas pelos entrevistados e os 

favorecidos e desfavorecidos em decorrência do processo de mudança curricular aqui em 

análise.  

Sobre as relações de poder percebidas, segundo o Coordenador A, o 

processo contou com determinações da reitoria, que exercia seu poder a fim de dar uma 

nova “cara” às Licenciaturas, com um formato melhor. A realização desse processo, com 

o propósito de melhorar o formato das Licenciaturas e de atender as determinações 

oficiais, não foi uma escolha dos Grupos de Trabalho, mas uma determinação da reitoria. 

Pelo apurado na análise documental, embora a intenção de melhorar o 

formato das Licenciaturas tenha emanado de instâncias superiores de poder, essa 

intenção parece que surgiu no bojo das tomadas de decisão da Vice-reitoria Acadêmica, 

durante as reuniões do Vice-reitor com sua assessoria, e não no conjunto de demandas 

apresentadas pelo Reitor, em consonância com a Entidade Mantenedora. 

Na dinâmica das atividades dos Grupos de Trabalho, pela fala do 

Coordenador A, a relação de poder exercida entre o gestor do processo de mudança e os 
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demais membros dos Grupos foi indicada como amena: “Nossa hierarquia era mínima ali 

[...]” (COORDENADOR A). 

Quando se perguntou sobre esse tema ao Coordenador C, ele apontou a 

reitoria e algumas pessoas um pouco mais alinhadas ou próximas a ela como as 

responsáveis pela definição de algumas coisas antes do início de sua participação nas 

discussões do processo enfocado. Tal informação coincide com os dados obtidos na 

análise documental, descritas no capítulo anterior, que indicaram a existência de duas 

instâncias de decisão – o GTLI e o GTLA –, cujas deliberações eram subordinadas à 

aprovação do vice-reitor acadêmico, do reitor e da presidência da mantenedora. 

Sobre esse tema, o Coordenador B não apresentou nenhuma informação. 

Quando feita a pergunta a respeito das relações de poder, ele desviou do tema e trouxe 

informações sobre outros aspectos vinculados ao processo. Contudo, pode-se deduzir de 

seus relatos que as relações de poder não tenham sido opressoras, na medida em que 

afirmou, mais de uma vez, não ter se sentido mal no decorrer das atividades de 

construção coletiva pela forma como foram realizadas, mas pelo fato de não dominar o 

tema como gostaria.  

Desse eixo temático da entrevista evidencia-se o seguinte aspecto 

caracterizador do processo em análise: o exercício do poder inerente às lideranças 

envolvidas no processo não se configurou como autoritário e opressor, tendo o gestor 

imediato não se despontado como catalisador das decisões ou impositor das dinâmicas 

do GTL. 

No tocante aos favorecidos em decorrência do processo em questão, o 

Coordenador A afirmou que as mudanças realizadas favoreceram a Instituição e a 

Secretaria Geral, ao terem gerado melhorias em seus processos acadêmico-

administrativos. Ainda fez menção a dois tipos de favorecidos pelas mudanças 

implementadas: os que poderiam se favorecer e os favorecidos efetivamente. 

Os que poderiam se favorecer seriam os alunos, caso a matriz curricular 

implantada em 2009 tivesse se concretizado em processo formativo efetivo, o que não 

aconteceu por não ter sido aberta nenhuma turma desde então. Os efetivamente 

favorecidos foram os processos da Secretaria Geral, na medida em que foram criadas 

regras e padronizações no tocante à nomenclatura das disciplinas que, inclusive, 

tornaram os nomes das disciplinas mais significativos. 

Essa percepção do entrevistado foi ao encontro do identificado pelo 

pesquisador na análise documental. Ao ser realizada essa análise, entendeu-se que os 

processos estudados favoreceram, como alguns de seus resultados: as coordenações de 
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curso em seus estudos de currículo em transferências de alunos ou reingresso de 

graduados provenientes de outros cursos da Instituição; a Entidade Mantenedora, a 

Reitoria, a Vice-reitoria Acadêmica, os setores administrativos e os órgãos colegiados 

responsáveis por analisar, emitir parecer e/ou aprovar as propostas de alteração de 

matrizes curriculares vigentes ou destinadas à criação de novos cursos; além dos 

processos da Secretaria Geral. 

Por outro lado, o mesmo sujeito pesquisado disse acreditar que a mudança 

curricular, mesmo tendo deixado a proposta formativa bem estruturada, não produziu 

aumento de matrículas. Isso teria ocorrido, segundo ele, por questões alheias à nova 

matriz curricular implantada. 

O Coordenador B disse acreditar que o processo de mudança estudado 

favoreceria os alunos devido à melhoria da qualidade da proposta formativa e gerou 

economia para a Instituição, o que a torna uma favorecida pelos resultados alcançados. 

Na mesma direção, o Coordenador C disse não ter pensado sobre quem o processo 

estudado teria favorecido, mas acredita que favoreceu a IES como um todo. 

Desse eixo temático, destaca-se o seguinte aspecto caracterizador desejável: 

um processo de mudança curricular deve favorecer, minimamente, em uma relação de 

reciprocidade, à gestão acadêmica da IESP – com a criação, ajustes ou extinção de seus 

processos acadêmicos; aos alunos – com o aprimoramento dos processos formativos; e 

às gestões administrativa e financeira da IESP – com a otimização de recursos humanos, 

materiais e tecnológicos, concorrendo para sua sustentabilidade financeira. 

Sobre os desfavorecidos em decorrência do processo, o Coordenador A 

afirmou que as mudanças implantadas podem ter desfavorecido ou prejudicado alguns 

dos professores resistentes a mudanças, principalmente os mais antigos, na medida em 

que tiveram de lidar com novos referenciais pedagógicos no desenvolvimento das 

atividades formativas em suas disciplinas. Em outras palavras, pode-se dizer que o 

motivo do desfavorecimento e/ou prejuízo decorrente das mudanças a alguns 

professores foi tê-los impelido a repensar e a mudar suas práticas pedagógicas habituais. 

O Coordenador B disse acreditar que o processo estudado não tenha 

desfavorecido a ninguém. Por outro lado, ouviu reclamações sobre a perda de aulas por 

parte de alguns professores que costumavam atuar junto ao núcleo de formação 

pedagógica do curso, mas sem deixar sequelas na relação do docente com a instituição. 

Ainda, disse que essas reclamações podem ter sido feitas sem fundamentos, pelo 

simples hábito de criticar. 

A última afirmação desse entrevistado parece ser confirmada por 
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levantamentos de cargas horárias atribuídas aos professores, comparando as 

quantidades de horas antes e após a realização do processo de mudança curricular de 

abrangência institucional – o que foi possível com a realização da análise documental. 

Os resultados desse levantamento apontaram para variações equivalentes 

pré e pós-mudanças curriculares desencadeadas pelo referido processo, uma vez que, 

quando ainda não havia possibilidade de compartilhamento de salas de aula entre turmas 

de diferentes cursos, as turmas não eram abertas sem atingirem um número mínimo de 

alunos por curso mais elevado. 

A respeito da mesma categoria de análise, o Coordenador C apontou os 

alunos como os desfavorecidos pelo processo estudado, na medida em que alguns deles 

tiveram o currículo empobrecido. Isso teria ocorrido por razões não descritas, mas a partir 

de aspectos que ele acreditava serem importantes de serem incorporados às propostas 

formativas dos cursos, não existentes nas propostas anteriores às DIFPIPE, tais como: a 

criação de espaços de convivência entre alunos de diversos cursos, de diferentes 

grandes áreas do conhecimento, e a oferta de disciplinas optativas disponíveis a todos os 

cursos. 

Vale ressaltar que, pela análise documental, verificou-se que alunos 

provenientes do curso coordenado pelo entrevistado compartilharam espaço de estudos 

com alunos de uma turma de curso da área de Exatas. Esse dado parece corroborar sua 

própria suspeita de estar misturando experiências de diferentes processos, manifestada 

na seguinte fala: “Eu não sei se eu estou com uma percepção recente de reformulação, 

não estou conseguindo me lembrar de todos os detalhes” (COORDENDOR C). 

Desse último eixo temático, destaca-se o seguinte aspecto caracterizador 

desejável: um processo de mudança curricular deve promover mudanças que favoreçam 

a abertura de novas turmas em cada processo seletivo, sem com isso comprometer a 

qualidade do processo formativo dos graduandos. 

Explicitados os dados referentes a esses três eixos temáticos das entrevistas, 

vejam-se os dados sobre o que o processo teria agregado aos entrevistados. 

3. 2. 5. O que o processo agregou ao sujeito pesquisado 

Como um dos objetivos do processo estudado era concorrer para o 
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desenvolvimento dos sujeitos nele envolvidos, procurou-se saber o que ele teria 

agregado aos sujeitos pesquisados, informações que são apresentadas a seguir. 

Segundo o próprio Coordenador A, sua participação no processo agregou-lhe 

formação de novos referenciais educacionais e pedagógicos. Na mesma direção, o 

Coordenador B disse ter tomado consciência, no decorrer do processo estudado, de que 

sua preparação pedagógica era insuficiente para lidar com um trabalho mais 

especializado e mais pedagógico da gestão de curso.  

Sobre isso, esse último entrevistado, ao ser questionado sobre o que o teria 

feito mudar suas concepções, apontou as informações obtidas, os conhecimentos 

construídos e a obtenção de um referencial sobre processo de mudança curricular como 

fatores geradores da mudança. Com isso, têm-se indicações de o processo estudado ter 

agregado valor à formação do pesquisado. 

Assim como o Coordenador B, o Coordenador C afirmou ter havido mudança 

em suas concepções sobre a forma de encaminhar processos de mudança curricular. Ele 

passou a perceber a importância de haver envolvimento da comunidade nas discussões 

acerca de reformulações curriculares e diálogo com outras áreas. Para ele, embora esses 

aspectos sejam tratados de forma administrativa e burocrática, eles envolvem uma 

concepção de formação. 

Após vivenciar dois processos na mesma Instituição, o Coordenador B disse 

estar mais confortável para realizar uma análise crítica e manifestar uma posição 

favorável ou não diante de propostas formativas, mesmo tendo achado que sua 

participação nos processos não foi tão ampla. Ainda falou ter aprendido tanto na alegria 

quanto na tristeza, sendo o processo estudado associado à alegria e o outro à tristeza. 

Apesar das características diferentes, os dois processos vivenciados pelo entrevistado 

contribuíram para a construção de seu referencial do que vem a ser uma boa proposta 

formativa. 

A partir desses dados, entendem-se desejáveis esses aspectos 

caracterizadores de processos de mudança curricular: a ocorrência de aprimoramento 

dos conhecimentos das equipes pedagógicas da Instituição sobre referenciais 

educacionais e pedagógicos; a possibilidade de os coordenadores de curso 

reconhecerem suas próprias condições de preparação para atuar como gestor 

administrativo e acadêmico de curso e de os professores perceberem as suas reais 

condições para o exercício da docência no Ensino Superior; a valorização e o incentivo à 

formação pedagógica dos envolvidos; a incidência de modificações de concepções por 

parte dos sujeitos envolvidos com o processo de mudança curricular sobre o 
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desenvolvimento desse tipo de processo e sobre formação na área relacionada às 

mudanças; e a oferta de subsídios para que os envolvidos no processo possam avaliar o 

que vem a ser uma proposta formativa de boa qualidade. 

3. 2. 6. As Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas 

Sobre as Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas (DIFPIPE), o Coordenador C avaliou-as de forma positiva e 

indicou que elas deram as linhas gerais do processo de mudança. Afirmou que as 

diretrizes ajudaram a direcionar o processo, gerando resultados institucionais e 

experiência. Sugeriu, inclusive, que fossem criados mecanismos institucionais para 

garantir a continuidade dos resultados dessa experiência positiva diante de outro 

processo de mudança na Instituição. 

Embora o entrevistado não se lembre dos motivos que desencadearam a 

instalação do processo de mudança curricular estudado, salientou os seguintes aspectos 

corrigidos com as mudanças, diretamente decorrentes dos objetivos definidos para 

nortear o processo: a adequação das matrizes curriculares à legislação vigente e a 

manutenção da sustentabilidade da Instituição. Afirmou também que esses aspectos 

foram, em sua percepção, geradores de resultados positivos – o que indica que os 

objetivos estabelecidos para o desenvolvimento do processo dessa natureza tenham sido 

alcançados. 

No início, ele acreditava que as diretrizes criadas não haviam partido da 

experiência e dos problemas do próprio curso. Contudo, disse que depois mudou um 

pouco sua percepção e justificou seu posicionamento diante da forma de 

desenvolvimento do processo por acreditar que os problemas concretos dos cursos e as 

experiências de cada um deles não haviam sido considerados na formulação das 

DIFPIPE. 

Apesar da insatisfação manifestada pelo Coordenador C, gerada pela 

limitação de sua participação nas deliberações sobre o processo estudado, ele disse se 

sentir cocriador da proposta, contemplado de alguma maneira e comprometido com ela. 

Isso parece se confirmar ao dizer ter se sentido impotente ao ver tudo o que foi 

construído no processo estudado ser desmontado sem que se pudesse fazer algo. 
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 Essa manifestação do entrevistado indica que o referencial estabelecido para 

o processo estudado, de fazer com que os integrantes do processo se sentissem 

cocriadores das propostas formuladas, produziu os resultados esperados. Em outras 

palavras, reafirma a pertinência desse aspecto caracterizador destacado anteriormente. 

O Coordenador B disse que as DIFPIPE tinham ficado muito bem definidas, a 

despeito de o processo percorrido para defini-las ter sido marcado por embates entre os 

membros do Grupo de Trabalho das Licenciaturas Ampliado. 

Assim como os outros dois entrevistados, o Coordenador A avaliou as 

DIFPIPE de maneira positiva. Afirmou tê-la achado boa e, pelo que viu acontecer nas 

outras Licenciaturas, acreditava que as mudanças curriculares dela decorrentes deram 

bons resultados. A lógica formativa expressada nas referidas diretrizes foi avaliada como 

“[...] bastante coerente” (COORDENADOR A). 

Tanto as mudanças ocorridas, quanto a proposta formativa do curso que 

coordena, foram percebidas como boas por esse sujeito pesquisado. Para ele, ocorreram 

inovações na proposta formativa criada e incorporada nas DIFPIPE, na medida em que 

foram pensadas novas formas de se desenvolver as atividades acadêmicas das 

disciplinas, além da própria modificação da estrutura de disciplinas. 

Essa fala do Coordenador A corrobora a informação presente na descrição 

sobre o processo de mudança curricular estudado, quando foi indicado que as mudanças 

deveriam abranger tanto os textos curriculares quanto as práticas curriculares, 

possibilitando uma efetiva mudança de currículo dos cursos. 

Nessa direção, o Coordenador B, afirmou acreditar que as mudanças 

ocorridas no processo formativo das Licenciaturas, decorrentes do processo estudado, 

favoreceriam a formação dos licenciandos para atuar mais ativamente nas discussões 

pedagógicas na escola. Com isso, apontou para a questão de o processo formativo 

alicerçado na proposta anterior, formulada antes da decorrente do processo estudado, 

não possibilitar uma formação pedagógica adequada, mas sim como insuficiente para 

compreender a dimensão pedagógica do trabalho docente e do gestor educacional. 

Ao tratar de como sentia em relação à proposta formativa vinculada às 

DIFPIPE, o mesmo entrevistado acabou por trazer uma metáfora19 que expressa sua 

percepção sobre o processo estudado como tendo focado a busca pela excelência no 

processo formativo dos graduandos. Ainda, apontou a proposta resultante do processo 

                                                
19

   A referida metáfora foi excluída da transcrição da entrevista pelo pesquisador porque identificava 
diretamente a área de atuação do entrevistado, na medida em que utilizou aspectos relativos à qualidade de 
desempenho no âmbito da sua atuação profissional. Contudo, a ideia expressa foi preservada, dada a 
importância da informação apresentada, sendo reproduzida a sua essência. 
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estudado como passível de servir como referência nacional, podendo ser expandido para 

além da Instituição. Com isso, tem-se outro momento em que a proposta formulada é 

bem avaliada pelo entrevistado. 

Até esse ponto do tópico, evidenciaram-se alguns aspectos caracterizadores 

relativos às DIFPIPE, que podem ser expressos assim: as diretrizes institucionais 

estabelecidas devem de fato servir como elemento norteador dos documentos e das 

práticas formativas desenvolvidas na IESP, para nortear o desenvolvimento de processos 

de mudança curricular e para garantir a continuidade de resultados de experiência 

institucionais positivas; as diretrizes devem surgir e ser compatíveis com a realidade 

institucional e com as suas dinâmicas internas, apresentar referenciais que favoreçam a 

superação de problemas institucionais identificados e estar alinhadas com as demandas 

formativas apresentadas pelo mercado que acolherá os egressos da IESP; e, ainda, as 

diretrizes institucionais devem, sempre que possível, trazer inovações para vida 

institucional. 

Sobre a lógica formativa presente nas DIFPIPE, enquanto o Coordenador A 

tenha-a avaliado como bastante coerente, o Coordenador B não apresentou informação 

sobre sua percepção sobre o tema, e o Coordenador C disse não conseguir avaliá-la na 

sua configuração final, no conjunto da proposta formativa integralizada pelo colegiado de 

cada curso. Assim sendo, esse último entrevistado não conseguiu mensurar como a 

lógica formativa foi preservada e incorporada nas propostas formativas de cada curso. 

O Coordenador A, dentre os três coordenadores pesquisados, talvez por ter 

sido o que participou desde o começo das discussões sobre a Formação Pedagógica 

Inicial de Professores Especialistas (FPIPE), foi o único a conseguir explicar a lógica 

formativa adotada no encadeamento das disciplinas definidas pelas DIFPIPE. Isso se 

evidencia na seguinte fala do pesquisado: 

Eu já nem lembro direito das disciplinas, mas eu imagino que se 

procurava dar primeiro um substrato básico do que seria atividade 

docente, e que o cidadão entra. “Ah, você quer ser professor, o que é ser 

professor?”. Simplesmente você chegar em sala de aula e repetir o 

conteúdo como papagaio, não é isso, entendeu? Você procurou colocar 

lá disciplinas que abrissem a mente do cidadão e mostrar o que é 

realmente a atividade docente, como é que você vai realmente se tornar 

um professor, ser capaz de interagir com uma turma, ser capaz de saber 

quais são as deficiências e saber o que você pode fazer para contribuir 

com o crescimento daquela turma e daquelas pessoas. Eu achava legal 

isso, você dava todo um arcabouço, quer fosse de metodologia de 
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ensino, quer fosse de legislação, de Psicologia da Educação você 

acabava trabalhando esses temas, você dava um geral da coisa e só 

depois é que ele ia começar a ter a prática de ensino na sua área 

específica. Ele já teria aquele substrato do que se espera de um 

docente, o que ele deve fazer em sala de aula para depois começar ali 

esse conhecimento geral como a sua parte específica naquela área em 

particular (COORDENADOR A). 

Já o Coordenador C disse não se recordar dos detalhes da lógica formativa 

criada no decorrer do processo, mas que existia uma relação entre as disciplinas do 

NDCL, que deveria servir de ponto de partida para o planejamento das demais disciplinas 

de cada curso. Embora muito simplificadamente, sua lembrança não contradiz nem a fala 

do Coordenador A, nem os dados obtidos com a análise documental. 

Quando perguntado se saberia explicar a lógica formativa instituída pelas 

DIFPIPE, o Coordenador B disse não saber explicá-la, alegando não ter participado muito 

na definição delas e terem sido logo direcionados para outro processo de mudança 

curricular, com outra forma de gestão. 

No que tange à compatibilidade entre a proposta formativa presente nas 

DIFPIPE e os seus referenciais pessoais, direta ou indiretamente, os sujeitos 

pesquisados manifestaram convergência entre os seus e os referidospolos de 

referencias. 

Nessa perspectiva, o Coordenador A disse ter incorporado as DIFPIPE às 

suas concepções, na medida em que teve contato com todas as informações 

socializadas no decorrer das reuniões do GTLI e GTLA, o que pode ser percebido em 

outras respostas dadas na entrevista. Assim sendo, pode-se dizer que existe certa 

compatibilidade entre a proposta formulada e as concepções do entrevistado, apesar de 

haver algumas falas que apontem para referenciais diferentes dos consolidados nas 

DIFPIPE e no decorrer das reuniões de trabalho. 

De maneira mais indireta pode-se perceber convergência no posicionamento 

do Coordenador C, quando apresentou uma concepção de professor especialista 

compatível com aquela adotada para a composição das DIFPIPE, expressada da 

seguinte forma: 

[...] eu já tinha uma concepção que eu defendia, de que o professor tem 
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que ser alguém que tem um compromisso não só com o conhecimento 

especializado dele, mas com a didática, com a pedagogia, tem que ter 

essa vivência mais ampla da vida escolar e tem que ter um contato e 

uma vivência com o saber universitário etc. [...] Então acho que o 

professor de [área de conhecimento do curso], e os de outras áreas, o 

professor em geral, ele não pode ser um especialista sem esse contato 

com a ciência, com o novo conhecimento que é produzido pela pesquisa 

e com a prática docente do dia-a-dia (COORDENADOR C). 

Os três entrevistados acabaram por anunciar que a proposta formativa 

instituída pelas DIFPIPE foi descartada ao ser instaurado um novo processo de mudança 

curricular na área das Licenciaturas, assim como ocorreu com as demais segmentos da 

Instituição. Sobre isso, o Coordenador C disse ter o sentimento de impotência ao ver tudo 

o que foi construído no processo em enfoque ser desmontado sem que se pudesse fazer 

algo, e o Coordenador B, mesmo acreditando ter participado pouco da definição das 

DIFPIPE no processo estudado, por duas vezes, manifestou o sentimento de pesar, mas, 

na segunda vez, disse que sentia pesar por ter visto as Diretrizes definidas serem 

descartadas, considerando esse descarte um retrocesso. 

De certa forma, essas manifestações dos dois coordenadores podem ser 

entendidas como uma expressão de compatibilidade entre as concepções sustentadas 

pelas DIFPIPE e as que possuíam – um resultado bastante favorável à concretização das 

mudanças dos textos curriculares nas práticas deles decorrentes. 

Embora todos os entrevistados tenham avaliado as DIFPIPE e a aspectos da 

lógica formativa por ela instituída de maneira positiva, esse parecer esteve circunscrito à 

sua condição de proposta formativa, na medida em que indicaram só poder avaliá-las 

pelos resultados efetivos que produzissem na formação dos licenciados que 

vivenciassem a concretização das diretrizes em seus processos formativos. 

Sobre isso, diante da pergunta sobre sua percepção sobre as DIFPIPE, o 

Coordenador A expressou uma concepção de currículo que o coloca como tendo seu real 

valor nos efeitos que produz na formação do educando, embora, enquanto proposta 

formativa, ele a tenha avaliado de maneira positiva. 

Ele reafirmou seu posicionamento ao comparar os dois últimos processos de 

mudança curricular vivenciados na mesma Instituição. Isso foi identificado na sua 

seguinte afirmação: “De novo, não posso te falar daquele, do nosso porque não foi 

implantado, o que eu vejo na implantação do novo são coisas muito complicadas, muita 

insatisfação a começar por essas disciplinas de EAD que estão começando no primeiro 
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semestre” (COORDENADOR A). 

Concepção correlata foi manifestada pelo Coordenador B em dois momentos, 

diante das perguntas sobre a quem as mudanças curriculares teriam favorecido e sobre 

os resultados obtidos pelos dois processos de mudança curricular que vivenciou na 

Instituição. Embora considerasse que as DIFPIPE definidas poderiam dar melhor 

qualidade à formação do licenciando, esse coordenador teve somente uma turma aberta 

que se formaria segundo a proposta formativa criada no processo enfocado, mas como 

ainda não havia terminado o ciclo. Em consequência disso, disse não ter como avaliar a 

efetiva melhoria da mudança implantada.  

Com isso, tem-se outro aspecto desejável que caracteriza um processo de 

mudança curricular: todo processo dessa natureza deve produzir mudanças efetivas na 

formação obtida pelos egressos do curso, momento em que se pode verificar 

concretamente sua pertinência e adequação enquanto proposta formativa. 

Concluído o tópico que trata dos sentimentos e das percepções dos sujeitos 

pesquisados acerca do processo enfocado nas entrevistas, inicia-se a apresentação dos 

dados referentes às suas mudanças de concepções. 

3. 3. Mudanças de concepções dos sujeitos pesquisados 

Como um dos objetivos do processo de mudança curricular estudado era 

contribuir para a ressignificação de concepções dos coordenadores de curso, assim 

como dos demais envolvidos com o processo, buscou-se identificar, nas entrevistas, 

quais mudanças de concepções teriam ocorrido no decorrer das atividades do Grupo de 

Trabalho das Licenciaturas (GTL) ou delas decorrentes. Isso se fez necessário porque, 

conforme já apontado, esse tipo de resultado não foi possível de ser verificado por 

intermédio da análise documental. 

Conforme já anunciado, essa preocupação se justificava pela posição de 

liderança que ocupavam diante dos colegiados dos cursos em movimento de mudança. 

Ao exercerem a função de gestor de curso, os coordenadores eram os responsáveis por 

implantar as DIFPIPE no currículo dos cursos de Licenciatura e, portanto, também por 

contribuírem para a ressignificação dos professores atuantes no curso que coordenavam. 

Ao se considerar que as mudanças de concepções implicam mudanças de 
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discurso e de prática, foram feitas perguntas sobre as mudanças de concepções e de 

práticas percebidas pelos entrevistados, já que não se poderia garantir o significado que 

eles atribuiriam à expressão “mudança de concepção”. 

Assim sendo, pelo referencial teórico assumido para o desenvolvimento do 

processo estudado e para fundamentação dessa pesquisa, mudanças de prática 

pressupõem mudanças de concepções, enquanto as mudanças de discurso sobre a 

prática, sem alteração na forma de fazer as coisas, não pressupõe o mesmo. Isso se 

daria porque as concepções de um sujeito são entendidas como subsidiárias de suas 

práticas, portanto nelas manifestando-se. 

Todos os entrevistados falaram sobre suas mudanças de concepções no que 

se refere à formação pedagógica de professores especialistas e à gestão de processos 

de mudança curricular, explicitando os fatores que as impulsionaram. No entanto, 

relataram práticas novas efetivas, de maneira mais explícita e enfática, ao tratarem das 

mudanças de concepções no âmbito da gestão. 

Assim sendo, foi sob esse enfoque que se obtiveram mais indícios de 

mudanças de concepções e não somente de referenciais idealizados – algo pretendido 

com os aspectos caracterizadores pretendidos pelo seu gestor e articulados tanto no 

planejamento, quanto desenvolvimento do processo. 

Os fatores apontados como impulsionadores das mudanças de concepções 

giraram em torno de aspectos relacionados ao contato com os referenciais socializados 

no processo estudado, com a tomada de consciência sobre a insuficiência de 

conhecimentos necessários para o exercício da função de coordenador de curso e com a 

abertura de espaço de discussão que ele proporcionou. 

Sobre isso, o Coordenador A disse acreditar que as mudanças de suas 

concepções foram geradas por ter tido acesso às ideias socializadas pelo gestor do 

processo de mudança curricular estudado no decorrer da realização das tarefas do 

grupo, uma vez que nunca havia tido contato com ideias daquele tipo. Ele disse ter se 

tornado mais flexível após ter participado de experiência em questão e manifestou 

mudanças de concepção sobre o exercício da docência no Ensino Superior, sobre a 

atuação de coordenador de curso de graduação e sobre a formação pedagógica de 

professores especialistas. 

O Coordenador B, com alguns dos fatores em comum com o Coordenador A, 

apontou os seguintes: as informações obtidas; os conhecimentos construídos; a obtenção 

de um referencial sobre processo de mudança curricular como fatores geradores de 

mudança; e sua tomada de consciência sobre a insuficiência de seu conhecimento a 
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respeito da formação de professores e sobre as consequências dessa insuficiência na 

formação a ser obtida pelos licenciandos e na sua atuação como coordenador de curso. 

Esses fatores levaram-no a mudar suas concepções sobre a atuação de coordenador de 

curso de graduação e a formação pedagógica de professores especialistas de sua área 

do conhecimento. 

Já o Coordenador C apontou o processo estudado em si e os resultados das 

experiências como os fatores desencadeadores das mudanças de suas concepções, na 

medida em que mostraram a existência de novas possibilidades e que se pode ir mais 

além quando se sabe aproveitar o vivenciado. Após ter apontado o processo em si, de 

maneira geral, como um dos fatores, fez menção diretamente à abertura de espaço de 

discussões no Grupo de Trabalho das Licenciaturas Ampliado e da sua participação nas 

discussões. As mudanças de concepções manifestadas foram sobre a atuação do 

coordenador de curso de graduação e a formação pedagógica de professores 

especialistas em geral. 

Os dados produzidos sobre a ressignificação de concepções dos sujeitos 

pesquisados, apresentados nos subtópicos seguintes, foram agrupados desta forma: (a) 

formação pedagógica inicial de professores especialistas e (b) gestão de processos de 

mudança curricular.  

3. 3. 1. Formação pedagógica inicial de professores especialistas 

A respeito da formação pedagógica de professores especialistas, 

encontraram-se informações sobre professores especialistas em geral e professores 

especialistas no âmbito das áreas de conhecimento específico, que tiveram ênfases 

diferentes nos relatos dos entrevistados, sendo a última mais recorrente. 

Sobre a formação pedagógica de professores especialistas em geral, o 

Coordenador C indicou ter havido mudança em suas concepções sobre a formação de 

professores especialistas, ao deslocar seu olhar para as questões próprias da sua área 

para aquilo que é comum à formação de professores. Com isso, ele percebeu a 

existência de interfaces e de possibilidade da instauração de espaços de convivência 

com as diferentes comunidades provenientes de outras Licenciaturas, o que culminou na 

organização de eventos acadêmicos em parceria com outras Licenciaturas. 
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Essa mudança de concepção foi pretendida com a instauração do processo 

estudado, na medida em que se esperava criar e implantar um núcleo de disciplinas 

compartilhadas comum a todos os cursos de Licenciatura. Essa mudança pretendida 

acabou se evidenciando, justamente, na fala do sujeito pesquisado que, dentre os 

demais, segundo a análise documental, reafirmava a posição de o domínio do 

conhecimento específico ser suficiente para a formação do professor especialista de sua 

área – aspecto identificado nos registros sobre o processo consultados no decorrer da 

análise documental.  

O Coordenador A disse ter passado a dar atenção também à dimensão 

pedagógica do professor especialista a partir das discussões mantidas no processo 

estudado, tendo em vista que antes só enxergava a dimensão técnica específica. Esse 

novo referencial pode ser associado tanto à formação do professor especialista em geral 

quanto o de sua área, ao se considerar que ele não fez essa associação claramente. 

Sobre isso, declarou ter deixado de acreditar que ter domínio somente do 

conteúdo específico da área de conhecimento seria suficiente para ter competência de 

ensiná-lo. Passou a acreditar ser necessário saber os conteúdos específicos da área de 

conhecimento e o como ensinar esses conteúdos para se favorecer uma efetiva 

aprendizagem por parte do aluno e para esse processo ocorrer de maneira agradável. 

Ainda, teria mudado sua concepção sobre como encaminhar processos educacionais, 

trocando a ênfase geralmente dada à quantidade de conteúdo pela dada à qualidade do 

processo e às experiências nele vivenciadas. 

Esse último aspecto do discurso sobre as mudanças de referenciais 

idealizados foi expresso, também, como mudança de prática como docente. Isso ocorreu 

ao discorrer sobre a sua percepção de como a própria atuação como professor ficou 

diferente, passando a dar mais atenção à qualidade do processo educacional do que à 

quantidade de conteúdo e de experiências nas aulas práticas em laboratório, 

preocupando-se com a efetiva aprendizagem dos alunos e com as características e as 

possibilidades cognitivas deles. 

Embora o Coordenador A tenha expressado mudanças significativas em seus 

referenciais idealizados sobre a formação pedagógica de professores especialistas e de 

como desenvolver as atividades acadêmicas em seus processos formativos, em 

determinado momento da entrevista, manifestou uma crença contrária à proposta 

formativa consolidada nas DIFPIPE. 

Essa crença revelou-se ao insinuar que o formato no qual a Licenciatura é 

“levada” como um complemento ou uma segunda opção de atuação profissional 
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configura-se como uma opção interessante para manter a Licenciatura na sua área ativa, 

por questões de competitividade de mercado, sendo a segunda opção vista como uma 

alternativa diante da dificuldade de atuação profissional do egresso como bacharel. 

Essa ideia foi entendida como um indício de a formação de professores e a 

atuação do docente serem consideradas como algo que não requer uma preparação 

adequada e que a construção de um referencial pedagógico consistente não demanda 

empenho do licenciando direcionado especificamente para essa dimensão de sua 

formação. No final, fala sobre a questão de o real problema estar em ninguém mais 

querer ser professor. 

Pela compreensão do pesquisador, por mais que o sujeito pesquisado tenha 

mudado seu referencial sobre a importância da formação pedagógica do licenciado para 

possibilitar-lhe uma boa atuação como professor especialista em sala de aula, ainda 

parece não ter percebido a complexidade que envolve a construção do conhecimento 

pedagógico necessário sobre a educação em geral e sobre como ensinar o conhecimento 

específico de sua área de formação. 

No âmbito dessa temática, o Coordenador B tratou da usual concepção 

defendida por professores especialistas, que entendem existir supremacia dos 

conhecimentos específicos sobre os pedagógicos. Esse tipo de concepção foi identificado 

quando ele declarou que os professores da sua área de atuação profissional têm, 

inclusive ele mesmo, uma formação com maior ênfase no conhecimento específico do 

que no conhecimento pedagógico. 

Ainda, disse acreditar que eles têm pouco interesse em melhorar suas 

formações pedagógicas e, a título de exemplo, fez menção a pouca procura, por parte 

dos professores atuantes no curso que coordena, pelo curso oferecido pela Instituição 

para melhorar a formação pedagógica dos professores, em nível de pós-graduação lato 

sensu. 

Em sua área de conhecimento, mesmo na formação do licenciado, o 

entrevistado disse considerá-la muito focada nos conhecimentos específicos, ficando a 

formação enquanto professor um tanto discreta. No entanto, ele disse acreditar que o 

profissional licenciado na área de conhecimento do curso que coordena deveria ter boa 

formação específica e pedagógica, devendo a última ser mais intensificada. Isso seria 

necessário porque mesmo os licenciados vinham sendo, geralmente, preparados para 

atuar como bacharel e para desenvolver suas atividades laborais pedagógicas com esse 

mesmo enfoque. 

O entrevistado relatou ter mudado sua concepção sobre a formação do 
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professor especialista de sua área, ao perceber a importância da formação pedagógica 

dele quando acaba por exercer uma função mais pedagógica na escola, como a de 

diretor, vice-diretor ou coordenador pedagógico, funções essas importantíssimas para o 

funcionamento da escola. 

Ainda, percebeu que enquanto exerce sua função docente, o professor de 

sua área participa pouco das decisões pedagógicas relativas ao projeto pedagógico, não 

convivendo muito com os demais professores. Acredita, também, que o profissional da 

sua área não tem o hábito de refletir de maneira mais aprofundada sobre as questões 

próprias da formação de professores, como atuar com crianças, que são aspectos 

importantes para sua formação. 

Ao ser questionado diretamente sobre sua mudança de concepção relativa à 

formação do professor especialista de sua área, ele reafirmou algo anunciado em 

momentos anteriores de sua entrevista: a proposta criada no processo estudado 

apresentava uma melhor qualidade formativa do que a anterior e a posterior a ele, essa 

última proposta implementada em 2011. 

Os entrevistados apresentaram mudanças de referenciais idealizados sobre o 

tema em questão. O Coordenador A e o Coordenador B apresentaram, de forma 

explícita, informações sobre aspectos que receberam nova interpretação sob o olhar 

deles, como a superação da crença na qual o conhecimento específico seria suficiente 

e/ou mais importante do que o conhecimento pedagógico para o exercício da docência. 

Essa mudança também foi percebida no âmbito das crenças do Coordenador 

C, ao se comparar o conteúdo da sua entrevista e os dados obtidos com a análise 

documental. Na fala desse entrevistado, a referida mudança foi identificada ao manifestar 

ter se dado conta da existência de interfaces entre a formação de professores 

especialistas das diversas áreas, o que possibilitaria a instauração de espaços de 

formação destinados à convivência de licenciandos provenientes das diversas 

Licenciaturas. 

Todos os aspectos sobre a formação de professores especialistas relatados 

pelos entrevistados, como tendo se modificado, foram discutidos no processo de 

mudança curricular estudado, sendo, boa parte deles, objeto de embate entre os 

membros do Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL), em ambas as configurações – 

Inicial e Ampliada. Com isso, entende-se que, minimamente, ocorreram mudanças de 

referenciais que poderiam ou podem impulsionar mudanças de práticas, como aconteceu 

com o Coordenador A, configurando-se em mudanças de concepções sobre o tema. 

Os dados apresentados sobre as mudanças de concepções sobre formação 
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pedagógica de professores indicam que o objetivo dos processos de mudança curricular 

em análise, ligado às mudanças de concepções, parece ter se concretizado no âmbito do 

processo enfocado nas entrevistas, ao menos no que refere à formação de professores 

especialistas – conforme apontado no início do tópico 3.3. 

Abordados os referidos dados, acercar-se dos referentes às mudanças de 

concepções que ocorreram no âmbito da gestão de processos de mudança curricular. 

3. 3. 2. Gestão de processos de mudança curricular 

No tocante às mudanças de concepções sobre a gestão de processos de 

mudança curricular, todos os coordenadores pesquisados relataram mudanças de 

atuação como coordenadores de curso, mais especificamente na gestão de processos de 

mudança no âmbito dos cursos coordenados por eles. Com isso, conforme já indicado, 

na medida em que são apontadas mudanças de atitude, pode-se dizer que ocorreram 

mudanças em suas concepções sobre gestão desse tipo de processo e não somente de 

discurso sobre como deveriam ocorrer. 

Sobre esse aspecto do processo enfocado, ao relatar como ele foi gerido, o 

Coordenador B indicou ter passado a ver esse tipo de processo de maneira menos 

complicada. Isso foi identificado na seguinte fala: “Eu nunca tinha participado, para mim 

um processo desses era um bicho de sete cabeças, mas agora ficaram somente seis 

(risos)” (COORDENDOR B). Daí pode-se deduzir que o processo estudado, ao invés de 

levá-lo a criar ou reforçar registros afetivos e cognitivos ruins sobre esse tipo de 

experiência, contribuiu para melhorar a visão do entrevistado sobre assunto. 

Dessa ideia, destaca-se outro aspecto caracterizador desse tipo de processo: 

o desenvolvimento de processos de mudanças curriculares como o estudado devem 

concorrer para a criação de registros afetivos e cognitivos favoráveis à vinculação dos 

sujeitos nele envolvidos a outros processos posteriores sem prévias reservas, ou 

concorrer para a modificação de possíveis registros anteriores desfavoráveis ao seu 

envolvimento em novas experiências. 

Esse pesquisado descreveu uma prática como coordenador de curso, diante 

de processos de mudança curricular, com características similares ao que vivenciou no 

processo estudado. Entre essas, têm-se, por exemplo, as discussões realizadas em 
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grupo sobre as novas demandas a serem atendidas e a busca contínua pela atualização 

das propostas formativas do curso. Em momento algum foi feita qualquer menção ao que 

o inspirou a adotar essa prática. As grandes diferenças identificadas estiveram, talvez, na 

amplitude das mudanças e nas demandas impulsionadoras dos processos instalados por 

iniciativa do próprio colegiado do curso. 

Quando questionado diretamente sobre ter ocorrido mudança na sua atuação 

como coordenador de curso, o Coordenador A indicou mudança na forma como passou a 

gerir os processos de mudanças curriculares no âmbito do curso coordenado por ele. 

Disse ter passado a realizar as mudanças curriculares nos cursos por ele coordenados 

de forma diferente após ter participado do processo de mudança curricular de 2008, o 

processo estudado. Desde então, passou a fazer as mudanças curriculares em grupo, 

envolvendo o colegiado de curso, formado pelos professores que nele atuam. 

Na parte do processo enfocado realizada no âmbito do curso, esse 

entrevistado disse ter tentado trabalhar, inicialmente, com todo o colegiado de curso de 

uma só vez, mas, ao perceber que se instalou um clima desfavorável à mudança, 

resolveu trabalhar com pequenos grupos que realizavam tarefas diferentes, embora todas 

concorrentes para realização da mudança curricular pretendida. Essas atividades foram 

dividas e escalonadas para se identificar como a proposta formativa criada atendia aos 

documentos oficiais, mapeando-se o que era abarcado por cada disciplina. 

Embora ele tenha feito ressalva a respeito desse tipo de escalonamento 

quando se referiu às atividades realizadas pelo GTL, indicando que essa forma de 

organizar e encaminhar os trabalhos teria gerado incômodo em alguns dos 

coordenadores, ele acabou adotando a mesma dinâmica ao realizar a gestão do 

processo de mudança curricular com seu colegiado de curso. Isso teria ocorrido porque 

trabalhar com todo o colegiado ao mesmo tempo tornou as discussões improdutivas. 

Em um primeiro momento, o Coordenador C declarou não saber dizer se 

houve mudança em sua atuação geral como coordenador de curso após sua participação 

no processo em questão, embora acreditasse que mudanças sempre ocorram ao 

vivenciar esse tipo de processo. Contudo, pelo que expressou em sua entrevista, pode-se 

afirmar terem ocorrido mudanças de ideias e de ações na sua atuação como coordenador 

de curso, que refletiram amadurecimento de sua parte em decorrência do referido 

processo. 

Quando o foco da explanação foi sua atuação na gestão de processos de 

mudança curricular no âmbito do curso por ele coordenado, afirmou ter havido mudança 

em suas concepções sobre a forma de encaminhar processos de mudança curricular. Ele 
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passou a perceber a importância de haver envolvimento da comunidade nas discussões 

acerca de reformulações curriculares e diálogo com outras áreas. Embora essas coisas 

sejam tratadas de forma administrativa e burocrática, elas envolvem uma concepção de 

formação. 

Daqui evidenciam-se dois aspectos caracterizadores do processo em análise 

ainda não destacados: um processo de mudança curricular que envolva mais de um 

curso deve estabelecer diálogo entre as áreas e os cursos envolvidos e ele deve ser 

perpassado por questões formativas, além das habituais questões administrativas e 

burocráticas. 

As mudanças de atuação do Coordenador C foram apontadas como 

decorrentes da abertura das discussões no Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

Ampliado e da sua participação nas discussões. Afirmou ter aberto espaço de discussão 

para tratar do projeto pedagógico, envolvendo a comunidade interna de seu curso – 

colegiado de curso e discentes –, porque não queria impor seu referencial. 

Em outro momento da entrevista, disse ter levado o referencial de diálogo 

para a construção dos caminhos formativos de seus alunos apreendido no processo 

enfocado para o curso que coordena. Disse, também, ter incorporado elementos das 

experiências vivenciadas no processo estudado. Com isso, o aspecto caracterizador do 

processo em análise e as ações do processo que buscavam garantir a mesma prática de 

mudança curricular adotada no âmbito dos cursos acabou se concretizando em alguma 

proporção. 

Essas ideias do entrevistado se evidenciam na seguinte fala sobre a 

instauração de espaço de discussão e construção coletiva com a participação do 

colegiado de curso: 

Isso foi muito legal porque no nosso curso fizemos isso em disciplina por 

disciplina depois e nunca havíamos feito isso. Ficamos dias e dias 

debatendo, porque foi uma decorrência, o processo ele foi se 

espraiando, não sei se em outros cursos aconteceu isso, mas no nosso 

curso, por exemplo, ele se espraiou para discutir item por item 

coletivamente, nunca tinha feito isso (COORDENADOR C). 

Ainda, declarou ter aproveitado o contexto da mudança no âmbito das 
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Licenciaturas para debater, com o colegiado de curso, uma perspectiva que defendia 

para o curso coordenado, um dilema muito presente em sua área de conhecimento, que 

acabou aparecendo como uma dinâmica produzida pelo processo estudado. Com isso, 

pode-se inferir que um processo desencadeado e desenvolvido a partir de demandas 

externas ao curso pode servir de pretexto ou de contexto favorável à introdução de 

temáticas da área ou do curso, difíceis de serem tratadas isoladamente. Isso foi inferido 

porque, dada a importância da temática introduzida, poderia ter sido implantado um 

movimento de mudança curricular desencadeada pelo próprio colegiado ou pela 

coordenação do curso. 

Quando se perguntou sobre como tem gerido processos de mudança desde a 

experiência vivenciada no processo estudado, o Coordenador C manifestou fazer a 

gestão de maneira similar ao vivenciado, até se lembrar do processo que estava 

vivenciado na época da realização da entrevista. Depois de descrever as diferenças de 

atuação como coordenador de curso, concluiu que, diante de referenciais diferentes, os 

processos de mudança curricular também são geridos de maneiras diferentes por ele. 

Apontou um movimento de esquiva como gestor de curso, quando realizou a 

mudança curricular no curso coordenado posterior à enfocada, alegando o seguinte: 

Na verdade, não tem mais espaço para isso, não tem prazo, é tudo pra 

ontem e se você faz as coisas, ai vêm e mudam sem te avisar. Eu me 

sinto incomodado de abrir um espaço de discussão, sabendo que... na 

verdade eu não quero iludir ninguém, sabe! [...] Agora, a dinâmica 

impede isso também, você não tem espaço, você não tem prazos, não 

sabe que diretrizes vai seguir e é desmoralizante até. Então eu quero 

participar o menos possível porque eu não quero me comprometer. Se 

eu não quero, então eu também não quero comprometer o curso, não 

quero depois ter que falar que eles mandaram fazer isso 

COORDENADOR C). 

Por essa fala do entrevistado, afirma-se que a depender da maneira como um 

processo de mudança curricular é instaurado e desenvolvido podem ser gerados 

comprometimentos e colaborações diferentes por parte dos sujeitos nele envolvidos – 

algo importante a ser considerado quando se busca estabelecer os aspectos que devem 

caracterizar um processo dessa natureza no momento de seu planejamento. 

Para o processo enfocado, o Coordenador C teve a preocupação de oferecer 
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contribuições discutidas com seu colegiado de curso e de comprometer-se com o 

processo e com seus desdobramentos, chegando a sentir-se como cocriador das 

DIFPIPE. Quanto ao outro processo por ele apontado, dadas as condições contrárias 

àquelas existentes no processo em análise, por ele classificadas como inadequadas, o 

seu comprometimento e as suas contribuições foram as inevitáveis – a esquiva. 

Diferente dos outros dois entrevistados, o Coordenador B declarou ter havido 

mudanças, também, em sua atuação geral como coordenador de curso, expressando 

mudança de concepções – discurso e prática. Elas teriam resultado na sua preocupação 

em pensar ações formativas diferenciadas e em orientar seus professores sobre isso, 

mesmo que elas sejam compartilhadas entre os licenciandos e os bacharelandos. 

Conforme já citado, entre outras coisas, essas mudanças foram 

desencadeadas pela percepção que teve sobre seu conhecimento a respeito da 

formação de professores ser insuficiente e sobre a necessidade de estudar mais para 

melhor orientar e gerir o curso. Ainda, percebeu que o futuro de outras pessoas dependia 

do seu conhecimento sobre a formação a ser obtida pelo licenciando e da sua atuação 

como coordenador de curso. 

Confrontadas as informações sobre discurso e prática referentes à forma de 

gerir processos de mudança curricular, os dados parecem indicar para efetivas mudanças 

de concepção por parte dos sujeitos pesquisados. Com isso, o objetivo com esse 

enfoque, definido para nortear o processo em análise, parece ter sido atingido. Algo que 

não foi possível de se verificar com a análise documental. 

Ao se comparar os dados referentes às mudanças ocorridas sobre a 

formação pedagógica de professores especialistas e sobre a gestão de processos de 

mudança curricular, embora o discurso de mudança tenha se manifestado em ambos os 

eixos temáticos, identifica-se mais manifestação de mudanças nas práticas profissionais 

quando os entrevistados falaram sobre o que mudou na forma de gerir o curso sob suas 

responsabilidades do que sobre a forma de organizar e realizar a formação dos 

licenciandos. 

Essa diferença ocorreu, talvez, porque o que é vivenciado tem mais chances 

de contribuir para a ressignificação de concepções do que é discutido e não vivenciado 

na prática; ainda, porque papeis sociais podem ser apreendidos, como o de gestor de 

processos de mudança curricular, ao se presenciar alguém os desempenhando, nas 

interações sociais entre sujeitos. 

Abordadas as mudanças de concepções manifestadas pelos entrevistados, 

passa-se às comparações que fizeram entre o processo estudado e outros, de mesma 
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natureza, por eles vivenciados. 

3. 4. Comparações estabelecidas entre o processo estudado e outros de mesma 

natureza vivenciados  

Conforme explicitado no início desse capítulo, as entrevistas foram realizadas 

enquanto os sujeitos pesquisados estavam vivendo outro processo de mudança curricular 

de abrangência institucional na Instituição pesquisada, o que acabou por levá-los a 

estabelecer comparações entre esse e o processo estudado, tanto de maneira 

espontânea quanto em decorrência de perguntas apresentadas pelo pesquisador. 

Apesar dessa experiência estar mais viva na época das entrevistas, outros 

processos de mudança curricular incitados por instâncias extracurso foram citados e 

utilizados como elemento de comparação, embora com menor recorrência ao se 

considerar o que estavam vivenciando. 

Nessa direção, o Coordenador A indicou as várias mudanças curriculares que 

teve de realizar no curso por ele coordenado, descrita anteriormente. Já o Coordenador 

B, afirmou ter participado de somente dois processos de mudança curricular: o processo 

pesquisado e outro ocorrido posteriormente na mesma IESP. 

Sobre os processos destacados pelos entrevistados, vejam-se as 

comparações feitas nos tópicos seguintes. 

3. 4. 1. As características diferenciadoras  

Sobre as características diferenciadoras mais gerais manifestadas em relação 

aos processos vivenciados, o Coordenador B e o Coordenador C utilizaram o processo 

instalado em 2010, na mesma Instituição, para estabelecer suas comparações entre o 

processo estudado e outros por eles vivenciados. 

No que tange às diferenças apontadas, o Coordenador B definiu o processo 

em análise como tendo sido de alto desempenho e o outro destacado por ele como 
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sendo de uma categoria inferior. Em sua perspectiva, as diferenças existentes entre os 

dois processos vivenciados foram determinadas pelo perfil dos reitores que estavam na 

liderança da Instituição quando os processos foram iniciados: um tinha uma visão mais 

pedagógica e o outro de administrador de empresa. 

Embora os dois processos tenham sido desencadeados por vontade da Alta 

Gestão da Instituição, as diferenças de perfil apontadas teriam levado a caminhos 

totalmente diferentes e teriam interferido na forma como os processos foram 

desenvolvidos, tendo em vista que as preocupações de um eram diferentes das do outro. 

Ainda sobre o mesmo tipo de diferença, o Coordenador C caracterizou 

processo de mudança curricular posterior ao que está análise como “[...] um processo de 

desmonte que está sendo realizado de cima pra baixo sem ouvir ninguém, então é algo 

muito autoritário, não tem a mínima preocupação em ouvir e saber se você está de 

acordo ou não, desmonta e acabou” (COORDENDOR C). 

Esse entrevistado apresentou um discurso pessimista sobre o Ensino 

Superior privado, que pareceu bastante influenciado pelas experiências vivenciadas no 

processo de mudança curricular posterior ao enfocado nesta pesquisa, quando 

descreveu: 

[...] depois que eu vi tudo o que estão fazendo aqui sabe, 

“esculhambando” todo mundo, demitindo gente legal, orientando as 

pessoas a não darem aulas para os professores mais antigos, professor 

com 30, 40 anos [de casa,] tendo que cortar a aulas deles, é um 

desrespeito ao ser humano, ao trabalhador que se dedicou à 

Universidade. Esse é o resultado, para mim o resultado é esse, eu nunca 

acreditei em universidade particular, mas eu não tinha visto o monstro 

mostrar suas garras. Hoje o monstro mostrou suas garras e mostrou do 

que ele é capaz, e depois é pior porque ele destrói tudo, não tem limites 

(COORDENDOR C). 

Com base em outra fala do entrevistado, em que deu a entender que o 

Ensino Superior privado era algo possível de dar certo, considerando a experiência 

proporcionada pelo processo em análise, pode-se dizer que os cuidados percebidos na 

análise documental para com a forma de se desenvolver o processo de mudança 

curricular, na direção de garantir a criação e/ou a manutenção de um clima institucional 

favorável ao seu desenvolvimento parece ter alcançado os resultados almejados – 
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confirmando a pertinência desses aspectos caracterizadores apontados anteriormente 

pelo pesquisador. 

Tratados os dados vinculados às comparações feitas entre processos de 

mudança curricular vivenciados pelos sujeitos pesquisados no âmbito das características 

diferenciadoras dos processos, passa-se às vantagens e desvantagens apontadas. 

3. 4. 2. As vantagens e desvantagens apontadas  

No que se refere às vantagens e desvantagens apontadas pelos 

entrevistados entre o processo enfocado na pesquisa e os demais por eles vivenciados, o 

Coordenador A só viu vantagem no processo enfocado e desvantagem no outro processo 

que tomou como elemento de comparação, e o Coordenador B declarou não ter 

percebido vantagem alguma no novo processo vivenciado na Instituição, em relação ao 

processo em análise nesta pesquisa. 

Ao comparar os dois processos, o Coordenador B ressaltou que o primeiro 

apresentava como vantagem uma melhor qualidade formativa, mas o segundo 

possibilitou a abertura de turmas em seu curso, uma vez que pela proposta formativa 

implantada em 2009 não se teve autorizada a abertura de turmas. Percebe essa 

estratégia como um retrocesso na qualidade do processo formativo e como uma ação 

pautada em questões administrativas. 

Embora possam ter existido outras razões, a não abertura de turmas após a 

implementação das mudanças curriculares do processo enfocado pode ter ocorrido 

porque as turmas da Licenciatura e do Bacharelado tinham início em semestres 

diferentes e não se analisou adequadamente a forma como o compartilhamento entre 

turmas iria ocorrer. 

Essa diferença no início das turmas acontecia para ser viabilizar a oferta de 

uma formação pedagógica consistente desde o início do processo de licenciamento do 

aluno. Com isso, as matrizes das duas graduações previam compartilhamento de 

disciplinas a partir do segundo semestre letivo da Licenciatura, quando poderia ocorrer 

compartilhamento com o primeiro semestre letivo do Bacharelado. 

Pelo exposto, acredita-se que a competitividade do mercado educacional 

pode fazer com que com algumas decisões pedagógicas sejam atravessadas e 
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influenciadas negativamente por questões estratégicas de marketing ou econômicas, 

levando os cursos de Licenciatura a serem estruturados de maneira a não prever a 

melhor formação pedagógica possível para os licenciandos – algo absolutamente 

indesejável ao se tomar em conta a importância de uma boa formação inicial para o 

exercício da docência. 

Vale enfatizar que o pesquisador considera a melhor formação pedagógica 

possível como sendo aquela que se aproxima do ponto de equilíbrio entre experiências 

formativas ideais e sustentabilidade financeira da IESP e/ou do curso, ou o orçamento 

disponível para sua organização pedagógica. Isso sem se perder de vista a qualidade 

educacional mínima estabelecida para a formação de professores especialistas por 

determinações oficiais coerentes e princípios éticos.  

O próprio Coordenador B disse que uma possível vantagem teria sido gerada 

pelo segundo processo vivenciado. Essa vantagem estaria vinculada à possibilidade de 

as propostas formativas dos cursos por ele coordenados serem definidas sem ter de 

compartilhar as decisões com outros coordenadores de curso e sem ter de abrir mão de 

algo em favor dos demais cursos. Contudo, não entendeu isso como uma vantagem, 

ainda mais porque continuou a perder carga horária de formação específica para acolher 

as disciplinas institucionais comuns a todos os cursos, mas, diferente do processo em 

análise, sem qualquer vinculação com a formação de seus alunos. 

Ao comparar os dois processos de mudança curricular nos quais participou na 

mesma Instituição, exercendo a sua função de coordenador de curso, o Coordenador C 

declarou que, no processo posterior ao enfocado que estava vivenciando em 2012, 

ocorreram ingerências sobre as propostas de matriz curricular apresentada por ele, além 

das condições de trabalho serem desfavoráveis para que as mudanças fossem gestadas 

no interior do curso, pelo seu colegiado de curso.  

As condições desfavoráveis apontadas foram a ausência de prazo suficiente, 

a ausência de espaço de discussão e a ausência de diretrizes. Essas condições 

apontadas sobre o segundo processo se opõem às condições favoráveis relatadas pelo 

entrevistado sobre o processo estudado, que estiveram vinculadas ao prazo para a 

formulação das propostas e à existência de espaço de diálogo para que os cursos 

fossem ouvidos. 

Ao tratar daquilo que teria facilitado o processo estudado, caracterizou a nova 

experiência sobre mudança curricular, vivenciada na Instituição pesquisada, como 
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[...] um processo em que uma pessoa numa “saleta” determina tudo. 

Então ela tem lá no computadorzinho dela e já tem lá tudo traçado, ela 

tem só que preencher uma planilha, essa é a discussão, isso é a 

negação do acadêmico universitário... trata-se, então, de uma planilha de 

custos (COORDENADOR C). 

O processo vivenciado posteriormente ao em análise foi caracterizado pelo 

Coordenador C como criador de um esvaziamento de espaços de discussão, tornando-se 

algo muito formal e burocrático. Nesse processo não sentia à vontade em abrir espaço de 

discussão com seu colegiado de curso, tendo em vista que não queria se comprometer 

com as mudanças curriculares a serem a implementas posteriormente no curso. Ainda, 

reafirmou que essa outra experiência não possibilitava muita interferência sua nas 

decisões finais, além de apresentar falta de clareza de objetivos e de espaços de 

discussão. 

Por outro lado, no processo enfocado na pesquisa, sentia-se motivado a abrir 

espaço de diálogo com o colegiado de curso para discutir suas ideias e levar as 

contribuições do grupo, e não somente as suas. Fazia isso porque sabia existir a 

possibilidade de intervir no processo de mudança. 

Disse ainda que a abertura para uma participação efetiva dos envolvidos no 

processo gera comprometimento, quando essa participação possibilita interferência e 

criação real. Esses aspectos caracterizadores foram associados por ele ao processo em 

análise, ao dizer que: “No curso, internamente, depois de maneira mais ampla, foi mais 

limitada, mas ocorreu envolvimento, não só compromisso, mas uma coordenação maior 

de áreas também, isso é um dado positivo” (COORDENADOR C). 

Nos outros processos vivenciados pelo mesmo sujeito pesquisado na 

Instituição pesquisada, foi apresentada, explicitamente, como uma característica 

negativa, a demanda exclusivamente econômica, disfarçada sob uma pseudoideologia 

educacional para encobrir um procedimento administrativo. Para atingir seus fins de 

redução de custos, reduziram-se as aulas presenciais, sob uma justificativa pedagógica 

inexistente. Os processos, anterior e posterior ao enfocado na pesquisa, foram 

caracterizados como autoritários e sem preocupação em ouvir a comunidade. 

Outra vantagem percebida pelo Coordenador C no processo em análise, 

apontada como a principal, em comparação com o processo vivenciado em 2012, foi a 

existência de uma base teórica educacional, que possibilitou uma discussão conceitual 

sobre temas pedagógicos no decorrer dos encontros do Grupo de Trabalho das 
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Licenciaturas dos quais participou. Embora o processo estudado também tivesse uma 

demanda de contenção de custos, “[...] existia uma preocupação real de discutir os 

problemas do ponto de vista pedagógico” (COORDENADOR C). 

Na mesma direção, o Coordenador A disse que o processo em estudo tinha 

foco acadêmico, sendo o custo e a qualidade do processo formativo dois aspectos 

mantidos em foco no decorrer do processo, enquanto o usado para comparação, o 

mesmo escolhido pelos outros dois sujeitos pesquisados, tinha foco exclusivamente em 

cortar custos. Essa segunda forma de encarar a mudança parece ser entendida pelo 

entrevistado como equivocada, ao dizer que: “Eu acho que abrir mão da questão da 

qualidade em favor da questão do custo é uma desvantagem imensa” (COORDENADOR 

A). 

Como uma visão geral a respeito do processo em análise, o mesmo 

entrevistado indicou que ele apresentou melhor qualidade do que outras experiências 

vivenciadas na Instituição. A suposta melhor qualidade esteve associada aos objetivos 

definidos para nortear os processos de mudança mencionados por ele, basicamente, no 

que tange ao se considerar as consequências acadêmicas decorrentes da mudança. 

Dos dados apresentados nesse item do capítulo, podem ser deduzidos os 

seguintes aspectos caracterizadores desejáveis para processos de mudança curricular 

similares ao em análise: não deveria haver ingerências e alterações em propostas 

formativas vindas dos cursos no decorrer do processo, principalmente se elaboradas 

pelos colegiados de curso, cabendo o estabelecimento de diálogo na direção de serem 

solicitados ajustes necessários para atender os objetivos institucionais estabelecidos para 

nortear as mudanças; as disciplinas a serem incorporadas por todos os cursos, ou grupos 

de curso, deveriam ter vinculação com os processos formativos dos cursos em que 

deveriam ser implantadas ou implementadas; deveriam ser viabilizadas condições 

favoráveis à instauração de espaços de discussão e de construção coletiva no interior 

dos cursos; processos dessa natureza deveriam possuir e socializar objetivos claramente 

definidos; e deveriam ser garantidos de espaços de discussão e de construção coletiva 

no decorrer desse tipo de processo, em todas as instâncias de decisão nele previstas. 

Retratadas as características diferenciadoras e as vantagens e desvantagens 

apontadas pelos sujeitos pesquisados em relação ao processo estudado e os demais que 

vivenciaram, tem-se reafirmada a pertinência das escolhas feitas para a gestão do 

processo em análise. Agora se acredita adequado passar à apresentação do que foi 

apurado sobre os caminhos percorridos pelos processos comparados. 
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3. 4. 3. Os caminhos percorridos pelos processos 

Ao comparar os dois processos por ele vivenciados, o Coordenador B disse 

que o processo enfocado na pesquisa levou em consideração os documentos oficiais na 

definição das DIFPIPE, dentro dessas as disciplinas do NDCL e as demais obrigatórias 

por elas definidas, e na construção das matrizes curriculares, enquanto o novo processo 

não teria considerado as demandas oficiais. 

Ainda, enquanto o processo em análise teria buscado promover mudanças, 

integrando a geração de qualidade e minimização de custos, o novo teria como uma das 

bases a implantação do ensino online na direção de diminuir a quantidade de dias em 

que o aluno viria à Instituição para participar de aulas presenciais. 

Acrescentou que, no novo processo, desconsiderou-se o que havia sido 

realizado no decorrer do processo estudado e os resultados dele decorrentes, mesmo 

naquilo que haveria de bom. Descreveu o novo contexto caracterizado como se fosse 

uma tentativa de desqualificá-lo e tentar mostrar uma superioridade na qualidade de 

gestão, promovendo a instauração de uma política de gestão e não de aprimoramento da 

qualidade da vida acadêmica na Instituição. 

Diferente do processo estudado, conforme descrito anteriormente, o novo 

processo teria sido, segundo a percepção do Coordenador B, marcado por: ausência de 

informações claras e de esclarecimentos quando foi iniciado o processo; falta do devido 

acompanhamento das tarefas e de prazos adequados para a realização das tarefas; 

tarefas realizadas individualmente pelos coordenadores de curso; dificuldade de se 

obterem resultados no decorrer das atividades realizadas; dúvidas que persistiram 

mesmo após a implantação das mudanças definidas; falta de diálogo para se criar 

proposta e referenciais formativos; decisões não negociadas entre a gestão do processo 

e os coordenadores de curso; despachos da gestão do processo caracterizados por 

“aceito” ou “refaça a proposta” para atender metas numéricas; e muitas atividades 

realizadas ao mesmo tempo. 

Esses aspectos caracterizadores apresentados, que tornaram o processo de 

2012 avaliado de maneira contrária ao processo em análise, evidenciam os dois 

processos como tendo ocorrido em direções opostas. Com isso, reafirmam-se a 

pertinência dos aspectos que caracterizaram o processo curricular aqui em análise. 

Sobre como os processos comparados teriam tratado o binômio qualidade e 

redução de custos, o Coordenador A declarou que a forma como a redução de carga 
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horária foi feita no processo vivenciado na Instituição, após o enfocado por esta pesquisa, 

aconteceu por meio de negociações caracterizadas como uma disputa de cabo de 

guerra, na qual cada uma puxava a carga horária para seu foco de interesse. No novo 

processo, as reduções foram operacionalizadas com cortes de disciplinas essenciais, 

uma vez que não havia mais o que retirar da matriz, além de ter contado com pouca 

análise das consequências do corte para se tomar a decisão. 

Conforme abordado anteriormente, quando feita a pergunta sobre qual seria 

sua percepção acerca do processo estudado inteiro, o Coordenador C acabou 

comparando outros processos de mudança curricular por ele vivenciados. Afirmou que, 

diante de experiências catastróficas vivenciadas, embora o processo estudado pudesse 

ter sido melhor, avaliou-o como “positivo”. 

A avaliação positiva se deu porque o processo estudado “[...] possibilitou que 

o curso discutisse e o fato de ser ouvido ajudou a formular uma proposta, acredito que 

tenha dado contribuição positiva” (COORDENADOR C). Já o novo processo foi descrito 

como “[...] não muito democrático” (COORDENADOR C), apontado como muito distinto 

do processo estudado. Sobre isso, o entrevistado, conforme já reproduzido, disse se 

tratar de “[...] um processo em que é uma pessoa numa ‘saleta’ que determina tudo” 

(COORDENADOR C), com base em “[...] uma planilha de custos” (COORDENADOR C). 

Apresentados os dados relativos à comparações sobre os caminhos 

percorridos, trata-se no tópico seguinte dos dados consolidados a respeito das 

comparações acerca da gestão dos processos. 

3. 4. 4. A gestão dos processos 

No que se refere à gestão dos processos, o Coordenador A, depois de revelar 

diferenças relativas a outros aspectos, disse que a forma como os processos foram 

geridos também foi bastante diferente, sendo o processo em análise apontado como 

tendo sido muito mais democrático que o vivenciado posteriormente. Isso se evidenciou 

ao dizer que: “nós tínhamos muito mais margem de discussão naquele momento do que 

depois” (COORDENADOR A). 

Enquanto o processo enfocado ocorreu de forma participativa, pois as 

decisões e as deliberações de como fazer e por onde caminhar foram tomadas pelos 
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Grupos de Trabalho, a partir de alguns referenciais institucionais predefinidos, o processo 

posterior foi bastante impositivo, com os referenciais apresentados pelo gestor do 

processo. No segundo processo, o melhor currículo era o que tivesse menos horas, 

enquanto a visão adotada no primeiro foi apontada como sendo completamente diferente. 

Ainda, a gestão do processo estudado, assim como as decisões tomadas no 

decorrer das atividades em grupo, foi realizada por membros da comunidade interna da 

Instituição, enquanto o processo posterior foi gerido por uma empresa de consultoria 

externa contratada pela Instituição. Ao se tomar como base essa diferença de gestão, 

considerando-se a importância do papel do gestor diante da realização das atividades de 

um grupo, vale relembrar que o entrevistado manifestou ter visto só vantagens no 

processo em estudo e desvantagem no processo usado para comparação. 

Ao retratar os fatores que facilitaram o processo estudado, o Coordenador B 

abordou a sua participação no processo novo de mudança curricular, destacando a falta 

de conhecimento do gestor sobre o próprio processo, como se ele não soubesse para 

onde o processo caminhava e não previsse as consequências das mudanças quando 

fossem implementadas. Além disso, manifestou que muitos aspectos ficaram sem um 

parecer conclusivo do referido gestor. Assim como destacado pelo Coordenador A, o 

entrevistado destacou que esse gestor era de uma consultoria contratada pela Instituição, 

que não teria participado da resolução dos problemas decorrentes da implementação das 

mudanças propostas. 

O Coordenador B manifestou sentimento de pesar, pela primeira vez, ao 

discorrer sobre a descontinuidade na forma de gestão adotada no Processo de Mudança 

Curricular de Abrangência Institucional, do qual o processo em análise fez parte. A partir 

do exposto, pode-se inferir que a gestão realizada no processo em destaque gerou, no 

entrevistado, o sentimento de pertencimento, de que existia um grupo efetivamente 

constituído e atuante, conforme declarou em outras partes de seu relato. Ainda sobre 

esse aspecto caracterizador do processo, o entrevistado declarou acreditar que a forma 

como a Instituição tratou o último processo de mudança curricular por ele vivenciado 

contribuiu para o descrédito que assola o ensino em geral. 

No âmbito da gestão dos processos comparados, parece pertinente 

reproduzir mais uma vez a fala do Coordenador C, que descreveu a gestão do processo 

de mudança curricular vivenciado após o processo em análise como centralizador e 

autoritário. Nessa fala, dizia vivenciar  
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[...] um processo em que uma pessoa numa “saleta” determina tudo. 

Então ela tem lá no computadorzinho dela e já tem lá tudo traçado, ela 

tem só que preencher uma planilha, essa é a discussão, isso é a 

negação do acadêmico universitário... trata-se, então, de uma planilha de 

custos (COORDENADOR C). 

Nessa perspectiva, o Coordenador C indicou que um processo de mudança 

curricular não pode ser algo burocrático, mas, ao invés disso, deve “[...] ter uma 

justificativa política, teórica, de gestão... Então, se são custos, ou se é adequação à 

legislação, se é uma nova perspectiva pedagógica, ou se é burocrática, tem de ter uma 

diretriz em comum com a universidade”. 

Do exposto nesse tópico, podem ser destacados três aspectos 

caracterizadores desejáveis a processos como o estudado na pesquisa: os processos de 

mudança curricular envolvendo mais de um curso, assim como os realizados no âmbito 

de um curso, deveriam ser geridos por um membro da comunidade interna da Instituição 

que conheça razoavelmente bem as dinâmicas internas e a cultura institucional para 

poder gerir o processo na direção de serem propostas de mudança com real viabilidade 

de implantação ou implementação, o gestor do processo precisaria ter clareza acerca dos 

caminhos a serem percorridos pelo processo e acerca das possíveis consequências da 

implantação ou implementação das mudanças idealizadas; e todo processo de mudança 

curricular deve ter justificativa política, teórica, de gestão e, principalmente, acadêmica. 

Ainda acredita-se ser pertinente anunciar mais dois aspectos caracterizadores 

vinculados à gestão, com base em dados apresentados em outras partes desse 

documento de pesquisa: o gestor desse tipo de processo deveria estar vinculada à Vice-

reitoria, Pró-reitoria ou Diretoria Pedagógica da IESP em mudança – a depender do 

organograma da Instituição –, dada vinculação desse tipo de processo com uma dessas 

instâncias da gestão acadêmica geral da IESP; e o perfil do gestor do processo deveria 

abarcar conhecimentos, competências e habilidades que lhe facilitassem mediar as 

negociações acerca de concessões a serem feitas diante dos interesses e objetivos 

comuns ao conjunto de cursos e comuns ao grupo responsável por definir os referenciais 

norteadores do processo e por realizá-lo. 

Depois de apresentadas as diferenças relatadas pelos sujeitos pesquisados 

sobre o desenrolar dos processos comparados, entende-se importante expor as 

diferenças apontadas em relação aos resultados obtidos em decorrência dos referidos 

processos, o que acontece no tópico a seguir. 
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3. 4. 5. Os resultados obtidos nos processos comparados pelos entrevistados 

No âmbito das diferenças de resultados obtidos, extraídas das comparações 

feitas entre o processo enfocado e o posterior, os três sujeitos pesquisados trouxeram 

informações bastante relevantes. 

Sobre isso, o Coordenador B afirmou que o processo em análise foi 

economicamente mais assertivo do que o processo posterior, que usou como elemento 

de comparação. Ainda, acrescentou que a gestão do outro processo não parecia estar 

muito preocupada com a qualidade do desempenho acadêmico do aluno, enquanto o 

processo enfocado na entrevista esteve apoiado no referencial de qualidade acadêmica, 

o que culminou em retrocesso e perda de qualidade com a realização das novas 

mudanças curriculares. 

Ao comparar as propostas formativas resultantes dos dois processos 

vivenciados, disse acreditar que a obtida no processo em destaque ofereceria melhor 

formação pedagógica que a proposta resultante do novo processo, na medida em que 

acredita haver uma redução de componentes curriculares destinados a tratar das 

questões pedagógicas, devido à implantação de disciplinas optativas e de disciplinas 

institucionais. Ainda expressou não acreditar que os objetivos formativos consigam ser 

alcançados com a nova matriz curricular implantada. 

Ao falar sobre a baixa autoestima, como sendo um sério problema presente 

na Instituição, o Coordenador B arrazoou que a proposta formativa resultante do 

processo em análise tinha o potencial para levar a Instituição a um cenário melhor, 

enquanto a proposta posterior os levou para o que ele definiu como “cenário comum”. 

Isso se revelou na seguinte fala, que apresentou as razões de isso ocorrer:  

[...] nós não temos mais diferencial, hoje nós somos mais uma no 

mercado. Tanto faz contratar um aluno daqui, de lá, de lá, que você tem 

a mesma formação, nenhuma. Principalmente na área da educação, isso 

é gritante, é muito difícil dizer isso, mas não conseguimos despontar 

para o mundo para mostrar que nós somos bons no que fazemos, 

porque não nos permitem. Então eu acho que isso seria o diferencial 

(COORDENADOR B). 
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Quando perguntado sobre o que sentia em relação à proposta formativa 

presente nas DIFPIPE, definidas no processo em análise, mesmo acreditando ter 

participado pouco da definição das mesmas, manifestou pela segunda vez o sentimento 

de pesar, dessa vez por ter visto as Diretrizes definidas serem descartadas, considerando 

esse descarte um retrocesso. 

No novo processo, segundo o Coordenador B, foram criadas disciplinas 

institucionais para serem incorporadas nas matrizes curriculares de todos os cursos de 

graduação. Essas disciplinas poderiam ser associadas àquelas criadas no processo de 

mudança curricular em estudo, conforme descrito com base na análise documental, se 

não fossem dois aspectos: a falta de aderência das disciplinas institucionais criadas pelo 

novo processo ao contexto formativo do curso, por mais atuais que sejam as temáticas 

elegidas, e por elas serem de implantação obrigatória em todos os cursos da Instituição. 

Dada a falta de aderência dessas disciplinas ao curso coordenado, o 

entrevistado afirmou ter o sentimento de perda de carga horária por ter de alocar 400 

horas relativas às disciplinas institucionais nas matrizes curriculares dos cursos que 

coordena. Ainda, questionou as condições de implantação dessas disciplinas, que teriam 

sido implantadas com foco exclusivo na minimização dos custos, ao dizer que: 

Nessas disciplinas institucionais de agora, que serviriam pra unir os 

grupos, na realidade foi mais para tentar minimizar custos, porque você 

vai ter 500, 600 alunos para um professor e vai ser totalmente on-line e 

tal. Então eu não senti “firmeza” na importância dessa disciplina estar 

disponibilizada do jeito que ela está (COORDENADOR B). 

Sobre isso, o Coordenador A disse que a implantação da nova proposta, do 

processo posterior ao enfocado, teve as seguintes características: disciplinas totalmente 

não presenciais; ausência de orientação consistente aos alunos sobre o funcionamento 

do ambiente virtual Moodle; atividades acompanhadas por tutores responsáveis por cerca 

de 150 alunos; montagem das turmas das disciplinas não presenciais com composição 

diferente das turmas presenciais; obrigatoriedade de criação de disciplinas de formação 

técnica na modalidade não presencial; insuficiência de estrutura no setor de EaD para 

atender à demanda institucional; e constituição de uma proposta mutilada por razões de 

custo. 
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Para esse pesquisado, as diferenças apontadas sobre a implantação das 

atividades não presenciais se configuraram em outro ponto de comparação em que o 

processo em análise foi apontado como tendo melhores condições de operacionalização. 

Se fosse considerado somente o relato do entrevistado, não seria possível perceber 

grandes diferenças concretas. Contudo, associando o relato do pesquisado com os 

dados obtidos por meio da análise documental, pode-se dizer que o processo em estudo 

contava com alguns elementos fundamentalmente diferentes que tornaram sua 

operacionalização com menores impactos desfavoráveis. 

Esses elementos fundamentais diferentes seriam: a adoção do modelo 

híbrido semipresencial; a oferta de curso de introdução à informática; a apresentação do 

pessoal de EaD sobre como acessar e utilizar o Moodle para todos os alunos; o 

acompanhamento do professor da disciplina tanto no ambiente presencial quanto no 

virtual (os grupos de alunos eram os mesmos em ambos os ambientes de estudo); a 

forma de remuneração dos docentes ser a mesma das atividades presenciais; e a 

pertinência das disciplinas com atividades não presenciais para a formação do 

graduando. 

Pela forma de ver do Coordenador C, as propostas formativas do curso por 

ele coordenado, decorrentes do processo em estudo e do posterior, tiveram 

características muito diferentes devido à forma como os processos foram geridos. Como 

resultado do primeiro processo, obteve-se “[...] um projeto livre, ele seguiu um coletivo e 

ele já foi desmontado, não totalmente, mas nas instâncias comuns ele permanece” 

(COORDENADOR C). 

Já para retratar o resultado obtido no segundo processo, o entrevistado usa a 

seguinte metáfora: “O monstro que está sendo gerado agora é um monstro porque a 

gente nem sabe, entendeu? Você manda as propostas, elas são mandadas pra um 

burocrata numa sala e ele decide o que pode e o que não pode e manda modificar isso 

ou aquilo” (COORDENADOR C). 

Ao falar sobre o descarte da proposta formativa criada no processo estudado, 

esse entrevistado manifestou sentimentos de frustração, tensão, decepção e 

desapontamento. Acrescentou que vinha se sentindo desmotivado para atuar na 

Instituição, mas a sua participação no processo em análise o levou a ter motivação 

novamente. Contudo, depois do processo de mudança posterior, que apresentou 

referenciais contrapostos ao processo enfocado, o entrevistado disse estar desmotivado 

novamente, permanecendo na Instituição por necessitar do emprego. 

Dos dados sobre a comparação entre os resultados, consegue-se destacar 
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alguns aspectos desejáveis para caracterizar processos de mudança curricular: as novas 

propostas formativas deveriam apresentar diferenciais em relação às propostas de outras 

IESP concorrentes e projetar a Instituição em melhores cenários; deveriam ser 

viabilizadas condições adequadas para a implantação ou implementação das novas 

propostas formativas; e um processo dessa natureza deve tomar cuidado ao descartar o 

que foi construído em processos anteriores, seja porque ele possa apresentar elementos 

de boa qualidade que podem ou devam ser aproveitados, seja na forma de realizar o 

descarte daquilo que foi construído anteriormente. 

Finalizada a apresentação dos dados referentes às comparações realizadas 

pelos sujeitos pesquisados sobre os processos de mudança curricular que vivenciaram, 

acredita-se importante explicitar os atinentes às sugestões apresentadas por eles sobre o 

que fariam de diferente no processo em estudo. 

3. 5. Sugestões sobre o que os entrevistados fariam diferente no processo 

estudado 

Sobre os caminhos percorridos, o Coordenador C, embora tenha mudado sua 

posição inicial sobre o espaço de diálogo existente e ter avaliado o processo estudado de 

maneira positiva, disse que a experiência: 

Poderia ter sido muito mais positiva... a experiência positiva poderia ter 

se desenvolvido mais se tivessem sido muito claras as etapas e pudesse 

ser mais aberta a possibilidade de criação de uma discussão nova, 

porque eu acho que a cúpula da universidade é muito conservadora, tem 

medo da vida universitária mesmo, ela é muito rígida e não consegue 

absorver a vida universitária, os problemas e as soluções vão sendo 

desenvolvidos no dia a dia. Isso é um erro porque se fosse de outra 

forma enriqueceria o processo universitário e o envolvimento e a 

participação das pessoas (COORDENADOR C). 

Ele retomou a falta de possibilidade de participação, contudo evidenciando 

outro aspecto: 
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[...] quando você parte para um processo desses tem que estar 

preparado para ouvir opiniões contrárias, ouvir pessoas de que você não 

gosta, opiniões com que você não concorda, faz parte. Eu acho que não 

existia essa disposição tão aberta dentro de alguns segmentos, estar 

disposto a debater todos os assuntos necessários, seria legal ter essa 

disposição, mas acho que tem que ter capacidade democrática de 

debater. Acho que isso deixou a desejar (COORDENADOR C). 

Sobre isso, o Coordenador A sugeriu que talvez fosse interessante que todos 

os coordenadores das Licenciaturas tivessem participado desde as primeiras discussões 

para se evitar que se sentissem desconfortáveis ao se depararem com decisões tomadas 

pelo Grupo de Trabalho das Licenciaturas Inicial. Entretanto, ao relatar sua prática, em 

outro momento da entrevista, relata que tentou trabalhar com todo o seu colegiado, mas 

que foi uma estratégia improdutiva, havendo a necessidade de serem montados grupos 

menores para se dar conta das tarefas a serem realizadas pelo colegiado do curso. 

Vale destacar que esse aspecto caracterizador foi apontado anteriormente 

como merecedor de uma reavaliação para se verificar sua pertinência ou a necessidade 

de ser repensado, dados os desdobramentos desfavoráveis ao desenvolvimento do 

processo de mudança em análise por ele gerados. Porém, salienta-se que não se pode 

dizer se a participação de todos os coordenadores de curso desde o início das 

discussões teria produzido desdobramentos diferentes. 

Ao discorrer sobre o que faria de diferente na gestão do processo, o 

Coordenador C descreveu algo similar ao que aconteceu na organização do Processo de 

Mudança Curricular de Abrangência Institucional, do qual o processo em questão fez 

parte. A descrição de como deveria ser parece compatível com a fala do Coordenador A 

e com o apurado na análise documental, descrito anteriormente, sobre o 

encaminhamento das atividades do GTL, das consultas feitas a docentes de algumas das 

disciplinas do Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas (NDCL) e das 

reuniões de planejamento por disciplina. 

Sobre isso, o entrevistado disse o seguinte: 

A gestão desse processo exigiria a formação de comissões por área, 

talvez, que listasse as principais demandas de problemas que teriam que 

ser resolvidos. [...] [deveria] ouvir e fazer desse processo um processo 

de construção e consolidação da universidade (COORDENADOR C). 
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Como justificativa para se adotar essa forma de proceder, o entrevistado 

apresentou a seguinte: “Porque se você faz bem feito você fortalece as relações e 

fortalece os custos, então ele cria um compromisso muito maior. É mais demorado, é 

mais complicado, mas o resultado é mais sólido e pode dar vida e continuidade para os 

cursos etc.” (COORDENADOR C). Os resultados gerados, por essa justificativa, 

acabaram por ser equivalentes ao que o próprio Coordenador C descreveu do processo 

enfocado na entrevista em outros momentos de sua realização. 

No que se refere a elementos das DIFPIPE, o Coordenador A indicou que 

talvez fosse necessário mais tempo dos processos formativos dedicado às situações 

práticas e às discussões sobre a prática no âmbito do ensino específico, devido ao alto 

nível de abstração que perpassa determinadas áreas do conhecimento. 

Para ele, isso seria desejável para que se pudessem encontrar formas mais 

contextualizadas de se abordar o conteúdo a ser ensinado pelo licenciado na Educação 

Básica. Entretanto, disse achar essa ampliação importante para aqueles que realmente 

têm a intenção de ser professor e sentem ter vocação para essa profissão, tendo em 

vista que, pela sua percepção, a maioria olha para a docência como não sendo a primeira 

opção de atuação profissional. 

Diante do desafio de se trabalhar no contexto concreto de sala de aula no 

Ensino Médio, afirmou ser necessário mais tempo dedicado a questões pedagógicas 

específicas, ao dizer que o licenciado precisa saber “[...] como trabalhar os conteúdos, 

como selecionar os conteúdos, como escolher os pontos principais que possam 

realmente dar uma base sólida da disciplina para que o cidadão possa fazer uma 

faculdade, uma graduação” (COORDENADOR A). 

Após ter avaliado as DIFPIPE de forma positiva, o Coordenador C disse que 

deveria ter sido criado um colegiado permanente de Licenciaturas para evitar a perda dos 

resultados dessa experiência positiva em uma primeira “virada” institucional. Esse receio 

parece ter se confirmado, pelo que foi relatado pelos entrevistados a respeito do 

processo de mudança curricular posterior ao em destaque nesta pesquisa. 

O mesmo pesquisado afirmou acreditar que o processo em análise deveria ter 

assumido outros referenciais norteadores das mudanças, de maneira que ele fosse 

desencadeado por demandas acadêmicas, mesmo que isso implicasse em problemas 

financeiros. Com isso, os resultados teriam sido diferentes e a comunidade acadêmica 

mais favorecida – algo questionável no que tange a sustentabilidade financeira das 

Instituições de Ensino Superior, sobretudo nas de iniciativa privada. 

Como exemplo, ele apontou a necessidade de se incentivar verdadeiramente 
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a pesquisa para que, inclusive, a Instituição cumprisse o papel atrelado ao seu status de 

universidade, no sentido clássico do termo. Contudo, para isso, seriam necessários 

cursos e matrizes curriculares diferentes, espaços diferenciados e concepções 

norteadoras diferentes. Sobre qual seria o papel desse tipo de instituição, o entrevistado 

proferiu uma concepção de universidade como produtora de conhecimento, por 

intermédio do fomento de pesquisas, que propicie a interação entre as diversas áreas do 

conhecimento. 

No tocante à concepção de universidade, o Coordenador A indicou que as de 

iniciativa privada não deveriam ter sua gestão somente alicerçada no custo, mas que 

levassem em conta a qualidade educacional – algo já destacado como um  dos aspectos 

caracterizadores relevantes em processos similares aos em análise na pesquisa. Além 

dessa ideia, o entrevistado apresenta outros aspectos sobre imagem de Instituições de 

Ensino Superior dessa natureza jurídica, ao dizer que se: 

[...] as universidades privadas não ficassem só com a questão de custo, 

mas tivessem um pouco de bom senso em ver que mesmo um 

investimento maior a curto prazo, ou mesmo a médio prazo que 

enfatizasse a questão de qualidade, seria um ponto bastante importante 

para a sobrevida dessas instituições a longo prazo. Porque o aluno pode 

não ter a vivência, a consciência disso agora, mas quando ele for um 

profissional ele vai ter e vai certamente questionar a validade do curso 

que fez, e o nome da instituição vai ser afetado também. Então, esse 

aspecto de procurar focar em qualidade, apesar de um custo mais alto, 

mas isso, em médio e longo prazo, vai garantir a sobrevivência da 

instituição (COORDENADOR A). 

Vale ressaltar que essa sugestão do entrevistado não foi direcionada 

exclusivamente à Instituição estudada, mas para todas aquelas de iniciativa privada que 

privilegiam os custos em detrimento da qualidade de seus processos formativos. 

Quando se perguntou diretamente sobre o que deveria ser diferente nas 

DIFPIPE, o Coordenador C não acrescentou nada ao já sugerido indiretamente, em outro 

momento da entrevista, alegando não lembrar do que ela exatamente estabelecera. 

Nesse item do documento, evidenciam-se outros aspectos desejáveis para 

caracterizar o tipo de processo em questão: a cúpula da Alta Gestão da IESP deve estar 

mais impregnada da vida acadêmica institucional para poder apontar objetivos e 
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referenciais norteadores de processos de mudança curricular mais compatíveis com as 

demandas concretas de sua comunidade interna e de seus cursos; deveriam ser criadas 

comissões por áreas para identificar as demandas e os problemas a serem resolvidos 

para compor o rol de aspectos a serem contemplados, na medida do possível, na 

realização de um processo de mudança curricular; um processo de mudança curricular 

deveria concorrer para os processos de (re)construção e de consolidação da Instituição; 

as IESP deveriam criar instâncias acadêmicas que garantissem a estabilidade e a 

longevidade de suas diretrizes e políticas educacionais; e as mudanças realizadas 

deveriam favorecer a instalação ou o aprimoramento de processos de pesquisa científica, 

sobretudo se a IESP for uma universidade. 

Explicitados os dados referentes às sugestões apresentadas pelos 

entrevistados, passa-se ao último tópico do capítulo, que trata das percepções sobre o 

contexto educacional brasileiro atual. 

3. 6. Percepções sobre o contexto educacional brasileiro atual 

Algo considerado como bastante importante pelo pesquisador, identificado na 

fala dos sujeitos pesquisados, é a visão que têm sobre a o contexto educacional 

brasileiro atual, na medida em que suas crenças sobre determinado fato ou coisa 

geralmente se manifestam em seus discursos e/ou ações a eles vinculados. Isso pode 

ocorrer porque as nossas crenças são elementos constituintes das concepções dos 

sujeitos, perpassando seus discursos e práticas. 

Sobre esse tema, em uma amplitude mais geral, o Coordenador A apontou a 

educação como algo importante, embora os brasileiros estejam vivendo uma dinâmica 

social e educacional discrepante das reais necessidades formativas para uma 

qualificação profissional competitiva frente ao mercado e aos profissionais internacionais. 

Manifestou uma percepção da realidade bastante desfavorável, decorrente da 

má formação dos profissionais e da supervalorização do diploma em detrimento do 

conhecimento efetivo, destacando que a educação brasileira se encontra vivendo e 

propagando uma imagem falsa de que ela vai bem, podendo causar sérios danos ao 

país. Por outro lado, destacou que a velocidade com que as mudanças do contexto de 

atuação profissional vêm ocorrendo tem intensificado o desafio em como encaminhar a 

formação do profissional no Ensino Superior. 



 183 

O Coordenador B disse acreditar que o ensino em geral está em descrédito. 

Quando questionado sobre como entende a formação do professor especialista, acabou 

por denunciar uma realidade formativa pouco animadora, principalmente em sua área de 

conhecimento específico, em que acredita não existir a efetiva “formação de professores”. 

Como os profissionais de sua área se preparam, habitualmente, para atuar fora da 

escola, ao iniciarem a carreira docente, chegam desprovidos da formação pedagógica, 

com uma forma de pensar não compatível com esse ambiente profissional. 

Em uma direção diferente, o Coordenador C fez uma associação entre a 

realidade econômico-produtiva e a educação brasileira, ressaltando que o problema 

educacional não é técnico ou pedagógico, mas uma questão política mais ampla. Ao 

dizer sobre um possível movimento de desindustrialização no país, afirmou que as 

decisões políticas mais amplas estão formando uma “nova colônia”, ao se retomar o 

modo de produção voltado para o setor primário da economia e a formação de uma 

minoria de profissionais da elite no exterior, enquanto a grande massa frequenta cursos 

com condições formativas insuficientes. 

No tocante à Educação Básica, o Coordenador A afirmou existir desinteresse 

pela carreira docente e que o tempo dedicado à disciplina no Ensino Médio, ligada à sua 

área de formação, é, além de insuficiente, muito mal aproveitada, sendo uma tarefa difícil 

transformar a pequena carga horária em algo útil. Ainda, aponta o material didático 

atualmente utilizado por uma determinada rede de ensino como tendo qualidade 

questionável. 

Esse sujeito pesquisado dedicou o tempo final da entrevista, aberto para que 

acrescentasse o que entendesse pertinente, para apontar vários pontos problemáticos 

existentes na Educação Básica, dizendo que: 

O professor tem a autoestima muito baixa, os alunos que lecionam, 

ainda têm contato com alguns alunos que lecionam, ex-alunos daqui 

formados pela escola relatam coisas absurdas que eles veem no seu dia 

a dia. Uma aluna veio aqui com um livro na mão e perguntou se o que 

ela estava ensinando estava errado porque os alunos estavam batendo o 

pé com ela que o que ela ensinou estava errado. E a diretora da escola, 

com medo de criar uma situação desfavorável com os alunos, resolveu 

encampar a ideia e dizer que ela estava errada. Mas ela não tem 

formação na disciplina em questão, então como é que ela vai dizer que a 

professora está errada? Ela veio aqui e me falou tudo e eu disse que ela 

estava falando tudo certo, mas ela disse que eles estavam dizendo que 

ela estava errada e eu disse que ela não estava errada. O que eu fiz foi 

dar o meu telefone para ela e dizer para a diretora me ligar, falei: “eu vou 
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dizer que o que você esta falando está certo”. Tem um grande desafio de 

como tratar aqueles alunos. Eu não sei se esse seria o caso de discutir 

na formação do professor como lidar com esse tipo de aluno que você 

está recebendo no nível médio, pessoas que não tem respeito nenhum 

pelo docente, não valorizam o docente, veem quase como se fosse um 

palhaço que esta em cima do tablado e não respeitam e não estão nem 

um pouco interessados (COORDENADOR A). 

Ainda sobre os pontos problemáticos apontados nesse nível de ensino, ele 

continuou dizendo: 

Uma outra professora relatou que no fundo da sala os alunos ficam 

escutando funk. E você não pode tirar o MP3 player dele, você tem que 

conviver com o cidadão escutando funk na sua aula – e ela tem que 

negociar para ver se ele deixa um tempo desligado, você não pode 

entrar em conflito direto com aquele cidadão. Então como lidar com 

essas situações, será que nosso professor está preparado para isso? 

Certamente não! Como é que ele vai enfrentar esse tipo de situação? 

Como é que ele vai se impor, como é que ele vai ter o mínimo de 

disciplina ali na sua sala se ele não tem nenhum instrumento de 

pressão? Quando é que ele vai lidar com isso, como é que ele vai 

motivar? Ninguém motiva ninguém se você não tiver aquilo lá dentro de 

você, é complicado, mas como é que você vai favorecer esse processo? 

Como é que você vai fazer aquela pessoa crescer? Como é que você vai 

convencê-la de que aquilo que você tem para passar é importante para a 

vida dela? Essas coisas ficaram muito como pontos pacíficos na nossa 

geração, ninguém se preocupava com isso, você via naturalmente que 

aquilo era importante para o seu crescimento. E hoje em dia já não é 

mais assim, seja em área técnica, seja em área humana, seja área 

religiosa, ninguém dá mais valor para nada, então basta a visão de 

mundo que eu tenho e o que não se encaixa nessa visão eu descarto. 

Você não está sendo pluralista, você esta se fechando na sua visão de 

mundo e descartando tudo aquilo que é diferente, e isso não é bom. 

Como é que você vai interferir nesse quadro e fazer isso mudar? Eu 

acho muito difícil. Como você vai lidar com todos esses elementos? A 

questão de tecnologia da informação, como usar esses elementos bem? 

Vai ter na escola infraestrutura? Provavelmente não, se for escola 

pública dificilmente ele vai encontrar um material de qualidade de 

tecnologia que ele possa usar, mas é importante que possa saber usar 

bem plataformas como o Moodle, ver todas as possibilidades 

educacionais de que ele dispõe e instrumentos novos de interação, 

coisas úteis, coisas interessantes que poderiam ajudar. Quantas coisas 

você só fica falando, e se você conseguisse ilustrar com filme..., o 

quanto de sites de filmes com experiências legais que há? Só que a 

gente usa pouco, mas tem. Por que a gente usa pouco? O formato não é 

compatível e daí você quer colocar na sala e não dá. [...] imagina o 
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coitado do professor que esta lá no nível médio de uma escola pública. 

Ele não vai ter acesso, quase, a esses instrumentos. E seria bom que ele 

tivesse, pelo menos essa condição de saber o que está rolando nesse 

meio e poder trazer um pouco disso para sua prática docente. Eu vejo 

como um ponto muito crítico esse de como lidar com a postura dos 

alunos atuais, acho isso um ponto muito difícil, novas tecnologias, como 

você motivar o aluno, como você procurar fazer ele ver que aquilo é 

importante para a vida dele. Porque ele tem uma visão extremamente 

imediatista, ele só quer aquilo que ele acha importante – mas quem é ele 

pra achar? Uma vez que ele está sendo formado, uma vez que a visão 

de mundo dele é muito estreita ainda, então você quer abrir essa visão, 

mas ele não quer (COORDENADOR A). 

O Coordenador A disse, também, ser um desafio formar professores 

especialistas, tendo em vista as péssimas condições de trabalho que entende existir 

quando o licenciando entra na carreira docente. Depois de discorrer sobre os pontos 

problemáticos na Educação Básica, acabou por associá-los ao contexto do Ensino 

Superior, dizendo que: “Tem (sic) um monte de obstáculos, se é assim em nível de 

universidade que, teoricamente, seria o lugar mais favorável para isso não acontecer” 

(COORDENDOR A). 

No âmbito do Ensino Superior, o Coordenador C manifestou existir um longo 

debate em sua área de formação, tentando estabelecer um consenso sobre a existência 

ou não de bases teóricas diferentes para a formação de licenciados e de bacharéis na 

área de conhecimento do curso que coordena. 

Disse acreditar que as condições formativas do professor especialista “[...] 

está muito frágil, está muito aquém das necessidades, o tempo é curto, falta espaço, 

mesmo laboratórios e equipamentos, essa parte de estrutura mesmo que falta na 

universidade” (COORDENDOR C). Descreveu o contexto atual da formação de 

professores em meio a uma crise educacional não superficial, na qual as demandas de 

formação de profissionais qualificados para atender às necessidades do país não estão 

sendo supridas, instalando-se um descompasso, um abismo, na formação em várias 

áreas e na formação de formadores. 

Com isso, os graduandos estariam se formando em meio a lacunas de 

conhecimentos básicos que prejudicam a qualificação para o exercício de sua profissão. 

Acima de tudo, com os fechamentos de cursos de Licenciatura em diversas IES, não 

haverá quem socialize os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade 

às futuras gerações. 
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Ainda alegou que a legislação sobre o tema não atende às necessidades do 

país; o professor é malformado; a flexibilização de atividades acadêmicas alocadas em 

ensino online está comprometendo a qualidade formativa; a duração do curso é aquém 

do necessário para ambientar o ingressante, ajudá-lo a amadurecer intelectualmente e 

promover mudanças de referenciais; e o tempo destinado à formação específica é 

insuficiente. 

Apesar de suas ponderações descreverem um contexto ruim, o pesquisador 

acredita que nada se compara, em intensidade, à seguinte visão pessimista que o 

Coordenador C apresentou sobre o Ensino Superior privado:  

Eu espero que ninguém seja dono e se acabem com as universidades 

particulares. Eu fiquei com essa convicção, na verdade no fundo é isso, 

eu estou com a convicção de que isso aqui não pode funcionar mais, 

universidade privada é uma negação da educação e tudo mais, não pode 

estar nas mãos de donos. Tem que estar nas mãos da comunidade e 

esse é o grande erro do MEC. Inclusive, o MEC está sendo muito 

negligente, ele permite que esses empresários ganhem fortunas, 

desviem dinheiro, façam sei lá o quê e manipulem a gente. As pessoas 

que de fato podem formar o país, os educadores. Então me deu uma 

convicção política de lutar contra o ensino privado [...] (COORDENDOR 

C). 

A fala desse entrevistado parece ir ao encontro, embora de maneira mais 

intensa, do exposto pelo Coordenador B sobre o descrédito que assolaria a educação em 

geral. Mesmo que o melhor termo para qualificar o contexto de grande maioria das IESP 

não seja descrédito, ou que o MEC não esteja sendo negligente, na perspectiva do 

pesquisador, a problemática denunciada precisa ser analisada cuidadosamente. 

Posicionamentos e ações favoráveis à instalação de processos formativos no Ensino 

Superior privado de melhor qualidade precisam ser adotados e sustentados. 

Pelo exposto no início desse tópico, a visão pessimista de coordenadores de 

curso de Licenciatura sobre a educação brasileira e as condições de trabalho do 

professor atuais podem levar os possíveis licenciandos ou aqueles em processo de 

licenciamento a se desmotivarem e/ou se afastarem desse tipo de formação profissional. 

Contudo, acredita-se que isso não poderia ser apontado como a causa do déficit de 

professores qualificados e formados em cursos de Licenciatura para assumir turmas na 
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Educação Básica, mas sim os baixos incentivos e a realidade que se apresentam no 

contexto concreto da carreira docente. 

Com base no exposto nesse tópico, acredita-se importante ressaltar que os 

processos de mudança curricular precisam concorrer para a amenização ou a superação 

do descrédito que assola a educação brasileira, oferecendo processos formativos de boa 

qualidade e contribuindo para a modificação do cenário educacional atual. Ainda, esses 

processos acabam tendo de lidar com muitas questões que extrapolam os limites de ação 

direta das IESP. 

Evidencia-se a partir desses dados um aspecto caracterizador desejável: as 

novas propostas formativas, decorrentes de processos de mudança curricular na acepção 

mais adequada da ideia, tratada nesta pesquisa, deveriam preparar graduandos para 

lidar com as adversidades que permeiam seus campos de atuação profissional. Essa 

parece ser uma demanda urgente a ser atendida em processos de mudança curricular 

desenvolvidos para, entre outras coisas, promover o aprimoramento de processos 

formativos. 

Apresentados os dados obtidos por intermédio da análise documental sobre 

os processos analisados nesta pesquisa e das entrevistas realizadas sobre o Processo 

de Mudança Curricular no Âmbito das Licenciaturas, desenvolvido para a definição e 

implantação de Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de 

Professores Especialistas (DIFPIPE), entende-se necessário explicitar os dados 

produzidos a partir do levantamento bibliográfico, realizado na parte dessa pesquisa de 

abrangência teórica. 

Esses dados são apresentados a seguir, com o intuito de se atribuir uma 

fundamentação teórica que justifique e/ou explique aspectos dos processos em análise 

identificados na parte da pesquisa realizada em campo. Para tanto, articulou-se as 

discussões teóricas com os aspectos do processo retratados a partir da pesquisa 

desenvolvida em campo para se facilitar o referido movimento de fundamentação teórica 

pretendido. 

 





4. PROCESSO DE MUDANÇA NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO: 
UM OLHAR TEÓRICO SOBRE O PROCESSO ESTUDADO 

Em educação, a mudança é fácil de propor, difícil de implementar e 

extraordinariamente difícil de sustentar. Os projetos-piloto parecem ser 

promissores, mas raramente se convertem em mudanças bem sucedidas 

quando são alargados à globalidade dos sistemas. As inovações atraem 

facilmente alguns entusiastas, mas é mais difícil convencer os 

educadores mais céticos a empenharem-se no duro trabalho da sua 

implementação. [...] As reformas em larga escala no campo da literária 

produzem resultados rápidos, mas depressa atingem um teto. 

(HARGREAVES; FINK, 2007, p. 11). 

Essa citação expressa uma ideia sobre os processos de mudança que parece 

ser compatível com a realidade de muitas das instituições escolares, entre elas as 

Instituições de Ensino Superior Privadas (IESP). A notícia da mudança até pode ser 

recebida como benéfica nas instituições ou em seus segmentos, mas geralmente não é 

vista com bons olhos. Isso porque, entre outros desdobramentos, ela gera trabalho extra 

com resultados incertos, em um ambiente muitas vezes marcado por um histórico 

institucional de fracasso em tentativas anteriores. 

No que tange às IESP, vale relembrar o problema da substituição recorrente 

de referenciais institucionais e/ou dos cursos, em virtude da troca de seus gestores 

principais e/ou gestores de cursos ou, ainda, de novas demandas que emergem de 

fontes internas ou externas às instituições. Esse tipo de problema acaba por tornar a 

mudança pouco durável, e, portanto, sustentável, o que acabou acontecendo na IESP e 

com o processo de mudança curricular estudados. 
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Isso se daria porque uma mudança sustentável20 possui tridimensionalidade: 

profundidade, amplitude e durabilidade. Ainda, a sustentabilidade da mudança, como no 

caso da mudança curricular, passa pela compreensão do próprio processo e de seus 

novos aspectos pelos professores e demais membros da equipe pedagógica, o que 

requer uma aprendizagem por parte deles, algo que demanda tempo (HARGREAVES; 

FINK, 2007).  

Nesse âmbito, destaca-se que essa “[...] aprendizagem não é instantânea ou 

regular e nem produz resultados de forma imediata”, sendo necessário certo tempo para 

se apropriarem e consolidarem as novidades trazidas pela mudança (HARGREAVES; 

FINK, 2007, p. 75). Assim sendo, tem-se confirmado o problema que pode ser gerado por 

mudanças recorrentes de referenciais adotados, algumas vezes extremadas, para nortear 

um ou mais processos formativos, ao se considerar que novas mudanças chegam 

quando as anteriores ainda não haviam sido consolidadas. 

Pelas experiências pelo pesquisador, nos diversos papeis vivenciados por ele 

no âmbito educacional, parece ser possível dizer que as propostas de mudança em 

processos formativos, em seu amplo espectro ou circunscrito a determinado aspecto, têm 

sido apresentadas como muito simples e de fácil implementação. 

Todavia, logo nas primeiras etapas de sua implementação, surgem 

dificuldades relacionadas, entre outros fatores, à estrutura, cultura e clima 

organizacionais; à preparação e aceitação por parte de sua equipe pedagógica; à 

aceitação por parte do alunado; e à adequação da proposta às condições concretas da 

IES e de sua comunidade interna. 

Essa última dificuldade foi apontada pelos sujeitos pesquisados ao abordarem 

os problemas decorrentes do processo vivenciados por eles posteriormente ao estudado, 

como, por exemplo, no tocante à implantação de “disciplinas institucionais”, na 

modalidade não presencial. 

Pelo que relataram, essas disciplinas não atendiam às necessidades dos 

processos formativos dos cursos de graduação e não contaram com uma boa estratégia 

de implementação, permanecendo sem solução para os problemas que surgiram, mesmo 

tendo passado certo tempo do início de sua implementação. Com isso, a referida 

proposta de mudança, pelo exposto, não estava adequada às condições concretas da 

                                                
20

  A expressão mudança sustentável é empregado nesta pesquisa para designar o tipo de mudança que 
considere a sustentabilidade educativa, definida como “[...] a capacidade de um sistema para se envolver nos 
aspectos complexos de um aperfeiçoamento contínuo, consistente, com valores humanos profundos” 
(FULLAN apud HARGREAVES; FINK, 2007, p. 31) e envolvendo seu aspecto tridimensional: profundidade, 
amplitude e durabilidade (HARGREAVES; FINK, 2007). 
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IES. 

Por outro lado, tem-se conhecimento, por intermédio de diálogos mantidos 

com profissionais de algumas instituições que implementaram mudanças de grande vulto 

em seus referenciais formativos, mantendo-a sustentável ao longo do tempo porque, 

além de terem sido oferecidos subsídios à comunidade interna, o gestor principal 

responsável pelas mudanças permaneceu na mesma função antes, durante e após a 

implementação dos novos referenciais adotados. 

Com isso, ao invés de serem descartados bons projetos que precisavam de 

pequenos ajustes pelo simples fato de terem sido propostos por gestões anteriores, os 

mesmos foram desenvolvidos e adequados/ajustados com o objetivo de terem 

durabilidade. 

Um contexto favorável à durabilidade da mudança não se configurou na IESP 

estudada, levando ao descarte das mudanças e de seus referenciais, implementados no 

desenrolar do processo estudado, independentemente dos aspectos favoráveis que as 

mudanças poderiam ter trazido para os processos formativos desenvolvidos em seus 

cursos. Esse descarte foi abordado pelos entrevistados, que tem sido apontado, 

diretamente, como um movimento de perda ou de retrocesso para formação de 

professores e/ou vida institucional. 

Essa questão da durabilidade, no âmbito de um processo de mudança 

curricular, tem implicações favoráveis sobre a mudança necessária à cultura 

organizacional, contribuindo para a instauração de um clima organizacional favorável à 

implementação e à manutenção dos novos referenciais formativos e/ou projetos 

educacionais. Isso ao se considerar o explicitado há pouco e as elucidações sobre 

interações sociais e funcionamento de grupo apresentadas em tópicos subsequentes.  

Contudo, esse aspecto do processo de mudança curricular não parece ser 

suficiente para se garantir a obtenção de sucesso com sua realização. Antes de durável e 

sustentável, é preciso assegurar que a mudança seja desejável e exequível 

(HARGREAVES; FINK, 2007). Para que essas qualidades da mudança se efetivem, faz-

se necessário avaliar diversos aspectos que caracterizam o desenvolvimento de um 

processo dessa natureza. 

Entre esses aspectos, estão: as condições institucionais concretas para se 

pensar, propor e promover as mudanças; as intencionalidades que impulsionam e/ou 

perpassam o processo de mudança; as demandas e as políticas educacionais nacionais 

vigentes; o tipo de referenciais formativos e pedagógicos assumidos para nortear o 

processo; a abrangência e o tipo de mudanças propostas; a compreensão sobre como as 
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mudanças se efetivam nos processos formativos e sobre a influência do contexto e da 

cultura institucional sobre o planejamento e a operacionalização das mudanças; o tipo de 

gestão realizada no decorrer das atividades a ele vinculadas; os referenciais de gestão 

assumidos pelo(s) gestor(es) responsável(is) pelo desenvolvimento do processo; e o 

próprio perfil do(s) gestor(es). 

No que se refere ao processo estudado, a análise documental possibilitou a 

identificação de alguns dos referenciais assumidos para balizar seus desenvolvimentos, 

que foram elencados no início do capítulo 2. Ainda, dois coordenadores de curso 

entrevistados acabaram por fazer referência à existência de bases teóricas que 

subsidiaram as discussões do Grupo de Trabalho das Licenciaturas. 

Assim sendo, entende-se imprescindível evidenciar algumas das ideias e 

conceitos emanados pelos teóricos anunciados como subsidiários das decisões tomadas 

para se estabelecer as estratégias de ação, do planejamento e realização das atividades 

dos grupos de trabalho e do desenvolvimento do processo de mudança em análise, que 

foram identificados nos registros pessoais e nos documentos institucionais analisados 

durante a análise documental realizada nesta pesquisa. 

As ideias e os conceitos referidos foram agrupados, conforme anunciado no 

item 1.2 do capítulo metodológico, segundo os seguintes eixos temáticos: inovação e 

reforma; currículo; sujeito e seu processo de desenvolvimento; meio e grupo; e gestão 

educacional no Ensino Superior privado brasileiro. 

Despois das elucidações iniciais desse capítulo iniciam-se as discussões 

teóricas, associadas aos dados obtidos a partir do levantamento em campo, pela 

temática inovação e reforma, como vias de realização de mudanças curriculares. 

4. 1. Inovação e reforma: duas vias distintas de realização da mudança curricular 

Mudanças, inovação, alteração, transformações, conversões, 

modificações e outros tantos termos, modernamente, significam que 

alguma coisa, um fato, uma pessoa ou instituição deixa de ser o que era 

e assume, qualitativa e/ou quantitativamente, outro caráter, outra 

identidade e, até mesmo, outra forma ou cenário (SANTOS apud 

COELHO, 2011, p. 12-13). 
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A citação inicial desse tópico indica a existência de uma diversidade de 

termos para designar o movimento de transição entre uma determinada configuração e 

outras, assim como ocorre no campo educacional, quando, por exemplo, esse tipo 

transição no âmbito do currículo acaba por receber “nomenclaturas” diferentes, mas por 

vezes com elementos característicos muito semelhantes. 

Por isso, resolveu-se iniciar as discussões teóricas por essa temática, na 

direção de se buscar caracterizar o movimento de transição nas configurações do 

currículo estudado, associando-a a termos e a elementos característicos refletidos a partir 

da bibliografia disponível sobre o assunto. Também para que se possa justificar a 

utilização da expressão processo de mudança curricular ao se fazer referência ao 

movimento estudado. Para tanto, com as discussões teóricas do presente tópico, busca-

se estabelecer significados diferenciadores entre os termos mudança, reforma e 

inovação. 

Sob essa ótica, a partir das reflexões teóricas realizadas, o pesquisador 

entende que o termo mudança assume, no âmbito educacional, significado mais 

abrangente na denominação dos movimentos de transição. Já os termos reforma e 

inovação, são utilizados para diferenciar a mudança em dois tipos, categorizados pelo 

pesquisador, os quais apresentariam profundidades, amplitudes, complexidades e 

encaminhamentos diferentes. 

No que se refere ao processo estudado, conforme apurado com a análise 

documental e com a análise das entrevistas, as mudanças idealizadas e implementadas 

possuem características bem específicas. Com isso, esse processo de mudança 

curricular seria associado a um dos dois tipos apontados, ficando em aberto, até o 

momento, se o processo estudado tem características de reforma ou inovação. 

Além da diferenciação dos termos e da caracterização do processo estudado, 

as argumentações destinam-se a esclarecer sobre que tipo de mudança se constituiria 

em um melhor caminho para alcançar a mudança educacional necessária para atender 

às demandas das sociedades atuais, marcadas por um ritmo “vertiginoso” de mudanças 

culturais e de dinâmicas sociais. 

Com a abordagem aqui proposta, busca-se evidenciar algumas das 

possibilidades de (a) diferenciação entre inovação, reforma e mudança; (b) definição de 

inovação e sua abrangência manifestada em elementos pontuais do processo educativo 

ou em projeto inovador; e (c) indicação de alguns aspectos vinculados à inovação e ao 

projeto inovador. 

Utiliza-se, no recorte para a seleção de informações desse texto, a expressão 
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algumas possibilidades porque a literatura que trata do tema não apresenta consenso 

sobre as definições e os referenciais anunciados e porque os resultados das análises de 

projetos inovadores confirmam a dificuldade de se estabelecer uma definição universal e 

perene. 

A literatura pesquisada, usualmente, aborda os termos mudança e inovação 

estabelecendo um debate sem consenso sobre as diferenças existentes entre esses dois 

conceitos. Por essa razão e com o intuito de atingir o objetivo estabelecido para esse 

texto, iniciam-se às argumentações na direção de mapear conceitos e identificar 

abordagens no que tange à temática Mudança em Educação. 

Como ponto de partida para as discussões, acredita-se importante trazer os 

significados de mudança, mudar, reforma, reformar, inovação e inovar. Isso parece ser 

necessário ao se pensar que as definições de conceitos podem ser perpassadas pelos 

significados das palavras utilizadas para denominá-los e de outras palavras com as quais 

mantêm relação de derivação. Ainda, os conceitos podem ter suas definições construídas 

a partir dos significados dos termos que elas acolhem ou incorporando-os. 

A palavra mudança possui os seguintes significados: “Ato e efeito de mudar; 

transferência; substituição” (BUENO, 2001, p. 383). Já a palavra mudar, presente em sua 

denotação e da qual mudança é derivada, apresenta os seguintes significados: 

“Transferir de um lugar para outro; desviar; substituir; variar [...]” (BUENO, 2001, p. 383). 

Com a associação desses significados à ideia de que a mudança pode ser 

entendida como resultado de um processo ou se configurar como um processo em si, a 

depender a abordagem epistemológica que se utilize para analisar o fenômeno 

denominado mudança, os significados destacados parecem apontar para a existência de 

processo marcado por movimento e por transição. 

Contudo, nenhum dos significados indica incorporação de elementos novos 

como marca do processo de mudança, da mesma forma que não apontam para a 

manutenção de somente os mesmos elementos anteriores a ela. Entre os significados 

aparecem substituir/substituição e variar/variação, sem que se possa definir se estão 

tratando da utilização de referenciais e de recursos já conhecidos e/ou empregados ou da 

introdução de elementos inéditos para o contexto em mudança. 

Já a palavra inovação tem os seguintes significados: “Novidade; reforma; 

modernização; atualização” (BUENO, 2001, p. 315) e a palavra inovar, os seguintes: 

”Renovar; introduzir medidas novas; reformar; modernizar; atualizar” (BUENO, 2001, p. 

315). 

Ao se usar a mesma lógica de interpretação de significados, parece ser 
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possível dizer que a inovação incorpora o movimento e a transição sustentados pelo 

termo mudança e agrega novos elementos para o processo ou o efeito de mudar, o que 

acaba por se configurar em um tipo específico de mudança. Sua especificidade está no 

atributo de o movimento e a transição virem associados aos efeitos de renovação, 

introdução de novas medidas, modernização, atualização e implementação de novidades. 

A palavra reforma possui os seguintes significados: “Ato de reformar; 

modificação [...]” (BUENO, 2001, p. 483), enquanto a palavra reformar, estes: 

“Reorganizar; dar melhor forma; consertar; remodelar; restaurar [...]” (BUENO, 2001, p. 

483). 

Ao se manter a mesma lógica de interpretação, parece que a reforma indica 

mudança, contudo, os referenciais e/ou recursos já conhecidos, em uso ou já utilizados 

anteriormente no contexto em mudança são preservados, rearranjados e/ou retomados. 

Com isso, pode-se dizer que se tem mais um tipo de mudança, no qual o movimento e a 

transição deixam de fora os aspectos caracterizadores da inovação. 

Pelo exposto, conforme já anunciado, a mudança seria um conceito mais 

amplo que abrangeria outros dois conceitos que se configurariam como dois tipos de 

mudança caracterizados por profundidades, amplitudes, complexidades e 

encaminhamentos diferentes: inovação e reforma. 

Com base nas argumentações tecidas acerca dos termos destacados, para 

essa pesquisa, utilizam-se os conceitos mudança, reforma e inovação, no campo 

curricular, com os seguintes significados aqui atribuídos: 

a) Mudança – é o conceito empregado para nomear todos os processos 

marcados por movimentos e transições desenvolvidos no âmbito do currículo, com o 

intuito de se obter melhores resultados nos processos educacionais, e para designar os 

novos referenciais e práticas resultantes dos processos de mudança; 

b) Inovação – é o conceito utilizado para nomear todos os processos de 

mudança e seus resultados que, além de movimento e transição, impliquem em 

renovação, introdução de novas medidas, modernização, atualização e implementação 

de novidades, na direção de promover a melhoria de processos educacionais com a 

inclusão de elementos inéditos no contexto em mudança; 

c) Reforma – é o conceito empregado para nomear todos os processos de 

mudança e seus resultados, com o intuito de promover a melhoria de processos 

educacionais sem a inclusão de elementos inéditos no contexto em mudança, que são 

marcados pela reutilização de elementos conhecidos, em vigência ou já utilizados. A 

reforma seria a mudança que implica em movimento e transição, sem a manifestação dos 
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elementos caracterizadores da inovação. 

Pelo descrito nos capítulos 2 e 3, acredita-se possível afirmar que o processo 

de mudança curricular estudado apresentou características assemelhadas às da 

inovação. Por outro lado, poderia ficar a dúvida sobre se essa seria a melhor via para se 

produzir mudanças com o intuito de se favorecer a o atendimento de demandas oficiais, a 

sustentabilidade financeira da IES e o aprimoramento acadêmico dos processos 

formativos. 

Sobre isso, entende-se importante salientar que, diante de um contexto social 

de aceleradas transformações, parece ser preciso se lançar mão mais vezes de 

inovações do que de reformas. Essa afirmação se deve à compreensão de que, para se 

atender às demandas postas pelas transformações sociais atuais, os encaminhamentos 

educacionais habitualmente utilizados têm sido insuficientes para dar conta das novas 

demandas sociais. 

Nesse momento das argumentações, entende-se relevante retomar a ideia de 

Albert Einstein, epígrafe desse documento, que diz: “Não há nada que seja maior 

evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados 

diferentes”. Faz-se essa retomada porque o pesquisador acredita que a reforma fica mais 

próxima do fazer as coisas da mesma maneira do que a inovação. 

Vale ressaltar que a interpretação do pesquisador acerca dos termos em 

questão não é consenso na literatura que trata do tema. Por exemplo, quando se trata da 

distinção entre inovação regulatória e inovação emancipatória, à primeira é conferida, 

dentre suas características, a manutenção e a perpetuação do que já está instituído de 

fato, tendo como efeito a incorporação do novo no velho, o que culmina na ocorrência de 

modificações em velhos sistemas (VEIGA, 2003). 

Ao se ter relacionado o processo estudado ao conceito de inovação, feitas as 

diferenciações iniciais sobre os conceitos de mudança, reforma e inovação, direciona-se 

o enfoque das discussões ao conceito e aos elementos caracterizadores da inovação no 

âmbito educacional.  

Isso se faz necessário porque, apesar de as características do processo 

estudado ter sido associado ao conceito de inovação, ainda faltam algumas elucidações 

para se aclarar essa associação, na medida em que as ideias de novo e de 

modernização precisam ter elementos de comparação estabelecidos para que se possa 

caracterizá-las como tal. 

Enfim, está-se dizendo que essas ideias somente fazem sentido se um 

determinado contexto for tomado como referencial de comparação entre o antes e o 
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depois da mudança. Precisa-se definir se as comparações são feitas em relação ao 

contexto interno ou externo de onde a mudança é implantada ou implementada, e o que 

de fato caracteriza a inovação em educação. 

Nessa direção, embora a literatura apresente diferentes concepções sobre ao 

que a inovação venha a ser (HANNAN; SILVER, 2005; CARBONELL, 2002; 

HERNÁNDEZ et al., 2000), de maneira geral,  

[...] pode-se dizer que uma inovação é, como assinala Hord (1987) 

“qualquer aspecto novo para um indivíduo dentro de um sistema”. Isto 

pode implicar que o que é inovação para um indivíduo dentro de um 

sistema. Por essa razão, o problema na hora de aproximar-se da 

temática da inovação não é tanto sua definição, mas sua interpretação, 

quer dizer, o reconhecimento do ponto de vista do qual parte quem a ela 

se refere (HERNÁNDEZ et al., 2000, p. 19). 

Assim sendo, o que vem ou não a ser inovação depende do referencial de 

comparação que seja tomado para sua caracterização. No que tange ao processo 

estudado, se as mudanças realizadas forem comparadas com o contexto externo à IESP, 

entende-se que o processo de mudança pesquisado se configuraria por mudanças 

resultantes de reforma. Isso ao se acreditar que os aspectos contemplados pelo processo 

em questão não trazem nada de novo em relação aos resultados de pesquisas e às 

discussões presentes na literatura na área do Currículo. 

Agora, ao se comparar as mudanças realizadas com o contexto interno da 

IESP estudada, pode-se dizer que o processo estudado é resultante de um movimento 

marcado por inovação, na medida em que, segundo o apurado com a análise documental 

e com a análise das entrevistas, ele trouxe novos referencias e nova forma de se gerir a 

mudança na IESP estudada e/ou em seus cursos de graduação. 

Se por um lado não existe consenso na literatura sobre a denominação a ser 

empregada, por outro parece existir convergência de concepções quando se trata da 

finalidade da mudança, da reforma e/ou da inovação em educação. Geralmente, a 

finalidade é associada à busca de melhoria em processos educacionais, com o intuito de 

se fazer com que os educandos aprendam mais e melhor (CANÁRIO, 2006; HANNAN; 

SILVER, 2005; VEIGA, 2003; ANDERSON, 2002; CARBONELL, 2002; THURLER, 2001; 

HERNÁNDEZ et al., 2000). Sobre isso, vale acrescentar que toda melhoria implica em 
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mudança, embora nem toda mudança implique em melhoria (CARBONELL, 2002). 

O processo estudado teve, entre os seus objetivos, a busca pela melhoria dos 

processos formativos dos cursos com ele envolvidos. Esse objetivo foi alcançado, ao 

menos no que se refere às mudanças dos processos formativos, enquanto proposta, e às 

intencionalidades a elas imbricadas. Essa afirmação é feita com base no que foi apurado 

na parte da pesquisa desenvolvida em campo. 

Ainda sobre a inovação, ao se pensar no objetivo de trazer melhoria para 

processos formativos, ela pode ser levada a cabo sob duas perspectivas que se 

diferenciam pela abrangência das mudanças introduzidas em tais processos (HANNAN; 

SILVER, 2005). A primeira diz respeito a mudanças pontuais dentro de um projeto 

educacional, negligenciando as contradições postas por elas diante das demais 

dinâmicas que fazem parte da operacionalização desse tipo de projeto. 

Sobre isso, o processo estudado teve sua abrangência mais ampla, 

perpassando diversos aspectos tanto dos processos formativos quanto da gestão dos 

processos de mudança curricular e dos próprios cursos de graduação com ele 

envolvidos. Com isso, ele pode ser associado à segunda perspectiva, pela qual a 

inovação é levada a cabo, ao se considerar o verificado sobre as mudanças promovidas 

em decorrência do processo estudado. 

Sob essa forma de se realizar a inovação, o projeto educacional deve ser 

entendido sob uma perspectiva sistêmica, e ela deve promover um conjunto de 

mudanças, envolvendo diversas dinâmicas inerentes à execução do projeto, buscando 

manter, estabelecer ou restabelecer a coerência necessária para seu bom 

desenvolvimento. 

No entendimento do pesquisador, a segunda perspectiva apresentada, que 

poderia ser associada à ideia de projeto inovador, é a mais adequada para se tratar a 

questão da inovação nos projetos educacionais, uma vez que mudanças pontuais tendem 

a refletir resultados também pontuais de pouco relevância, podendo estabelecer 

contradições que levem a dificultar a obtenção de melhores resultados nos processos 

formativos ou, até mesmo, a piorá-los. 

Com isso, processo estudado pode ser tido como um projeto inovador, 

considerando-se o que existia no contexto institucional antes de sua realização. 

Obviamente, essa classificação feita pelo pesquisador não se configura como uma 

“verdade absoluta”, mas uma interpretação por ele apresentada. 

Isso ao se ter em conta que as interpretações e a utilização de conceitos 

estão vinculadas a determinado contexto sócio-histórico e que determinada 
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[...] definição ampla e multidimensional que, no entanto, se presta a 

diversas interpretações e traduções, já que, como qualquer outra noção 

educativa, é condicionada pela ideologia, pelas relações de poder no 

controle do conhecimento, pelos contextos socioculturais, pelas 

conjunturas econômicas e políticas, pelas políticas educativas e pelo 

grau de envolvimento nelas dos diversos agentes educativos. Nada, 

pois, mais distante da neutralidade e da simplicidade (CARBONELL, 

2002, p. 19). 

A respeito da questão contextual que envolve o processo de atribuição de 

significado a conceitos ou termos, pode-se destacar elementos pessoais e institucionais 

que interferem nesse processo, isso porque: 

A maneira como cada um pensa a mudança, avaliando-a possível, 

necessária ou urgente, ou, ao contrário, perigosa ou impensável, funda-

se em uma história pessoal e na integração a diversos agrupamentos: 

aprende-se a pensar e a viver a mudança, provocá-la ou resistir a ela, a 

organizá-la ou controlá-la coletivamente em sua família, sua categoria de 

idade, seu meio social, sua escola – como aluno, professor ou 

responsável – nas associações e comunidades às quais se pertence, 

nas organizações onde se trabalha. 

Em virtude da diversidade de seus itinerários, os profissionais que 

trabalham no mesmo estabelecimento escolar não têm razão alguma 

para terem a mesma relação com a mudança. Todavia, a cultura inerente 

ao estabelecimento contribui também para influenciar cada um. E, 

principalmente, ela é um código comum, que permite ficar no mesmo 

comprimento de onda quando sobrevém um reforma, quando um líder 

informal ou o diretor de escola propõe um projeto ou quando um 

problema ou uma crise chamam para a evidência das mudanças no 

mundo profissional (THURLER, 2001, p. 91, grifo do autor). 

Ao se considerar essa forma de entender a interpretação do que vem a ser 

inovação, vale relembrar que o processo estudado foi apontado nas entrevistas como 

sendo produtor de referenciais que poderiam ser adotados em âmbito nacional. Ainda, o 

processo de mudança de curricular de abrangência institucional, do qual o estudado fazia 

parte, foi apontado como tendo contribuído para a mudança de dinâmicas internas da 

IESP. 

Ainda sobre a questão da interpretação, alguns autores dizem que algo 

inovador identificado por uma pessoa pode não ser por outra e que o problema em se 

aproximar da temática não está em defini-la, mas em sua interpretação (HERNÁNDEZ, 
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2000). Isso se dá porque “[...] a inovação não é a mesma coisa para quem a promove, 

para quem a facilita, para quem a põe em prática ou para quem recebe seus efeitos” 

(HERNÁNDEZ, 2000, p. 19). 

Os mesmos autores acrescentam “[...] que as inovações dependem, para ser 

consideradas como tais, da conjuntura em que emergem, de quem são os promotores e 

da incidência e da extensão que adquirem” (HERNÁNDEZ et al., 2002, p. 19-20). Assim 

sendo, uma mudança para ser considerada inovação, vai depender do olhar que se 

direciona ao analisá-la e/ou do contexto em mudança analisado, pois o que pode ser 

inovação no contexto de uma IES pode ser “velho conhecido” em outra. Isso tendo-se em 

vista que, pelo que indica a literatura, o contexto deveria ser o ponto de partida e de 

chegada de um processo de mudança. 

Vale acrescentar que, ao longo do tempo, as mudanças foram mais 

superficiais do que efetivas, como no caso da utilização das tecnologias da informação e 

da comunicação com os mesmos fins e abordagens metodológicas encontrados em livros 

de texto (CARBONELL, 2002, p. 16). Com isso, além das várias possibilidades de 

definição e interpretação do que venha a ser inovação, ainda existe a questão de sua 

falsa caracterização em processos de mudança que não atendem seus princípios. 

No que se refere ao processo estudado, o uso das referidas tecnologias foi 

tratada sob uma forma de, sempre que possível, promover espaços de debate e de 

construção coletiva nos ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem. Algo que 

parece não ter se repetido no processo de mudança curricular posterior ao estudado, 

realizado na mesma IESP. 

Inspirado pela literatura, acredita-se que as inovações efetivas, geradoras de 

maior repercussão, foram aquelas “[...] que deram uma resposta alternativa às 

necessidades da escola ou da sociedade e que, por essa razão, permaneceram na 

cultura escolar e, de forma pontual, favoreceram algumas melhorias na qualidade do 

ensino e nos diferentes sistemas educativos” (HERNÁNDEZ et al., 2000, p. 20). 

Essa ideia parece ir ao encontro do que disse o Coordenador C, quando 

relatou a sobrevivência dos referenciais construídos para determinadas disciplinas 

destinadas à formação pedagógica de professores especialistas, construção feita em 

parceria pelo Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL) e os professores que nelas 

trabalhariam. Para esse sujeito pesquisado, os referidos referenciais teriam resistido ao 

“movimento de desmonte” do que havia sido construído e implementado no decorrer do 

processo estudado. Essa permanência dos referenciais e as sua causa aparece na 

seguinte fala: 
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Tem um coletivo, tem uma memória aí que está se mantendo desse 

processo que, como eu falei, se você faz uma discussão real e 

verdadeira, ele continua, se você impõe de maneira burocrática, ele 

também vai, mas ele acaba rapidinho porque o professor só faz porque 

tem que fazer e não porque se envolveu e aquilo, porque não é dele 

também. Tem vários professores que foram para outro curso, mas eles 

estão em volta daquela disciplina e aquela disciplina é dele, ele ajudou a 

construir, ele colocou um parágrafo, ele colocou um conteúdo 

programático que não estava. Esse debate envolve e compromete a 

pessoa (COORDENADOR C). 

Embora, até esse momento das discussões, tenha-se tratado do que seria 

inovação, entende-se importante abordar sobre o que ela recai. Com esse intuito, vale 

apresentar a definição que aponta 

[...] a inovação como um conjunto de intervenções, decisões e 

processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que 

tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e 

práticas pedagógicas. E, por sua vez, introduzir, em uma linha 

renovadora, novos projetos e programas, materiais curriculares, 

estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outra forma 

de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe. 

(CARBONELL, 2002, p. 19) 

Essa definição evidencia que a mudança curricular se concretiza ao modificar 

as pessoas e as instituições, por meio da mudança de alguns dos elementos de suas 

culturas. Esses aspectos foram, pelo obtido em campo, focos de atenção no processo 

estudado, quando se previu mudanças de concepções dos sujeitos nele envolvidos, na 

direção de se introduzir referenciais pedagógicos mais atuais e de se promover 

mudanças nas propostas formativas dos cursos.  

Isso se evidenciou, por exemplo, em aspectos da gestão do processo 

estudado, tanto nas dinâmicas do GTL quanto dos grupos de professores, e na oferta do 

curso de especialização – com apelo à reflexão sobre a realidade institucional e à 

transformação de suas dinâmicas formativas. 

Ainda, a última definição apresentada parece indicar que uma inovação deve 

se ocupar de coisas mais importantes de um processo de formação compreensiva e 
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integral, ao invés de direcionar esforços somente para os aspectos relacionados às 

aparências e àquilo que é superficial a essa formação (CARBONELL, 2002). Contudo, 

faz-se necessário destacar que os aspectos superficiais não podem ser negligenciados, 

mas sim considerados como elementos passíveis de mudança para a obtenção de bons 

resultados em um processo de inovação. 

Para melhor circunscrever a experiência em análise ao cenário das 

inovações, torna-se indispensável tratar da operacionalização da inovação. Sobre isso, a 

literatura apresenta alguns dos elementos que podem ser favorecedores ou dificultadores 

da implementação de projetos inovadores. 

Entre esses elementos, identificaram-se fatores relacionados à história, à 

cultura e ao funcionamento da escola e do projeto inovador, elencados a partir de 

variados autores (SANTOS, 2007; CANÁRIO, 2006; CARBONELL, 2002; THURLER, 

2001; HERNÁNDEZ et al., 2000; IMBERNÓN, 2000). Os referidos fatores influenciam no 

tipo de resultados obtidos com a realização da inovação curricular, sendo eles 

apresentados no quadro a seguir, entrelaçados com o apurado, em campo, sobre o 

processo estudado. 

QUADRO 10  ‒  Fatores que influenciam nos resultados da inovação curricular e suas 

caracterizações no Processo de Mudança Curricular no Âmbito das 

Licenciaturas 

FATORES QUE INFLUENCIAM NOS 

RESULTADOS DA INOVAÇÃO CURRICULAR 

CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES NO PROCESSO 

ESTUDADO 

a) a origem da demanda para a 
implementação do processo de inovação 

A principal demanda, que impulsionou a instalação do 
processo de mudança, teve sua origem em novas 
diretrizes oficiais, portanto externa à IESP. Contudo, a 

demanda de aprimoramento dos processos formativos dos 
cursos de Licenciatura teve origem na Alta Gestão da 
IESP, e parece ter sido acolhida por sua comunidade 
interna. 

b) o contexto no qual surge a inovação 

Embora a demanda da mudança tenha vindo de instâncias 
extracursos, a forma como o processo foi desenvolvido 
parece ter contribuído para a instauração de um clima 

organizacional, no âmbito das Licenciaturas, favorável à 
mudança. 

c) a história pedagógica da escola 

Não foi possível identificar com a realização da pesquisa a 
história pedagógica da IESP, mas verificou-se que se 
pretendia atualizar seus processos formativos com a 
implantação de novos referenciais pedagógicos, 
anunciados como mais atuais.  
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d) o nível de flexibilização da organização da 
escola 

A título de flexibilização da forma de organizar seus 
processos formativos, foram introduzidas disciplinas 
semipresenciais, com e sem utilização de ambientes 
virtuais de ensino e de aprendizagem. Também, 
identificou-se um movimento de descentralização das 
decisões sobre as mudanças a serem realizadas para 
diversas instâncias institucionais – assessoria da Vice-
reitoria Acadêmica, coordenações de curso e professores. 

e) a forma como as relações profissionais são 
estabelecidas 

Naquele momento histórico da IESP, as relações 
profissionais pareciam estar favoráveis à instauração de 
espaços de diálogo e de construção coletiva, o que foi, 

inclusive, identificado na fala nos sujeitos pesquisados. 

f) a maneira como os professores percebem 
sua prática profissional, sendo essa 
percepção parte correlacionada com a sua 
cultura e sua identidade docente 

Não foi possível identificar informações relativas a esse 
fator com a parte da pesquisa realizada em campo. 

g) a qualidade e a profundidade do 

comprometimento dos atores institucionais 
envolvidos com o projeto inovador e na sua 
execução – direção, coordenação, 
professores, alunos etc. 

Pela fala dos sujeitos pesquisados, obtiveram-se 

indicativos de ter havido comprometimento tanto dos 
coordenadores de curso quanto dos professores 
responsáveis por trabalhar nas disciplinas do Núcleo de 
Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas. 

h) a predisposição dos atores institucionais 
para realizar mudanças em suas práticas 
formativas e administrativas, constituídas 
ao longo de suas histórias de vida 

Foi possível identificar informações somente no que se 
refere aos coordenadores de curso pesquisados. Apesar 
das resistências manifestadas em momentos iniciais das 
discussões dos Grupos de Trabalho, percebeu-se certa 

predisposição dos coordenadores à realização das 
mudanças. Identificou-se, inclusive efetivas mudanças em 
práticas como professores e como gestores de curso. 

i) o nível de conflito decorrente da 
divergência de concepções e de bases 
epistemológicas sustentadas pelos 

professores e demais atores institucionais 

Apuraram-se divergências de concepções e conflitos delas 
decorrentes entre os coordenadores de curso, mas que, 
em última instância, pareceram se configurar em 
dificuldades transitórias, emergidas predominantemente 
nos momentos iniciais das discussões do Grupo de 

Trabalho das Licenciaturas (GTL) e quando novos 
membros foram agregados ao grupo. 

j) a forma como a liderança é exercida no 
ambiente institucional; 

A liderança atuante no desenvolvimento das atividades do 
GTL, assim como as hierarquicamente superiores, foi 
caracterizada pelos sujeitos pesquisados como tendo perfil 
democrático e como favorecedora da manutenção de 
espaços de discussão. Embora os espaços de discussão 

tenham sido apontados, em alguns momentos, pelo 
Coordenador C, como limitador da participação nas 
decisões e nas deliberações realizadas pelo GTL. 

k) o tipo de dispositivo formativo utilizado para 
viabilizar as ressignificação das 
concepções dos atores institucionais 

Além dos próprios espaços de discussão para a definição 
dos novos referenciais pedagógicos a serem adotados, 
que contaram com o subsídio de bases teóricas sobre 
educação, identificou-se a oferta de curso de 
especialização aos professores da IESP, com o intuito de 

se discutir sistemática e formalmente os novos referenciais 
pedagógicos adotados e os consolidados até então no 
âmbito institucional. 

l) a estabilidade do corpo docente na escola, 
sem que ocorra remoções ou 
desligamentos recorrentes 

Pelos registros do gestor do processo consultado na 
análise documental, boa parte dos coordenadores de 
curso e dos professores vinculados ao Núcleo de 
Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas atuava na 
Instituição e nos cursos há vários anos. 

m) a forma de contratação/vinculação dos 
professores para atuarem no projeto 

Foram vinculados ao processo em análise os professores 
que já atuavam na Instituição, não havendo contratação de 
nenhum professor com a finalidade de atender 
determinado aspecto das mudanças realizadas. 

n) a maneira como os professores percebem 
o papel instrucional da escola 

Não foi possível identificar informações relativas a esse 
fator com a parte da pesquisa realizada em campo. 
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o) os mecanismos previstos e utilizados para 
a avaliação do projeto inovador, 
empregados ao longo do processo de sua 

implementação 

Não se identificou nenhum mecanismo de avaliação do 
processo previsto, mas ele parece ter sido avaliado 
continuamente, na medida em que mudanças foram 
realizadas diversos ajustes no decorrer de seu 
desenvolvimento. 

p) o nível de abertura para ajustes e 
adequações do projeto diante dos 
resultados parciais obtidos e das novas 
necessidades identificadas 

Pelo apurado com a análise documental, o Processo de 
Mudança Curricular de Abrangência Institucional, do qual o 
estudado faz parte, foi ajustado no decorrer de seu 
desenvolvimento para torná-lo eficiente. 

Observação: Esse quadro foi produzido pelo pesquisador com base no comparativo entre o referencial teórico e os dados obtidos com a 

pesquisa em campo. 

A partir da análise explicitada nesse quadro, no que foi possível identificar 

com a realização da pesquisa, os fatores que influenciam a inovação curricular se 

caracterizaram por aspectos mais favoráveis, do que desfavoráveis, ao desenvolvimento 

do processo estudado. Essa percepção, em certa medida, apoia-se nos resultados do 

processo descritos no capítulo 2 e na fala dos sujeitos pesquisados, que parecem 

corroborar a percepção de os referidos fatores terem influenciado o desenrolar do 

processo de maneira positiva. 

Dentre os fatores destacados no quadro, acredita-se relevante dar destaque 

àqueles vinculados aos professores, uma vez que deles depende grande parte das 

mudanças advindas de um processo de inovação. Isso se deve porque todo processo de 

mudança curricular passa pela mudança dos professores, embora essa deva ocorrer 

simultaneamente com a mudança dos alunos e da escola, por meio de interação 

recíproca (CANÁRIO, 2006), sendo necessário que ocorra o mesmo com os gestores, 

entre esses os coordenadores de curso. 

Dada a importância dos sujeitos na concretização de mudanças curriculares, 

entende-se ter sido coerente a utilização de um referencial teórico sobre desenvolvimento 

humano para subsidiar o planejamento e a execução das atividades e das ações 

transformadoras vinculadas ao processo de mudança curricular estudado. Isso ao se 

compreender que esse referencial é bastante elucidador em processos de mudança, 

sobretudo os com foco na mudança curricular. 

Às argumentações feitas sobre a implementação de projetos inovadores, vale 

ressaltar que: 

As inovações situam-se sempre em dois planos da realidade, pelo 

menos, e cada um deles está conectado a um campo de conhecimentos 

mais amplo. Esses dois campos referem-se à sua conceitualização e à 

sua prática. [...] que se vinculam a opções ideológicas e epistemológicas 
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em torno das desigualdades sociais e da concepção do indivíduo (a 

abrangência) ou da epistemologia e organização dos saberes (a 

globalização). Se os protagonistas da inovação não levam em conta tais 

conexões [...] e não [as] explicitam no início da inovação, quando se trata 

de defini-las na prática, surgem as imprecisões, confundem-se os fatores 

que esses conceitos contêm, e elas acabam afetando não só o 

desenvolvimento da experiência inovadora, mas toda a organização e a 

prática da escola [...] (HERNÁNDEZ et al., 2000, p. 281). 

Nessa perspectiva, a explicitação dos referenciais teóricos adotados para o 

desenvolvimento do processo estudado pelo seu gestor e as discussões neles apoiadas, 

conforme foi apurado com a análise documental e análise das entrevistas, evidencia-se 

ter sido bastante pertinente, contribuindo para a negociação de significados entre os 

sujeitos envolvidos com o movimento de mudança.  

Ainda há outra informação bastante importante a ser considerada, que parece 

ser uma possibilidade recorrente no desenrolar de projetos inovadores, referente ao 

surgimento de momentos de crise após a fase de esclarecimento da inovação, que 

podem gerar novos elementos de análise e a necessidade de introdução de estratégias 

alternativas. 

Esses momentos de crise, dado o referencial teórico assumido para o 

desenvolvimento do processo estudado, foram esperados e entendidos como transitórios 

em processos dessa natureza. Assim sendo, as estratégias definidas para a serem 

utilizadas no desenvolvimento do processo estudado previam esses momentos. 

Na literatura, momentos de crise foram identificados, com certa regularidade, 

em projetos estudados por alguns autores, como decorrente do confronto entre as 

diferentes culturas pedagógicas dos professores ou da falta de apoio das instâncias 

administrativas externas às escolas (HERNÁNDEZ, 2002). 

Segundo os resultados dos mesmos estudos, tais momentos de crise 

costumam demandar revisões e/ou novas propostas, sem que o processo de inovação 

deva ser interrompido. Contudo, quando revisões e/ou novas propostas ocorrem, os 

ajustes são acompanhados de dois efeitos: parte dos professores continua a investir no 

projeto inovador e outra parte volta à situação que se encontrava antes de ser iniciada a 

inovação (HERNÁNDEZ et al., 2002). 

No processo estudado, foi suficiente serem retomados os objetivos postos 

para seu desenvolvimento, os referenciais definidos pelos documentos oficiais sobre 

formação de professores e os referenciais pedagógicos apontados para a docência no 
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Ensino Superior; e aguardar o período de apropriação desses referenciais pelos 

envolvidos com o processo. 

Ainda, talvez o atendimento à necessidade de as propostas formativas e os 

projetos educacionais serem construídos pelos educadores no interior da escola, algo 

anunciado com muita recorrência pelos documentos oficiais e pela literatura e em 

capítulos anteriores desse documento, também tenha minimizado o efeito de retrocesso 

dos envolvidos diante dos embates vividos. 

Isso porque o insucesso de processos de inovação pode ser um dos motivos 

que levam a comunidade acadêmica de uma IES a criar elementos e atitudes de 

resistência diante da mudança. Daí a necessidade de se estabelecer um processo de 

construção coletiva para que se possa discutir e trocar significados entre os membros 

dessa comunidade, a fim de tornar o projeto de inovação um bem coletivo, no qual todos 

se sintam responsáveis, inclusive pelas revisões e/ou novas proposições. 

A adoção de processos de construção coletiva, na perspectiva da gestão 

participativa, pode diminuir a manifestação de elementos e atitudes de resistência, 

considerando-se que diminuir não significa eliminar ou neutralizar as resistências, o que 

parece se inviável para esse pesquisador. Essas últimas argumentações se 

fundamentam nas concepções de funcionamento de grupo e de gestão participativa 

abordadas adiante nesse capítulo. 

Nessa perspectiva, as mudanças tendem a ser mais efetivas e geradoras de 

bons resultados quando as propostas emergem da equipe pedagógica que atua na 

escola e vão ao encontro das necessidades formativas dos educandos e das demandas 

sociais (HERNÁNDEZ et al., 2002; SANTOS, 2007). Isso seja nas mudanças com 

características de reforma ou inovação, mas, sobretudo, nesse último tipo de mudança. 

Para finalizar, segundo a abordagem dada para esse texto, acredita-se 

importante ressaltar que a inovação deve ser entendida e analisada como um fenômeno 

complexo, que mantém inter-relação com outros tantos fenômenos sociais também 

complexos; e como multideterminado, multifacetado e dependente de diversos fatores 

intervenientes ao processo de inovar. Dessa forma, um projeto inovador demanda uma 

gestão capaz de inovar e de lidar com processos de inovação, como os possivelmente 

vivenciados em IESP. 

Tratada a temática mudança curricular, e tendo-se caracterizado o processo 

estudado como tendo gerado mudanças em decorrência de inovações curriculares, isso 

ao ser adotado como elemento de comparação o que existia na IESP antes do 

desenvolvimento do processo em questão, passa-se à discussão sobre o escopo do 
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processo de mudança em análise: o currículo. 

4. 2. Currículo: o escopo de processos de mudança curricular 

Buscando um enfoque equilibrado que nos permita evitar a “confusão 

terminológica” [acerca dos estudos sobre Currículo] [...], consideramos 

necessário adotar uma opção que permita a cada profissional da 

educação refletir sobre leituras e dilemas que apresenta a realidade 

educativa, de modo que cada docente possa reconceituar o significado 

de Currículo, segundo uma concepção adequada ao seu trabalho em 

sala de aula, atendendo à diferenciação e ao estudo daquelas novas 

experiências que são pertinentes e aquelas outras que não são. (PÉREZ 

FERRA, 2000, p. 63, grifo do autor) 

A ideia presente nessa citação parece indicar a necessidade de cada 

profissional da educação articular informações e definições sobre o currículo pertinentes 

às demandas teóricas e práticas vinculadas ao seu contexto e âmbito de trabalho, 

criando sua própria compreensão sobre esse conceito. Isso ao se considerar a existência 

de grande diversidade terminológica e conceitual (PACHECO, 2001; PÉREZ FERRA, 

2000; GIMENO SACRISTÁN, 2006) “’[...] que podem anunciar concepções e bases 

epistemológicas diferentes e até mesmo conflitantes” (SANTOS, 2011, p. 6). 

Assim sendo, parece necessário elencar e alinhavar definições e elucidações 

teóricas, dentre as presentes na literatura, que viabilizem a estruturação de uma 

concepção sobre currículo que favoreça a sua análise e a de dinâmicas a ele vinculadas, 

com a apresentação do embasamento teórico de forma explícita e coerente.  

Em outras palavras, está sendo indicada a necessidade de se estabelecer um 

movimento de (re)teorização que atenda aos objetivos e ao delineamento do estudo 

realizado, oferecendo bases para o desenvolvimento de atividades administrativo-

pedagógicas e científicas no campo educacional.  

Ainda, acredita-se possível apontar que esse movimento de (re)teorização 

deve ser fruto das reflexões de cada profissional que venha a se debruçar sobre a área 

do Currículo, de forma a ter um conjunto teórico adequado às suas demandas 
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profissionais e científicas. 

Essa indicação foi adotada pelo pesquisador no processo de composição do 

presente texto, destinado à apresentação de elucidações teóricas relacionadas ao 

processo de mudança curricular estudado. Embora o processo estudado tenha anunciado 

Gimeno Sacristán (2006; 2007) como teórico subsidiário das discussões, aqui são 

abordados outros autores consultados no decorrer do levantamento bibliográfico, com 

contribuições teóricas entendidas como relevantes para as reflexões pertinentes à 

compreensão do que vem a ser currículo. 

Para a organização das discussões desse tópico, os dados teóricos e suas 

articulações com os dados obtidos em campo são apresentados sob a seguinte 

separação: (a) delimitação conceitual do currículo, seus elementos constitutivos e os 

fatores nele imbricados; (b) texto curricular e prática curricular como duas dimensões do 

currículo. 

4. 2. 1. Delimitação conceitual de currículo, seus elementos constitutivos e os 

fatores nele imbricados 

Na direção de se definir o que vem a ser currículo, seus elementos 

constitutivos e o que com ele está imbricado, a primeira, e talvez a mais importante, ideia 

a ser anunciada está vinculada à concepção de currículo que o considera como um 

artefato social e cultural, alocando-o no cenário mais amplo de suas determinações 

sociais, históricas e contextuais de sua produção (MOREIRA; SILVA, 2006). 

Isso se deve ao fato de essa ideia sobre currículo ter sido aplicada no 

planejamento e na execução do processo estudado, fazendo com que as Diretrizes 

Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas (DIFPIPE) 

fossem construídas de forma a contemplar essa perspectiva teórica. 

Ainda com base nessa ideia, o processo em questão conciliou demandas 

internas e externas à IESP, alocando as propostas emergidas em seus cenários mais 

amplos de determinações diversas, dentre as quais estiveram as demandas sobre 

formação de professores anunciadas em documentos oficiais. Isso sem que se perdesse 

de vista as condições concretas da IESP para atender as demandas oficiais. 

A perspectiva de se enfocar o currículo anunciada coloca-o como propagador 
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de visões sociais particulares e interessadas, produtor de identidades individuais e 

coletivas, circunscrito e temporal, carregado de uma história “[...] vinculada a formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação” (MOREIRA; 

SILVA, 2006, p. 8). Essa forma de concebê-lo é condizente com o apurado sobre as 

DIFPIPE e os desdobramentos delas decorrentes, por intermédio do levantamento de 

dados teóricos e de campo. 

Essas formas de organização, na sociedade contemporânea, expressam 

dinâmicas carregadas de ambiguidades, próprias de um mercado que desfavorece a 

instauração de contextos de maior humanização (SEVERINO, 2005). Isso ocorre porque 

existem, na sociedade, conflitos de interesses que “[...] acabam por incentivar a 

competição exacerbada, o desrespeito aos valores éticos e o acirramento das 

desigualdades sociais, quando da tentativa de dominação da minoria detentora do poder” 

(SANTOS, 2011, p. 12). 

Os conflitos de interesse são inerentes às sociedades organizadas sob a 

lógica capitalista de produção, que tem suas características cunhadas por determinantes 

econômicos (CHAUI, 2006) e atendem à lógica de mercado que favorece o setor 

produtivo (APPLE, 2006). O campo econômico “[...] alimenta e sustenta a lógica da 

competitividade e da superposição de valores de uma classe sobre outra, que marca as 

relações estabelecidas nos grupos sociais” (CHAUI apud SANTOS, 2011, p. 13). 

A questão dos conflitos de interesse, como impulsionador de comportamentos 

inadequados à vida social em geral, e principalmente ao campo educacional, parece não 

ter sido um problema de relevância que teria dificultado o desenvolvimento do processo 

estudado. 

Por outro lado, os fatores de ordem econômica demandaram certa atenção no 

decorrer dos processos de definição das Diretrizes Institucionais para Processos de 

Mudança Curricular e das DIFPIPE, na medida em que as adequações, para atender aos 

novos referenciais oficiais e aprimorar os processos formativos dos cursos de graduação 

da IESP, deveriam ser feitas de maneira a causar os menores impactos financeiros 

possíveis. 

O Coordenador A e o Coordenador B deixaram claro que o contexto do 

mercado educacional brasileiro, sob a perspectiva da competitividade e de aspectos 

econômicos, acabou por tornar propostas curriculares posteriores à estudada, com 

qualidades educacionais aquém daquelas passíveis de serem alcançadas com a 

manutenção das DIFPIPE resultantes do processo estudado, mais competitivas frente às 

outras Instituições de Ensino Superior (IES) e com melhores condições de manter as 
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Licenciaturas por eles coordenadas em funcionamento. 

Sobre isso, vale ressaltar que os fatores favorecedores da competitividade 

não estiveram vinculados a custos de operacionalização das matrizes curriculares 

relativas aos dois processos de mudança. Por vezes, esses fatores estiveram 

relacionados à percepção de “vantagens” pelos alunos ao se obter os títulos de bacharel 

e de licenciado com “maior facilidade”, ao frequentarem o curso de Bacharelado e 

levarem o título de licenciado como “brinde”. Em outros momentos, esses fatores 

estiveram vinculados à percepção inadequada da IESP sobre o número mínimo de 

alunos para abertura de novas turmas. 

Contudo, os aspectos econômicos não são os únicos a perpassar o currículo, 

deve-se considerar também os determinantes culturais e ideológicos que o permeiam.  

Isso ao se considerar que 

[...] as complexas maneiras pelas quais as tensões e contradições 

sociais, econômicas e políticas são “mediadas” nas práticas concretas de 

educadores quando realizam seus trabalhos nas escolas. O foco, então, 

deve também estar nas mediações ideológicas e culturais que existem 

entre as condições materiais de uma sociedade desigual e a formação 

da consciência de seus indivíduos (APPLE, 2006, p. 36, grifo do autor). 

Em outras palavras, os sujeitos que compõem a comunidade interna de uma 

IESP trazem suas experiências individuais, constitutivas de seus referenciais 

profissionais e de mundo, ao cenário interno em que se desenrolam processos de 

mudança e as tentam incorporá-las aos referenciais assumidos para nortear a construção 

do novo contexto de realização dos processos formativos. Daí as manifestações de 

resistência quando os referenciais comuns assumidos vão de encontro com os 

referenciais individuais, que tendem a se minimizar diante do atendimento dos interesses 

comuns do grupo, conforme está explicitado no item 4.4 do presente capítulo. 

Pela carga de significado que acolhe, acredita-se necessário evidenciar a 

proposta de desnaturalização do currículo posta por teorias críticas e pós-críticas, que 

questionam a definição de o que é ou não “normal”, os respeitadores e os respeitados, os 

superiores e os inferiores (SILVA, 2000). 

Em relação ao que é ou não “normal”, no processo estudado, percebeu-se a 

tendência de se tentar priorizar aspectos das discussões educacionais no âmbito da área 

de formação específica, dando-se pouca atenção aos aspectos mais gerais da teoria 

educacional. De maneira implícita e, até mesmo, explicita, algumas das argumentações e 
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das defesas de referenciais manifestadas davam indicação de os aspectos mais gerais 

da teoria educacional não serem considerados como importantes fontes de subsídios 

para a compreensão das discussões educacionais específicas de cada Licenciatura 

envolvida no processo de mudança curricular em questão. 

Contudo, ao longo das discussões do GTL, essa forma de entender a 

formação de professores especialistas começou mudar nos sujeitos entrevistados. Como 

exemplo, tem-se o Coordenador C, quando disse ter percebido a existência de aspectos 

formativos mais gerais necessários a todos os professores especialistas; e o 

Coordenador B, que manifestou ter percebido a importância da formação pedagógica 

para a atuação do professor de sua área do conhecimento. 

Sob esse enfoque, o currículo pode ser entendido como socialmente 

construído, em um contexto onde existem relações de poder, marcadas pelas 

diversidades e subjetividades inerentes às questões culturais. Esses fatores implicam 

diretamente sobre a forma como ele é estruturado e operacionalizado no interior das 

escolas, perpassando a definição do conteúdo a ser ensinado, da forma como esse será 

socializado e do processo de avaliação da aprendizagem (SILVA, 2000; GIMENO 

SACRISTÁN, 2006). 

Essas implicações sobre a atividade curricular foram foco das atenções do 

processo estudado, na medida em que se buscaram promover mudanças nas propostas 

formativas e nas práticas pedagógicas delas decorrentes, questionando-se algumas das 

práticas consolidadas na atuação dos professores da IESP e intentando-se introduzir 

referenciais pedagógicos mais atuais nas atividades formativas de cada disciplina do 

Núcleo de Disciplinas Compartilhadas das Licenciaturas (NDCL). 

Isso implicaria em mudança na identidade pedagógica dos professores e dos 

próprios coordenadores de curso, o que foi objetivado no desenrolar do processo 

estudado, nas discussões do GTL e dos grupos de professores vinculados ao NDCL. Sob 

esse aspecto, o Coordenador A disse ter mudado sua atuação como docente após ter 

participado do processo em análise. 

No que tange às identidades e às diferenças entre elas existentes, entende-

se necessário destacar que não há identidade sem um processo de significação, tendo-

se vista que a identidade recebe um significado construído socialmente na relação entre 

identidades. Como ato social, a atribuição de significado à identidade está, 

fundamentalmente, sujeita ao poder, ao se considerar que determinados “[...] grupos 

sociais estão em posição de impor os seus significados aos outros” (SILVA, 2000, p. 

110). 
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Contudo, embora as questões relativas ao poder e às reproduções sociais, 

discutidas por algumas das teorias críticas, pareçam apresentar uma visão pragmática, 

encontra-se autor que sugere a existência de mediações e de ações no âmbito da escola 

e do currículo que podem se contrapor aos desígnios do poder e do controle, abrindo 

espaço para a manifestação de oposição e resistência, rebelião e subversão (SILVA, 

2000). 

Conforme já abordado, algumas dessas manifestações ocorreram nos 

momentos em que os sujeitos envolvidos no processo estudado sentiam-se “obrigados” a 

aceitar certas determinações, mesmo quando definidas por seus pares, e elas 

minimizavam-se somente quando os sujeitos percebiam a relevância e/ou a pertinência 

de as determinações terem sido apresentadas. Em boa parte dos momentos de impasse, 

as próprias demandas oficiais e os referenciais teóricos discutidos favoreceram a 

minimização das manifestações de oposição e resistência. 

Por outro lado, o pesquisador percebeu com a realização desta pesquisa que 

as próprias determinações oficiais não foram cumpridas sem receberem adaptações a fim 

de se compatibilizarem com a cultura institucional, em aspectos entendidos como 

fundamentais pela equipe incumbida por idealizar e operacionalizar as mudanças. 

Isso parece ocorrer porque as pressões e as demandas dos grupos 

dominantes, como as manifestadas por meio dos documentos oficiais a serem cumpridos, 

são “[...] altamente mediadas pelas histórias internas das instituições educacionais e 

pelas necessidades e ideologias das pessoas que realmente trabalham nelas [...]”, 

gerando objetivos e resultados em geral contraditórios (APPLE, 2006, p. 25). 

Nessa perspectiva, torna-se fundamental tratar do poder que permeia e/ou se 

manifesta nas definições estabelecidas no currículo, tendo em vista que esse, quando 

estabelece o que é natural, pode camuflar a influência que as condições concretas do 

meio exercem sobre os processos de sua idealização, estruturação e implementação. 

Isso é afirmado porque as influências camufladas pelo discurso curricular 

naturalizante acaba por dificultar a adoção de ações conscientes por parte dos grupos 

envolvidos no desenvolvimento das atividades curriculares em direção ao 

estabelecimento de atitudes de oposição e de resistência a referenciais contrários aos 

interesses da sociedade em geral. 

Para se impulsionar mudanças de dinâmicas desfavorecedoras de 

determinados segmentos da sociedade, instituídas nas e pelas diversas instituições 

sociais, a razão é apontada como instrumento de enfrentamento e reorientação dessas 

situações, uma vez que o “[...] modo de existir do homem, imerso nas condições 
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objetivas, impele-o a ultrapassar essas condições, à medida que as nomeia, ressignifica 

e articula no desencadeamento e execução de sua ação prática” (SEVERINO, 2005, p. 

12). 

Ainda, a pretensa naturalidade associada ao currículo acaba por ocultar que 

ele passa pela subjetividade dos sujeitos e que esses, na medida em que impõem os 

significados que possuem – suas concepções –, exercem o poder inerente ao nível 

hierárquico ocupado e à função exercida, próprios dos papeis desempenhados nas 

dinâmicas institucionais e na estrutura organizacional da escola.  

A referida influência exercida por sujeitos que ocupam posições de liderança 

em processos de mudança curricular, como a ocupada pelo gestor do processo 

estudado, foi manifestada diretamente pelo Coordenador A, ao dizer que o gestor do 

processo de mudança foi a fonte dos referenciais sobre formação pedagógica de 

professores especialistas por ele assumidos. De forma indireta, ao nessa direção foi dito 

pelo Coordenador B, quando indicou a relevância dos conhecimentos do gestor do 

processo estudado sobre o próprio processo e sobre a área da educação como um de 

seus elementos facilitadores. 

Sobre o papel do gestor, principalmente de processos de mudança curricular, 

vale dizer que: 

[...] a promessa de um futuro fértil no âmbito educacional se dará quando 

os próprios gestores escolares forem capazes de gerir conhecimentos 

produzidos e as informações armazenadas de forma que a organização 

seja capaz de incorporá-los e aplicá-los para o desenvolvimento pessoal, 

organizacional e social (COELHO, 2011, p. 24). 

Embora as ideias sobre a construção social do currículo, até aqui abordadas, 

estejam subsidiadas por interpretações sociológicas sobre ele, predominante no Brasil a 

partir da década de 1980 (MOREIRA, 2006), acredita-se importante destacar que uma 

leitura com ênfase marcada predominantemente por uma área do conhecimento pode 

ocultar importantes fatores vinculados ao currículo (SANTOS, 2011). 

Isso parece ser evidenciado ao se considerar 

[...] que o currículo, no contexto da educação escolar, precisa contribuir, 

minimamente, para duas coisas: a constituição do sujeito, nas suas 

dimensões individual e social; e as dinâmicas de organização e 

transformação da sociedade – por meio dos conteúdos e das ações 



 214 

educativas (SANTOS, 2011, p. 11-12). 

Essa seria uma abordagem de currículo que não se abstêm de 

conhecimentos proveniente de áreas fundamentadoras, sustentadoras e/ou subsidiárias 

dos processos de compreensão e de construção de práticas educativas e de currículos 

como um todo. Os referidos conhecimentos podem auxiliar na identificação de 

incoerências de discursos sobre a finalidade da educação e das práticas educativas 

anunciadas em currículos escolares estruturados de forma pouco esclarecida ou 

carregados de intencionalidades pouco louváveis. 

Algo sobre isso foi manifestado pelo Coordenador B, ao falar que depois de 

ter vivenciado dois processos de mudança curricular, incluindo o estudado, passou a ter 

referenciais para analisar propostas de formação pedagógica e processos de mudança 

curricular de uma maneira mais crítica, podendo assumir um posicionamento mais 

esclarecido ao analisá-los.  

Ainda, essa abordagem de currículo pode favorecer a compreensão das 

diversas dinâmicas vinculadas a ele, decorrentes de seus processos de construção, 

implementação e transformação. Isso pode ocorrer na medida em que, por exemplo, os 

conhecimentos produzidos em estudos realizados nos variados campos de atuação da 

Psicologia oferecem subsídios para a compreensão das referidas dinâmicas, tais como 

aqueles retratados nos capítulos anteriores. 

Assim sendo, os projetos curriculares e as práticas educacionais vinculadas a 

eles devem ser analisados, minimamente, em seus aspectos epistemológicos, filosóficos, 

pedagógicos, psicológicos e sociológicos. Essas análises seriam, então, sustentadas 

pelas diversas fontes teóricas subsidiárias e interligadas à Educação, contribuindo para a 

superação do senso comum pedagógico (SANTOS, 2011). Uma análise sobre o currículo 

com essa característica pode viabilizar um olhar mais lúcido e consistente sobre ele. 

Em direção correlata, ao tratar do processo de construção e 

operacionalização do currículo, encontra-se a indicação de que as respostas a serem 

dadas no planejamento curricular, às questões acerca de o quê, como e quando ensinar 

e o quê, como e quando avaliar, devem ser concretizadas a partir da articulação de 

informações teóricas específicas proporcionadas pelas fontes psicológicas, sociológicas, 

pedagógicas e epistemológicas do currículo (RUIZ RUIZ, 2005). 

Isso porque 
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[...] a informação que estas aportam enriquece o trabalho da equipe de 

docentes de uma instituição, que participa na elaboração do Projeto 

Curricular. [...] Estas quatro fontes desempenham um importante papel 

em todas as fases da elaboração e da realização do currículo: em 

distintos momentos do currículo, de Projetos Curriculares, de 

programação,..., assim como no desenvolvimento do currículo de aula 

(RUIZ RUIZ, 2005, p. 115-118). 

Com isso, todas as fontes do currículo têm a mesma importância nos 

processos de construção e no desenvolvimento de propostas curriculares. Essa 

afirmação é feita “[...] porque, ao se analisar esta questão de forma cuidadosa, todas as 

áreas do conhecimento subsidiárias e interligadas à Educação oferecem contribuições 

valiosas para a compreensão, o planejamento e o desenvolvimento das práticas 

educacionais” (SANTOS, 2011, p. 11), sendo essas entendidas como elementos 

constituintes do currículo. 

Embora os referenciais teóricos apontados como subsidiários do 

desenvolvimento do processo estudado parece ter abarcado parcialmente as referidas 

fontes, o curso de especialização oferecido a coordenadores de curso e a professores da 

IESP, como estratégia de intervenção favorecedora de ressignificações de concepções, 

teria abarcado a todas elas. 

Nesse âmbito das argumentações, vale retomar a perspectiva de currículo 

como um artefato construído socialmente, considerando-o como “[...] um objeto que se 

constrói no processo de configuração, implementação, concretização e expressão de 

determinadas práticas pedagógicas e em sua própria avaliação, como resultado das 

diversas intervenções que nele se operam” (GIMENO SACRISTÁN, 2006, p. 101). 

No que tange a essa dinâmica, o currículo pode ser definido como uma 

práxis21 que expressa um projeto de cultura e de socialização constituído por 

determinada instituição para reagrupar em torno de si subsistemas e práticas. Dentre 

essas práticas estão as pedagógicas, elementos viabilizadores do seu projeto de 

educação, normalmente denominado ensino, que deveria ser condizente com a missão 

assumida pela instituição escolar. Práxis carregada da complexidade que é decorrente da 

multiplicidade de fins destinados à educação (GIMENO SACRISTÁN, 2006). Com isso, 

reafirma-se a complexidade que envolve o processo de mudança curricular estudado. 

No caso da IESP estudada, no âmbito das Licenciaturas com ênfase em 

                                                
21

  Entende-se por práxis determinadas modalidades de prática marcadas pela intencionalização explícita e 
pela significação teórica, as quais surgem da articulação entre teoria e prática e do contínuo movimento de 
ação-reflexão-ação. Esse entendimento foi construído a partir de Freire (2005; 2001; 1979) e Severino 
(2005). 
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áreas de conhecimento específicas, o projeto de cultura e de socialização tem por 

finalidade formar professores especialistas capazes de exercer a docência nas redes de 

ensino da educação básica, sejam elas de iniciativa pública ou privada. 

Sob esse enfoque, vale acrescentar que o currículo descreve “[...] a 

concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num 

momento histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de educação, 

numa trama institucional”. Assim sendo, o currículo tem funções diferentes nos diversos 

níveis e modalidades de ensino, a depender da função social de cada nível formativo e 

da realidade social e pedagógica criada historicamente em torno dos conteúdos, das 

formas e dos esquemas de racionalização associados ao currículo (GIMENO 

SACRISTÁN, 2006, p. 15). 

No caso das Licenciaturas, a legislação vigente indica a necessidade de os 

licenciandos vivenciarem, no decorrer de suas formações iniciais, experiências 

compatíveis com as quais se espera que ele realize em sala de aula, entre essas: as 

práticas pedagógicas. Esse aspecto do processo de formação de professores parece ter 

sido alvo das discussões do GTL sobre as DIFPIPE, inclusive porque, segundo os 

sujeitos pesquisados, para a atuação dos professores em sala de aula, os licenciandos 

precisam ser preparados para lidar com as adversidades e com as problemáticas lá 

existentes. 

Para assumir sua configuração de projeto de concretização das funções da 

escola, como é abordado adiante nas argumentações sobre sujeito, interações sociais, 

grupos e meios, o currículo deve ser analisado desde sua construção, algo também 

bastante defendido no campo do Currículo. Essa perspectiva está sendo contemplada 

nesta pesquisa, na medida em que não se analisou somente as DIFPIPE em sua 

configuração final, mas desde as ações e discussões iniciais vinculadas à mudança 

estudada.  

Por sua vez, a construção do projeto curricular deve estar apoiada em 

referenciais extraídos do contexto concreto a que se destina, até sua efetiva 

implementação, e possibilitar a participação dos envolvidos nas práticas que giram em 

torno dele. Esses dois aspectos foram apurados como concretizados no processo em 

análise, ao se considerar que os coordenadores dos cursos envolvidos com a mudança 

definiram conjuntamente as DIFPIPE adotadas buscando conciliar as demandas oficiais e 

as condições concretas da IESP. 

Contudo, embora o processo de construção e reconstrução do currículo 

componha uma parte importante do estudo sobre ele, não se pode esquecer que o seu 
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real valor se expressa na qualidade22 da aprendizagem alcançada pelos alunos, 

decorrente do processo dinâmico que envolve sua construção e sua reconstrução 

(GIMENO SACRISTÁN, 2006), o que indica, portanto, a importância de se analisar os 

resultados efetivos obtidos em decorrência das práticas pedagógicas a ele vinculadas e 

da efetiva formação obtida pelos licenciados. 

Essa perspectiva de se verificar o real valor de um currículo em análise foi 

defendida, também, pelos sujeitos pesquisados quando questionados sobre como 

percebiam a pertinência das DIFPIPE que definiram. Indicaram que a proposta formativa 

por elas instituída parecia-lhes boa enquanto proposta, mas sentiam-se sem elementos 

para avaliar sua eficácia porque não tinham alunos graduados sob a referida proposta. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar que a reconstrução do currículo deve 

ocorrer na tentativa de deixá-lo mais compatível com referenciais educacionais e 

formativos dos atores envolvidos com o currículo e com as necessidades formativas dos 

alunos, sem que sejam negligenciados os referencias postos pelos documentos oficiais e 

pela literatura especializada. 

Ao se pensar na reconstrução do currículo, também não se pode deixar de 

analisar a cultura da instituição de ensino e identificar os possíveis caminhos para um 

currículo legítimo. Isso porque a organização é mais poderosa do que as suas instâncias 

hierárquicas ou segmentos e não é prudente “[...] ignorar a força que emana da cultura 

organizacional se manifestando no clima que envolve a organização” (BRITO, 2008, p. 4). 

No que tange ao Ensino Superior, faz-se importante abordar que os alunos, 

assim como outros atores envolvidos com o processo educativo, nem sempre têm clareza 

sobre suas reais necessidades formativas para a futura atuação profissional. Aspecto a 

ser tratado e esclarecido no decorrer das atividades curriculares do curso, mais 

especificamente no decorrer dos estudos e discussões impulsionados e mediados pelo 

professor. 

Essa questão sobre a percepção dos alunos foi identificada na análise das 

entrevistas, quando, por exemplo, o Coordenador B disse que os alunos percebem as 

reais necessidades formativas e a real qualidade do processo formativo que vivenciam 

quando se deparam com situações da vida profissional que demandam deles a utilização 

                                                
22

  Conforme apontado anteriormente, entende-se por qualidade no contexto educacional aquilo relativo às 
condições educacionais disponíveis que implicam no processo ensino-aprendizagem e o que se consegue 
atingir de aprendizagem em decorrência dessas condições e desse processo, devendo tudo isso sempre 
estar atrelado à construção de conhecimentos científicos e culturais, à aplicação prática desses 
conhecimentos e à formação crítica de cidadania, buscando-se a criação e/ou a valorização de práticas 
sociais mais solidárias e justas. Entendimento tido a partir de Santos (2007), Cortella (2004) e Wallon 
(PLANO LANGEVIN-WALLON, 1977). 
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e a articulação daquilo que desenvolveram na graduação. 

A qualidade da formação almejada para o aluno, como resultado do currículo 

construído, depende dos referenciais educacionais e dos diversos conhecimentos 

articulados no currículo de um curso, desde que os indicadores nele definidos sejam 

adotados como elementos norteadores no desenrolar das atividades acadêmicas 

(SANTOS, 2007). Faz-se essa ressalva com vistas à não rara discrepância identificada 

entre as propostas formativas anunciadas no texto curricular e as efetivas ações 

educativas de cursos e/ou instituições de ensino. 

Para isso ocorrer de fato, a implementação de propostas formativas, 

coerentes com o currículo de cada curso, depende da forma como o projeto curricular é 

construído e do decorrente valor que é a ele atribuído como resultado de seu processo de 

construção. Isso porque o valor do projeto curricular será maior quando os envolvidos em 

sua implementação se sentirem como seus co-construtores (SANTOS, 2007). 

Nessa direção, os professores não devem ser vistos como meros executores 

do currículo, técnicos ou burocratas, mas como sujeitos ativos envolvidos nos 

movimentos de crítica e de questionamento inerentes à busca da emancipação. No 

tocante aos alunos, esses devem ser ouvidos atentamente e considerados acerca de 

seus anseios, desejos e pensamentos (SILVA, 2000). 

Em outras palavras, reafirma-se a concepção de currículo como algo 

construído, não como uma realidade fixa, mas como configurações históricas e sociais, 

que 

[...] exige um tipo de intervenção ativa discutida explicitamente num 

processo de deliberação aberto por parte dos agentes participantes dos 

quais está a cargo: professores, alunos, pais, forças sociais, grupos de 

criadores, intelectuais, para que não haja uma mera reprodução de 

decisões e modelações implícitas (GIMENO SACRISTÁN, 2006, 102). 

Sobre isso, o processo estudado contemplou a indicação sobre a importância 

da participação dos professores, ao tê-los envolvido nas discussões sobre a construção 

dos planos de ensino das disciplinas do NDCL, o que parece, segundo a fala dos 

pesquisados, ter se replicado nas dinâmicas relacionadas ao processo de mudança 

curricular sob a responsabilidade dos colegiados de curso. Contudo, não se pode afirmar 

que essa forma participativa teria se reproduzido no contexto de todos os cursos 

envolvidos com a mudança estudada, mas somente naqueles coordenados pelos 
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entrevistados. 

No tocante à participação dos alunos, somente o Coordenador C indicou tê-

los ouvido nas plenárias organizadas em parceria com o colegiado do curso por ele 

coordenado. Entretanto, a participação dos alunos não ocorreu como ele esperava. Isso 

foi manifestado na seguinte fala: “A gente fez duas plenárias com os alunos e o problema 

que eu senti é que não tinha maturidade intelectual, experiência para os alunos 

discutirem, mas alguns alunos perceberam questões e discutiram” (Coordenador C). 

Já o Coordenador B declarou que o tempo foi insuficiente para ouvi-los e, 

mesmo se não fosse, conforme relembrado há pouco, acreditava que eles não têm uma 

percepção adequada sobre suas reais necessidades formativas. Essa ideia foi 

apreendida nesse trecho da entrevista:  

Apesar de que o aluno não percebe. Ele só percebe na hora que passar 

num concurso, quando tiver um reconhecimento ou uma coisa assim: 

quando compara a participação dele com outro ele vê que, opa, aqui era 

melhor. Como eu tive um caso de uma aluna que se transferiu para fazer 

curso em outra e voltou correndo, chorando, pedindo pelo amor de Deus 

para voltar porque, que ela estava no paraíso e não sabia. É assim, as 

pessoas têm que pagar...  “santo de casa não faz milagre” (Coordenador 

B). 

A indicação de construção coletiva também deve ser considerada em 

processos de mudança curricular, como as decorrentes da avaliação contínua e 

sistemática a ser feita sobre o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e das práticas 

pedagógicas adotadas em atividades formativas a ele vinculadas. Essa afirmação do 

pesquisador baseia-se na visão de que o processo de reconstrução do currículo pode se 

converter em um caminho que viabiliza a melhora do processo formativo conduzido pela 

equipe pedagógica de um curso (PÉREZ FERRA, 2000). 

Contudo, ressalta-se que, sem que a mudança seja durável, no sentido de se 

manter os referenciais pedagógicos norteadores de sua realização, não se consegue 

verificar o que deve ser repensado e o porquê dessa necessidade. Isso se deveria ao fato 

de não haver tempo para se avaliar cuidadosamente uma proposta formativa, conforme 

aconteceu com as DIFPIPE definidas no processo estudado, pelo apurado nos relatos 

dos sujeitos pesquisados. As referidas diretrizes teriam sido descartadas integralmente, 

sem qualquer análise e antes de se poder formar licenciandos sob sua lógica formativa. 

Sobre a importância da avaliação sistemática de uma proposta curricular, vale 
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destacar que o exposto é válido quando a mudança curricular pretendida e/ou executada 

mantém em vista o objetivo de melhoraria dos processos formativos vinculados ao 

currículo tomado para reconstrução. 

Faz-se essa ressalva porque, por vezes, esse tipo de objetivo não é cuidado 

atentamente no decorrer do desenvolvimento do processo de mudança. Por outras 

vezes, nem compõe o rol de preocupações desencadeadoras dos processos de mudança 

curricular, que, em alguns casos, são realizados exclusivamente por motivos financeiros, 

sem que seja destinado um olhar atento para as consequências pedagógicas 

desfavoráveis à formação do educando decorrentes dessa mudança. 

No caso do processo estudado, embora existissem fortes demanda de ordem 

financeira e oficial, essas não foram tomadas como foco principal para a promoção da 

mudança curricular. Tomou-se como objetivo principal a obtenção de processos 

formativos de melhor qualidade e mais condizentes com as indicações presentes em 

documentos oficiais, com a literatura sobre o tema e com as possibilidades de inovação 

latentes na própria IESP. Esse objetivo foi perseguido sem, com isso, deixar de atender 

às demandas financeiras e oficiais urgentes. 

A necessidade da construção coletiva se aplica, ainda, aos processos de 

definição de diretrizes curriculares institucionais e de propostas formativas, sejam de 

abrangência geral ou para determinada área de atuação profissional, como o processo 

estudado nessa pesquisa. Com isso, os processos de definição de diretrizes curriculares 

institucionais e de propostas formativas que versam sobre a formação pedagógica de 

professores especialistas devem ser resultado da conciliação de diversos fatores. 

Entre esses fatores, estão as imposições postas pelos órgãos oficiais, as 

demandas dos documentos e das orientações e metas institucionais, as concepções dos 

profissionais envolvidos, as características concretas dos educandos ingressantes, os 

recursos materiais e humanos disponíveis na instituição e as necessidades reais do 

campo de atuação profissional. No caso do licenciando, as necessidades reais da 

Educação Básica nos sistemas de ensino circundantes, ambiente de atuação do futuro 

licenciado. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário que os processos de transformação dos 

currículos passem pelas seguintes etapas para ter maior possibilidade de êxito: a 

descrição da realidade, a crítica da realidade e a criação coletiva (SAUL, 2006). Isso para 

que o currículo reflita as reais necessidades formativas, as demandas sociais da 

comunidade atendida com sua implementação e o perfil pedagógico de seus executores. 

No que tange ao objeto de estudos desta pesquisa, acredita-se que essas etapas foram 
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cumpridas não de forma linear, mas concomitantemente. 

A indicação de conciliar diversos fatores coloca o currículo como 

[...] a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o 

sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se 

realizam os fins da educação no ensino escolarizado. [...] O sistema 

educativo serve a certos interesses concretos e eles se refletem no 

currículo (GIMENO SACRISTÁN, 2006, p. 17). 

Dada a quantidade de fatores imbricados no currículo e a complexidade em 

conciliá-los na sua idealização, estruturação e implementação, parece um equívoco 

imaginar que intenções e significados provocados sejam ou devam ser coincidentes. 

Essa afirmação é feita porque “[...] a distância inevitável entre o ensino e a aprendizagem 

é a que existe entre a intenção de influir e seu desenvolvimento” (GIMENO SACRISTÁN, 

2007, p. 119, grifo do autor). 

Para se evitar esse tipo de descompasso, faz-se necessário 

[...] destacar que os referenciais teóricos e práticos devem ser 

levantados, discutidos e selecionados em processos de planejamento de 

ações educativas, formalizados ou não em documentos pedagógicos – 

currículo oficial –, contando com a participação de todos os atores 

envolvidos, caracterizando-se em um processo de construção coletiva 

(SANTOS, 2011, p. 6). 

Assim sendo, as diretrizes formativas institucionais e os projetos pedagógicos 

de curso, ao serem construídos pela equipe pedagógica responsável por executá-los, têm 

maiores e melhores possibilidades de que se tornem, efetivamente, referenciais 

norteadores das ações formativas desenvolvidas no âmbito do curso. Caso contrário, os 

documentos pedagógicos produzidos podem acabar se tornando somente o cumprimento 

de uma exigência legal ou institucional e deixando de oferecer subsídios para os 

processos educacionais. 

Talvez, essa distância possa ser melhor compreendida ao se analisar o 

currículo como um objeto não estático, mas como um “[...] objeto que cria em torno de si 

campos de ação diversos, nos quais múltiplos agentes e forças se expressam em sua 

configuração, incidindo sobre aspectos distintos” (GIMENO SACRISTÁN, 2006, p. 101). 

Com isso, sua análise não pode se ater exclusivamente à configuração estática que pode 
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apresentar em um determinado momento, mas deve evidenciar o processo de construção 

interno desses campos de ação (GIMENO SACRISTÁN, 2006). 

Nos referidos campos permeados de conflitos de referenciais e de interesses, 

os Coordenadores de Curso do Ensino Superior – entre esses os dos cursos de 

Licenciatura – parecem ser importantes elementos a serem considerados nos processos 

de construção e de implementação de referenciais institucionais e de propostas 

formativas. Por essa razão, entende-se pertinente o processo estudado ter sido planejado 

de maneira a se criar espaços de construção coletiva e a se envolver os coordenadores 

de curso nas discussões e na definição das DIFPIPE. 

Isso se deve à posição estratégica que ocupam na IES e nos cursos, que lhes 

possibilita exercer influência sobre as concepções e as ações dos demais envolvidos nas 

atividades acadêmicas. Ainda, ao desempenharem o papel de gestão que lhes 

competem, têm mais e melhores possibilidades “[...] de concorrer para a elaboração, o 

encaminhamento e a transformação das práticas pedagógicas e educativas adotadas 

pelos professores do curso” (SANTOS, 2007, p. 23).  

De modo geral, os movimentos de construção coletiva podem ser 

impulsionados pela intervenção do sujeito incumbido de liderar o processo de mudança 

(HARGREAVES; FINK, 2007; THURLER, 2001) e/ou de construção e de implementação 

de propostas educativas, como os Coordenadores de Curso de Licenciatura. Intervenção 

correlata cabe às lideranças em geral, diante da realização da tarefa comum do grupo 

sob sua liderança. 

Com o exposto, não se pretende defender uma atuação dominadora e 

autoritária do Coordenador de Curso. Pelo contrário, acredita-se na necessidade da 

adoção de uma postura que considere o professor como “[...] sujeito reflexivo e racional 

que toma decisões num meio em mudanças e imprevisível; e que os seus pensamentos, 

crenças e atitudes são fatores que guiam a sua conduta” (ALVES, 2004, p. 17). 

Assim sendo, o coordenador de curso, ao exercer seu papel de líder, deve 

assumir uma conduta representativa do coletivo, ao invés de defender posicionamentos 

pessoais contrários às escolhas do grupo. Isso ao se considerar que o resultado da 

construção coletiva de um grupo é muito mais do que a adoção de referenciais e ideias 

de somente um de seus integrantes, ou uma pequena parte deles, o que se configuraria 

na expressão de interesses individuais ou parciais. 

Algo sobre isso foi manifestado pelo Coordenador C, quando disse ter 

consultado seu colegiado de curso sobre as mudanças idealizadas pelo GTL para não 

apresentar nas discussões do grupo posicionamentos individuais, mas contribuições 
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emergidas do colegiado de curso que coordenava. 

Destacam-se os coordenadores de curso como importantes atores sem se 

subestimar a importância do papel exercido pelos professores na implementação de um 

novo currículo, mas porque cabe aos primeiros concorrer para a ressignificação de 

concepções dos segundos, sem serem os únicos favorecedores dessas ressignificações. 

Nessa direção, acredita-se ter sido pertinente, no processo em análise, prever 

a participação dos professores, responsáveis por desenvolver as atividades formativas 

das disciplinas do NDCL junto aos licenciandos, na construção dos planos de ensino a 

serem adotados em todas as Licenciaturas com ênfase em áreas de conhecimento 

específicas mantidas pela IESP. 

No âmbito dessa discussão, parece ser importante destacar o papel de 

substrato conceptual, presente nas concepções dos indivíduos, utilizado na realização de 

todas as suas atividades. Isso ao se partir do  

[...] pressuposto de que existe um substrato conceptual que joga um 

papel determinante no pensamento e na ação. Este substrato é duma 

natureza diferente dos conceitos específicos – não diz respeito a objetos 

ou ações bem determinadas, mas antes constitui uma forma de os 

organizar, de ver o mundo, de pensar. Não se reduz aos aspectos mais 

imediatamente observáveis do comportamento e não se revela com 

facilidade – nem aos outros nem a nós mesmos. 

[...] Atuam como uma espécie de filtro. Por um lado, são indispensáveis, 

pois estruturam o sentido que damos às coisas. Por outro lado, atuam 

como elemento bloqueador em relação a novas realidades ou a certos 

problemas, limitando as novas possibilidades de atuação e compreensão 

(PONTE, 1992, p. 185-186). 

A partir do exposto, parece ser possível dizer “[...] que as concepções e as 

ações mantêm relação de interdependência, à medida que não há ação sem concepção 

e não há como atribuir significados acertados às ações sem se analisar as concepções 

que as impulsionaram” (SANTOS, 2007, p. 22). Com isso, tem-se justificado um dos 

objetivos traçados para o processo estudado, que anunciava a busca pela mudança de 

concepções dos com ela envolvidos. 

O pesquisador assume por pressuposto que as mudanças de discurso sem 

modificação das práticas não se configura em mudança de concepção, enquanto que as 

ressignificações de concepções envolvem modificações indissociáveis de discurso e 

prática dos sujeitos que conseguem realizá-la. 
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Por essa razão, os roteiros das entrevistas previram questionamentos sobre o 

que acreditavam pensar diferente e sobre o que passaram a fazer de diferente em suas 

atuações profissionais, seja como docente ou como gestor de curso. O que permitiu 

identificar mudanças de concepções dos sujeitos pesquisados, principalmente sobre a 

forma de se gerir processos de mudança curricular. 

Ainda sobre as concepções, vale acrescentar que a própria intuição, tida 

normalmente como uma resposta instantânea dadas em situações que exigem soluções 

rápidas, apoia-se “[...] em anos de conhecimento, de experiência e de sabedoria 

lentamente acumulados [...]” (GAWANDE apud HARGREAVES; FINK, 2007, p. 67). 

Assim sendo, ser “[...] capaz de agir no momento e de pensar rapidamente depende de 

um conhecimento e de uma compreensão profundos, acumulados de forma lenta e 

cuidadosa ao longo de anos” (HARGREAVES; FINK, 2007, p. 67). 

Nessa perspectiva, [...] a análise das concepções auxilia na compreensão dos 

motivos e das finalidades das ações e dos posicionamentos adotados por um sujeito 

diante de um determinado contexto de atuação (SANTOS, 2007, p. 22). Com a análise 

das concepções dos sujeitos, também é possível compreender melhor os movimentos de 

resistência diante de novos referenciais e propostas educativas, o que possibilita a 

realização de intervenções mais assertivas com o intuito de promover mudanças 

necessárias no âmbito de projetos curriculares e de práticas educativas. 

Isso ocorreu ao se ter perguntado ao Coordenador C sobre sua participação 

no processo estudado. Na medida em que foi falando a respeito de suas insatisfações em 

não poder ter participado como gostaria das discussões e das deliberações atinentes às 

DIFPIPE, pode-se compreender o movimento de resistência que disse ter feito – 

informação corroborada com a análise documental. Ainda, conforme ressignificou suas 

concepções acerca do processo estudado, assumiu novos posicionamentos sobre ele. O 

que confirma a importância de se cuidar das concepções em processos de mudança 

curricular, dado o papel que exercem nas ações dos sujeitos. 

De maneira sucinta, pode-se dizer que o currículo é um artefato social 

carregado de interesses e intencionalidades, que pode ser 

[...] definido como um conjunto dinâmico de concepções e ações que 

alimenta e é alimentado pelas práticas educacionais idealizadas e 

realizadas, na medida em que se constitui em um elemento articulador 

de referenciais teóricos e práticos que pode delimitar, organizar, nortear 

e impulsionar todos os movimentos de processos educativos. 

[...] para assumir sua função articuladora, há necessidade de que o 
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currículo seja resultado de construção coletiva e do envolvimento de 

todos os atores vinculados ao desenvolvimento das atividades 

curriculares desde a composição do projeto curricular. A ausência de 

participação na definição dos referenciais e objetivos do currículo 

prescrito pode gerar pouco comprometimento dos atores na execução 

das propostas anunciadas (SANTOS, 2011, p. 16) 

Ainda, no que se refere ao processo estudado, com a análise documental, 

identificou-se o objetivo de serem alcançadas mudanças nos textos curriculares e nas 

práticas deles decorrentes, com o intuito de se superar a não rara dicotomia entre o 

prescrito e o realizado. 

Ao se ter isso em vista, acredita-se importante destacar que o currículo 

apresenta duas dimensões, uma textual e outra prática, anunciadas de forma implícita 

nesse capítulo e na própria apresentação dos dados obtidos com a parte da pesquisa 

realizada em campo. Ressalta-se que ambas as dimensões assumem importantes papeis 

nos processos educacionais, independente do nível e da modalidade de ensino, na 

medida em que os delimitam, organizam e norteiam. Essas dimensões são o objeto de 

discussão do tópico seguinte. 

4. 2. 2. Texto curricular e prática curricular: duas dimensões de um mesmo 

currículo 

Antes de se tratar diretamente da diferenciação entre as dimensões textual e 

prática do currículo, entende-se relevante destacar que elas são possíveis de serem 

indicadas pela concepção de currículo adotada nesta pesquisa. Isso é possível porque, 

para o pesquisador, o currículo abarca tudo o que se relaciona com o processo 

educativo, de maneira explícita ou implícita, envolvendo:  

a) os referenciais educacionais e os objetivos descritos no texto curricular e 

os efetivamente empregados nas práticas educativas; 

b) o conteúdo selecionado e a forma como esse é trabalhado com os alunos; 

c) as estratégias de desenvolvimento das atividades educativas previstas e 

as implementadas; 

d) os livros e demais recursos e materiais pedagógicos selecionados e 
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utilizados para promover a aprendizagem dos alunos; 

e) as relações estabelecidas nos processos educativos entre professores, 

alunos, professor e aluno etc.; 

f) as formas, os instrumentos e os critérios de avaliação previstos e utilizados 

para apurar a eficácia do projeto curricular e das práticas educativas e os conhecimentos, 

competências e habilidades construídos pelos educandos; 

g) as subjetividades dos indivíduos que atuam nas atividades curriculares, 

como as concepções de mundo, sujeito, sociedade, educação, escola, entre outras; 

h) as intencionalidades que perpassam e determinam os discursos e as 

dinâmicas educacionais; 

i) as condições materiais e humanas concretas para a idealização, a 

estruturação e a operacionalização do projeto curricular; e 

j) os aspectos ideológicos, políticos, econômicos, culturais, sociais, 

administrativos, pedagógicos etc. que perpassam o currículo. 

No que tange ao processo estudado, parte dos fatores inerentes ao currículo 

aqui destacados foram descritos nos capítulos descritivos sobre a parte da pesquisa 

realizada em campo, sendo possível a descrição de outros fatores somente com 

realização de outras pesquisas acerca do mesmo objeto de estudo. 

Sobre as dimensões do currículo, a sua dimensão textual recebe diferentes 

nomes na literatura e no cotidiano escolar, tais como projeto curricular, texto do currículo, 

projeto político pedagógico de escola e projeto pedagógico de curso, passando-se o 

mesmo com os formatos propostos e as informações a serem explicitadas. Já a 

dimensão prática, no que tange sua existência, sua abrangência e seus elementos 

caracterizadores, depende da fundamentação teórica adotada para definir o que vem a 

ser currículo. 

O texto do currículo, ou projeto curricular, é o  

[...] conglomerado composto pelas intenções de querer influir em outros, 

os planos que temos para eles, o modelo de ser humano que tentamos 

reproduzir ou produzir [que] conformam o sentido das ações educativas 

[...]. Esse texto é o que faz com que as ações com as quais influímos [...] 

tenham uma orientação e um conteúdo [...] (GIMENO SACRISTÁN, 

2007, p. 118). 
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Com isso, a elaboração do projeto curricular pressupõe a tradução de 

princípios ideológicos, pedagógicos e psicopedagógicos que nele desembocam. Essa 

tradução se expressa “[...] em normas de ação, em prescrições educativas, para elaborar 

um instrumento útil e eficaz na prática pedagógica” (COLL, 2007, p. 33). Essa tradução 

parece ter ocorrido, na medida em que no processo estudado contou com espaços de 

discussão subsidiada por bases teóricas educacionais. 

Sobre isso, vale destacar que as propostas educacionais podem ter sua 

eficácia reduzida caso não considerarem as possíveis fontes subsidiárias do currículo 

(COLL, 2007), principalmente quando as propostas são estruturadas com o objetivo de 

promover reformas ou inovações curriculares (SANTOS, 2011), tendo-se como foco 

central a melhoria da qualidade nos processos educacionais. 

Entre outros aspectos, a construção do projeto curricular deve envolver “[...] o 

mapeamento do contexto, a definição de objetivos, a seleção de conteúdos e estratégias, 

o estabelecimento da forma de avaliação do projeto educacional e o desenvolvimento da 

proposta formativa” (SANTOS, 2011, p. 10), assim como ocorreu no decorrer da definição 

das DIFPIPE, principalmente no âmbito do NDCL. O processo de construção de projetos 

curriculares com a característica apresentada pode fazer com que eles ofereçam mais 

subsídios para a transformação de propostas curriculares em práticas educativas. 

A partir desse referencial, deve-se considerar que o texto do currículo não é a 

terra prometida, mas pode se constituir em um mapa, de melhor ou pior qualidade, a ser 

utilizado na sua busca. Esse tipo de texto torna-se mais eficiente se os referenciais 

codificados são operacionalizados por bons profissionais e contam com bons 

instrumentos para viabilizar a concretização dos seus objetivos e propostas (GIMENO 

SACRISTÁN, 2007). 

Assim sendo, ao se admitir “[...] a importância de dispor de um bom texto 

curricular, deve-se entender que há uma separação entre a prescrição de conteúdos no 

mesmo e sua organização pedagógica para provocar a experiência de que se extrairão 

os significados”, uma vez que as experiências devem ser provocadas pelos professores e 

pelos materiais confeccionados (GIMENO SACRISTÁN, 2007, p. 122). 

Essa visão reafirmadora de que o projeto curricular depende diretamente da 

forma como ele é implementado parece ser condizente com as indicações feitas no 

anteriormente, quando se apontou que a implementação e a reformulação de propostas 

educativas ocorrem ao passar pelas subjetividades de indivíduos ou de grupos de 

indivíduos. Ainda, essa ideia parece anunciar a relação existente entre as dimensões 

textual e prática do currículo. 
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Com isso, entende-se importante dizer que não deve ser dada demasiada 

ênfase ao texto do currículo e deixar de dar a atenção necessária às condições concretas 

e aos agentes da execução das propostas nele anunciadas, o que distorceria os seus 

verdadeiros valor e poder. De maneira metafórica, seria como se o projeto curricular 

perdesse sua característica de partitura para ser tomado como um conjunto de “[...] fichas 

perfuradas do órgão em que o executante, com voltas regulares da manivela, converte 

mecanicamente em melodia” (GIMENO SACRISTÁN, 2007, p. 122). 

Pelo que tudo indica, o processo estudado deu importância tanto ao texto 

curricular quanto às práticas curriculares, buscando manter uma articulação indissociável 

entre essas duas dimensões do currículo. Para tanto, foram implementadas dinâmicas no 

desenvolvimento do processo que incentivassem as atividades de construção coletiva 

entre os coordenadores de curso e os professores das disciplinas do NDCL. 

Nessa perspectiva, em alguns momentos, foi solicitada a reabertura dos 

trabalhos de grupos de professores em que se percebeu ter prevalecido a referencial ou 

o interesse de um de seus membros ou de uma minoria na composição do plano de 

ensino, em seus diversos aspectos, relatados na 11ª etapa do processo. 

Vale ressaltar, também, que o texto do currículo 

[...] não é a realidade dos efeitos convertidos em significados aprendidos, 

mas é importante na medida em que difunde os códigos sobre o que 

deve ser a cultura nas escolas, tornando-os públicos. [...] Toda proposta 

de texto é traduzida pelos leitores. Ao interpretá-la, podem ser 

enriquecidas e até subvertidas suas intenções. (GIMENO SACRISTÁN, 

2007, P. 122) 

Ao se considerar que os “escritores” do texto curricular terão melhores 

condições de serem seus “leitores”, a escolha pela instauração de espaços de construção 

coletiva feita pelos gestores do processo estudado é entendida como acertada. Assim 

sendo, as propostas curriculares tendem a ser aplicadas com maior grau de fidelidade ao 

proposto e com menor incidência de subversão em relação ao previsto.  

Essa visão integrada entre projetos curriculares e práticas educativas parece 

não coincidir com os contextos identificados em diversos países, entre eles o Brasil, em 

que as instâncias administrativas são as primeiras e mais visíveis redatoras do texto do 

currículo. Essas instâncias, por sua vez, 
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[...] debatem-se em um mar de contradições e de conflitos nos temas 

curriculares, mas sua ação não deixa de refletir o fato de que contamos 

com uma tradição de controle e intervencionismo burocráticos baseados 

no ajuste do sistema educacional centrado mais nos processos (no que 

se faz) do que nos resultados (o que se consegue), o que fomentou uma 

grande tendência a ajustar o ‘texto curricular’ e seu desenvolvimento, 

despreocupando-se, por exemplo, com a desigualdade que os resultados 

mostram e com as arbitrariedades que se escondem sob diferenças nos 

rendimentos acadêmicos (GIMENO SACRISTÁN, 2007, p. 127, grifo do 

autor). 

A prescrição do texto curricular, como dinâmica habitual adotada no contexto 

educacional, pode ser apontada como um dos importantes motivos da existência de 

tantas diferenças “[...] entre o currículo oficial – explicitados em documentos tidos como 

norteadores das propostas formativas de um curso ou de uma instituição de ensino –, 

prescrito por instâncias intra e/ou suprainstitucionais, e o currículo concretizado nas salas 

de aula” (SANTOS, 2011, p. 6). 

Isso ocorre porque, pelo referencial teórico sobre funcionamento de grupo 

adotado no planejamento e na operacionalização do processo estudado, apresentado 

adiante, quanto mais envolvidos com a construção da proposta formativa estiverem os 

responsáveis por executá-la, maiores são as chances de se interessarem por 

implementá-las. Daí tem-se a justificativa para a forma de desenvolvimento das 

atividades do processo de mudança estudado. 

No âmbito dessas diferenças, vale destacar que a falta de coerência entre os 

referenciais, objetivos e práticas anunciadas no texto do currículo e as práticas 

educativas concretas pode indicar possível fragilidade na proposta curricular sustentada 

pela instituição de ensino e/ou pelo curso. Essa situação “[...] pode culminar em 

resultados desfavoráveis nos processos de avaliação internos e externos de cursos e de 

instituições de ensino, como os vinculados a processos regulatórios realizados por 

órgãos oficiais” (SANTOS, 2011, p. 6). Ressalta-se que esse tipo de resultado é temido 

por qualquer gestor de curso e/ou de IESP como a estudada, tendo-se em vista que dos 

resultados positivos em um processo avaliativo depende a sobrevivência de cursos e/ou 

IESP. 

Abordada a dimensão textual do currículo, faz-se necessário tratar da sua 

dimensão prática, que abarca as práticas educativas e todas as demais dinâmicas e 

fatores intervenientes aos processos educacionais concretos. Por isso, a dimensão 

prática do currículo assume amplo e complexo espectro, embora, usualmente, seja 

tomada como uma realidade em que cabem ausência de planejamento, improvisações 
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recorrentes e despreparo pedagógico do professor. 

Sobre a complexidade que envolve as práticas educativas, em um contexto 

mais abrangente, vale dizer que: “A prática se dá [...] por meio de um processo complexo 

integrado por múltiplos aspectos e que incorpora características que a distinguem das 

ações dos outros viventes e das outras esferas do ser” (SEVERINO, 2005, p. 45). 

Pelo fato de o processo ensino-aprendizagem, foco central da prática 

pedagógica, acontecer “[...] numa escola que está situada em um local determinado, 

numa certa época histórica, que segue orientações e diretrizes de profissionais da 

Educação e das políticas governamentais” (MASETTO, 1997, p. 14), parece não ser 

possível se referir a ele de forma genérica e descontextualizada. 

Ainda, vale acrescentar que 

[...] professores, diretores, alunos, pais, técnicos, funcionários, autores 

de livros didáticos, editores que produzem material pedagógico são 

pessoas reais, que vivem num tempo e numa cultura específica. Têm 

posições políticas e sociais que são transmitidas em seus trabalhos e 

nas suas relações com a escola (MASETTO, 1997, p. 14-15). 

Com vistas aos fatores circunstanciais apontados, parece ser possível afirmar 

que as práticas educativas utilizadas em uma determinada turma, de um nível de ensino 

específico, alocada em uma escola, em determinado ano, podem não se aplicar a outros 

contextos educacionais. O que facilita o processo ensino-aprendizagem em uma escola, 

ou em um curso, pode dificultar em outras. O mesmo se aplica aos professores que 

adotam práticas pedagógicas como se fossem receitas de sucesso certo e garantido, por 

terem proporcionado bons resultados a outros professores. 

Assim sendo, as práticas educativas não podem ser tomadas de forma 

ingênua e sem serem submetidas a processos de análise e de reflexão com a finalidade 

de identificar intencionalidades e pressupostos nelas imbricados. Pelo contrário, devem 

ser bem fundamentadas em teorias que auxiliem na compreensão dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Isso ao se considerar que “[...] as teorias educacionais se 

desenvolvem em confronto com a prática pedagógica, e esta consegue resolver seus 

problemas com as sugestões daquelas” (MASETTO, 1997, p. 13). 

As práticas pedagógicas efetivadas, assim como o próprio projeto curricular, 

devem ter suas bases epistemológicas e teóricas bem explicitadas e compreendidas 

pelos seus executores. Caso contrário, as atividades formativas implementadas em sala 
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de aula podem se tornar inócuas e infrutíferas, dificultando a obtenção dos resultados 

esperados como consequência do desenvolvimento dessas atividades. 

Com atenção a isso, no processo estudado, identificaram-se as atividades de 

construção coletiva – envolvendo coordenadores e professores sobre as propostas 

formativas das DIFPIPE, as propostas formativas dos cursos e os planos de ensino – 

como uma estratégia de desenvolvimento do processo favorecedora da explicitação e da 

compreensão das referidas bases. Ainda, além dessa estratégia favorecedora, 

identificou-se espaço de formação continuada – proporcionado pela oferta do curso de 

especialização em Docência no Ensino Superior. 

Acredita-se que a oferta desse curso seja justificável pela concepção que 

aponta a necessidade de o processo educacional gerar bons resultados na aprendizagem 

para todos com ele envolvidos, em diversos contextos formativos, tais como Ensino 

Superior e na formação pedagógica inicial de professores especialistas. 

Para que o exposto aconteça, faz-se imprescindível que os professores 

tenham domínio de conhecimentos específicos de suas áreas de formação e atuação, 

mas também competência pedagógica, uma vez que são educadores (MASETTO, 2003). 

Contudo, concebe-se essa competência algo desenvolvido, o que pode ocorrer, talvez 

com mais consistência, em cursos de formação pedagógica que lhes prepare para o 

exercício da docência e em estudos e fóruns de discussão sistematizados e contínuos, 

nos diversos espaços de debate possíveis. 

Nessa direção, vale destacar que as práticas educativas devem ser 

iluminadas pelas teorias, da mesma forma que essas são iluminadas pelas práticas. Com 

isso, as práticas educativas assumem a configuração de práxis educacional, na medida 

em que a práxis pode ser entendida, conforme já anunciado em nota de rodapé, como 

determinadas modalidades de prática que são marcadas pela intencionalização explícita 

e pela significação teórica (FREIRE, 2005; 2001; 1979; SEVERINO, 2005). 

Ainda, parece importante destacar que a práxis “[...] não é uma atividade 

puramente técnica contraposta à teoria e sim uma determinação da existência humana 

como elaboração da realidade. [...] Ela é o movimento que articula dialeticamente a 

operação e a reflexão, a teoria e a prática” (SEVERINO, 2005, p. 45-46). Seriam, então, 

modalidades de prática que surgem da articulação entre teoria e prática e do contínuo 

movimento de ação-reflexão-ação. 

Na mesma perspectiva, a ação humana precisa, para ser criadora e 

transformadora, constituir-se como “[...] uma prática intencionalizada pela teoria e pela 

significação. A teoria, separada da prática, seria puramente contemplativa e, como tal, 
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ineficaz sobre o real; a prática, desprovida da significação teórica, seria pura operação 

mecânica, atividade cega” (SEVERINO, 2005, p. 46). 

Sob esse viés de compreensão, 

[...] a atividade teórica ganha sentido na medida em que se faz como 

intencionalização da prática, que opera quando efetiva o esclarecimento. 

No âmbito educacional, a teoria tem por finalidade esclarecer os 

elementos envolvidos na prática, dando-lhes sentido norteador e 

referência do processo, evitando que a intervenção educativa se torne 

puramente mecânica (SEVERINO, 2005, p. 9). 

Uma das nuances da prática educativa se manifesta na transposição didática, 

elemento constituinte dos movimentos que têm por finalidade transformar projetos 

curriculares em práxis educacionais. Isso ao se entender a transposição didática como 

um processo que submete os conhecimentos científicos a um conjunto de 

transformações adaptativas para torná-los objetos de ensino (CHEVALLARD apud PAIS, 

2002). 

Esse processo adaptativo é sustentado pela competência pedagógica do 

professor, que requer do docente muito mais do que conhecimentos profissionais e/ou de 

área específicas para socializar determinado conhecimento. A competência pedagógica 

do professor demanda-lhe, além do domínio sobre os conhecimentos a serem 

socializados, conhecimentos próprios da área da Educação que lhe ofereçam subsídios 

para atuar de forma eficiente como docente e favorecer a aprendizagem dos alunos 

(MASETTO, 2003). 

Parece ser importante evidenciar que ao se enfocar a transposição didática 

não se pretende rebaixar o valor do conhecimento científico, principalmente por ser esse 

o ponto de partida daquela. Em outras palavras, não existe transposição didática 

adequada sem domínio do saber científico a ser transformado em saber escolar e sem 

domínio das possibilidades pedagógicas compatíveis com a estrutura e os recursos 

institucionais e com as características do alunado. Essa ideia parece ter sido bastante 

trabalhada no espaço de formação continuada vinculada com o objeto de estudo desta 

pesquisa. 

Outro aspecto importante da prática educativa a ser abordado diz respeito à 

centralidade da atuação do professor, que esteve, ao longo da história da educação, 

flutuando entre o ensino e a aprendizagem, passando por perspectivas que entendem 

ensino e aprendizagem como elementos interdependentes (LIBÂNEO, 1994; FARIAS et 
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al., 2009). Como as questões sobre ensino e aprendizagem partem de concepções sobre 

conhecimento e sujeito, o foco de atenção a ser destinado para a atuação do professor 

vai depender dos referenciais assumidos como pressupostos. 

Por essa razão, entende-se coerente e relevante um processo de mudança 

curricular, como o estudado, assumir uma concepção teórica sobre desenvolvimento 

humano e funcionamento de grupo, considerando-se que esse tipo de concepção 

perpassa, além do planejamento e da operacionalização do processo, as escolhas de 

estratégias de intervenção pedagógica a serem utilizadas nas diversas atividades 

acadêmicas de um determinado processo formativo. 

Dada a diversidade de referenciais epistemológicos sobre a aquisição do 

conhecimento pelo homem e, consequentemente, o desdobramento de tais formas de 

compreensão sobre as ciências subsidiárias da Educação, parece ser possível dizer que 

existem minimamente três respostas para a pergunta “A aula é espaço de ensino ou de 

aprendizagem?”, sendo elas: – a aula é um espaço de ensino; a aula é um espaço de 

aprendizagem; a aula é um espaço de ensino e de aprendizagem. 

De um modo geral, ao se analisar as abordagens pedagógicas propostas por 

alguns autores atualmente (IMBERNÓN, 2009; CANÁRIO, 2006; HANNAN; SILVER, 

2005; CARBONELL, 2002; HERNÁNDEZ et al., 2000), percebe-se que elas se 

configuram em uma tendência pedagógica que tem apontado para: (a) práticas e 

atividades mais interativas entre professores e alunos e entre alunos e alunos; (b) 

referenciais em que o conhecimento é construído, em última instância, pelo aluno; (c) 

referenciais que concebem a cultura em que o aluno está inserido como subsidiária ao 

processo de construção do seu conhecimento; (d) a vinculação entre o processo de 

aprendizagem e o processo de desenvolvimento; (e) a necessidade de abordagens, de 

linguagem e de materiais pedagógicos específicos para cada fase do desenvolvimento 

humano e com as características culturais do grupo envolvido na dinâmica educacional. 

Sob essa perspectiva, as tendências pedagógicas atuais têm apontado, 

sobretudo, para ações pedagógicas alinhadas com referenciais de práticas participativas, 

as quais suscitam as seguintes condições para sua operacionalização: (a) relação 

professor-aluno estabelecida de forma cooperativa e colaborativa; (b) todos os indivíduos 

envolvidos no processo educacional vistos como sujeitos da aprendizagem; (c) professor 

e alunos tidos como corresponsáveis pelo planejamento e pela execução da proposta 

formativa; (d) existência de objetivos comuns envolvendo todos os participantes; (e) 

tempo e espaço das atividades formativas possibilitando a atuação de todos; (f) utilização 

da realidade como base para propiciar a formação crítica dos professores e dos alunos; 
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(g) processo de planejamento iniciado com o estabelecimento de objetivos para a 

aprendizagem; entre outros. 

Com vistas às demandas e às dinâmicas sociais, esse tipo de abordagem 

pedagógica parece ser a mais adequada para atingir o desafio de favorecer a criação 

e/ou consolidação da autonomia do educando a partir das experiências formativas 

vivenciadas, bem como o desempenho profissional em diversas posições de trabalho, 

nos mais variados tipos de instituição social. Com isso, evidencia-se a relevância de o 

processo estudado ter buscado introduzir esses referenciais pedagógicos mais atuais no 

bojo das discussões realizadas no decorrer da definição e da implementação das 

DIFPIPE. 

Ainda, as demandas e as dinâmicas sociais atuais requerem um 

deslocamento da centralidade da orientação formativa para a aprendizagem (ZABALZA, 

2004). Nessa perspectiva, o processo de aprendizagem poderia ser entendido como “[...] 

um processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, 

abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do conhecimento, a do afetivo-

emocional, a de habilidades e a de atitudes ou valores” (MASETTO, 2003, p. 37). 

O processo de desenvolvimento da pessoa na sua totalidade, com objetivos 

educacionais, abarcaria, então (MASETTO, 2003): 

a)  a dimensão cognitiva – vinculada à construção do conhecimento, a partir 

de um processo longo de reflexão, crítica e sistematização voltado para o mundo 

intelectual do aluno;  

b) a dimensão afetivo-emocional – vinculada ao favorecimento do 

desenvolvimento da autoestima do aluno, com o estabelecimento de um clima de 

confiança e de respeito, rompendo com os grupos sectários da sala de aula e 

estabelecendo boas interações sociais na sala de aula; 

c) a dimensão das habilidades – vinculada à forma como o conhecimento 

adquirido é colocado em prática, próprio da competência relacionada ao fazer; e 

d) a dimensão das atitudes e valores – vinculada às iniciativas do aluno para 

o exercício da responsabilidade social e da cidadania em pesquisas que atendam as 

necessidades de todas as camadas sociais. 

Ao se tomar como base a concepção teórica adotada nesse documento 

descritivo de pesquisa, todos os atores envolvidos em um processo educacional estão 

em desenvolvimento e as interações sociais que estabelecem concorrem para esse 

processo. Isso porque o desenvolvimento humano é definido, conforme é detalhado no 
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tópico 4.3 do presente capítulo, como um processo que ocorre desde o nascimento até a 

morte, processo no qual o sujeito atinge funções psicológicas cada vez mais elaboradas, 

respondendo de forma cada vez mais específica a situações cada vez mais diversas, 

substanciado pelas diversas interações sociais estabelecidas ao longo da vida. 

Também no âmbito da dimensão prática do currículo, vale destacar que essa 

dimensão abarca uma rede de interações que favorecem a aprendizagem dos alunos. No 

Ensino Superior, as interações devem ocorrer entre todos os personagens vinculados 

direta e indiretamente à aprendizagem dos graduandos, entre eles: professores, alunos, 

monitores, diretor de curso ou da faculdade (MASETTO, 2003). Vale ressaltar que nessa 

rede de interações todos os envolvidos aprendem e se desenvolvem. 

Contudo, essa vinculação se torna efetiva, podendo gerar resultados bastante 

positivos, à medida que todos os atores interagirem entre si com o objetivo de favorecer a 

construção de um curso que resulte no desenvolvimento pessoal de todos. Aspectos 

compatíveis com a concepção de grupo e a realização de tarefa comum entre seus 

membros, apresentada no tópico 4.4 desse capítulo. 

Para isso, são diversas as interações a serem estabelecidas entre os atores 

apontados, devendo ocorrer interação (a) do professor com outros professores do curso, 

com os alunos, monitores e diretor do curso ou da faculdade; (b) do monitor com o 

professor e com os alunos; (c) dos alunos entre si e com o professor e o monitor; (e) do 

diretor do curso ou da faculdade com os professores (MASETTO, 2003); do diretor com 

os alunos do curso. 

Sobre essas interações, no decorrer do processo de definição e de 

implementação das DIFPIPE, apurou-se que elas ficaram predominantemente 

circunscritas entre a Alta Gestão da IESP, os coordenadores de curso e os demais 

membros das equipes pedagógicas dos cursos participantes no processo de mudança. 

Ainda, ao se considerar o conceito de socius existente no referencial teórico 

sobre desenvolvimento humano subsidiário do processo, apresentado mais 

detalhadamente adiante, nas interações entre os atores envolvidos diretamente no 

processo de aprendizagem, estariam envolvidas também as sínteses das interações que 

cada um deles vivenciou em seu processo de constituição enquanto sujeitos. Isso seria 

possível porque, por definição, o socius é um perpétuo parceiro do eu na sua vida 

psíquica, permeando suas deliberações (WALLON, 1980). 

Embora esse seja um elemento importante que permeia as interações 

mantidas nos processos de aprendizagem, talvez seja a parte mais difícil de ser abarcada 

no encaminhamento de uma proposta educativa centrada no ensino, mas indiretamente 
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acolhida em uma proposta educativa centrada na aprendizagem. Isso ao se considerar 

que o indivíduo, no processo de construção de seus novos conhecimentos, recorre ao 

seu socius, chegando, inclusive, a ressignificar seus referenciais sociais internalizados – 

o socius. 

Para que as interações indicadas favoreçam, efetivamente, a aprendizagem 

de todos os envolvidos no processo educacional, faz-se imprescindível que elas se 

apoiem em três características do professor (ROGERS, 1985; 2001): 

a) autenticidade – implica em o indivíduo ser autêntico na relação que 

estabelece com os demais; 

b) apreço, aceitação, confiança – implica em o indivíduo acolher o outro com 

suas potencialidades e limites, respeitando suas características e oferecendo-lhe 

condições para a promoção do seu desenvolvimento; 

c) compreensão empática – implica em o indivíduo se colocar no lugar do 

outro, de encarar o mundo por meio do olhar o outro. 

No tocante à relação professor-aluno, sob a perspectiva do professor como 

facilitador da aprendizagem do aluno, pode-se dizer que: 

Quando um facilitador é uma pessoa real, sendo o que é, ingressando 

num relacionamento com o estudante sem apresentar-lhe uma máscara 

ou fachada, ela tem muito mais possibilidades de ser eficiente. [...] 

[Sobre o apreço, o] facilitador da aprendizagem que possua um grau 

considerável desta atitude pode aceitar plenamente o temor e a 

hesitação com que o estudante aborda um novo problema, e também 

aceitar a satisfação do aluno em sua realização. [...] O que estamos 

descrevendo é o apreço por um estudante como ser humano imperfeito, 

com muitos sentimentos e muitas potencialidades. O apreço pelo 

estudante ou a sua aceitação, por parte do facilitador, constitui uma 

expressão operacional de sua fé e confiança essenciais na capacidade 

do organismo humano. [...] Quando o professor tem a capacidade de 

compreender internamente as reações do estudante, tem uma 

consciência sensível da maneira pela qual o processo de educação e 

aprendizagem se apresenta ao estudante, então, mais uma vez, 

aumentam as probabilidades de uma aprendizagem significativa 

(ROGERS, 1985, p. 128-131). 

A partir dessas características, parecem ser reafirmadas as necessidades de 

existir coerência entre discurso e prática pedagógicos e de adotar um olhar sobre o aluno 

que possa instaurar um clima favorável à aprendizagem na sala de aula, devido ao 
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estabelecimento de uma relação pedagógica23 mais acolhedora. 

Contudo, para que estes referenciais sobre a atuação docente sejam 

efetivamente empregados na docência no Ensino Superior, não se pode esperar que isso 

ocorra de maneira espontânea. Afirma-se isso porque, no momento de exercer a 

docência, quando o professor não sabe como operacionalizar uma proposta diferente, faz 

uso das experiências vivenciadas ao longo de sua vida como aluno e/ou como professor 

(TARDIF, 2004). 

Em decorrência do exposto, recorrentemente, são retomadas práticas 

pedagógicas pouco compatíveis com as demandas atuais apresentadas à docência no 

Ensino Superior e com as discussões propagadas pela literatura da área sobre o tema. 

Situação que acaba por dificultar processos de mudança curricular de toda abrangência, 

quando esses demandam mudanças de práticas pedagógicas no desenvolvimento das 

atividades curriculares de uma disciplina, um curso, um segmento institucional ou uma 

IESP. 

Com isso, os objetivos de se favorecer a ressignificação de concepções por 

parte dos envolvidos com o processo estudado e de se promover mudanças nos textos e 

nas práticas curriculares e as estratégias de desenvolvimento do processo – nas 

atividades de construção coletiva e de formação continuada – são entendidos como 

pertinentes e relevantes pelo pesquisador. Talvez, configurando-se em aspectos que 

tenham influenciado, de maneira decisiva, nos resultados apurados com a análise 

documental e com as entrevistas. 

Sob a questão da adoção de novas práticas pedagógicas, faz-se 

imprescindível que o professor utilize um recurso bastante importante para viabilizar a 

concretização de novos referenciais educacionais assumidos: o planejamento. Isso se 

deve ao fato de que a compreensão de um novo referencial pedagógico não implica 

diretamente em práticas compatíveis sem um prévio processo de instrumentalização sob 

a perspectiva de tal referencial. Esse foi dos eixos temáticos do curso de especialização 

relacionado ao processo estudado e uma prática recorrente envolvendo os professores 

do NDCL. 

Nessa direção, o planejamento da ação educativa é tido como fundamental 

para o desenvolvimento de processos educacionais (FARIAS et al., 2009; MASETTO, 

2003; MASETTO, 1997; LIBÂNEO, 1994), dada a intencionalidade inerente à prática 

educativa. Contudo, normalmente, “[...] essa atividade está carregada de um sentido 

                                                
23

  Emprega-se esse termo para indicar a relação entre professor, aluno e conhecimento estabelecida para 
impulsionar o processo de socialização e de construção do conhecimento. 
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burocrático, ou seja, um documento a mais que se tem de fazer para entregar na 

secretaria, que não tem outro destino senão uma das gavetas do mesmo setor” 

(MASETTO, 2003, p. 175). 

Nessa perspectiva, o ato de planejar perde seu efeito para a renovação e 

para o aprimoramento da prática docente, deixando de atender, em muitos casos, à 

necessidade formativa dos futuros profissionais sob sua responsabilidade enquanto 

educador. Pelos objetivos identificados no curso vinculado ao processo em questão e 

pelos instrumentos de avaliação final do curso, entende-se que se defendeu no processo 

uma abordagem não burocrática sobre o ato de planejar inerente à atuação profissional 

do docente. 

Por essa última ideia, o planejamento deve ser entendido como um processo 

que perpassa e acompanha todo o desenrolar das ações previstas no desenvolvimento 

dos objetivos de um curso e/ou de uma ou mais disciplinas, sendo esses os elementos 

desencadeadores de toda a dinâmica das atividades acadêmicas. 

Assim sendo, o ato de planejar ações educativas em processos de mudança 

curricular que busquem, entre outras coisas, introduzir novas práticas educativas no 

âmbito da sala de aula, requer muito mais do que discussões mantidas pela equipe 

responsável de definir os novos rumos educacionais de um curso ou IES. 

Após a definição das novas diretrizes curriculares institucionais, faz-se 

necessário que discussões envolvendo todo o corpo docente ocorram para que elas 

sejam devidamente compreendidas e incorporadas no processo de planejamento de cada 

disciplina, o que deve acontecer de forma colegiada. Isso se faz necessário quando, 

dadas as condições concretas institucionais, os mesmos não tiveram a oportunidade de 

participar de todos os momentos de discussão e de deliberação, o que seria, conforme já 

defendido, bastante pertinente e desejável. 

Embora o processo de planejamento das disciplinas do NDCL tenha ficado 

circunscrito, pelo que o estudo indica, à fase de composição de uma proposta ideal, 

entende-se pertinente acrescentar que dele podem ser destacadas as seguintes fases 

(MASETTO, 2003): 

a) a composição de uma proposta ideal alicerçada na formação do 

profissional vislumbrado no projeto pedagógico do curso, nos planos e experiências 

anteriores, nas informações obtidas nas avaliações das versões anteriores do curso; 

b) a adequação da proposta ideal às características e às expectativas da 

turma encontrada no início das atividades da disciplina; 
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c) a verificação da pertinência da proposta adaptada em relação aos 

objetivos definidos para serem atingidos no decorrer das atividades acadêmicas da 

disciplina, por meio de acompanhamento substanciado por um processo avaliativo 

contínuo e periódico; e 

d) a sistematização das informações obtidas durante o processo para 

subsidiar o novo planejamento da disciplina em um próximo período letivo. 

A verificação sobre essas fases terem sido contempladas no desenvolvimento 

das disciplinas do NDCL não pôde ser realizada com a presente pesquisa, dado o recorte 

para ela adotado. Entretanto, entende-se que esse seria um aspecto a ser explorado em 

outros processos investigativos sobre o processo destacado para análise. 

Afirma-se isso porque o processo de planejamento das ações educativas de 

uma disciplina ou grupo dessas, sob esse enfoque de ação-reflexão-ação que permeiam 

as fases explicitadas, tem-se implícita a necessidade de ser realizar a análise da cultura 

organizacional no decorrer do desenvolvimento desse processo. Isso ao se considerar 

que 

[...] a esfera cultural não é um ‘mero reflexo’ das práticas econômicas. Ao 

contrário, a influência, reflexo ou determinação, é altamente mediada 

pelas formas humanas de ação. É mediada pelas atividades, 

contradições e relações entre homens e mulheres de verdade – como 

nós – à medida que exercem suas atividades cotidianas nas instituições 

que organizam suas vidas. O controle das escolas, do conhecimento e 

da vida cotidiana pode ser, e é, mais sutil, pois admite até situações 

aparentemente inconsequentes (APPLE, 2006, p. 38, grifo do autor). 

Ainda no âmbito do planejamento, não se pode esquecer o fato de que a 

educação escolar deve concorrer para a formação do educando enquanto sujeito, um dos 

elementos centrais mais abrangentes destacados para perpassar o planejamento e a 

execução das ações educativas. Essa perspectiva é destacada ao se considerar que a 

escolaridade pode ser vista como “[...] fonte de cultura que se transformará em 

conhecimento, em saberes que se tornarão capacidades, habilidades, modos de pensar e 

interpretar o mundo, formas de se expressar e de ser” (GIMENO SACRISTÁN, 2007, p. 

123). 

Por fim, falar de um currículo concreto, em todas as suas dimensões, 



 240 

aspectos e elementos constituintes, implica em uma descrição de contexto e de 

finalidades a ele atribuídas. Afirma-se isso porque a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Superior, em nível de graduação e pós-

graduação, têm diferentes objetivos formativos atinentes ao desenvolvimento do sujeito e 

atendem a finalidades formativas e sociais distintas e, portanto, textos e práticas 

curriculares diferentes. 

Em outras palavras, cada nível de ensino tem sua especificidade e enfoca 

aspectos formativos e sociais diferentes. Com isso, se por um lado os currículos dos 

cursos de Licenciatura com ênfase em áreas do conhecimento específicas diferenciam-se 

dos demais cursos de graduação e possuem elementos comuns entre si, por outro 

apresentam características próprias decorrentes das especificidades dos conhecimentos 

específicos a que cada curso está vinculado. 

Essa especificidade se deve ao fato de o professor especialista de cada área 

do conhecimento dever ter clareza, além de sobre aspectos mais gerais relativos à 

prática profissional do docente, sobre: o que vem a ser a sua área de conhecimento; do 

que vem a ser a atividade própria da área; do que constitui a aprendizagem dos 

conhecimentos da área; e do que constitui um ambiente propício à aprendizagem de seus 

conhecimentos. Isso é deduzido de conclusões de pesquisas realizadas no campo da 

Educação Matemática (D’AMBROSIO, 2001). 

Com isso, os currículos de cursos de graduação não podem ser tidos como 

equivalentes aos currículos dos cursos de Licenciatura com ênfase em áreas do 

conhecimento específicas, que se diferenciam dos demais cursos de graduação e desse, 

por mais que tratem de aspectos formativos comuns, também não podem ser tidos como 

equivalentes. A mesma distinção pode existir entre aspectos dos currículos destinados ao 

mesmo nível educacional ou curso oferecidos em modalidades de ensino ou em regiões 

geográficas e culturais diferentes. 

Em decorrência dessas elucidações, os currículos de cada curso de formação 

de professores especialistas ou da área de formação desses professores devem ser 

analisados e vividos em suas demandas formativas, sociais e profissionais específicas. 

Isso acabou acontecendo, embora enfocando determinados aspectos do currículo, no 

desenrolar desta pesquisa – enquanto análise curricular –, e na parte do currículo 

analisado, que foi vivido no decorrer do processo em estudo. 

Essas diferenças relacionadas aos currículos impactam diretamente sobre a 

gestão a eles vinculada, o que indica, também, a necessidade de considerar as 

diferenças existentes no âmbito da gestão educacional, em decorrência do nível e/ou da 
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modalidade de ensino, das características institucionais, da área formativa, entre outros 

elementos diferenciadores. 

Como essa pesquisa trata do processo de mudança curricular de determinada 

área formativa, mantida por uma Instituição de Ensino Superior de iniciativa privada, com 

sua natureza jurídica configurada como sem fins lucrativos, faz-se necessário tratar da 

gestão educacional nesse nível de ensino, em Instituições de Ensino Superior Privadas, 

destacando-se algumas de suas peculiaridades. 

Contudo, antes de se tratar da gestão educacional no âmbito da IESP 

estudada e do referencial teórico adotado, entende-se importante abordar a concepção 

de sujeito e seu processo de desenvolvimento, de funcionamento de grupo e de meio. 

Isso é entendido como necessário porque as próprias escolhas na gestão do processo 

estudado foram apontadas como alicerçadas pela referidas concepções. Ainda porque a 

concepção de currículo alinhavada nesse capítulo e as estratégias de ensino enfocadas 

no processo estudado são alinhadas com as concepções anunciadas para serem 

abordadas a seguir. 

No que se refere ao processo estudado, entendido como um processo com 

características de inovação, sendo utilizado como elemento de comparação o contexto 

interno da IESP ante da realização do processo de mudança, destaca-se que, para a 

inovação ocorrer, “[...] não adianta comprar máquinas, processos, sistemas, e não 

trabalhar o indivíduo. Trata-se da tarefa mais importante para os líderes de hoje. Em 

inovação não existem fórmulas. Antes de criar as inovações, precisamos criar os 

inovadores” (BEZERRA apud COELHO, 2011, p. 25). 

Sobre isso, vale retomar que antes se acreditava que as mudanças 

educacionais realizadas de forma centralizada pelas administrações teriam capacidade 

transformadora, mas, atualmente, tem-se enfatizado que o sucesso da transformação 

depende da apropriação e da criação pelos atores educativos, em condições favoráveis, 

e da própria escola (BRITO, 2008). 

Com isso, compreender o que se entende por sujeito, grupo e meio é visto 

como relevante quando se discute os aspectos norteadores de um processo de mudança 

curricular como o aqui estudado. Isso tendo-se em vista que, conforme já foi anunciado, a 

mudança ocorre por intermédio de pessoas e de grupo dessas, em determinado meio 

social, perpassado, inclusive, pelas demandas individuais e coletivas do grupo 

responsável por idealizá-la e implementá-la. 

Em outras palavras, todo processo de mudança curricular envolve sujeitos e é 

realizado por eles, em uma dinâmica de influência recíproca próprias das interações 
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mantidas em grupos e em meios, os quais estão vinculados a esse tipo de processo. 

Passa por uma complexa rede de significados, hábitos e práticas sociais do grupo 

incumbido de idealizar e promover a mudança, tendo em vista a complexidade inerente 

aos processos psíquicos do ser humano e às suas atividades. 

Assim sendo, acredita-se que não se pode ter as referidas concepções 

construídas somente a partir de como o senso comum as vê, mas bem alicerçadas em 

bases teóricas claramente fundamentadas e explicativas. Apresentadas essas 

argumentações sobre a relevância das concepções sobre sujeito, grupo e meio, passa-se 

à concepção de sujeito utilizada. 

 

4. 3. Sujeito e seu processo de desenvolvimento: por intermédio de quem ocorre 

a mudança curricular 

[...] a constituição do sujeito é explicada como decorrente da contínua 

interação do organismo com o meio social, que ocorre ao longo de toda 

sua vida. Neste processo de constituição, o meio social é o detentor de 

referenciais culturais que possibilitam ao sujeito a construção de uma 

visão de mundo físico e social e de seu papel enquanto indivíduo diante 

dos diversos grupos sociais, que participa e que venha participar. 

(WALLON apud SANTOS, 2011, p. 8) 

A concepção de sujeito e de seu desenvolvimento apresentada no excerto 

utilizado nessa citação revela algo bastante importante: a natureza essencialmente social 

do ser humano (WALLON, 1980). Sob esse viés teórico, adotado no processo estudado e 

nesta pesquisa, o desenvolvimento humano não é desvinculado das dinâmicas sociais, 

uma vez que o eixo teórico norteador estabelecido está apoiado em uma perspectiva 

sócio-histórica de desenvolvimento humano. 

Como as discussões desse tópico transitam por aspectos de sujeitos no 

campo teórico e de sujeitos concretos, acredita-se importante destacar que o referencial 

teórico adotado para esta pesquisa diferencia duas categorias de sujeito nas elucidações 

sobre o psiquismo e o desenvolvimento humano, ao utilizar o conceito indivíduo para 
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fazer referência ao homem concreto, particular, e o conceito pessoa para fazer referência 

“[...] ao que há de comum entre os homens, opondo-se ao conceito de indivíduo” 

(PRANDINI, 2004, p. 30). 

Embora exista diferença conceitual entre o sujeito concreto e o abstrato, o 

pesquisador aborda a temática sem se preocupar em estabelecer diferenciação entre 

essas categorias de sujeito. Isso por considerar que o processo de desenvolvimento e as 

características psicológicas do sujeito abstrato, que lhe permitem atuar junto ao meio 

social, se manifestam no sujeito concreto. 

Dessa forma, no decorrer dos textos constituintes dessa pesquisa, tem-se 

empregado o termo sujeito para se fazer menção ao sujeito concreto e ao abstrato sem 

pretender fazer distinção entre eles. Vale ressaltar que se utiliza a denominação sujeito 

pesquisado quando se pretende fazer referência ao sujeito, concreto, ouvido com a 

intenção de se obter subsídios para atender aos objetivos postos para a pesquisa. 

No que se refere ao desenvolvimento humano, sob perspectiva sócio-

histórica, o processo de constituição do sujeito pode ser analisado somente ao serem 

considerados o contexto social e as dinâmicas nele existentes. Isso se deve ao fato de no 

meio social encontrarem-se os referenciais culturais que concorrem para a constituição 

das características psicológicas do sujeito, sendo os processos psicológicos que 

configuram o seu desenvolvimento 

[...] frutos da interação constante que mantém com um meio ambiente 

culturalmente organizado. A interação do ser humano com seu meio está 

intermediada pela cultura desde o momento do nascimento, sendo os 

pais, os educadores, os adultos e, em geral, os outros seres humanos os 

principais agentes mediadores. (COLL, 2007, p. 40, grifo do autor) 

Nas interações com os meios, suas necessidades fundamentais são 

satisfeitas e certos refinamentos de costumes, que permitem a coexistência de sujeitos 

provenientes de diferentes meios, são elaborados (WALLON, 1980). Ainda, essas 

interações favorecem o desenvolvimento de funções psicológicas que permitem ao 

sujeito responder de maneira cada vez mais específica a situações cada vez mais 

diversificadas (MAHONEY, 2003). 

O desenvolvimento integral de cada indivíduo, necessário para que ele 

compreenda suas próprias práticas, é produzido 
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[...] a partir do movimento constante (uma viagem de ida e volta) do “eu” 

(eu, o próprio, o cotidiano, o familiar) até o “outro” (outro, outros, o alheio, 

o estranho, o desconhecido). Assim, cada indivíduo – cada “eu” – tem 

vivido uma experiência autêntica quando, a partir de suas relações de 

alteridade com o “outro”, se constitui em um “eu” formado, trans-formado. 

Essas experiências autênticas geram um saber, o saber da experiência. 

Saber, este, adquirido no modo como cada indivíduo responde ao que 

lhe acontece ao longo da vida. Saber que vai com-formando o que cada 

indivíduo é. 

Em suma, [...] esse saber ensina a “viver humanamente” e a conseguir a 

“excelência” em níveis intelectual, moral, político e estético, entre outros 

(LAROSSA apud JARAMILLO, 2003, p. 94-95, grifo do autor). 

A partir dessa forma de entender o desenvolvimento humano, pode-se dizer 

que os sujeitos envolvidos em um processo de mudança curricular, como o estudado por 

essa pesquisa, estão em constante interação com o meio institucional, apropriando-se de 

certos referenciais culturais característicos daquela organização social e aprendendo a 

desempenhar novos papeis diante dos grupos em que participem. 

Ainda, na interação com esses grupos, os sujeitos envolvidos com esse tipo 

de processo acabam por atender algumas de suas necessidades psicológicas, como a de 

se sentir parte de um novo projeto educacional, de se perceber ouvido etc.; e por refinar 

alguns de seus costumes na realização de suas atividades profissionais e, até mesmo, 

pessoais. 

Esse referencial sobre sentir-se parte do processo foi defendido 

veementemente pelo Coordenador C e foi um dos aspectos destacados para nortear o 

planejamento e a operacionalização do processo estudado, o que se evidenciou em sua 

prática definida e concretizada sobre os processos de construção coletiva realizados 

ocorrerem de maneira a tentar fazer com que cada membro se sentisse parte integrante 

do processo e que as propostas fossem percebidas como resultantes do esforço coletivo 

e como pertencente a todos. 

Sobre o refinamento de costumes e a construção de funções psicológicas 

capazes de dar melhores condições de o sujeito agir no mundo, os três sujeitos 

pesquisados apontaram terem melhorado seus desempenhos como gestores de 

processos de mudança curricular no âmbito dos cursos que coordenavam, sendo isso 

decorrente das experiências vivenciadas no processo estudado. Essas ressignificações 

de concepções manifestadas pelos pesquisados, envolvendo discursos e práticas 

relatadas, no que tange aos referenciais sobre a formação pedagógica de professores 

especialistas, o Coordenador A disse ter construído seus referenciais a partir do que foi 

socializado pelo gestor do processo no decorrer das reuniões e das atividades do Grupo 
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de Trabalho das Licenciaturas. 

Considerada a importância das interações sociais no desenvolvimento 

humano, que ocorre desde o nascimento do indivíduo até a sua morte (MAHONEY, 

2003), parece ser justificado o cuidado de, no processo enfocado, terem sido organizados 

espaços de convivência e de realização de atividades comuns e/ou interligadas de forma 

colaborativa, oferecendo-se a oportunidade de cada membro do grupo vivenciar papéis 

diferentes dos habituais. Dessa forma, o processo de mudança curricular acaba por 

concorrer para a mudança de referenciais diversos dos sujeitos com ele e nele 

envolvidos. 

Com isso, as interações sociais evidenciam-se como importante fator no 

desenvolvimento de processos de mudança curricular. Assim sendo, a qualidade das 

interações mantidas no ambiente institucional pode se tornar mais ou menos favoráveis 

ao desenvolvimento dos projetos educacionais de um curso ou uma IES, a depender do 

clima organizacional instaurado. Isso parece ter sido cuidado no processo estudado, 

tendo-se em vista as características descritas no capítulo 2 e a manifestação de 

coordenadores pesquisados sobre como se sentiram no desenrolar das atividades do 

GTL.  

Do exposto decorre a importância de se atentar para os aspectos da cultura e 

do clima institucionais do ambiente escolar na qual se pretende instaurar processo(s) de 

mudança curricular. Essa indicação está presente na literatura que trata desse tipo de 

mudança na escola (BRITO, 2008; 2009), na qual clima e cultura são definidos da 

seguinte maneira: 

O clima é um produto cultural e, como tal, não deve ser considerado algo 

objetivamente dado ou subjetivamente construído, mas sim uma 

construção intersubjetiva e transubjetiva. O clima é uma pulsação da 

cultura organizacional, pois reflete o estado de ânimo dos agentes num 

dado momento, é conjuntural. 

A cultura organizacional é um conjunto de fenômenos decorrentes da 

interação de seres humanos na organização [...]. Revela-se, portanto, 

como fenômeno grupal, resultante e característico de uma coletividade. 

Trata-se de um conceito que engloba tanto os fatos materiais como os 

abstratos, decorrentes da convivência humana institucional. Entretanto, o 

clima apresenta-se não só como resultante da cultura, como também 

causador de efeitos sobre ela, demonstrando uma “causalidade circular 

entre cultura e clima”. (BRITO, 2009, p. 246-247, grifo do autor). 

Essa visão de “casualidade circular entre cultura e clima” corrobora a 
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importância das interações sociais na IESP em processos de mudança curricular, na 

medida em que nesses processos a cultura é atingida diretamente, principalmente 

quando referenciais institucionais e/ou de seus segmentos são revistos e modificados, 

introduzindo ideias bastante diferentes das existentes antes das mudanças realizadas. 

Daí pode-se extrair uma justificativa para os gestores atuantes no processo 

estudado terem evitado mudar determinados aspectos da cultura institucional que não 

teriam relevância para a melhoria dos processos formativos, como o horário das aulas 

dos alunos e a jornada de trabalho dos professores, decorrentes de um possível ajuste 

na duração da hora-aula. 

Na perspectiva de desenvolvimento humano e de interações sociais adotada, 

parece ser possível dizer que o clima organizacional seria a atmosfera da instituição, 

resultante das emoções compartilhadas pelos sujeitos nela atuantes, que geram 

desdobramentos afetivos, cognitivos e motores em todos eles. Atmosfera que pode 

oferecer condições favoráveis ou não à vida cotidiana da instituição escolar e a seus 

processos internos, como os de mudança curricular.  

Vale acrescentar que o desenvolvimento do sujeito e suas interações no 

mundo e com o mundo envolvem as dimensões afetiva, cognitiva e motora, além das 

possíveis articulações entre elas – também nomeados, respectivamente, como domínios 

funcionais do psiquismo humano: afetivo, cognitivo, motor e pessoa (WALLON, 2007). 

Esses domínios se articulam e se manifestam tornando possível todas as atividades do 

indivíduo, sejam elas de cunho teórico ou prático, abstratas ou concretas. 

Os domínios funcionais afetivo, cognitivo, motor e pessoa, apesar de terem 

aspectos estruturais e funcionais diferentes, são complementares, indissociáveis e 

mutuamente constituintes, fazendo com que as aquisições de um domínio se reflitam na 

constituição e no desempenho dos demais. (WALLON, 2007). 

Com isso, os aspectos afetivos do psiquismo humano estão imbricados com 

os cognitivos e os motores, da mesma forma que estes aspectos mantêm relação entre si 

e com o afetivo. Por essa perspectiva teórica, aquilo que o sujeito sente implica no que 

pensa e expressa corporalmente. Da mesma forma, aquilo que pensa e/ou o nível de 

tensão corporal interfere no que sente. 

Essa complexa dinâmica perpassa as experiências vivenciadas pelo sujeito, 

que são apontadas como elementos constituintes de suas ações (WALLON, 2007). As 

experiências são vividas pelo sujeito em sua totalidade, desencadeando nele reações 

afetivas, cognitivas e motoras que concorrem para a percepção e a apreensão dos 

aspectos constituintes das experiências vivenciadas e a atribuição de significado a elas. 
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Com isso, tem-se reafirmada a importância de se tentar favorecer interações, 

entre os sujeitos atuantes em uma instituição de ensino e em processos de mudança 

promovidos nela, capazes de instaurar um ambiente favorável ao surgimento de 

experiências em grupos produtoras de reações afetivas, cognitivas e motoras 

impulsionadores do desenvolvimento dos profissionais abarcados pela IES. Esse aspecto 

foi vislumbrado e objeto de atenções do gestor do processo no desenrolar das atividades 

do GTL. 

Ainda, no âmbito do processo estudado, a atmosfera institucional parece ter 

sido favorável à mudança, devido à forma como o gestor maior da IESP vinha se 

posicionando diante de sua comunidade interna e à forma como a gestão do processo de 

mudança foi realizada. A preocupação com o clima institucional e os sentimentos dos 

sujeitos envolvidos, além de no cuidado em se evitar mudanças desnecessárias na 

cultura institucional, evidenciou-se na atenção dada, em igual grau de importância no 

desenvolvimento das atividades, às manifestações cognitivas e afetivas dos membros 

dos grupos constituídos. 

As características e as aquisições do indivíduo, obtidas por todos os seus 

domínios funcionais, ao longo do seu processo de desenvolvimento, são incorporadas ao 

repertório do indivíduo e às subsequentes ações, concorrendo para a sua construção 

identitária. No que tange às experiências profissionais, da mesma forma como ocorre 

com as experiências de cunho geral, podem concorrer para a construção da identidade 

profissional do sujeito. 

Assim como o desenvolvimento global do sujeito, 

[...] o desenvolvimento das dimensões afetiva, cognitiva e motora se dá 

pela interação entre determinantes orgânicos e sociais, além de ser um 

processo histórico. E, todos esses elementos interferem na forma com 

que o sujeito apreende o ‘mundo’ e as informações que são socializadas 

com ele (WALLON apud SANTOS, 2007, p. 162, grifo do autor). 

Todas as funções desempenhadas pelos domínios funcionais são importantes 

e imprescindíveis para a vida mental do sujeito e para sua atuação no mundo exterior. 

Contudo, no âmbito das elucidações aqui abordadas, faz-se importante destacar a função 

gregária exercida pela afetividade, que é responsável por estabelecer e manter a relação 

do organismo com o meio social, por intermédio dos outros nele presentes (WALLON, 

2007).  
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Isso ao se considerar que, pelo poder contagioso da emoção, um dos 

elementos constituintes do domínio funcional afetivo, o indivíduo é levado 

[...] às impulsões coletivas, à fusão das consciências individuais numa 

única alma comum e confusa. É uma espécie de participação onde mais 

ou menos se apagam as delimitações que às vezes os indivíduos 

gostam tão ciosamente de marcar e de manter entre si. Ela corresponde 

a um estado psíquico mais primitivo que a tomada de consciência pela 

qual a pessoa afirma sua autonomia (WALLON, 1980, p. 154). 

Por essa propriedade contagiante das emoções, os integrantes de um 

determinado grupo, como o estudado nesta pesquisa, são capazes de se manter 

vinculados uns aos outros e compartilhar sensações equivalentes e aspirações comuns, 

sem que isso seja tratado e estabelecido claramente ou mesmo de forma consciente e 

intencional. 

Apesar do destaque dado ao meio e ao outro, a abordagem aqui expressada 

não entende que a constituição das características psicológicas do sujeito ocorre de 

forma determinista. Isso é entendido porque o determinismo social sobre a constituição 

do sujeito seria incompatível com as bases epistemológicas do referencial teórico sobre 

desenvolvimento humano adotado (SANTOS, 2011).  

Apesar de os meios em que o sujeito vive e os que ambiciona cunhem as 

suas características individuais, isto não ocorre de forma passiva. Os meios dos quais 

depende o sujeito começam por dirigir as suas condutas e a criação de seus hábitos. 

Embora o hábito preceda a escolha, essa “[...] pode impor-se quer para resolver 

discordâncias quer por comparação dos seus próprios meios com outros” (WALLON 

1980, p. 167). 

Nessas últimas elucidações encontra-se uma possível explicação para o fato 

de o gestor do processo ter esperado que manifestações de oposição e/ou resistência 

surgissem, o que tornaria sua dinâmica interna não linear e isenta de conflitos. Assim 

sendo, não se pode esperar que um processo de mudança curricular aconteça 

exatamente como foi planejado. 

Por mais que a alta gestão de uma IESP estabeleça caminhos, limites e 

possibilidades para esse tipo de processo, os sujeitos incumbidos de operacionalizar e de 

descrever em detalhes a nova proposta curricular não recebem as diretrizes de maneira 

passiva e, tampouco, a deixam de permeá-las com suas concepções e seus referenciais, 

seja de forma velada ou não. 
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Em outras palavras, está sendo defendida uma concepção de sujeito 

[...] ativo frente aos processos sociais e ao próprio processo de 

constituição enquanto sujeito, encontrando limites e possibilidades em 

fatores internos – organismo – e externos – a cultura. A sua constituição 

ocorre especificamente na relação que estabelece com outros 

exemplares de sua espécie, imerso em um “caldo” cultural produzido 

historicamente. 

A abordagem proposta não separa o sujeito da sociedade, mas aponta 

os dois como mutuamente constituintes e que as mudanças que ocorrem 

com um deles implica em mudanças no outro (SANTOS, 2011, p. 8, grifo 

do autor). 

Nesta perspectiva, a interação do sujeito com o meio é mediada por outros 

sujeitos representantes da cultura, o que coloca o desenvolvimento como resultante, em 

última instância, das diversas interações do eu com o outro. Essas interações, mantidas 

nos variados meios pelos quais transita, coloca o conceito outro como uma generalização 

que se refere aos vários outros – sujeitos – com os quais o eu se relaciona ao longo de 

sua existência (WALLON, 2007).  

A relação entre o eu e o outro vivida no cotidiano é permeada por movimentos 

de imitação, sedução – assimilação do outro – e oposição – expulsão do outro 

(MAHONEY, 2003). Essa relação passa a constituir o mundo psíquico do indivíduo ao ser 

incorporada e internalizada no decorrer de seu processo de desenvolvimento (GULASSA, 

2004). Com isso, reforçam-se as ideias de as dinâmicas do processo estudado não 

poderem ocorrer de forma linear, isentas de conflitos e/ou exatamente da maneira como 

foi planejado.  

Pelos movimentos que envolvem o eu, o outro internalizado  

[...] contém e sintetiza o contexto cultural e simbólico presente no meio, 

trazendo deste, por um lado, as referências, alimento cultural 

fundamental, e por outro as regras e imposições sociais, que vêm a ser 

contraponto da singularidade e da autonomia do eu (GULASSA, 2004, p. 

96). 

Ao mesmo tempo, é estabelecida a parceria de complementaridade e mantida 

uma luta de oposição e diferenciação entre o eu e o outro, o que parece se apresentar 

como a primeira e maior contradição humana. A sobrevivência e a evolução do eu 
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depende da relação que este estabelece com o outro, mas sua constituição enquanto 

sujeito e a construção de sua identidade ocorre na medida em que consegue se opor e 

libertar do outro. Essa interação conflituosa com o outro leva o indivíduo a se desenvolver 

em todas as suas dimensões (GULASSA, 2004). 

A diferenciação acontece no movimento que vai do sincretismo à 

diferenciação, sendo esses dois limites hipotéticos, tendo em vista que o sincretismo e a 

diferenciação absolutos não são entendidos como possíveis. O sincretismo reflete-se no 

estado de imperícia – falta de coordenação para realizar determinada ação – e a 

diferenciação no estabelecimento de limites existenciais de determinada coisa em 

comparação às demais (WALLON, 2007). 

Esse movimento que vai do sincretismo à diferenciação é próprio do 

desenvolvimento humano e das demais interações do indivíduo com o mundo interior e 

exterior, envolvendo as dimensões afetiva, cognitiva e motora e as possíveis articulações 

entre elas (MAHONEY, 2003). Esse movimento é recorrente ao longo da vida, sendo 

desencadeado pelas dissonâncias existentes entre os referenciais do indivíduo e as 

novas informações ou experiências vivenciadas. 

Nesse âmbito das discussões, vale resgatar a falta de perícia manifestada 

pelo Coordenador B diante das atividades que lhe demandaram conhecimentos sobre a 

formação pedagógica de professores especialistas e de professores de sua área de 

conhecimento. Essa imperícia fez com que ele, segundo seu próprio relato, transferisse 

suas responsabilidades enquanto gestor de curso para parte dos membros do colegiado 

do curso por ele coordenado, que teriam domínio sobre os conhecimentos pedagógicos 

necessários à formação dos licenciados em sua área. 

No referencial teórico adotado, o conceito socius é empregado para se fazer 

referência ao outro íntimo e internalizado, eterno parceiro do eu na vida psíquica 

(WALLON, 1980).  O socius exerce importante papel na vida cotidiana do indivíduo, na 

medida em que serve de referência, de intermediador e de elemento auxiliar nas 

experiências e nas relações vividas com o mundo exterior, isso por representar no 

indivíduo as “[...] experiências e valores culturais e simbólicos do meio” (GULASSA, 2004, 

p. 97). Como o socius do referido entrevistado não possuía referenciais que lhe o 

auxiliasse na tarefa a ser desempenhada, ele buscou interlocutores e subsídios no meio 

social circundante.  

Vale ressaltar que o vínculo estabelecido entre o indivíduo e o socius não é 

de submissão e dependência plena. Isso se dá porque 
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[...] o eu conquista sua individualização e sua autonomia quando rompe 

com as imposições do socius, transcendendo-o na busca de sua 

realização pessoal e da criação de si como algo novo. A criação e a 

autonomia são, portanto, resultados da crise e do rompimento, para o 

indivíduo atingir sua individualização e sua realização (GULASSA, 2004, 

p. 97, grifo nosso). 

Na vida cotidiana do indivíduo, embora o socius seja normalmente reduzido, 

inaparente e contido, como se estivesse sendo 

[...] negado pela vontade de dominação e de integridade completa que 

acompanha o eu [...], toda a deliberação, toda a indecisão é um diálogo 

às vezes mais ou menos explícito entre o eu e um objetante. Nos 

momentos de incerteza, nas circunstâncias graves que empenham de 

maneira urgente a responsabilidade, o diálogo pode ser já não íntimo, 

mas falado, há pessoas que fazem perguntas e respondem a si próprias 

como uma animação ou mesmo uma agressividade crescente 

(WALLON, 1980, p. 159). 

Esse diálogo entre o eu e o socius apareceu mais claramente na entrevista do 

Coordenador C, sendo o socius o detentor das percepções sobre o processo estudado 

obtidas na época em que a experiência foi vivenciada. Desse diálogo do pesquisado com 

seu socius emergiu uma nova percepção sobre o mesmo fenômeno, à medida que as 

percepções obtidas na época contradiziam as conclusões que surgiam da comparação 

feitas pelo entrevistado entre o processo estudado e o posterior a esse, vivenciado por 

ele na mesma IESP. 

Parece ser possível afirmar que ao passar do tempo e dos incontáveis 

diálogos estabelecidos, o socius acaba contribuindo para que o eu construa tantos 

argumentos e referências, obtidos nos seus processos de significação e ressignificação, 

que acabam por torná-lo, de certa forma, mais resistente diante dos novos referenciais e 

ideais com os quais tenha de lidar e/ou compartilhar. 

Essa resistência ocorre ao se considerar que a relação do eu com o mundo 

envolve movimentos de oposição, além de imitação e de sedução. Contudo, se por um 

lado o socius é objeto de oposição, por outro é aliado do eu, auxiliando o indivíduo a 

atuar em movimentos de resistência, na medida em que esse faz uso dos argumentos e 

referenciais fornecidos pelo socius.  

Com isso, um processo como o estudado deve prever espaços de discussão 

que favoreçam a ressignificação de concepções, caso contrário os sujeitos envolvidos 
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tendem a permanecer em seus referenciais habituais, dificultando que os novos 

referenciais introduzidos pelo processo de mudança curricular efetivem-se nas atividades 

educacionais desenvolvidas nos processos formativos por ele abarcados. 

No âmbito das relações estabelecidas em processos de construção de 

propostas formativas, as informações e os referenciais culturais e teóricos socializados 

podem vir a fazer parte do socius de cada indivíduo que atue nesse tipo de processo, 

corroborando ou modificando os referenciais individuais a serem utilizados em momentos 

de tomada de decisão ou de resolução de problemas concretos. Como acabou 

acontecendo com os sujeitos pesquisados no que se refere à formação pedagógica de 

professores especialistas e à gestão de processos de mudança curricular. 

Também nesse âmbito, a oposição, a expulsão do outro, acaba por 

impulsionar o indivíduo a atuar como elemento de resistência, vivendo mais uma de suas 

contradições. Essa contradição decorre do fato de o sujeito ter de ceder diante das 

necessidades e dos ditames do grupo responsável por discutir e sistematizar os novos 

referenciais institucionais para poder favorecer seu funcionamento, ser aceito pelos 

demais integrantes do grupo e poder efetivamente integrá-lo. Assim sendo, um sujeito 

que participe de determinado processo de mudança curricular, dependendo de como o 

encare, pode opor-se ou reafirmar os novos referenciais definidos pelo grupo. 

Embora possa parecer redundante dizer, os aspectos do desenvolvimento 

humano, das interações sociais e do papel dessas na constituição do sujeito, descritos 

até esse ponto do texto, são próprios dos indivíduos que participam de processos de 

construção coletiva como o estudado nessa pesquisa. Com isso, todos os indivíduos 

envolvidos no processo de definição de referenciais institucionais sobre formação de 

professores especialistas estudado se encontram em processo de desenvolvimento, 

tendo a possibilidade de aprimorarem seus domínios funcionais afetivo, cognitivo, motor e 

pessoa. 

Os envolvidos nesse processo também têm a possibilidade de apreender 

novos referenciais, condutas e hábitos na interação com outros indivíduos no decorrer da 

realização de tarefas comuns, como as tarefas inerentes aos processos de construção 

coletiva, como o processo de mudança curricular estudado. Isso ocorre à medida que 

seus socius forem se modificando nos movimentos de assimilação e de expulsão do 

outro e ao se confrontarem com referenciais, condutas e hábitos divergentes e 

conflitantes aos seus. 

Ainda vale acrescentar que todas as etapas do processo de definição e de 

implementação de novos referenciais institucionais contam com a colaboração e, ao 
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mesmo tempo, com a resistência dos sujeitos envolvidos, podendo esse tipo de 

movimento apresentar duração muito variável, em decorrência de fatores inerentes ao 

indivíduo e/ou ao funcionamento do grupo. Entre esses aspectos, têm-se a própria forma 

como a sua gestão e as atividades comuns são realizadas e os objetivos a serem 

atingidos pelo grupo. 

Contudo, dadas as características do grupo e as forças atuantes no meio, os 

integrantes de grupos constituídos com esse tipo de tarefa comum acabam por ceder e 

assumir referenciais comuns para viabilizarem a obtenção de bons resultados na tarefa 

assumida, sem que isso implique em reais mudanças de concepções e de ações para 

além da sua atuação no grupo. 

Ressalta-se que essas concessões podem ser de natureza temporária, 

podendo ou não virem a convencer os integrantes do grupo resistentes aos referenciais 

comuns assumidos e os levarem a deles se apropriar. Com isso, os impasses 

decorrentes dos movimentos de resistência, aparentemente resolvidos, podem 

reaparecer em outros momentos ou etapas dos processos de mudança curricular. 

Daí surgiu a demanda de buscar identificar nas entrevistas realizadas se 

realmente ocorreram mudanças de discurso e de prática por parte dos pesquisados ou se 

ainda existiam contradições na forma de articular determinadas concepções. Isso acabou 

acontecendo com o Coordenador A, que apresentou mudanças em sua própria prática 

como docente, mas ainda acreditava ser viável oferecer a formação pedagógica como um 

“apêndice” da formação do bacharel, mesmo sem que o interesse do graduando fosse a 

formação como licenciado. 

Ainda parece obter-se dessas argumentações, sobre as concessões do 

sujeito diante dos interesses comuns do grupo, uma possibilidade de se fundamentar a 

preocupação de que fossem favorecidas ressignificações de concepções nos envolvidos 

com o processo. Isso ao se considerar que mudanças de concepções envolvem 

mudanças de crenças, valores, motivos e finalidades, entre outros elementos 

constituintes das concepções. 

Apresentada a complexa dinâmica inerente ao processo de constituição do 

sujeito – seu desenvolvimento – e a importância do outro nesse processo, faz-se 

imprescindível destacar que a relação entre o eu e o outro não se estabelece no “nada”, 

mas em grupos e meios sociais que possuem características e dinâmicas próprias de 

funcionamento e que põem limites e possibilidades ao desenvolvimento humano e às 

interações entre indivíduos.  

Nessa direção, acredita-se importante elucidar o que se entende por grupo e 
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meio, além de alguns de seus elementos estruturais e funcionais, que subsidiaram as 

escolhas de gestão do processo de definição de referenciais institucionais estudado 

nesta pesquisa e a análise de dados obtidos com a análise documental e com a análise 

das entrevistas. Essas elucidações são apresentadas no tópico seguinte. 

4. 4. Meio e grupo: lócus da mudança curricular 

A construção de um currículo supõe ainda que professores e 

especialistas saiam um pouco de dentro da universidade, para 

considerar o que está acontecendo na sociedade, as mudanças que 

estão se operando, as necessidades atuais da população, o mercado de 

trabalho e as novas exigências das carreiras profissionais, bem como as 

representações e os contatos com a realidade (MASETTO, 2011, p. 4). 

Essa citação inicial anuncia a necessidade de se estabelecer no processo de 

construção de um currículo, como o existente no processo estudado, interlocuções como 

meios externos à IES, inclusive quando se trata de uma instituição de natureza privada, 

que apresentam demandas concretas a serem nele abarcadas. 

Com isso, evidencia-se a existência de estreitas relações, inclusive de 

interdependência, entre os meios intra e extrainstitucionais. Isso é afirmado porque a 

formação obtida no Ensino Superior pode concorrer para um melhor desempenho de 

papeis na sociedade e a essa pode oferecer indicativos do que seria necessário na 

formação dos indivíduos nesse nível de ensino. 

Todavia, pelas argumentações apresentadas anteriormente, não se pode 

abordar o conceito meio desvinculado do conceito grupo. Considera-se isso porque as 

condições concretas dos meios se dão por intermédio de demandas e de características 

de grupos neles atuantes. 

Pelo referencial teórico adotado, meios e grupos são construtos teóricos 

distintos, apesar de conexos entre si e de poderem, até mesmo, coincidir ou sobreporem-

se. Nesta relação, o meio é “[...] o conjunto mais ou menos duradouro das circunstâncias 

onde se desenrolam existências individuais”, se estabelecem relações interindividuais e 
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se reúnem um ou mais grupos de indivíduos (WALLON, 1980, p. 165). 

Nesta perspectiva, acredita-se possível afirmar “[...] que as demandas do 

meio institucional afetam o meio curso, que por sua vez afetam o meio sala de aula, 

tendo em vista que esses meios estão interligados”, possibilitando o encontro e a 

interação entre os indivíduos neles atuantes (SANTOS, 2007, p. 197). 

Na mesma medida, o meio institucional é afetado pelos meios bairro, cidade, 

estado, região, país etc., considerando-se que as configurações de cada um deles 

mantêm inter-relação entre si e com o meio institucional, como no caso da Instituição de 

Ensino Superior Privada estudada. 

Nessa direção, com os dados produzidos, identificaram-se as inter-relações 

intramuros entre os meios relativos à Entidade Mantenedora, à Reitoria, aos 

coordenadores de curso de Licenciatura, aos colegiados dos cursos de Licenciatura e à 

Secretaria Geral; e as inter-relações extramuros entre os meios relativos aos órgãos 

oficiais e à comunidade acadêmica produtora dos referenciais teóricos subsidiários do 

processo estudado. 

Contudo, essa rede de influências não está circunscrita ao âmbito 

institucional, ao se considerar que seus processos de construção e de reformulação de 

propostas formativas recebem influências de meios externos à IES, sejam eles os oficiais, 

os acadêmicos, os sociais mais amplos e os da Educação Básica, entre outros 

(SANTOS, 2007). 

Em decorrência disso “[...] as transformações dos referenciais formativos de 

um curso se dão por intermédio dos atores que atuam nelas” (SANTOS, 2007, p. 193), 

fazendo-se necessário explicitar como as transformações ocorrem sob a perspectiva das 

interações mantidas em um segmento da Instituição de Ensino Superior (IES), e desse 

com outros segmentos internos e externos a ela (SANTOS, 2007). 

No caso do processo estudado, existiam demandas internas da IES, oriundas 

da entidade mantenedora, da alta gestão IES, dos colegiados de curso e da comunidade 

acadêmica em geral; e demandas externas a ela, vindas dos órgãos oficiais, do mercado 

de trabalho, das necessidades sociais existentes e emergente, entre outras origens. 

 Os meios comportam condições físicas e naturais que são transformados 

pela técnica e pelos costumes do grupo ou dos grupos humanos atuantes nele, sendo 

essas condições nem sempre as mais importantes. “O que importa então, sobretudo, é a 

semelhança dos interesses, das obrigações, dos costumes”, mais especificamente o que 

caracteriza os aspectos funcionais dos meios (WALLON, 1980, p. 166).  
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No âmbito da definição de meio, entende-se importante destacar que os 

meios “[...] são estruturas fechadas que se relacionam entre si” (GULASSA, 2004, p. 99), 

que podem conter diferentes grupos, e “[...] podem ou não estar contidos em um meio 

delimitado por características correlatas mais abrangentes” (SANTOS, 2007, p. 196). 

Ainda vale destacar que, embora dois meios possam ser da mesma natureza, suas 

configurações, organizações e funcionamento podem ser muito diferentes (WALLON, 

1980). 

Nessa perspectiva, uma Instituição de Ensino Superior Privada pode se 

configurar “[...] em um meio que contém dentro de sua estrutura o meio sala de aula, o 

meio curso, o meio dos coordenadores de curso etc., com os quais compartilha parte de 

seu conjunto de circunstâncias” (SANTOS, 2007, p. 196). 

Faz-se importante acrescentar que a transformação dos meios depende, 

entre outros elementos, da ressignificação das concepções e das mudanças de atitude 

de seus componentes humanos. Essa afirmação se deve ao entendimento de que “[...] os 

meios são constituídos pelas circunstâncias externas a eles, pelos indivíduos que os 

compõem, pela forma com que os seus integrantes se relacionam e pelas mudanças das 

condições que esses são capazes de gerar [...]” (SANTOS, 2007, p. 197). 

No que se refere ao processo estudado, pelos dados obtidos, parece que 

esse foi o caminho percorrido: mudar o meio institucional por intermédio dos indivíduos 

que o compunham, a partir das discussões em grupo sobre as possibilidades reais 

existentes para se promover as mudanças curriculares. 

Ainda, parece ser possível afirmar que um determinado meio, ao ter seus 

aspectos físicos, naturais e funcionais alterados em curtos intervalos de tempo, pode 

gerar problemas para o funcionamento e para a produção dos grupos que acolhe, tendo-

se em vista a definição de meio como um conjunto mais ou menos duradouro de 

circunstâncias que impõe limites e possibilidades para os grupos nele inseridos. 

Pela perspectiva psicológica, conforme já abordado, esses problemas podem 

ocorrer pelo fato de os indivíduos, que atuam em meios com esse tipo de dinâmica, não 

terem tempo de compreender, apropriar-se e operacionalizar as propostas das mudanças 

implementadas. Isso ao se considerar que, a depender do nível de complexidade que 

envolve as mudanças implementadas, o processo de diferenciação do indivíduo pode não 

atingir a condição suficiente para superar seu estado de imperícia. 

No contexto educacional, pesquisas mostram que 
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[...] mesmo os melhores entre os melhores professores precisam de 

tempo para tomarem consciência das novas exigências das reformas, 

para compreenderem o que elas significam e para interpretarem as 

implicações na sua prática. Necessitam de tempo, também, para 

observarem exemplos bem sucedidos de outras pessoas a traduzirem as 

reformas em atos, para aprenderem com os formadores que os possam 

ajudar a desenvolver essas práticas e para praticarem repetidamente as 

mudanças até se sentirem confiantes na sua utilização (HARGREAVES; 

FINK, p. 71). 

Assim sendo, não se pode esperar que o tipo de processo como o estudado 

seja finalizado em um curto intervalo de tempo, dada a complexidade que envolve os 

processos de construção coletiva, inerente aos aspectos do funcionamento de grupo, 

acerca de referenciais institucionais e propostas formativas, como os que versam sobre a 

formação pedagógica de professores especialistas. 

A necessidade de tempo para que as construções coletivas ocorram se torna 

ainda mais importante quando demandarem ampla e profunda negociação de 

significados e ressignificações de concepções dos envolvidos nas discussões. Isso 

porque as ressignificações de concepções não são fenômenos instantâneos e de fácil 

realização. 

Em relação ao processo estudado, embora tenham sido criados espaços de 

ressignificação de concepções, o tempo para que elas ocorressem, com exceção do que 

se caracterizou no curso de especialização em Docência no Ensino Superior, parece ter 

sido um tanto curto diante do volume de temáticas, documentos e referenciais teóricos 

discutidos. 

Apesar de ressignificações terem ocorrido, elas poderiam ser mais fecundas e 

consolidadas se a duração das etapas destinadas a cada eixo temático tivesse sido 

maior. Essa questão foi, de certa forma, levantada pelo Coordenador C e pelo 

Coordenador B, quando indicaram que o tempo foi aquém do necessário para se 

aprofundar as discussões realizadas, tanto no GTL quanto em seus colegiados de curso. 

No tocante à constituição do sujeito, vale acrescentar que os indivíduos 

participam de vários meios, que podem ou não estar inter-relacionados, e que os vários 

meios se misturam dentro de cada indivíduo, sejam eles sobrepostos, complementares, 

concordantes ou conflitantes (WALLON, 1980). 

A interação do indivíduo com os diversos meios, com suas peculiaridades 

físicas, naturais e/ou funcionais, conforme já abordado, pode exigir-lhe escolhas para 

resolver os conflitos e/ou promover as mudanças de hábitos necessárias para responder 
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a novas demandas e necessidades (WALLON, 1980). Seriam exatamente esses “[...] 

momentos de crise e de rompimento que possibilitam a criação de novas formas de ser” 

(GULASSA, 2004, p. 100). Seriam essas novas formas de ser que possibilitariam novas 

configurações aos meios existente na IESP. 

Sobre isso, a fala do Coordenador B anunciou terem sido assumidas novas 

dinâmicas de discussão e de produção coletiva em diversos segmentos da IESP 

estudada, decorrentes das experiências proporcionadas pelo processo de mudança 

curricular estudado, ao dizer que: 

“[...] até um projeto que entrou agora, por exemplo, mudando o foco para 

a matriz da saúde, que é um referencial mais presente que eu tenho, eu 

acho que é fruto daquela construção coletiva, daquelas diretrizes que 

foram trabalhadas, do conhecimento, do aprendizado daquele processo, 

eles conseguiram construir um projeto que foi aprovado no Ministério da 

Saúde e isso é de âmbito nacional, uma coisa importante” (Coordenador 

B) 

A informação sobre a necessidade de escolhas do indivíduo para resolver 

conflitos de referenciais corrobora a abordagem não determinista sobre a influência do 

meio social sobre a constituição do sujeito, mesmo sendo o meio o detentor dos 

referenciais culturais que são incorporados ao rol de condutas e hábitos do sujeito. 

Contudo, por sua íntima relação com o meio, o indivíduo só pode ser conhecido e 

analisado “[...] à luz de seu contexto, ou seja, de suas relações e mútuas influências com 

o meio” (GULASSA, 2004, p. 100). 

As experiências vivenciadas pelos indivíduos fora de um meio acabam por se 

refletir na sua atuação e no seu desempenho fora dele. Assim sendo, os resultados 

obtidos por um determinado grupo dependem, dentre outras coisas, de experiências 

vivenciadas pelos seus integrantes em outros meios diferentes do que os acolhem para a 

realização de uma tarefa comum (SANTOS, 2007). Isso se evidenciou na fala dos 

entrevistados quando apontaram sua atuação em outros meios, como órgãos de classe e 

acadêmicos, sobretudo no relato dos Coordenadores A e C. 

A título de síntese, destacando alguns de seus aspectos, pode-se dizer que o 

meio é o 

[...] contexto no qual as relações humanas acontecem, que pode ou não 

estar ligado a um mesmo espaço físico [, como o caso dos meios virtuais 
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de interação]. E, esse contexto é estruturado a partir das peculiaridades 

geradas pelas relações interpessoais estabelecidas entre os sujeitos 

inseridos nele e das dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas, 

entre outros fatores, que exercem influência sobre o meio (SANTOS, 

2007, p. 196) 

Conforme já ressaltado, no âmbito desta pesquisa, é inviável tratar de meio 

sem abordar o construto teórico grupo, sendo indispensável apontar características que 

possibilitem o estabelecimento de diferenciação desse em relação ao construto meio. 

Faz-se essa afirmação porque, conforme já anunciado, grupo e meio são conceitos 

distintos que mantêm estreita relação entre si, o que pode gerar dificuldade em 

diferenciá-los. 

Assim como os meios não têm aspectos físicos, naturais e funcionais 

universais, os grupos não podem ser definidos no abstrato, as suas existências reduzidas 

a princípios formais e as suas estruturas explicadas por um esquema universal. Ainda, 

nem todos os ajuntamentos de indivíduos se constituem em um grupo. 

Para diferenciar um grupo de outros tipos de encontros entre indivíduos, 

podem ser apontados três critérios: a existência de tarefa comum, a interdependência 

funcional entre seus membros e o estabelecimento de interação psicológica. Esses 

critérios permitem marcar a diferença entre os encontros com poucas finalidades 

identificáveis e não estruturados – multidão –, os com intenção definida e não 

estruturados – reunião – e os encontros que assumem a forma de um grupo, segundo os 

três critérios apontados (CASTELLAN, 1987). 

Dessa forma, os indivíduos colocados juntos formam um grupo na medida em 

que aceitam uma tarefa comum, tornando-os interdependentes e fazendo-os interagir 

para a realização da tarefa (CASTELLAN, 1987). É no grupo que “[...] efetivamente 

acontece a construção do individual e do coletivo, onde se desenvolvem as 

personalidades, onde cada um descobre qual é o seu lugar no conjunto e onde se 

vivencia[m] e se recria[m] a cultura, os ritos, os mitos, as tradições etc.” (GULASSA, 

2004, p. 101). 

Em processos de mudança curricular, como o estudado por essa pesquisa, 

há necessidade de se constituírem grupo ou grupos para se instituir uma dinâmica de 

construção coletiva, sob uma perspectiva participativa. Isso ao se considerar a 

necessidade os três critérios apontados para caracterizar um grupo e que uma multidão 

ou reunião não apresentam as condições básicas necessárias para o desenvolvimento de 

tarefas de forma colaborativa e participativa, resultantes da construção coletiva. 
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No processo estudado, pelas intencionalidades apuradas na análise 

documental e pelo relato dos sujeitos pesquisados sobre como ele teria ocorrido, 

entende-se que os ajuntamentos de indivíduos provocados no âmbito da IESP tenham 

conseguido assumir a configuração de grupo. 

Da mesma forma como ocorre com os meios, os grupos podem coexistir e 

terem ou não membros em comum nas suas composições. Com isso, grupos podem ser 

constituídos em um mesmo meio para realizarem tarefas equivalentes, complementares 

ou diferentes, a depender das demandas e intencionalidades presentes nesse meio. 

Ainda, podem existir grupos que são abarcados por um grupo maior e mais abrangente, 

sendo possível que existam desdobramentos das discussões e das deliberações de um 

grupo sobre as tarefas a serem realizadas pelo outro. 

Essa última configuração é entendida como equivalente aos Grupos de 

Trabalho constituídos em IESP a partir de um grupo maior, como os compostos por 

coordenadores de curso de graduação de determinada área do conhecimento, com seus 

membros selecionados do grupo composto por todos os coordenadores de curso de 

graduação da instituição. Isso se concretizou no processo estudado com a composição 

de um Grupo de Trabalho das Licenciaturas envolvendo parte dos coordenadores desses 

cursos, a partir do Grupo maior formado por todos os coordenadores dos cursos de 

Licenciatura, tendo ocorrido desdobramentos das discussões e das deliberações do 

primeiro sobre as tarefas do segundo. 

Para a realização das tarefas comuns aceitas, o grupo precisa estabelecer 

objetivos claramente definidos, entendidos e compartilhados para que possam direcionar 

a atuação e as ações de cada um de seus membros. Isso se torna importante porque, 

[...] sejam temporários ou duradouros, todos os grupos têm objetivos 

determinados e a sua composição depende desses mesmos objetivos; 

do mesmo modo, a repartição dos cargos rege entre eles as relações 

dos membros e, se necessário, a sua hierarquia. Pode haver postos de 

iniciativa, de comando, de sustento, de submissão, de oposição crítica, 

na repartição dos quais se podem jogar relações interindividuais de 

caráter, não menos que as circunstâncias. Mas não parece haver chefes 

natos. Pelo contrário, a autoridade exercida por si própria e sem 

consideração pelos objetivos a atingir é uma causa de conflitos e de 

ruptura no interior do grupo (WALLON, 1980, p. 172). 

Sobre o que caracteriza o grupo, entende-se importante acrescentar aspectos 

relativos à relação membro-grupo: 
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A armadura de um grupo não é a soma de relações interindividuais. Se 

existe, é certamente devido à presença dos seus membros e àquilo que 

eles dão de si próprios. Dependeria então do que eles são e do que 

fazem, mas ele impõe-lhes em contrapartida as suas exigências. Dá 

novas formas e objetivos particulares à sua atividade. A decisão não é a 

resultante de escolhas ou de atrações puramente individuais, obedece a 

certos imperativos que dependem das tarefas, dos usos ou dos ritos do 

grupo. (WALLON, 1980, p. 177) 

Nessa complexa dinâmica, os indivíduos que integram um grupo se afetam 

mutuamente e as interações interindividuais mantidas compreendem os domínios 

funcionais afetivo, cognitivo, motor e pessoa constituintes de cada um dos membros do 

grupo (WALLON, 1980, 2007).  

No processo em análise, sobre os objetivos claramente definidos, entende-se 

que os principais balizadores das mudanças foram definidos por instâncias superiores – 

outro grupo –, cabendo ao Grupo de Trabalho das Licenciaturas a definição das 

estratégias e dos referenciais para que pudessem atingi-los, além de alguns outros 

objetivos complementares e mais pontuais, necessários para delimitar e refinar a escolha 

dos caminhos para o desenvolvimento das tarefas comuns. 

Ao mesmo tempo em que os membros do grupo se afetam mutuamente, suas 

“[...] tendências individuais cedem diante dos ditames anunciados pelo grupo, diante dos 

quais o indivíduo deve submeter-se para que possa, efetivamente, integrá-lo, chegando a 

contrariar seus próprios anseios e desejos” (SANTOS, 2007, p. 203). Ainda, “[...] a 

constância dos hábitos do grupo pode levar seus membros a incorporá-los e a modificar 

suas concepções” (SANTOS, 2007, p. 203). 

Esse aspecto da relação do indivíduo com o grupo pode ser explicado pela 

natureza essencialmente social dos seres humanos, ao passo que os impulsiona a obter 

a aceitação do outro. Para obtê-la, o indivíduo acaba por reduzir sua espontaneidade e 

sua subjetividade inicial diante das exigências do grupo (WALLON, 1980; 2007). 

As concessões do indivíduo diante do grupo não são feitas de maneira 

harmônica e sem conflitos. De fato, dada a diversidade de sujeitos que integram um 

grupo, não é possível concebê-lo “[...] sem que sua dinâmica apresente a existência de 

ideias divergentes e conflitantes, ao se considerar que cada indivíduo traz consigo sua 

subjetividade, construída historicamente” (SANTOS, 2007, p. 203). 

Tanto a questão do ceder diante dos ditames do grupo quanto a da 

incorporação de hábitos e mudanças de concepções acabou ocorrendo na dinâmica 

interna do grupo, ou dela decorrente. Sobre as concessões de cada membro diante dos 
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interesses comuns, embora tenha ocorrido, isso não parece ter sido algo fácil, como se 

apurou na seguinte fala do Coordenador B: 

Eu percebi que alguns cursos acham que o deles precisa mais, ou 

precisa menos, não houve muita abertura, assim, o ceder, essa foi a 

grande questão em que eu senti dificuldade. Por exemplo, no meu curso 

tenho três grandes áreas que eu preciso fazer caber num tempo muito 

curto. Então eu sinto que deveria ter mais coisas – mas em prol de um 

grupo, uma coletividade, você tem que abrir mão e trabalhar melhor. 

Quando eu participei, eu senti muita dificuldade nessa questão do 

“ceder”, ceder em prol de uma coletividade, de uma proposta única que 

se tinha pensado, isso foi o mais difícil pra mim (Coordenador B). 

Contudo, essa dificuldade não foi apontada como tendo sido gerada pelas 

diferentes instâncias de gestão vinculadas ao processo, tendo-se em vista o seguinte 

excerto da entrevista do mesmo sujeito pesquisado: 

Não foi por parte da gestão superior, por exemplo, vice-reitoria, reitores, 

não é esse processo. Eu acho que as dificuldades estão em abrir mão 

dos participantes, a resistência à mudança, o trabalho, está muito bom 

assim então porque mexer? Por incrível que pareça foi o primeiro 

processo em que não teve um entrave superior, nem de custos e nem de 

nada. O entrave mesmo estava nos participantes, era uma coisa muito 

fechada, muito com a visão centrada no umbigo. Esse foi o ponto mais 

difícil que eu vi (Coordenador B). 

Diante do exposto, faz-se mister destacar que as divergências e os conflitos 

não se configuram como um problema para a realização das tarefas do grupo, desde que 

sua liderança seja capaz de administrá-los de maneira a potencializar as interações 

favoráveis à realização da tarefa comum do grupo (SANTOS, 2007). Por outro lado, se 

divergências e os conflitos não forem bem administrados, o clima interno do grupo pode 

se tornar insustentável. 

Caso isso ocorra, a emoção, que tem a função de agregar os indivíduos, 

devido ao seu poder contagioso, pode exercer função contrária e levar os membros do 

grupo a se afastarem. Esse afastamento entre os membros pode, inclusive, fazer com 

que o grupo seja extinto. 

Daí a importância da atuação da liderança do grupo na manutenção da 

integridade do grupo diante das divergências e dos conflitos existentes. No âmbito das 
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organizações, a liderança é exercida por um sujeito, ou um pequeno grupo de sujeitos, 

incumbido pela gestão das atividades do grupo, com sua designação feita pelo próprio 

grupo ou por instâncias externas a ele. 

Pelo apurado no decorrer da pesquisa, as divergências e os conflitos surgidos 

no desenvolvimento do processo estudado foram administrados de maneira fazer com 

que o grupo não se desagregasse. Isso é deduzido porque os entrevistados se sentiram 

e como coprodutores das DIFPIPE e incomodados com o seu descarte no processo de 

mudança curricular de abrangência institucional subsequente. 

Importante ressaltar que, dentro das IES, 

[...] a forma de constituição e de organização do grupo de professores 

pode levar o corpo docente a alcançar um posicionamento mais 

consistente e coerente, alicerçado em referenciais próprios, diante das 

demandas que surgem dos meios nos quais atuem, minimizando os 

efeitos prejudiciais à sua integridade organizacional. 

A preocupação com a consolidação do grupo se deve ao fato de [...] os 

meios exercem influência mais forte do que os grupos, e suas influências 

podem desencadear reações no grupo. Contudo, quanto mais 

organizadas forem as condutas do grupo, menos diretos serão os efeitos 

das influências do meio sobre ele (SANTOS, 2007, p. 204-205). 

Essa ideia se evidencia no relato do Coordenador C, quando disse: 

Então, por exemplo, Didática é comum, mas cada um fazia do seu jeito, 

o processo exigiu a formação de uma comissão para discutir o objetivo e 

o conteúdo curricular da disciplina, porque ela envolvia e costurava 

várias disciplinas em comum. Isso foi fantástico, porque obrigou a gente 

a debater problemas que passavam a anos-luz, então nisso teve 

mudança, né. A Didática, a Estrutura do Funcionamento da Educação, a 

gente mudou o conteúdo, aquelas coisas que são comuns na área de 

professor, elas passaram por uma discussão coletiva, e isso foi uma liga 

que não existia e permaneceu. Tem um coletivo, tem uma memória aí 

que está se mantendo desse processo que, como eu falei, se você faz 

uma discussão real e verdadeira, ele continua, se você impõe de 

maneira burocrática, ele também vai, mas ele acaba rapidinho porque o 

professor só faz porque tem que fazer e não porque se envolveu e 

aquilo, porque não é dele também. Tem vários professores que foram 

para outro curso, mas eles estão em volta daquela disciplina e aquela 

disciplina é dele, ele ajudou a construir, ele colocou um parágrafo, ele 

colocou um conteúdo programático que não estava. Esse debate envolve 

e compromete a pessoa. Isso foi muito legal porque no nosso curso 

fizemos isso em disciplina por disciplina depois e nunca havíamos feito 

isso. Ficamos dias e dias debatendo, porque foi uma decorrência, o 
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processo ele foi se espraiando, não sei se em outros cursos aconteceu 

isso, mas no nosso curso, por exemplo, ele se espraiou para discutir item 

por item coletivamente, nunca tinha feito isso (Coordenador C). 

A forma como a liderança é exercida interfere diretamente no atendimento 

dos objetivos e na realização das tarefas comuns do grupo. Isso porque cabe ao líder 

fornecer a organização dos aspectos estruturais e funcionais do meio e o 

estabelecimento de relações interindividuais necessárias à dinâmica interna do grupo, 

dentre outras atribuições que lhe cabem. 

Esse aspecto do processo estudado foi retratado pelos pesquisados como 

tendo sido um elemento favorecedor do seu desenvolvimento, devido a atuação do seu 

gestor na organização das condições para que as tarefas comuns fossem realizadas e no 

provimento de subsídios teóricos e documentais ao longo das discussões e das 

deliberações do GTL. 

Ainda, no âmbito dos processos de mudança curricular, como o abordado por 

esta pesquisa, “[...] espera-se que o líder seja capaz de perceber aqueles elementos 

pelos quais a cultura organizacional revela-se como disfuncional para a sobrevivência da 

organização” (BRITO, 2008, p. 3). Em outras, identificar aquilo da cultura institucional que 

merece atenção e ações na direção de se promover mudanças de concepções e de 

práticas no cotidiano da Instituição, área formativa ou curso de graduação. 

Sobre a atuação do gestor do processo em questão, o Coordenador B disse 

que: 

A facilidade é pelo próprio conhecimento de quem estava organizando, 

no caso, não sei se posso falar, foi muito facilitado. A grande visão que 

você tem da ligação de tudo, o domínio, isso vai para cá, isso vai para 

direita e isso vai para esquerda. Isso se torna muito mais fácil, mas se 

não tivesse esse domínio de toda essa estrutura eu acho que a gente 

estaria quebrando a cabeça até hoje, eu falo por mim, já ia ser mais 

difícil porque não é fácil colocar quatro, cinco áreas diferentes de cursos 

e você fazê-las conversar na mesma língua. Acho que esse processo 

todo foi facilitado pelo domínio de quem tava gerenciando o processo, 

tinha conhecimento de área mesmo, conhecimento de causa, alí. Aí fica 

tranquilo (Coordenador B).  

Outro aspecto a ser considerado está relacionado à posição de comando, a 

qual deveria ser definida pelo próprio grupo, diante das demandas da tarefa a ser 

desempenhada e dos atributos dos seus membros (WALLON, 1980). Contudo, no âmbito 
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das organizações, dadas as posições hierárquicas existentes, nem sempre a posição de 

comando é ocupada por um líder escolhido pelo grupo, mas determinada pelo próprio 

meio que o acolhe. 

Quando o comando do grupo é definido institucionalmente, “[...] faz-se 

necessário que sua autoridade seja legitimada pelos grupos que deva liderar. Caso 

contrário, o grupo pode atingir um grau de conflito com sua liderança que acabe por 

inviabilizar o atendimento dos objetivos comuns do grupo” (SANTOS, 2007, p. 202). 

No contexto estudado, conforme apurado na análise documental, a liderança 

foi indicada pelo segmento da alta gestão da IES responsável pela sua área acadêmica, 

mas os movimentos de indicação, apresentação, aproximação e atuação da liderança 

indicada abriram espaço para a sua legitimação. Além disso, foi aberta a possibilidade do 

exercício da liderança de forma compartilhada entre dois profissionais da Instituição, o 

que não se efetivou em decorrência da própria dinâmica do grupo. As falas dos 

entrevistados, consonantes com a última aqui transcrita, reafirmaram o que foi apurado 

junto aos registros do processo. 

Sobre a divergência de pontos de vista, no tocante à construção ou à 

ressignificação de concepções, faz-se importante ressaltar que “[...] é o pensamento 

divergente que propicia avanços no campo do conhecimento, enquanto a convergência 

tende a manter as coisas como estão” (SOUZA, 2005, p. 33). 

Por outro lado, quanto mais as decisões forem compartilhadas e as propostas 

de ação construídas pelo grupo forem resultantes de discussões coletivas, maiores são 

as chances e melhores são as condições para que todos os seus membros se interessem 

em executá-las e em defendê-las. Esse tipo de encaminhamento na realização das 

tarefas do grupo depende, entre outros fatores, da atuação de um líder democrático 24 

(SANTOS, 2007). 

Faz-se essa ressalva porque, no âmbito da escola, “[...] é no cruzamento dos 

projetos individuais com o projeto coletivo, nas negociações aí implicadas, que a vida da 

escola se faz e que, quanto mais os projetos individuais estão contemplados no coletivo, 

maior a probabilidade de sucesso destes” (ALMEIDA, 2005, p. 86). 

Esse aspecto da participação, ou efetiva interação entre os membros do 

grupo, como elemento favorecedor da vinculação dos sujeitos com a implementação de 

novas propostas curriculares, em decorrência de suas participações nos processos 

decisórios em contextos de mudança curricular, se constitui como uma das dimensões 

                                                
24

 Emprega-se esse termo para indicar o tipo de gestor que abre espaço para diálogo e que assume 
posicionamentos em outros meios e grupos consonantes com as deliberações do grupo por ele liderado.
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investigadas por essa pesquisa, no tocante ao fenômeno por ela enfocado.  

No que diz respeito ao processo estudado, apurou-se que isso teria ocorrido 

no decorrer das atividades do GTL e dos demais grupos envolvidos no processo; algo 

que foi explicitado na última fala do Coordenador C reproduzida nessa parte do texto, a 

respeito da sobrevivência de referenciais construídos coletivamente mesmo após terem 

sido descartadas pela IESP. 

Em consonância com a concepção de grupo e de meio aqui defendidas, no 

que tange aos processos de construção coletiva desenvolvidos no IES, vale acrescentar 

que “[...] as concordâncias e discordâncias, as resistências e as inovações propostas se 

configuram num efetivo exercício de confrontos que possam transformar as pessoas e a 

escola” (ORSOLON, 2005, p. 19). 

Ao se considerar que uma equipe de profissionais constituída para realizar 

determinada tarefa deve configura-se como um grupo, para realizá-la, “[...] os indivíduos 

devem harmonizar suas próprias atividades com os objetivos da equipe, e disso depende 

o grau de comprometimento, engajamento e cooperação entre os [seus] componentes 

[...]” (SANTOS, 2007, p. 53), elementos a serem incentivados e velados pela liderança do 

grupo. 

Do nível de harmonização em torno dos objetivos do grupo, decorrentes “[...] 

da tensão presente no funcionamento de uma equipe, os resultados a serem obtidos pela 

totalidade dos indivíduos podem ser mais plenamente alcançados ou deficitários” 

(SANTOS, 2007, p. 53), favorecendo ou dificultando a realização de suas tarefas 

comuns. 

Por essa razão perguntou-se aos sujeitos pesquisados o que teria facilitado 

ou dificultado o desenvolvimento do processo estudado, Ainda sobre isso, conforme 

retomado há pouco, o Coordenador B apontou as divergências e as dificuldades de se 

fazer concessões manifestadas pelos membros do GTL como elemento um dificultador 

da realização das tarefas comuns. 

Além da liderança, existem vários outros papeis a serem desempenhados no 

grupo, todos eles tão importantes quanto o de líder, “[...] para que o grupo possa executar 

suas tarefas e atingir seus objetivos comuns” (SANTOS, 2007, p. 202). Na dinâmica de 

identificação e de atribuição de papeis, tomando como base as tarefas a serem 

realizadas, ao integrarem um grupo, “[...] os indivíduos vão descobrindo o lugar que lhes 

cabem nesse contexto” (SANTOS, 2007, p. 204). 

Isso ao considerar que a liderança exercida não esgota todas as atribuições e 

as atividades existentes, fazendo-se necessário que todos os membros do grupo 
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assumam seus papeis. A dinâmica de identificação e de atribuição de papeis pode ser 

facilitada pelo indivíduo que exerce a função de líder – o gestor dos trabalhos –, dada a 

posição estratégica ocupada frente ao grupo. Ainda, pela perspectiva teórica apresentada 

nesse texto, um membro só se integra ao grupo quando assume um papel dentro dele. 

Nessa direção, entende-se relevante dizer que a existência de um grupo 

também se baseia no encontro “[...] de indivíduos tendo entre si relações que notificam a 

cada um o seu papel ou o seu lugar dentro do conjunto”, sendo os papeis a serem 

desempenhados pelos membros do grupo aprendidos e exercitados nas interações 

interindividuais mantidas no interior do grupo (WALLON, 1980, p. 167). 

Essa dinâmica de ocupação de papeis no grupo manifestou-se no Grupo de 

Trabalho responsável pela idealização e concretização da mudança curricular aqui 

estudada, sendo as partes da tarefa do grupo repartidas entre seus membros e as 

atribuições de papeis e funções alternadas entre eles, sem com isso fragmentar a tarefa 

a ser realizada. Por isso, pelas análises realizadas nesta pesquisa, acredita-se ter sido 

possível obter melhor aproveitamento da participação de cada integrante do Grupo de 

Trabalho. 

Essa perspectiva se evidenciou na entrevista do Coordenador A, quando 

relatou: 

[...] acompanhei todo o processo em termos de ideia do que se queria 

fazer, não foi algo imposto, foi aquela maneira de estruturar quem ia ler o 

quê, quem ia fazer o quê, uma divisão de trabalhos que começou com 

duas pessoas lendo aquele material todo e depois nos passando mais ou 

menos diretrizes e divisão de trabalho. Cada um fazia a sua leitura dos 

documentos e procurávamos construir em conjunto uma visão do que 

precisava ser feito (Coordenador A). 

A vivência de papeis contribui para a construção identitária do sujeito e pode 

possibilitar a apropriação ou a reelaboração de papeis sociais a serem desempenhados 

pelos indivíduos em atividades do próprio grupo ou de outros grupos que venha a 

participar. Assim sendo, torna-se desejável que os papeis a serem desempenhados em 

grupo não sejam preenchidos sempre pelos mesmos indivíduos, para que todos possam 

vivenciar papeis diferentes diante do grupo e dos seus demais membros. 

Sob essa perspectiva, as experiências e os papeis vivenciados pelos 

coordenadores de curso no grupo responsável por definir e implementar os novos 

referenciais formativos – o Grupo de Trabalho das Licenciaturas, em suas configurações 
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Inicial e Ampliada –, decorrentes do processo de mudança curricular em níveis 

institucional, fizeram-lhes perceber novos papéis e formas de organização do trabalho em 

grupo em processos de mudança curricular no âmbito do curso que coordenam. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que as experiências 

vivenciadas coletivamente em um grupo não têm o mesmo significado para todos os seus 

membros, tendo em vista que cada indivíduo tem sua subjetividade – seu socius –, 

conjunto de referenciais que lhe permite atribuir significado às experiências vivenciadas, 

constituída em processos sócio-históricos diferentes. 

Em decorrência disso, parece ser possível dizer que: 

Os sacrifícios, os conflitos, as iniciativas não são equivalentes para todos 

os membros do grupo. Daí uma configuração de papeis, cada um se 

colocando em função das disponibilidades, de suas possibilidades, de 

seus ganhos, de seus temores, de suas perdas. No total, o grupo 

apresenta para cada um, uma certa atração que é uma resultante. A 

coesão do grupo em seu conjunto é uma função crescente da atração 

que o grupo exerce sobre cada um de seus membros, atração na qual é 

preciso contar o fator de prestígio que o grupo exerce sobre os não 

participantes. (CASTELLAN, 1987, p. 112) 

Um bom exemplo disso foi a visão que o Coordenador C tinha sobre o 

desenvolvimento do processo estudado e as condições para que ele ocorresse, que 

acabou mudando à medida que estabeleceu comparação entre esse processo e outro por 

ele vivenciado. Pelas elucidações presentes nessa última citação, algo manifestado 

também pelo Coordenador A, essa percepção do Coordenador C pode ter sido gerada 

pela sua exclusão das discussões e das deliberações feitas pelo Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas Inicial, quando somente três coordenadores teriam participado das tarefas 

comuns assumidas. 

A fala do Coordenador A sobre isso é a seguinte: 

O que eu notei é que nem todos se sentiram muito à vontade no 

processo porque como nem todos participaram em todos os momentos, 

como teve um pequeno grupo primeiro e depois que expandiu para os 

outros. Aqueles que entraram na segunda etapa se sentiram um pouco 

alijados e não muito concordantes com tudo aquilo que havia sido pré-

decidido naquelas reuniões anteriores, por aquele grupo menor 

(Coordenador A). 
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Conforme abordado anteriormente nesse texto, com base no referencial 

teórico adotado, a coesão do grupo se deve ao poder contagioso da emoção, na medida 

em que esse poder mantém os indivíduos do grupo vinculados uns aos outros, 

compartilhando sensações equivalentes e aspirações comuns, sendo estas aspirações 

um dos elementos que torna o ajuntamento de indivíduos em um grupo. 

Com isso não se pretende negar a influência exercida pelo meio na direção 

de promover a coesão ou a desagregação de grupos nele constituídos. Entretanto, 

busca-se destacar que essa influência se concretiza nos sujeitos pela forma como o meio 

os afeta, desencadeando emoções que os impulsionem a permanecer juntos e atuantes 

ou a se distanciarem e realizarem as tarefas tidas como comuns de maneira isolada e 

desarticulada. 

Pelo simples fato de estarem juntos, os “[...] membros de um grupo [...] 

entram em uma rede de influência recíprocas, de interações sociais, que se unem de 

uma só vez à esfera funcional e à esfera afetiva. Elas se desenvolvem em proporção à 

vida do grupo” (CASTELLAN, 1987, p. 119), a depender dos ganhos e dos custos 

resultantes da realização da tarefa comum e das “[...] gratificações puramente 

sentimentais dos membros entre si” (CASTELLAN, 1987, p. 119). 

No âmbito da afetividade, entende-se importante relembrar que a qualidade 

das relações mantidas entre os indivíduos do grupo influenciam na realização de tarefas 

comuns. Isso ocorre porque, “[...] da qualidade dos aspectos afetivos de uma relação 

depende a qualidade das ações conjuntas de um grupo de indivíduos, com vistas à 

interdependência existente entre as dimensões afetiva, cognitiva e motora” (SANTOS, 

2007, p. 53). 

Assim sendo, a qualidade das interações mantidas no grupo, na sua 

articulação com o meio, interferem em seu funcionamento, nos processos de 

transformação de concepções e de práticas educativas, na construção de propostas 

formativas e no processo de definição de referenciais institucionais sobre a formação de 

professores especialistas. 

Embora a afetividade seja um importante aspecto da dinâmica interna do 

grupo,  

[...] a existência de um grupo não se baseia só nas relações afetivas de 

indivíduos entre si e, mesmo que se é objetivo dum grupo introduzir nele 

tais relações, a sua constituição impõe aos seus membros obrigações 

definidas. O grupo é o veículo ou o iniciador de práticas sociais. 

Ultrapassa as relações puramente subjetivas de pessoa para pessoa. 
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(WALLON, 1980, p. 178) 

Isso foi percebido nas análises feitas sobre o objeto de estudo desta 

pesquisa, quando a qualidade das relações estabelecida entre gestor e demais membros 

do grupo parece não ter sido o único fator que concorreu para o desenvolvimento do 

processo e para a obtenção de resultados pelo grupo, mas todos os outros elementos 

imbricados no processo, tais como: os subsídios teóricos utilizados; a possibilidade de 

serem feitas escolhas pelo grupo, viabilizadas pela Reitoria; a existência de objetivos 

balizadores do seu desenvolvimento definidos; o cuidado com o clima e a cultura 

institucional; entre outros.  

Outro aspecto importante sobre grupo é a necessidade do encontro efetivo 

entre alguns de seus membros para que ele se constitua como tal, sendo importante 

ressaltar que “[...] o fato de se encontrarem não garante que sejam estabelecidas 

interações que favoreçam a constituição do grupo” (SANTOS, 2007, p. 198). 

Para que a efetiva interação ocorra, o grupo depende do meio, mais 

especificamente enquanto espaço de interação, seja ele físico ou virtual. Esses 

momentos de convivência se tornam fundamentais para que seus membros possam 

negociar significados, trocar experiências e estabelecer vínculos afetivos. Algo que se 

evidenciou nas análises documental e das entrevistas. 

Nessa direção, vale dizer que 

[...] o grupo se reúne em um espaço circunscrito: um escritório, um 

apartamento, uma igreja, um ginásio, uma aldeia. [...] O grupo não se 

torna real senão no dia em que alguns de seus representantes efetuam 

um encontro: as interações não nascem senão neste momento. Existe 

um tipo de limite espacial à formação de um grupo, não traduzível em 

possibilidade efetiva de se encontrar (CASTELLAN, 1987, p. 114-115). 

Por isso, pode ser apontada “[...] a necessidade de que sejam idealizadas e 

propiciadas oportunidades de encontro para os professores de um curso que têm por 

objetivo modificar suas concepções e ações formativas, ou, ainda, buscar objetivos 

comuns” (SANTOS, 2007, p. 198). 

Sobre os meios virtuais, as interações podem ocorrer com a utilização “[...] 

das teleconferências – forma de interação síncrona – e dos fóruns organizados em sites 

institucionais e públicos – forma de interação síncrona ou assíncrona” (SANTOS, 2007, p. 
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198), entre outras formas de interação que não demandem da proximidade física. Esse 

tipo de alternativa pode minimizar as dificuldades com a realização de reuniões 

frequentes entre os membros do grupo, no qual seus integrantes encontrem dificuldades 

postas pelo tempo e/ou pela distância para se reunirem no mesmo espaço físico. 

Sobre isso, na análise documental, identificou-se a utilização de troca de 

mensagens via correio eletrônico como meio de interação entre os membros do GTL. 

Apesar disso, apurou-se que a grande parte das discussões e das deliberações ocorreu 

em encontros presenciais. Isso, talvez, se deva ao nível de complexidade e à 

necessidade de serem negociados muitos significados e ressignificadas concepções. 

A respeito disso, vale destacar a seguinte fala do Coordenador A: 

[...] achei legal porque eu nunca tinha participado de nada naquele 

gênero, porque a minha formação sempre foi técnica e nunca foi na parte 

de educação. Então, o negócio foi só [área de formação específica] 

mesmo e só nesse aspecto. Eu nunca tinha visto essa parte da gestão e 

principalmente do questionamento educacional e aquelas ideias de 

pedagogia. Tudo aquilo era muito novo para mim. Eu achei que foi 

bastante enriquecedor (Coordenador A). 

Pelo exposto, “[...] para se dizer que um curso possua um grupo de 

professores – corpo docente – é indispensável que esses se encontrem para terem 

objetivos e perspectivas em comum” (SANTOS, 2007, p. 198). O mesmo se aplica aos 

grupos de coordenadores de curso incumbidos da tarefa comum de definir referenciais 

institucionais norteadores das propostas pedagógicas de curso e das práticas educativas 

de uma IESP, como o caso do processo estudado. 

Ao se considerar a constituição do sujeito como um processo contínuo e 

inacabado, que se estende ao longo da vida, decorrente da interação que mantém com 

outros sujeitos, parece ser possível afirmar que as interações mantidas entre 

coordenadores de curso concorrem para seus processos de constituição enquanto 

sujeitos. Isso ao se ter em vista a indissociabilidade entre as experiências vividas pelos 

sujeitos nas diversas interações que mantém com os meios profissionais e não 

profissionais. 

Nessa perspectiva, cada coordenador de curso, ao trabalhar junto a outros 

coordenadores nos processos de definição de referenciais institucionais e de construção 

de propostas curriculares para a formação pedagógica inicial de professores 

especialistas, como o estudado nesta pesquisa, está desenvolvendo seus domínios 
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funcionais e ressignificando suas concepções ao se confrontar com referenciais de 

mundo diferentes dos seus. 

Faz-se essa afirmação porque é na interação do sujeito com o outro que o 

seu eu se constitui, e é na interação com grupos que o sujeito interage com diferentes 

outros. São dessas interações que o sujeito obtém subsídios impulsionadores do seu 

processo de desenvolvimento. 

No processo de desenvolvimento, o sujeito aprende papeis a serem 

desempenhados dentro dos vários grupos que participa ou venha a participar. Ainda, 

constrói e reconstrói concepções sobre mundo, sujeito, escola, prática educativas, 

formação de professores; além de valores éticos e morais necessários para sua atuação  

no mundo. 

Por esse movimento de construção e reconstrução de concepções, “[...] 

parece ser possível afirmar que todas as transformações dentro de um determinado meio 

dependem das interações sociais que ocorrem entre os sujeitos que o compõem” 

(SANTOS, 2007, p. 198).  

Assim sendo, tem-se reafirmada e justificada a ideia de as mudanças geradas 

pelo processo de definição de referenciais institucionais e de construção de 

subsequentes propostas curriculares para a formação pedagógica inicial de professores 

especialistas também passam pela ressignificação de concepções dos atores envolvidos 

na criação, na implantação e no desenvolvimento das referidas propostas curriculares. 

Após serem discutidos os temas inovação e reforma, currículo, sujeito e seu 

processo de desenvolvimento, grupo e meio, entende-se imprescindível tratar, no tópico a 

seguir, de o que faz com que a articulação entre esses elementos, imbricados no 

processo de mudança curricular realizada em IESP, aconteça de maneira a gerar bons 

resultados: a gestão educacional. 

4. 5. Gestão educacional: fator determinante em processos de mudança 

curricular 

As instituições de ensino superior confrontam-se, hoje, com um grande 

número de problemas novos que exigem soluções inovadoras e 

mudanças substanciais nos modelos tradicionais de gestão acadêmica [e 
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que] [...] colocam desafios profundos à estratégia e organização das 

atividades dessas instituições [...] (SANTIAGO, 2000, p. 179). 

As ideias apresentadas nessa citação refletem um contexto carregado de 

incertezas e de novas demandas, compatível ao cenário atual em que estão inseridas as 

Instituições de Ensino Superior Privadas (IESP). Ainda, indicam a necessidade de serem 

realizadas inovações para resolver seus problemas; a existência de desafios emergentes 

para o planejamento e para a operacionalização de suas atividades; e a premência pela 

implementação de mudanças no âmbito de sua gestão. 

Nessa direção, as IESP e a sua gestão também precisam se transformar, 

produzindo, por vezes, rupturas de paradigmas e de referenciais que até pouco tempo 

eram tidos como suficientes para atender à função e ao sentido social que a elas 

competiam. Isso é preciso porque a forma de acesso às informações mudou e a maneira 

de se desenvolver o processo ensino-aprendizagem tem sido visto sob nova perspectiva. 

Com isso, o cenário educacional superior está passando por um momento de 

profundas modificações em sua estrutura de ensino e em sua posição e sentido social 

(ZABALZA, 2004). Nesse campo de modificações, conforme abordado no tópico 4.2, o 

processo ensino-aprendizagem antes focado nas experiências de sala de aula e na figura 

do professor passa a ser centrado na atividade autônoma do estudante, demandando 

novas formas de planejamento e de concretização das atividades educacionais (DE 

MIGUEL DÍAZ, 2006). 

Além de novas formas de planejar e de concretizar as atividades acadêmicas, 

as IES acabam tendo de promover mudanças em sua estrutura organizacional e de 

gestão, adequando os recursos humanos e materiais, realizando os provimentos 

necessários para atender aos novos contextos e demandas. Todas essas adequações 

requerem decisões e encaminhamentos, próprios do domínio da gestão no Ensino 

Superior. Daí a importância de se destacar esse elemento constituinte do funcionamento 

das IESP, objeto de discussão desse tópico. 

Apresentadas essas elucidações iniciais acerca de questões que apontam a 

necessidade de ocorrerem mudanças no contexto educacional, faz-se necessário 

aprofundar as discussões acerca do eixo temático gestão educacional no Ensino 

Superior. Os dados teóricos obtidos sobre eixo temático e suas articulações com os 

dados oriundos da pesquisa em campo estão alocados em subtópicos que tratam (a) das 

dificuldades e das demanda atuais imbricadas no Ensino Superior privado, (b) de 
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delimitação conceitual e prática da gestão nesse nível educacional, (c) dos gestores 

educacionais e (d) da descentralização do poder e da participação nas IESP. 

Nessa direção, dá-se início às explicitações acerca das dificuldades e das 

demandas que estão imbricados no Ensino Superior privado, e, consequentemente, com 

a gestão educacional nesse nível de ensino.  

4. 5. 1. Dificuldades e demandas atuais imbricadas no Ensino Superior privado 

Embora a demanda por mudanças na organização e na gestão das IES se 

configure em algo consideravelmente complexo, os seus desafios não estão circunscritos 

à renovação de sua estrutura e de suas práticas. Olhar somente para seus processos e 

dinâmicas internos se configuraria em uma atitude reducionista sobre os problemas 

educacionais que rondam o Ensino Superior, ocultando a existência de duas dimensões 

da gestão educacional: a microgestão – relativa a cada unidade escolar – e a 

macrogestão – relativa ao sistema educacional inteiro (BUARQUE, 2010). 

Ao se dar ênfase à dimensão micro da gestão educacional, acaba-se 

camuflando a complexidade e a inter-relação que permeiam todo o sistema educacional, 

como é expresso na seguinte ideia:  

Na educação, quando falamos na gestão estamos pensando em uma 

unidade, sem referência mais clara sobre os problemas da educação em 

geral de todo um país, e mesmo – num mundo global – do sistema 

mundial de educação, sem o qual cada unidade educacional trabalhará 

abaixo de sua capacidade potencial, gerando prejuízo ao conjunto, a 

cada unidade e a cada educando (BUARQUE, 2010, p. 13). 

No que tange ao Ensino Superior, alguns de seus grandes problemas têm sua 

origem fora do âmbito de sua atuação direta, como o caso das lacunas formativas 

trazidas pelos alunos ingressantes nos cursos graduação (BUARQUE, 2010). Essas 

lacunas dificultam o bom aproveitamento das atividades acadêmicas por parte dos alunos 

e até mesmo sua permanência nesse nível de ensino. Todavia, esse problema decorre 
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da baixa qualidade de resultados obtidos por escolas de Educação Básica públicas e 

privadas. 

Os resultados insatisfatórios da Educação Básica podem ser consequência 

de um ou mais fatores que perpassam a vida escolar, embora, geralmente, seja resultado 

de uma complexa interação entre vários fatores. Entre esses, estão (a) a inconstância 

das políticas públicas educacionais, recorrentemente atravessadas pelas políticas de 

governo; (b) a qualidade e/ou a quantidade insuficientes de conhecimentos socializados e 

sistematizados no interior das escolas; (c) os equívocos pedagógicos vindos da 

inadequação das estratégias de ensino adotadas para atender às características do 

público atendido, desvinculando os conhecimentos abordados da realidade social e dos 

anseios dos alunos; (d) a desarticulação da equipe pedagógica da escola; (e) o perfil dos 

gestores educacionais, seja pela sua forma de atuação, seus referenciais sobre 

educação de qualidade e/ou seu comprometimento com o bom funcionamento da escola; 

(f) a formação inicial e continuada insuficiente e/ou desatualizada dos professores; entre 

outros. 

Esses fatores apontados manifestam-se de maneira equivalente no âmbito do 

Ensino Superior, o que reafirma a necessidade de ocorrerem mudanças na estrutura e 

nas práticas das Instituições de Ensino Superior, sobretudo naquelas de iniciativa 

privada, que oferecem educação superior de massa. 

Nessa direção vale destacar a seguinte fala: 

Em cada unidade de ensino superior, cuida-se da gestão específica, 

esquecendo-se do enorme custo decorrente do baixo nível de 

qualificação dos alunos que nela ingressam. Em encontros com reitores 

e administradores de instituições de ensino superior tenho enfatizado 

que seus maiores problemas estão fora de seus muros: na baixa 

qualidade da educação anterior, que seus alunos trazem ao entrar nos 

cursos universitários, e nas mudanças de paradigmas tecnológicos e 

pedagógicos que ocorrem no mundo de hoje (BUARQUE, 2010, p. 13). 

Todas essas dificuldades e demandas pairavam na IESP pesquisada, quando 

da realização do Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, de que o 

processo estudado foi parte constituinte. Dentre os objetivos, os referenciais norteadores 

e as diretrizes do referido processo identificaram-se, no decorrer da análise documental, 
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elementos que apontavam para a tentativa de se lidar de maneira mais adequada com as 

dificuldades e as demanda atuais destacadas em relação ao Ensino Superior.  

No que diz respeito às dificuldades e às demandas no Ensino Superior, em 

relação à rapidez com que os avanços tecnológicos e as mudanças de referenciais 

educativos ocorrem, cabe às IES e aos seus profissionais se adequarem a essas novas 

realidades e proverem processos educacionais compatíveis com as novas demandas 

formativas, tendo em vista que esse parece ser um caminho sem volta. 

Na IESP pesquisada, os processos de mudança curricular estudados trataram 

da implantação e da capacitação dos seus professores e alunos para lidar com 

ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem e da implantação de referenciais 

pedagógicos mais atualizados em seus processos formativos, oferecendo, inclusive, 

curso de pós-graduação lato sensu, totalmente subsidiado pela Instituição, para favorecer 

essa implantação. 

As recorrentes transformações que afetam as IES poderiam ser suficientes 

para justificar a indicação de autores sobre a necessidade de os professores serem 

pesquisadores de sua realidade e de temáticas que fazem parte de seus cotidianos 

(ANDRÉ, 2006; SANTOS, 2006; PERRENOUD, 2002), apesar de outros motivos também 

serem capazes de justificar essa indicação. 

Com a prática da pesquisa, parece ser possível, ao menos, minimizar os 

efeitos negativos da acelerada transformação dos contextos sociais sobre a vida 

acadêmica e administrativa das IES, na medida em que se está em contínuo processo de 

busca por novas informações sobre os problemas emergentes e se pode estabelecer 

relação com comunidades que apresentam os mesmos tipos de preocupação e enfoques 

de pesquisa. 

Na análise documental, identificou-se uma iniciativa da IESP pesquisada na 

direção de fomentar à realização de pesquisas por seus docentes: a publicação de edital 

de seleção de projetos de investigação científica, sendo os projetos selecionados 

vinculados a uma remuneração de 4 (quatro) horas-aulas semanais a seus proponentes.  

Já a respeito dos baixos resultados formativos obtidos pelas escolas de 

Educação Básica, há algo possível de ser feito, embora se trate de um tipo de 

intervenção de amplo e complexo espectro, que demanda políticas públicas educacionais 

assertivas, ações concretas para mudar as práticas pedagógicas inadequadas, 

investimentos públicos e privados, implementação de currículos mais compatíveis com as 

necessidades sociais emergentes e alicerçados em princípios éticos, atuação de gestores 

capazes de impulsionar a mudança nas escolas, entre outros aspectos relevantes. 
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A melhoria da formação inicial de professores depende de fatores externos às 

IES, mas também de ações consistentes e efetivas para que sejam oferecidos cursos de 

Licenciatura capazes de promover a formação profissional que contribuam para a 

minimização dos problemas produzidos pela baixa qualidade da Educação Básica e 

prepare seus egressos para atuar na educação real e não a idealizada ou descrita por 

discursos nostálgicos. 

Embora a resolução de alguns dos problemas relativos à Educação Básica 

não estejam no âmbito da intervenção direta das IES, cabe a elas a busca por soluções 

para a problemática que se apresenta no decurso das atividades acadêmicas que 

desenvolve, em decorrência dos resultados insuficientes obtidos pelo nível educacional 

precedente.  

Essa afirmação é feita ao se considerar que os currículos desenvolvidos e 

vividos no âmbito das IES, como nos demais níveis de ensino, devem ser adequados às 

condições concretas do alunado atendido, da sociedade circundante e da Instituição 

responsável por seu desenvolvimento. Com isso, o insucesso dos alunos no Ensino 

Superior não pode ser justificado, simplesmente, pela baixa qualidade da Educação 

Básica, embora seja um fator de significativa relevância. 

Na direção de currículos com essas características, inclusive na formação de 

professores especialistas, o processo estudado buscou promover adequações que se 

faziam necessárias para tornar os currículos mais compatíveis com as características dos 

alunos ingressantes e para melhor prepará-los na direção de atuações profissionais 

consistente em contextos concretos de trabalho. 

No que diz respeito aos problemas diretamente relacionados ao Ensino 

Superior, estão aqueles que dizem respeito à sobrevivência das Instituições de Ensino 

Superior, dentre os quais podem ser destacados:  

[...] dificuldade financeira; falta de posicionamento mercadológico; 

dificuldade de ocupar todas as vagas oferecidas pelo vestibular; falta de 

relacionamento com os alunos e fidelização deles; falta de mediação de 

desempenho com critérios mais objetivos; falta de perspectivas claras de 

futuro; distância do mercado empregador; distância da comunidade em 

que está inserida; falta de pesquisa relevante; e insatisfação interna 

(MACHADO, 2008, p. 15).  
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Esses problemas também acabam por interferir no processo ensino-

aprendizagem que se efetivam no espaço de sala de aula, na medida em que as 

instâncias administrativa, financeira, jurídica e didático-pedagógica da instituição escolar 

exercem influência sobre os papeis a serem desempenhados por professores e alunos 

(VASCONCELOS, 2010). 

Essa ideia é compatível com as discussões sobre as relações complexas que 

se estabelecem entre os diversos fatores e forças presentes nos meios e nos grupos e a 

própria concepção de currículo adotada nessa pesquisa, conforme explicitações 

apresentadas anteriormente. 

Além dos referidos fatores relacionados à sobrevivência das IES, podem ser 

destacados outros, presentes também no Brasil, que geram problemas à organização e 

ao desenvolvimento das atividades das IES e, portanto, à gestão educacional no Ensino 

Superior. Fatores esses destacados com base em diversos autores, que apontaram: (a) a 

dificuldade em adequar as funções e a missão do ensino superior às novas expectativas 

dos diferentes grupos sociais; (b) as modificações nas formas de financiamento do ensino 

superior; (c) o aumento e a diversificação das características socioeconômicas dos 

alunos atendidos; (d) a forma como o conhecimento científico é desenvolvido, 

demandando uma maior especialização disciplinar e a decorrente fragmentação 

organizacional; (e) falta de estratégias e de instrumentos que favoreçam a avaliação dos 

processos e atividades institucionais e permitam analisar os impactos das decisões 

tomadas; e (f) a controvérsia que envolve a relação dialética entre a autonomia 

profissional dos atores institucionais e controle externo de desempenho (SANTIAGO, 

2000). 

Outro aspecto que suscita atenção está vinculado às recorrentes 

argumentações de autores acerca da formação insuficiente ou inexistente por parte dos 

gestores educacionais (BUARQUE, 2010; GARCIA, 2006a; MACHADO, 2008; 

VASCONCELOS, 2010), sendo indicada, inclusive, a necessidade de uma formação 

específica para a gestão escolar para todos os gestores que venham a atuar no 

segmento educacional (BUARQUE, 2010; MACHADO, 2008; VASCONCELOS, 2010). 

Todas as demandas e problemas que se apresentam ao Ensino Superior 

suscitam das IES a adoção de novos referenciais e novas práticas de gestão que as 

ajudem a se adequarem às novas dinâmicas sociais e ao contexto em que estejam 

inseridas. Entretanto, para que essas mudanças ocorram, faz-se necessário mudar 

instituições, pessoas, políticas, hábitos sociais, crenças e valores, cultura geral e 

organizacional, clima organizacional, entre outros fatores. 
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Nessa perspectiva, o fenômeno da mudança na gestão educacional se 

constitui como algo multifacetado, multidimensional, altamente complexo e de efeitos, 

normalmente, imprevisíveis em todas as suas nuances. Isso ao se pensar que o processo 

de mudança acontece com a ressignificação de concepções dos sujeitos envolvidos nele, 

o que, por vezes, significa uma grande reconstrução de seus mundos simbólicos. 

Com vistas a essas características que perpassam a mudança da gestão 

educacional, não se pode esperar que ela ocorra sem que sejam feitos intervenções e 

investimentos pessoais e institucionais. Da mesma forma ocorre com a gestão 

educacional cotidiana, independentemente de se realizarem mudanças em seus 

referenciais norteadores, tendo-se em consideração que ela também lida com pessoas, 

políticas, hábitos sociais, crenças e valores, culturas etc. 

Contudo, a problemática que perpassa a sobrevivência das IES não é 

privilégio desse tipo de instituição, mas algo presente no contexto atual das organizações 

humanas, que vêm enfrentando grandes desafios, principalmente no início desse novo 

milênio, decorrentes da globalização econômica, da escassez de recursos naturais, do 

aumento da competitividade e da piora das relações humanas nos ambientes de trabalho 

(MACHADO, 2008). 

Nesse contexto, a sociedade contemporânea se caracteriza pela elevada 

quantidade de informações, marcada por mudanças permanentes, imprevisíveis e 

turbulentas. Nessa sociedade se configura um momento histórico de total incerteza que 

impõe novas exigências e desafios às organizações, sendo as mudanças e seus 

impactos sobre a organização fatores de grande inquietação entre os gestores (REBELO; 

COELHO; ERDMANN, 2004). 

Diante dos desafios que se apresentam, as empresas vêm buscando modelos 

de gestão que as favoreçam a atender às demandas de mudança provindas das 

transformações dos contextos nas quais estão inseridas. Porém, algumas delas insistem 

protelar o início pela busca da melhoria da qualidade de sua gestão, retardando a adoção 

de práticas que favoreçam a gestão dos seus processos (MACHADO, 2008).  

Nesse cenário, as empresas de longa vida e grande sucesso têm 

apresentado as seguintes características: (a) dão prioridade aos objetivos, em relação 

aos lucros; (b) durante os processos de mudança mantêm seus objetivos de longa 

duração; (c) começam lentamente e avançam com persistência; (d) não sustentam sua 

atividades e seus projetos pela atuação de um único líder visionário; (e) desenvolvem 

suas próprias lideranças; e (f) aprendem a tomar como base experimentações diversas 

(HARGREAVES; FINK, 2007). 
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Dentre as organizações resistentes à mudança, estão as empresas 

vinculadas a “[...] setores que não têm tradição nem histórico de uso de modernas 

práticas gerenciais, nem mesmo gestores com conhecimento técnico em administração”, 

o que, no âmbito das IESP, acaba por ocasionar vários problemas para sua 

sobrevivência futura (MACHADO, 2008, p. 11).  

As IES encontram-se entre as organizações sociais que, mesmo diante de um 

cenário de rápidas e profundas modificações, continuam a funcionar como há décadas 

atrás (BUARQUE, 2010; REBELO; COELHO; ERDMANN, 2004). As universidades não 

escapam dessa problemática, apresentando dificuldades em responder às demandas de 

mudança de modo efetivo. Embora elas sejam instadas a mudar, acabam por fazê-lo de 

forma a valorizar as partes em detrimento do todo (REBELO; COELHO; ERDMANN, 

2004). 

A alta complexidade presente nos processos de mudanças das Instituições 

envolve, também, o fato de a mudança dever ser eficaz, eficiente e sustentável. Aspectos 

que têm feito parte do discurso sobre processos de mudança no campo educacional, 

inclusive entre as Instituições de Ensino Superior Privadas. Entretanto, mesmo sendo 

esses aspectos incorporados ao discurso sobre a mudança, que podem ser tidos como a 

ela inerentes, e usados como argumentos para o convencimento da comunidade interna 

sobre a necessidade de que ela ocorra, não são raros os casos em que o desenrolar do 

processo de mudança na organização e na gestão das IES não passem nem perto 

desses aspectos. 

A busca por referenciais norteadores de uma gestão eficiente e eficaz tem por 

objetivo tornar e/ou manter as IES sustentáveis, termo que traz em sua essência a ideia 

de se obter desenvolvimento sem a destruição do que está em seu entorno e os recursos 

necessários para as futuras gerações (HARGREAVES; FINK, 2007). 

No âmbito da melhoria educativa o termo sustentável significa preservar e 

desenvolver “[...] a aprendizagem profunda de todos, uma aprendizagem que se 

dissemina e que perdura sem provocar qualquer dano àqueles que nos rodeiam, 

trazendo-lhes, pelo contrário, benefícios positivos, agora e no futuro” (HARGREAVES; 

FINK, 2007, p. 31). 

Com isso, mudanças institucionais na sua organização estrutural, na sua 

gestão ou em seus currículos que gerem pauperização dos processos formativos 

desenvolvidos na IES, focando somente a redução de custos, contrariam essa ideia de 

sustentabilidade. Essa maneira de proceder com a realização de mudanças pode, além 

de prejudicar a formação dos graduandos, comprometer a sobrevivência de IES que 
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adotem esse tipo de encaminhamento. 

Sob esse enfoque, todo processo de mudança nas IES, dentre esses os de 

mudança curricular, precisam ser sustentável e garantir que, de fato, os princípios da 

responsabilidade social e acadêmica sejam contemplados, da mesma maneira que a 

busca pela sustentabilidade financeira das IES tem sido recorrentemente reiterada e 

recomendada. Isso ao se considerar que a sobrevivência de uma IES depende, também, 

da qualidade educacional percebida pelas comunidades interna e externa, que pode ser 

ou não compatível com a qualidade educacional efetivamente oferecida. 

Embora a temática sustentabilidade seja muito importante quando se trata da 

questão da mudança nas IES, ela será explorada de forma mais aprofundada em futuros 

processos de investigação desse pesquisador. 

O que esse pesquisador entende ser fundamental é que a sustentabilidade 

financeira não seja o único e nem o principal objetivo de um processo de mudança 

curricular, mesmo que esse fator tenha sido seu principal elemento impulsionador ou que 

ele tenha de ser cuidadosamente acompanhado no decorrer do processo. Isso é assim 

entendido porque, com essa prática, corre-se o risco de serem consideradas somente as 

manipulações numéricas na direção de se atingirem metas estabelecidas, sem que sejam 

previstos, minimamente, os desdobramentos organizativos e pedagógicos gerados pela 

mudança. 

Na IESP pesquisada, isso acabou acontecendo no processo de mudança 

curricular posterior ao estudado, segundo o que foi apurado nas entrevistas realizadas 

com os sujeitos pesquisados. Nessa direção o Coordenador C declarou que a 

experiência posterior à estudada se configurou em 

[...] um processo em que uma pessoa numa “saleta” determina tudo. 

Então ela tem lá no computadorzinho dela e já tem lá tudo traçado, ela 

tem só que preencher uma planilha, essa é a discussão, isso é a 

negação do acadêmico universitário... trata-se, então, de uma planilha de 

custos (COORDENADOR C). 

Sobre a forma de entender do pesquisador, encontrou-se algo equivalente na 

seguinte fala do Coordenador A, quando tratou das vantagens do processo estudado em 

relação à referida experiência posterior: 
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Primeira, maior de todas, que lá o enfoque era acadêmico e ninguém 

estava preocupado somente em cortar custos. Ninguém estava sendo 

irresponsável de montar um currículo que onerasse absurdamente a 

instituição. Era algo factível, mas com qualidade. Eu acho que abrir mão 

da questão da qualidade em favor da questão do custo é uma 

desvantagem imensa (COORDENDOR A). 

Todas essas questões aqui apontadas, que atravessam o Ensino Superior e 

os encaminhamentos a serem adotados para resolver os problemas que se impõem a 

esse nível de ensino, dependem de uma articulação interna nas IES que não se dá 

espontaneamente. Essa articulação demanda e deve resultar de decisões e de ações dos 

gestores educacionais responsáveis pela gestão das IES, devendo essas ações serem 

consistentes, coerentes e devidamente planejadas. 

Assim sendo, apresentadas as dificuldades e as demandas atuais que se 

apresentam ao Ensino Superior e, portanto, à gestão das instituições desse nível de 

ensino, passa-se à delimitação conceitual e prática da gestão educacional no Ensino 

Superior. 

4. 5. 2. Delimitação conceitual e prática da gestão educacional no Ensino 

Superior 

A gestão no Ensino Superior é denominada, nesse documento de pesquisa, 

como gestão educacional no Ensino Superior, tendo em vista a concepção do 

pesquisador de que toda gestão no âmbito das instituições educacionais deve garantir a 

oferta de processos formativos com boa qualidade educacional. 

Por esse mesmo motivo, acrescido do propósito desse tipo de organização 

social e da natureza de sua atividade principal, os gestores que nelas atuam ou venham 

a atuar devem saber o que é ser professor e ter vivenciado esse papel. Isso ao se ter em 

vista que são esses os profissionais responsáveis pelo bom funcionamento e pela 

sobrevivência das IES, sobretudo as de iniciativa privada, principalmente em contextos 

marcados por tantas incertezas e turbulências. 

Nessa direção, vale trazer a seguinte ideia: 
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A escola, instituição social responsável pela educação formal das 

gerações que se sucedem, tem como objetivo principal o processo de 

ensino-aprendizagem, englobando ações de formação e informação em 

ambiente especialmente organizado para tal. Conhecer, portanto, os 

diferentes matizes que compõem a relação professor-aluno é condição 

primeira para uma gestão qualificada (VASCONCELOS, 2010, p. 107). 

Parece ser pertinente acrescentar que a gestão qualificada, além do exposto, 

deve conhecer os vários fatores que perpassam a relação professor-aluno-conhecimento-

instituição-sociedade, uma vez que tudo o que ocorre dentro e fora da unidade escolar 

tem potencialidade para interferir na dinâmica interna da sala de aula, tendo-se em vista 

que os vários meios que coexistem e se comunicam exercem influências mútuas. 

Em contrapartida, a gestão educacional deve ter sempre em vista os aspectos 

sociais e filosóficos das instituições e a sua melhor capacitação gerencial, que deve ser 

mais técnica e profissional (MACHADO, 2008). Essa indicação de melhor capacitação 

gerencial parece ser bem relevante porque: 

Até bem pouco tempo atrás, pensar gestão educacional era pensar 

prioritariamente em gestão pedagógica. Os fins nobres da educação 

sobrepunham-se às necessidades diárias da escola, e poucos eram os 

administradores escolares que se preocupavam com o todo do processo 

a ser gerenciado e raríssimos aqueles que claramente procuravam 

otimizar recursos – humanos e financeiros – percebendo-se num mundo 

de mudanças constantes, globalizado e fortemente competitivo 

(VASCONCELOS, 2010, p. 105).  

A IESP pesquisada, no período do processo de mudança curricular estudado, 

não parece ter contato com uma gestão educacional de viés exclusivamente pedagógico, 

na medida em que se identificaram objetivos e diretrizes que evidenciavam preocupações 

relacionadas aos custos das mudanças e à otimização dos diversos recursos 

institucionais. 

A necessidade de uma gestão mais técnica e profissional parece ser 

relevante ao se considerar que esse enfoque de gestão “[...] tem proporcionado a 

inúmeras empresas o fortalecimento de seus produtos e serviços, favorecendo, assim, o 
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posicionamento no mercado, a lucratividade, a satisfação dos clientes e a tão desejada 

perenidade” (COLOMBO; CARDIM, 2010, p. 19), podendo auxiliar no cotidiano das 

organizações com fins educacionais, como as IES. 

Isso é assim entendido porque a gestão requer estratégias e ferramentas que 

atendam “[...] as exigências dos clientes, os movimentos do mercado, a velocidade das 

mudanças, a entrada de novos players e as inovações – estas últimas cada vez mais 

presentes no mundo contemporâneo” (COLOMBO; CARDIM, 2010, p. 19, grifo do autor). 

Ainda, devido ao contexto atual das organizações humanas reportado no tópico anterior. 

Nessa direção, a tarefa primordial daqueles incumbidos da gestão das IES, 

assim como no contexto das demais organizações sociais, é a busca pela qualidade dos 

serviços prestados, tarefa essa que demanda dos gestores tomada de decisões 

adequadas. A qualidade sendo entendida como um conjunto de características 

pretendidas pelas pessoas que fazem a organização e de características percebidas 

pelos usuários e/ou beneficiários dos produtos e serviços de determinada organização 

(VASCONCELOS, 2010). 

Para alcançar a qualidade pretendida, compete ao gestor: 

[...] decidir a respeito do caminho que a organização deve seguir, 

definindo o seu objetivo e a sua prioridade; decidir a respeito das 

necessidades de investimento, escalonando desembolsos; decidir como 

serão envolvidos e preparados os recursos humanos para que as metas 

propostas sejam atingidas; decidir como todas as áreas da organização 

serão integradas num projeto único de qualidade, voltando-se todos para 

a excelência do desempenho de cada um. O que fazer e como fazer são 

decisões de gestão que, se bem tomadas, resultarão no ganho de 

eficácia e eficiência necessário à qualidade pretendida 

(VASCONCELOS, 2010, p. 105-106, grifo do autor). 

Vale ressaltar que esse tipo de decisão compete a determinado nível de 

gestão das IES, sobretudo àquele responsável pelo planejamento estratégico 

institucional, sendo esse tipo de planejamento entendido “[...] como sendo um 

procedimento de planejamento proativo que envolve análise presente e futura das 

condições ambientais e desenvolve estratégias e táticas para criar um futuro melhor para 

indivíduos, grupos, organizações e sociedade” (MCANULTY apud ESTRADA, 2000, p. 

53). 
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Ainda, o planejamento estratégico pode ser entendido “[...] como um processo 

de planejamento orientado para o futuro, utilizado por uma organização para o 

desenvolvimento de sua missão, metas, objetivos e planos de ação que influenciam o 

ambiente interno e externo” (PARK apud ESTRADA, 2000, p. 53), sendo as informações 

dessa natureza atualmente anunciadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da cada IES. 

Sob essa perspectiva, “[...] o planejamento pode se constituir num importante 

instrumento de gestão ao permitir a análise da organização através do estabelecimento 

da sua missão e do levantamento das potencialidades e fraquezas dos diversos cursos, 

programas, atividades e instalações” (MEYER apud ESTRADA, 2000, p. 58). Esse 

processo de análise deve culminar no estabelecimento de objetivos institucionais bem 

definidos. 

O planejamento estratégico diferencia-se do planejamento tradicional pelas 

características apresentadas no quadro seguinte. 

QUADRO 11  ‒  Características do Planejamento Estratégico25 

CARACTERÍSTICAS 
PLANEJAMENTO 

TRADICIONAL 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

SISTEMA  Fechado Aberto 

ÊNFASE Eficiência Eficácia 

AMBIENTE  Interno Externo (e interno) 

PROCESSO  Dedutivo Indutivo 

AMPLITUDE  Longo Prazo Curto e Médio Prazo 

ANÁLISE  Retrospectiva Prospectiva 

ESTRUTURA  Centralizada Descentralizada e Integrada 

DADOS INFORMAÇÕES  Quantitativos Quantitativos e Qualitativos 

FINALIDADE  Determinística Evolutiva 

PRODUTO  Plano Decisões críticas 

FUNÇÃO  Órgão de Planejamento Dirigentes 

PROCESSO DECISÓRIO  Ciência Exata Arte Complexa (Processo Interativo) 

PARTICIPAÇÃO  Centralizado Integração Participativa 

                                                
25 

 Quadro reproduzido da tese de doutorado de Estrada (MEYER JR. apud ESTRADA, 2000, p.54). 
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Sobre os objetivos institucionais bem definidos, vale dizer que qualquer 

organização humana precisa saber aonde quer chegar para, a partir disso, estabelecer 

metas a serem alcançadas e caminhos a serem percorridos, sempre compatíveis com os 

objetivos institucionais estabelecidos para nortear suas atividades e sua existência 

enquanto organização humana.  

Assim sendo, determinados objetivos demandam estratégias, métodos e 

procedimentos de gestão de natureza específica. No caso de instituições, tais como as 

educacionais, que pretendem concorrer para o desenvolvimento de consciência crítica 

aos seus membros, faz-se necessário o estabelecimento de metas e caminhos que 

propiciem o desenvolvimento esperado para aqueles que com ela mantém interação. 

Nessa perspectiva, vale destacar que as IES são movidas por objetivos e 

seus gestores devem trabalhar para defini-los e executá-los, em pareceria com seus 

liderados. Essa tarefa não é fácil, ao se considerar que esse tipo de instituição tem a 

ambiguidades em sua essência conceitual e operacional, além de ter de atender a um 

corpo funcional e a um alunado muito diversificados. Essa diversidade pode gerar muitos 

conflitos no processo de definição dos objetivos institucionais (REBELO; COELHO; 

ERDMANN, 2004; RIZZATTI; DOBES, 2004). 

Pelo exposto, pode-se dizer que existem decisões e planejamento estratégico 

por parte da gestão de alto nível hierárquico na IES, envolvendo o Reitor, e o escalão de 

gestores a ele diretamente subordinados, e a Entidade Mantenedora. Por outro lado, 

entende-se importante destacar que existem decisões e planejamentos estratégicos que 

dizem respeito a determinadas áreas, segmentos e cursos das IES, que também 

requerem planejamento, encaminhamentos e ações equivalentes de seus gestores, 

devidamente articulados e subordinados às escolhas institucionais dispostas nos PDI de 

suas respectivas instituições, tão importantes quanto às decisões e ao planejamento de 

abrangência institucional. 

Do ponto de vista organizacional da IES, para a gestão de suas áreas, 

segmentos e cursos tornar-se adequada, tem-se a indicação de se fazer necessário, 

independentemente do referencial de gestão adotado, a criação de unidades de negócios 

(GARCIA, 2006b, p.76), não se podendo perder de vista a necessidade de sempre existir 

articulação entre as unidades criadas, sobretudo nas universidades. 

Essa indicação aplicar-se-ia, principalmente, às IES detentoras de uma 

quantidade de alunos que inviabilize “[...] fazer sua gestão como uma peça única e 

centralizada [, sendo] preciso dividi-la em partes e dar a cada uma delas uma abordagem 

contábil e estratégica diferenciada, com metas, prazos, bônus e ações específicas” 
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(GARCIA, 2006b, p.76). 

Apesar da quantidade de campi, unidades vinculadas a cada campus, áreas 

do conhecimento mantidas em funcionamento, cursos de graduação e de pós-graduação, 

projetos de atendimento social e alunos, a IESP estudada mantinha sua unidade 

administrativo-financeira, com planejamento financeiro único, sendo todas as decisões 

acerca de verbas de custeio e de investimentos tomadas de maneira centralizada. 

Ao se adotar a criação de unidades de negócio como forma de organização 

da IES, é preciso serem garantidas as condições para que cada uma delas funcione 

adequadamente. Para tanto, devem ser mantidas unidades de apoio, destinadas a cuidar 

de aspectos relativos a: finanças, recursos humanos, infraestrutura, tecnologia da 

informação, secretaria, coordenação pedagógica, pesquisa e extensão, e marketing 

(GARCIA, 2006b, p. 78). 

Ainda, no que diz respeito à qualidade dos serviços, para ter sucesso em sua 

empreitada, além de planejar, os gestores devem “[...] saber fazer acontecer, buscando 

os resultados previamente planejados, em dado espaço de tempo e com a utilização 

adequada dos recursos previstos e disponíveis” (VASCONCELOS, 2010, p. 105, grifo do 

autor).  No âmbito dessas decisões, cada gestor deve ouvir sua equipe de gestão e a 

comunidade interna, uma vez que não é possível a um único sujeito perceber todas as 

necessidades e as nuances institucionais subsidiárias aos processos decisórios. 

Pelas informações apresentadas, no âmbito das Instituições de Ensino 

Superior, gerir é tarefa multifacetada que muitas vezes não tem parâmetro de 

comparação com a mesma tarefa realizada em outros segmentos, sendo a gestão 

fortemente influenciada pela natureza da IES e pela forma como ocorre a escolha de 

seus gestores, nos diversos níveis de gestão existentes em sua estrutura organizacional 

(VASCONCELOS, 2010). Isso porque, a autonomia dos gestores pode ficar 

comprometida a depender do grau de interferência que esses recebem em decorrência 

do processo que precede sua nomeação para o cargo ou a função. 

Nesse momento das argumentações, vale dizer que a gestão educacional, 

em seu amplo espectro, abarca os processos de mudança curricular entre seus focos de 

atenção sobre a vida institucional. Assim sendo, a gestão de processos de mudança em 

IESP pode ser caracterizada como uma parte constituinte da sua gestão educacional 

plena que possui certas especificidades, sendo a gestão educacional plena aquela que 

abarca todas as dimensões da estrutura organizacional e todos os assuntos atinentes à 

Instituição. 

Ainda, acredita-se pertinente destacar que toda mudança pretendida e/ou 
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realizada no âmbito das IESP tem desdobramentos diretos ou indiretos no currículo e 

vice-versa, dada as concepções sobre esse conceito apresentadas no tópico 4.2. Com 

isso, sejam as mudanças de ordem acadêmica, administrativa, financeira, física, 

tecnológica, conceitual, filosófica etc., ocorridas no âmbito de uma IESP, o currículo 

acaba por ressentir as ondas produzidas pelas mudanças, sendo o inverso também 

verdadeiro. 

Nessa direção, vale dizer que existem processos de mudança com enfoque 

predominantemente curricular, os passíveis de serem chamados de processos de 

mudança curricular, que tem por objetivo rever propostas formativas e as ações 

decorrentes dessas, por vezes demandando mudanças administrativo-financeiras na 

IESP. Esse tipo de mudança em si, requer uma abordagem bastante específica e 

cuidadosa, dados os aspectos epistemológicos, conceituais, operacionais e interacionais, 

entre outros, nela envolvidos. 

Sobre a gestão educacional, em seu amplo espectro, entende-se importante 

dizer que 

[...] bons processos de gestão educacional se assentam sobre e 

dependem de cuidados de administração bem resolvidos, porém 

praticados a partir de pressuposto mais amplo e orientação mais 

dinâmicas, com objetivos mais significativos, do ponto de vista formativo, 

e devidamente contextualizados. A partir de processos assim orientados 

é possível ampliar horizontes e perspectivas de processos educacionais 

(LÜCK, 2010, p. 18-19). 

Essa ideia aponta para um tipo de gestão educacional específico, que tenha 

em foco, acima de tudo, os processos formativos. Para que esse tipo de gestão 

educacional seja fecundo, devem-se articular pressupostos, objetivos e dinâmicas 

coerentes entre si e bem fundamentados, de maneira a torná-los devidamente 

contextualizados no âmbito institucional e educacional atinente a esse tipo de gestão. 

Todavia, a articulação necessária não se apresenta como uma tarefa fácil a 

ser desempenha pelos gestores das IESP. Isso ao se pensar nos consideráveis graus de 

complexidade, amplitude e profundidade inerentes à gestão educacional e à atividade 

profissional a ela vinculada, que se caracterizaram como bastante elevados na IESP 

pesquisada, tanto na gestão educacional cotidiana quanto na gestão do processo de 
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mudança curricular estudado, dada a quantidade de cursos, professores, alunos e 

demais elementos que compõem a sua vida institucional. 

Ainda, a difícil tarefa de se realizar a articulação necessária pode estar 

vinculada à falta de clareza que se tem acerca de o que vem a ser, de como deve se 

organizar e de a que se destina o Ensino Superior no Brasil, dado seu processo histórico 

no país (BUARQUE, 2005; CUNHA, 2007a; CUNHA, 2007b) e a diversidade de 

entendimento acerca do que seja universidade nos dias atuais (REBELO; COELHO; 

ERDMANN, 2004) – algo que pode ser considerado também em relação aos demais tipos 

de Instituições de Ensino Superior, sejam elas públicas ou privadas. 

Na IESP pesquisada, essa falta de clareza sobre o seu papel a ser cumprido 

e/ou sobre a sua forma de organização enquanto instituição foi identificada na forma e na 

recorrência com que os seus reitores são substituídos e, ainda, na alternância de perfis 

apresentados por esses gestores, marcados por ênfases ora no campo acadêmico-

pedagógico, ora no campo administrativo-financeiro. 

A falta de clareza acerca de o que é e de que papeis devem ser cumpridos 

pelo Ensino Superior gera desdobramentos diretos sobre a forma como as IESP se 

organizam e a maneira como elas são geridas. Assim sendo, faz-se indispensável 

abordar como a gestão educacional tem sido vista atualmente, ao se considerar o 

contexto carregado de incertezas e as novas demandas que se apresentam a esse nível 

de ensino. 

No que tange ao contexto atual da gestão educacional no Ensino Superior, na 

literatura pertinente disponível, identifica-se a indicação de ausência de um tipo de gestão 

próprio para as Instituições de Ensino Superior. Nessa direção, encontram-se afirmações 

como essa: 

O tipo de administração que o ensino superior necessita não existe 

ainda. Porém, ele está sendo criado, passo a passo, por uma nova 

geração de diretores, pró-reitores e reitores, com base [...] na mais 

moderna administração de serviço e nas últimas contribuições dos 

estudos das organizações, da psicologia, da pesquisa em administração 

e em campos semelhantes (KELLER apud ESTRADA, 2000, p. 6). 

Segundo essa citação, embora ainda não exista um tipo de gestão 
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consolidado para o Ensino Superior, ele estaria em processo de construção, encabeçado 

por novas gerações de gestores atuantes no segmento, subsidiado por teorias 

provenientes de variadas as áreas do conhecimento – o que denota insuficiência de 

referenciais ao se utilizar uma única fonte teórica para subsidiar a análise de um 

fenômeno tão complexo como a gestão no Ensino Superior. 

Diante desse cenário, tem-se a confirmação de uma das relevâncias 

apresentadas pelo pesquisador para a realização desta pesquisa, apontadas na 

Introdução desse documento: poder contribuir para uma atuação da gestão educacional 

de Instituições de Ensino Superior Privadas mais assertiva, na medida em que forem 

oferecidos subsídios às tomadas de decisão de seus gestores educacionais, ao serem 

apresentados referenciais norteadores de processos de mudança curricular consolidados 

com base no processo estudado nesta pesquisa, sob suas perspectivas teórica e prática. 

Antes de se avançar com as discussões sobre o contexto atual da gestão 

educacional no Ensino Superior, vale ressaltar que, nesta pesquisa, quando são 

utilizadas informações disponíveis na literatura que empregam o termo modelo para 

expressar ideias acerca da gestão educacional, de natureza abrangente ou circunscrita a 

determinado processo, o pesquisador as entendem como fazendo referência a um 

conjunto de referenciais norteadores dinâmicos, conciliáveis e articulados destinados a 

balizar o desenvolvimento de processos acadêmico-administrativo-financeiros no âmbito 

das instituições de ensino. 

Com isso, o termo modelo não assumiria o significado normalmente atrelado 

a ele, que o caracteriza como uma “camisa de força” que “enrijece” ou “imobiliza” os 

processos das organizações sociais, como se eles fossem fenômenos estáticos e 

imutáveis. 

Sobre a autossuficiência de determinada área do conhecimento, faz-se 

importante relembrar que essa perspectiva também foi destacada nas discussões sobre o 

estudo do currículo, realizadas no tópico 4.2. Essa ressalva é como entendida importante 

porque o currículo é um elemento que demanda considerável atenção e cuidados no 

âmbito da gestão educacional, dada a natureza e a finalidade das instituições 

educacionais. 

Embora a última citação destacada seja datada de 2000, ela ainda parece 

refletir bastante do cenário atual. Isso ao se considerar que, apesar de existirem 

experiências com considerável grau de sucesso, entende-se possível inferir a não 

existência de tipos de gestão educacional consolidados, adequados e em quantidade 

suficiente para abranger a variada gama de estilos e culturas das IES espalhadas pelo 
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território nacional, assim como parece ocorrer no exterior. 

Ao se pensar que cada Instituição de Ensino Superior se configura em um 

meio, conforme definido anteriormente, com características e elementos constituintes 

próprios, parece ser difícil acreditar na proposição de referenciais norteadores da gestão 

que atendam a todas elas. Isso seria inviável porque essas especificidades acabam por 

culminar na necessidade de adaptações de referenciais norteadores externos propostos 

às suas realidades, fazendo com que estudos sobre esses processos sejam sempre 

necessários. 

Sobre as características das IES, entende-se imprescindível salientar que 

existem diferenças substanciais entre as Instituições de Ensino Superior Privadas (IESP) 

que oferecem educação superior de massa e aquelas que seguem o modelo universitário 

tradicional, tido como o modelo ideal das Instituições de Ensino Superior 

(SCHWARTZMAN; SCHWARTZMAN, 2002). 

Em decorrência disso, dada a diversidade de fatores que as diferenciam e 

que implicam na forma como são organizadas, existem diferentes formas de se realizar a 

gestão educacional em IES, cada qual com processos decisórios e planejamentos 

estratégicos realizados de maneira que lhes são peculiares. 

No tocante às diferenças entre as referidas IESP e o modelo universitário 

tradicional ideal, pode-se dizer que no 

modelo ideal, o ensino superior se organizaria em universidades, 

enquanto que no ensino privado predominam as instituições isoladas e 

outras instituições não universitárias; as universidades deveriam ter um 

forte componente de pesquisa, que quase não existe no setor privado; as 

universidades dão ênfase às áreas técnicas e científicas e às profissões 

clássicas, enquanto que o setor privado se concentra nas profissões 

sociais; nas universidades, os professores participam das decisões 

acadêmicas em um complexo sistema de colegiados, enquanto que o 

poder nas instituições privadas é centralizado. Mais amplamente, a 

atividade cultural e intelectual costuma ser percebida como de natureza 

altruística, oposta à busca do lucro, enquanto que o ensino privado, 

ainda que muitas vezes organizado em instituições não lucrativas, tem 

quase sempre um claro componente comercial. (SCHWARTZMAN; 

SCHWARTZMAN, 2002, p. 4). 

Esses elementos diferenciadores parecem fazer referências à grande parte 
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das IESP, sejam elas faculdades isoladas ou integradas, institutos superiores de 

educação, centros de educação tecnológica, centros universitários ou universidades. A 

citação parece contrapor as instituições privadas às universidades públicas, mas se 

entende mais adequado se as referências feitas às universidades públicas fossem 

estendidas às universidades privadas que seguem o modelo universitário ideal, cabendo 

a contraposição apresentada àquelas universidades ou IESP que oferecem educação 

superior de massa. 

Ressalta-se essa questão uma vez que existem universidades privadas 

atuando de maneira semelhante às públicas e outras atuando como um conjunto não 

articulado de “faculdades”, sem que sejam integradas as áreas do conhecimento nelas 

ativas. Nesse último tipo de universidade privada caracterizado, ainda identificam-se que 

as pesquisas mais fecundas são, quando relevante e de boa qualidade, circunscritas às 

áreas de conhecimento específicas dos seus programas de stricto sensu; que as 

escolhas pelas áreas e cursos a serem oferecidos se dão por questões comerciais, 

independente da necessidade social concreta geral e/ou circundante; e que as decisões 

mais cruciais e as diretrizes formativas institucionais, incluindo as de ordem pedagógica, 

são definidas sem a participação ativa dos que delas se incumbem de 

implantar/implementar. 

Em boa parte das características contrapostas, a IESP estudada assemelhou-

se às instituições que oferecem educação superior de massa. No que diz respeito à 

produção de pesquisa científica, identificou-se que os programas de stricto senso 

produziam pesquisa de boa qualidade, contando, inclusive, com fomento da FAPESP. 

Entretanto, nas demais áreas de conhecimento, que não possuíam esse tipo de 

programa, pouco se via de produção científica na Instituição. 

No que se refere às tomadas de decisão, apurou-se que no decorrer do 

Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional as decisões e as 

discussões, em boa parte do que foi definido, contaram com a participação de 

representantes da comunidade interna. Por outro lado, no processo posterior a esse, a 

decisões ficaram a cargo de uma assessoria externa contratada pela IESP.  

Dentre as decisões tomadas nas IES, estão aquelas relativas à definição dos 

objetivos norteadores de suas ações educacionais e de suas estratégias de gestão, que 

acabam por perpassar e/ou afetar os variados cursos e segmentos institucionais. Sobre 

isso, entende-se adequado explicitar que: 
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Ao se formular objetivos, aos se definir prioridades, ao se tomar 

decisões, considerando suas implicações futuras, ao se alocar recursos 

a fim de que os objetivos e as metas sejam viabilizados, se está 

exercendo o processo decisório. 

Numa instituição como a das universidades, que apresenta objetivos 

ambíguos e é composta de indivíduos e grupos com diferentes 

percepções, o exercício do processo decisório torna-se, muitas vezes, 

importante no sentido de cumprir os objetivos institucionais. 

Enfim, o fato de a universidade apresentar uma estrutura diferente das 

demais organizações, um corpo funcional altamente qualificado, faz com 

que o processo decisório se torne muitas vezes altamente complexo. Por 

isso, é necessário adotar um modelo de processo decisório que atenda 

melhor às expectativas da clientela universitária. (RIZZATTI; DOBES, 

2004, p. 191) 

No que se refere aos processos decisórios, como elementos constituintes da 

gestão educacional, além da complexidade que envolve o seu corpo funcional, tem-se 

outro aspecto importante, que também se apresentam de maneiras diferentes nas IES, 

segundo a forma de organização adotada e o conjunto de referenciais norteadores de 

gestão escolhido: a maneira como os profissionais ascendem ao cargo de gestão nas 

instituições. 

Isso ao se considerar que existem diferentes formas de os gestores serem 

escolhidos para ocuparem os cargos de gestão nos vários níveis hierárquicos das IES, 

cada qual com papéis diferentes a serem desempenhados para o desenvolvimento das 

atividades institucionais, sejam eles de reitor, vice-reitor, superintendente, diretor, chefes 

de departamento, coordenador e professor, entre outros (VASCONCELOS, 2010). Ainda 

ao considerar que a maneira como os gestores ascendem ao cargo de gestão pode gerar 

desdobramentos sobre a forma que realizam suas funções como gestores e sobre as 

decisões que devam tomar. 

Também no âmbito da gestão educacional e dos seus processos decisórios, a 

maneira como o poder é exercido nas IES e o grau de descentralização que se configura 

em suas dinâmicas de gestão acabam por gerar desdobramentos sobre a vida 

institucional e produzir impactos diretos sobre a maneira como os objetivos institucionais 

são atingidos – na medida em que podem favorecer, dificultar ou inviabilizar suas 

concretizações em resultados institucionais efetivos. 

Embora existam inúmeras diferenças entre os aspectos que caracterizam as 

IES que seguem o modelo universitário ideal e as que adotam referenciais norteadores 

diferentes, por vezes contrapostos aos desse referido modelo, as subsequentes 
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elucidações enfocam as Instituições de Ensino Superior Privadas que não seguem o 

modelo ideal. 

Esse direcionamento das discussões se deve ao objeto de estudo desta 

pesquisa estar circunscrito ao âmbito das IESP, e a não um pretenso juízo de valor que 

coloque esse tipo de IES como sendo o único a demandar ressalvas sobre os seus 

referenciais norteadores da gestão educacional, tal como foi manifestado pelo 

Coordenador C, em sua entrevista, quando disse: 

Eu espero que ninguém seja dono e se acabem com as universidades 

particulares. Eu fiquei com essa convicção, na verdade no fundo é isso, 

eu estou com a convicção de que isso aqui não pode funcionar mais, 

universidade privada é uma negação da educação e tudo mais, não pode 

estar nas mãos de donos. Tem que estar nas mãos da comunidade e 

esse é o grande erro do MEC. Inclusive, o MEC está sendo muito 

negligente, ele permite que esses empresários ganhem fortunas, 

desviem dinheiro, façam sei lá o quê e manipulem a gente. As pessoas 

que de fato podem formar o país, os educadores. Então me deu uma 

convicção política de lutar contra o ensino privado [...] (COORDENDOR 

C). 

Faz-se esse esclarecimento porque, no decorrer da realização da pesquisa 

no âmbito teórico, se percebeu que tanto as IES públicas e privadas que seguem o 

modelo universitário ideal, quanto as que adotam outros referenciais norteadores para a 

sua organização e funcionamento, apresentam aspectos caracterizadores que acabam 

por dificultar gestão e os seus processos internos. 

Dada a vinculação direta feita entre a gestão educacional e a gestão de 

processos de mudança curricular, as considerações feitas sobre os aspectos 

diferenciadores apontados e sobre os processos decisórios, no âmbito da gestão 

educacional, podem ser transpostas aos contextos de processos de mudança curricular. 

O movimento inverso se aplica às ponderações que são feitas nesse tópico no âmbito da 

gestão dos processos de mudança curricular. 

No que tange aos processos de mudança curricular, vale dizer que: 
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Nos estabelecimentos escolares, os processos de mudanças de certa 

amplitude não se desenvolvem por si mesmos. Necessitam de uma 

orquestração ativa, da intervenção voluntária de um determinado número 

de atores que trabalhem deliberadamente para orientar as coisas em um 

sentido definido. A mudança choca-se com as ações igualmente 

deliberadas para bloqueá-las, adiá-las ou diminuí-las. As influências não 

provêm unicamente daqueles que detêm uma autoridade formal e pode 

acontecer que eles exerçam apenas pouca influência (THURLER, 2001, 

p. 141). 

Dentre essas ideias, também transponíveis ao contexto da gestão 

educacional plena, encontra-se a necessidade de um gestor ou de um grupo de gestores 

atuarem a fim de as mudanças serem impulsionadas em determinada direção. 

Vale relembrar que, de acordo com o referencial teórico adotado, esse 

movimento de impulsionamento das mudanças abarca consonâncias e dissonâncias, 

objetivos e referenciais compatíveis e outros contraditórios, escolhas pessoais e 

coletivas, manifestações de concordância e de resistência, entre outros tipos de conflito 

inerentes a esse tipo de processo e ao contexto da gestão educacional como um todo. 

Em processos de mudança curricular de maior amplitude, parece ser mais 

adequado optar-se por um grupo de gestores destinado impulsionar as mudanças. A 

quantidade de gestores que devem compor esse grupo vai depender da quantidade de 

cursos envolvidos e da complexidade, amplitude e profundidade que caracterizam o 

processo.  

Conforme já apontado, os movimentos de mudança devem passar pela 

ressignificação das concepções dos responsáveis por implementá-la, em direção de se 

alinharem concepções, princípios e pressupostos institucionais. Esse seria um importante 

aspecto da atuação dos gestores acadêmicos de uma IES tanto na gestão educacional 

no seu amplo espectro, quanto no âmbito dos processos de mudança curricular. 

Entretanto, por outro lado, não se pode ignorar a necessidade de ocorrerem modificações 

estruturais dos processos das instituições em movimento de mudança e de os gestores 

da IES atuarem também nessa direção. 

No contexto do processo de mudança curricular estudado, pode-se dizer que 

existia um grupo de profissionais atuantes na Reitoria que buscaram impulsioná-lo na 

direção de equacionar o atendimento às demandas oficiais, a sustentabilidade financeira 

da Instituição e o aprimoramento acadêmico dos processos formativos – enfoque pouco 

comum dentre as IESP. Conforme apontado pelo Coordenador C a Alta Gestão da 
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Instituição conseguiu mobilizar a sua comunidade interna em direção à mudança. 

Em relação às decisões a serem tomadas, se esse é um importante elemento 

no contexto da gestão educacional plena, no âmbito dos processos de mudança 

curricular elas se configuram com um elemento ainda mais importante, na medida em 

que as decisões vão direcionar as muitas ações e intervenções do(s) gestor(es) 

educacional(is) responsável(is) por geri-los e a própria vida institucional futura, podendo 

gerar variados desdobramentos sobre a cultura, o clima e as dinâmicas internas da IESP, 

tanto na direção de favorecer quanto de dificultar a vida institucional como um todo.  

Para que as decisões sejam as mais acertadas possíveis, torna-se 

imprescindível que a equipe incumbida de planejar, implementar e acompanhar o 

processo de mudança seja altamente qualificada, especialmente o gestor responsável 

pelos trabalhos. Ainda, essa equipe deve contar com especialistas das diversas 

dimensões do processo educativo objeto de mudança. 

Isso não significa que todos devam dominar todas as dimensões 

profundamente do processo de mudança e ter as mesmas características e qualificações 

acadêmico-profissionais. Todavia, o grupo constituído com essa tarefa comum deve 

contar com elementos humanos que deem conta de analisar e propor propostas 

educativas, a serem consolidadas em textos curriculares, em todas as suas nuances e 

especificidades, dando conta da complexidade que possa envolvê-las. 

Esse aspecto foi contemplado pelo processo de mudança curricular estudado 

nesta pesquisa, que abarcou a análise das demandas oficiais e a proposição das novas 

diretrizes curriculares institucionais sobre formação pedagógica inicial de professores 

especialistas, entre contribuições para os processos acadêmicos de abrangência 

institucional. 

No desenrolar do referido processo, quando a equipe constituída não possuía 

elementos próprios para analisar, decidir e deliberar sobre as mudanças pretendidas, 

foram convidados especialistas oriundos de cada área sobre a qual o grupo não 

conseguia fechar suas análises e proposições para trazer-lhes subsídios necessários ao 

processo decisório que lhes cabia. 

De um modo geral, quando se fala em gestão de processos de mudança, não 

se pode perder de vista que esses processos podem apresentar amplitudes, 

profundidades, complexidades e encaminhamentos diferentes, variando desde mudanças 

pontuais no âmbito da disciplina de um curso até diretrizes formativas institucionais. 

Assim sendo, deve-se tomar cuidado em qualificar o processo a ser realizado, conforme 

foi discutido no tópico 4.1 desse documento de pesquisa. 
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Nesse ponto das argumentações, parece ser pertinente destacar, embora 

óbvio, que não se pode tratar de gestão sem se fazer referência a gestores, tendo em 

vista que a ação de gerir deve ser realizada por alguém, não podendo ser um processo 

baseado no princípio da “geração espontânea”. Ainda porque toda IESP se configura em 

um meio que abarca variados grupos constituídos com tarefas comuns a serem 

realizadas, em que a figura do líder é de extrema importância, conforme defendido em 

tópico anterior. 

Também vale enfatizar que o grau de descentralização do poder da IESP vai 

determinar muito de suas dinâmicas internas, sobretudo as de gestão, o que apresenta 

limites e possibilidades concretas à atuação dos gestores educacionais. Isso ocorre tanto 

no que se refere à gestão educacional plena, quanto à gestão de processos de mudança 

curricular, como o estudado nesta pesquisa.  

Tratados alguns dos aspectos relevantes sobre a gestão educacional no 

Ensino superior, entende-se importante aprofundar as discussões acerca da figura do 

gestor educacional e da descentralização do poder nas Instituições de Ensino Superior 

Privadas, o que acontece nos tópicos seguintes. 

4. 5. 3. Gestores educacionais em Instituições de Ensino Superior Privadas: 

liderança e líderes em processos de mudança curricular 

Conforme anunciado anteriormente, quando se fala dos diversos processos e 

dinâmicas que perpassam o cotidiano da vida institucional das IESP, não se pode 

esperar que eles aconteçam sem a influência sistemática de certos sujeitos incumbidos 

dos variados segmentos e das variadas atividades das Instituições. 

Quando um sujeito, ou um grupo restrito de sujeitos, consegue modificar com 

certa frequência o curso das coisas, influenciando de maneira regular as decisões e as 

ações de um grupo mais amplo, às vezes de um conjunto maior, tem-se configurado o 

exercício da liderança.  Por sua vez, o líder é “[...] aquele que exerce a liderança em um 

determinado contexto” (THURLER, 2001, p. 141). 

A liderança ainda pode ser definida, de maneira mais precisa, como 
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[...] o processo de influência desempenhado no âmbito da gestão de 

pessoas e de processos sociais, no sentido de mobilização de seu 

talento e esforços, orientado por uma visão clara e abrangente da 

organização em que se situa e objetivos que deva realizar, com a 

perspectiva da melhoria contínua da própria organização e seus 

processos (LÜCK, 2008, p. 63). 

No âmbito do processo de mudança curricular estudado, pela fala dos 

coordenadores de curso entrevistados, essa parece ter sido a atuação do gestor 

responsável pelo desenvolvimento do processo e das atividades do Grupo de Trabalho 

das Licenciaturas, tendo, inclusive, sua atuação sido apontada como um dos elementos 

facilitadores do desenvolvimento do processo e dos resultados obtidos. Essa ideia foi 

claramente abordada pelo Coordenador B quando falou do domínio que o gestor tinha 

sobre o processo e acerca dos desdobramentos das mudanças a serem implantadas ou 

implementadas. 

Nas mudanças de rumos institucionais, como acontece nos processos de 

mudança curricular de todo vulto, o líder pode influenciar  

[...] de múltiplas maneiras e em diversas fases do ciclo de vida de um 

projeto. No início, ele pode levar o grupo de atores a se projetarem 

coletivamente no futuro, a conceberem e constituírem, ativamente, seu 

devir. Ele influencia a orientação do projeto, a formulação dos objetivos, 

o justo equilíbrio entre utopia e realismo. A seguir, exerce sua influência 

durante a aplicação do projeto coletivo, especialmente quando ele 

tropeça em um obstáculo, em um dilema ou em um problema tático ou 

estratégico. (THURLER, 2001, p. 142, grifo do autor). 

Essa forma de apresentar o papel do líder e o exercício da liderança vai ao 

encontro das discussões apresentadas sobre o funcionamento de grupos, no tópico 4.4, 

valendo relembrar que, por mais que a escolha do sujeito para uma posição de liderança 

seja definida institucionalmente, sem a participação dos liderados nessa escolha, é 

imprescindível que a liderança seja legitimada pelo grupo e o líder aceito como tal. 

Nessa perspectiva de atuação e exercício de influência sistemática do líder 

em processos de mudança curricular, no caso do processo estudado, identificou-se que o 
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gestor responsável pelo seu desenvolvimento influenciou nas diversas fases do processo, 

desde a definição dos objetivos e dos caminhos a serem percorridos, até a implantação 

final das Diretrizes Institucionais sobre Formação Pedagógica Inicial de Professores 

Especialistas (DIFPIPE). Isso foi identificado na análise documental e na fala dos sujeitos 

pesquisados. Ainda, o líder designado pela Alta Gestão da IESP para gerir o processo foi 

aceito pelos membros do Grupo de Trabalho das Licenciaturas e o exercício de sua 

liderança por eles legitimada. 

No que se refere aos gestores educacionais, no âmbito desta pesquisa, vale 

relembrar que os coordenadores de curso de graduação se constituem como um tipo de 

gestor de importante papel em processos de mudança curricular, desde a elaboração de 

novas propostas formativas, passando pela sua implantação/implementação e 

culminando na avaliação sobre a efetividade das mesmas. Essa forma de entender, pelo 

que foi apurado na análise documental, parece ter pairado no desenvolvimento do 

processo estudado, na medida em que esses gestores foram envolvidos no processo de 

definição das DIFPIPE. 

Sobre a influência que a escolha dos gestores gera sobre a gestão 

educacional no Ensino Superior, anunciada no tópico anterior, entende-se importante 

dizer que nem sempre são empregados como critérios, no processo de escolha dos 

gestores, o princípio da meritocracia, o grau de conhecimento sobre a gestão educacional 

e o compromisso com a educação (SCHWARTZMAN apud VASCONCELOS, 2010). 

Esse tipo de decisão pode se apoiar em critérios nem sempre favorecedores do bom 

desenvolvimento das atividades da instituição, assumindo conotação política ou 

manipulatória.  

Nas IESP, usualmente, o gestor principal é escolhido pela mantenedora ou 

esse papel é exercido pelo seu próprio dono. Ainda, mais recentemente, tem sido 

incorporada nesse tipo de instituição a figura do gestor profissional, que é “[...] uma 

pessoa com larga experiência na área administrativa ou financeira que é chamada para 

gerir uma instituição educacional, causando [...] certo desconforto entre o corpo docente, 

que se vê afastado de um percurso que, até então, marcava uma carreira profissional 

(VASCONCELOS, 2010, p. 110). 

No caso da IES escolhida para a realização dos estudos desta pesquisa, tem-

se uma instituição de iniciativa privada, enquadrada juridicamente como sendo sem fins 

lucrativos, na qual o gestor principal é definido pela Entidade Mantenedora. Esse gestor 

tem sido escolhido, por vezes, dentre os profissionais de carreira integrantes da sua 

comunidade acadêmica e, em outras, trazido do “mercado” das IESP. 
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No tocante ao processo de transição do modelo de gestão tradicional para o 

profissional, esse não é processo muito simples, dadas as barreiras provindas da cultura 

institucional e da resistência à mudança, normalmente acompanhadas de crises 

institucionais (GARCIA, 2006a), tendo-se em vista que a transposição dessas barreiras 

demanda tempo e estratégias específicas de sensibilização da comunidade interna da 

IESP.  

Entre as instituições privadas, vale destacar aquelas de natureza 

confessional, tendo em vista que essas apresentam uma variabilidade maior de forma de 

escolha de seu gestor principal, tendo ou não participação de colegiados no processo 

decisório. Contudo, a decisão final cabe sempre à mantenedora, ora sendo o processo 

mais similar ao das instituições públicas, ora ao das instituições privadas 

(VASCONCELOS, 2010). 

Pelo exposto sobre a forma de escolha do gestor principal de uma IESP – 

reitor ou diretor –, a sua independência e legitimidade enquanto gestor pode variar muito 

(VASCONCELOS, 2010), o que interferirá diretamente sobre o cumprimento de suas 

atribuições e, consequentemente, sobre a forma de atender às demandas institucionais e 

o sucesso na obtenção dos resultados almejados. 

Vale salientar que não é somente a forma de escolha do gestor principal que 

interfere na gestão educacional de uma IESP, mas de todo o corpo de gestores. Isso é 

salientado ao se considerar que: “A gestão de uma IES, que tem na figura do reitor/diretor 

a sua principal liderança, é tarefa para um amplo grupo de gestores no exercício de 

funções diversas [...]”, dentre os principais estão os vice-reitores ou vice-diretores, 

diretores de centros ou de faculdades, chefes de departamento e coordenadores de 

curso, coordenadores de pesquisa e extensão (VASCONCELOS, 2010, p. 110). 

Na IESP estudada, os cargos de gestão são ocupados por membros de sua 

comunidade interna ou por profissionais captados no “mercado”, mediante a indicação e 

a designação feitas pela Reitoria, em comum acordo com suas vice-reitorias. Embora as 

indicações partam da Reitoria, as anuências, para que as designações ocorram, são 

dadas pela Entidade Mantenedora, de onde emanam definições de parte das atribuições 

das demandas apresentadas aos gestores da Instituição, assim como certos limites e 

possibilidades para suas atuações. 

Nessa direção, o reitor é o gestor que recebe incumbências, postas pela 

Entidade Mantenedora, passíveis de gerar desdobramentos impactantes sobre toda a 

vida organizacional da IESP, que podem transformar o clima institucional em direções 

favoráveis ou não ao bom desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. No caso da 
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IESP estudada, a concretização das incumbências dos reitores tem promovido ora a 

instauração de clima organizacional favorável às suas atividades acadêmicas, ora não, 

conforme foi apurado na parte da pesquisa realizada em campo. 

Dada a importância da figura do líder na realização das tarefas comuns dos 

grupos, já anunciada, tem-se a ideia de que “[...] uma liderança firme, empreendedora, 

responsável e comprometida será certamente fator preponderante para a qualificação 

das ações educacionais efetivadas em determinadas escolas” (VASCONCELOS, 2010, p. 

108), entre essas as de Ensino Superior privada que ofertam cursos na modalidade de 

ensino presencial, como a IESP pesquisada. 

Isso ocorreria porque o papel do líder frente a um grupo é bastante 

importante, na medida em que cabe a ele a organização dos ambientes e das interações 

entre os membros do grupo e o provimento das condições necessárias para que sejam 

atingidos os objetivos comuns. Esse aspecto da atuação do líder de grupo foi explicitado 

pelos três sujeitos pesquisados ao tratarem da gestão imediata e dos elementos 

facilitadores do processo estudado. 

O Coordenador B tratou disso em dois momentos, quando avaliou a 

qualidade do processo, apontando aspectos relacionados à sua organização e ao seu 

desenvolvimento. No primeiro momento ponderou: 

Eu acho que foi bem estruturado, bem organizado com datas, com 

tarefas, cumprir com datas, eu acho que isso estava muito bem 

organizado. [...] dias agendados para reunião, com horário de início e 

término, limite pra entrega das tarefas, discussão, isso foi muito bem 

estruturado (COORDENADOR B). 

No segundo momento reafirmou dizendo: 

Para mim foi excelente, a organização, os detalhes, isso foi muito 

importante. Uma coisa que eu gosto, embora todo mundo fala: papel pra 

cá, burocracia. Eu funciono melhor com papel, com organização, com 

limites, regras para serem cumpridas, nesse ponto foi excelente o 

processo (COORDENADOR B). 
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O Coordenador C apontou aspectos da organização e do desenvolvimento do 

processo ao justificar a gestão imediata do processo como sendo um de seus elementos 

facilitadores, dizendo: 

Isso devido, também, às reuniões... eu acho que foram bem conduzidas, 

foram bem planejadas. Teve um cronograma, foi cumprido e tal. Eu acho 

que isso foi bem positivo porque conseguiu atingir o objetivo que era de 

abrir um espaço para debate e para síntese dessas discussões que 

foram realizadas (COORDENADOR C). 

O Coordenador A apontou outros aspectos, também sobre a organização e o 

desenvolvimento do processo, ao dizer: 

Sem dúvida, o acesso a toda aquela literatura, toda aquela 

documentação. Sem aquele material que você havia fornecido para nós, 

estaríamos perdidos. “Então para que lado vamos? Quais são os 

referenciais? O que norteia aqui?” Acho que aquele acesso à 

documentação e aquela discussão detalhada nossa em conjunto, 

tentando ver o que o documento pedia e como transportar aquilo para 

nossa realidade, eu acho que foi bastante importante (COORDENADOR 

A). 

Essa fala do Coordenador A revela outro aspecto da atuação de um líder de 

grupo, ao realizar o que lhe cabe: apresentar, intermediar e negociar significados com 

seus liderados acerca de diretrizes e referenciais postos por instâncias hierárquicas 

superiores, definidos no âmbito das atividades de outros grupos ou em construção no 

próprio grupo, sendo o movimento contrário também possível e, dependendo da 

perspectiva de gestão, indispensável. Todavia, para viabilizar a negociação de 

significados, o líder do grupo precisa ter conhecimento suficiente que o habilite a fazer 

isso. 

No âmbito do processo estudado, identificou-se algo sobre os subsídios que o 

seu gestor imediato ofereceu, quando tratou dos elementos facilitadores do 
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desenvolvimento do processo, dizendo: 

A facilidade é pelo próprio conhecimento de quem estava organizando, 

no caso, não sei se posso falar, foi muito facilitado. A grande visão que 

você tem da ligação de tudo, o domínio, isso vai para cá, isso vai para 

direita e isso vai para esquerda. Isso se torna muito mais fácil, mas se 

não tivesse esse domínio de toda essa estrutura eu acho que a gente 

estaria quebrando a cabeça até hoje, eu falo por mim, já ia ser mais 

difícil porque não é fácil colocar quatro, cinco áreas diferentes de cursos 

e você fazê-las conversar na mesma língua. Acho que esse processo 

todo foi facilitado pelo domínio de quem tava gerenciando o processo, 

tinha conhecimento de área mesmo, conhecimento de causa, alí. Aí fica 

tranquilo (COORDENADOR B). 

Outro aspecto a considerar na atuação do gestor educacional, inclusive nos 

processos de mudança curricular, é a forma como ele apresenta seus referenciais e 

como esses são colocados para o grupo. Essa recomendação se explica pelas 

discussões sobre as interações entre sujeitos e sobre o funcionamento de grupo 

estabelecidas anteriormente. 

Por certo, há muitos momentos em que o gestor de um processo de 

mudança, entre esses os de tipo curricular, precisa colocar novos referenciais e até 

mesmo fazer com que boa parte deles seja adotada, mas sempre fazendo uso de bons 

argumentos, fundamentados em demandas oficiais e na literatura especializada. No 

processo estudado, isso se evidenciou em alguns momentos das entrevistas realizadas 

com os sujeitos pesquisados. 

Nessa direção tem-se a seguinte fala, em que foram comparados o processo 

estudado e o posterior a ele: 

A questão da gestão, você colocava os documentos, trabalhávamos os 

documentos e dali tirávamos o que precisava ser feito. No outro 

processo não, o que precisa ser feito é isto, façam! E ai depois você 

discutia e apresentava uma proposta, “dá para melhorar, você tem que 

chegar mais nisso e mais nisso, então corte mais alguma coisa”. A ideia 

deles era de que o currículo ficaria melhor se tivesse menos horas. É 

uma visão completamente diferente (COORDENADOR A). 
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No tocante à organização das interações e ao provimento de condições nas 

atividades dos grupos, acredita-se importante destacar que cabe ao gestor principal da 

IESP, e aos demais gestores nela atuantes, garantir a instauração e/ou a manutenção de 

um bom clima institucional, no qual as pessoas possam se sentir bem em realizar suas 

tarefas diárias. Caso contrário, quaisquer projetos e/ou iniciativas institucionais podem se 

tornar infrutíferos, por melhores que sejam os princípios, os referenciais e as 

intencionalidades neles presentes. 

Isso porque, diante de um clima institucional inadequado, as pessoas que 

trabalham para os projetos institucionais acontecerem e para a instituição existir podem 

se desvincular dos objetivos comuns pactuados e, portanto, desvincularem-se dos grupos 

e dos meios que nela se constituem e lhe dão condições de existir. Assim sendo, cuidar 

do clima institucional e das interações entre seus membros é um aspecto a constituir o rol 

de atenções e de atribuições da gestão educacional. 

Sobre isso o Coordenador C, ao abordar a atuação da Alta Gestão da IESP, 

disse: 

Ela conseguiu envolver o setor da comunidade e comprometer os 

diretores, fazer com que eles fossem ouvidos, de maneira limitada ou 

não, mas conseguiu. E, no final, os novos projetos pedagógicos foram 

produzidos etc. Eles incorporaram, querendo ou não, contribuições que 

vieram aí da comunidade acadêmica mesmo (COORDENADOR C). 

Por essa importância atribuída ao líder e por ser ele o responsável pelo 

estabelecimento de princípios, objetivos e estratégias, mesmo em contextos de 

construção coletiva, a recorrente troca de gestor principal de determinada IESP em curtos 

intervalos de tempo pode se tornar uma das fontes dos problemas que dificultam sua 

sobrevivência e a oferta de processos educacionais de boa qualidade. 

Isso ao se considerar que a cada troca de gestor principal, normalmente, têm-

se trocados referenciais que norteiam os projetos e as ações no âmbito institucional, além 

de gestores de outros escalões da IESP que conhecem a cultura e as dinâmicas 

institucionais. A depender da amplitude e da complexidade envolvidas com a troca de 

referenciais norteadores, é necessário um considerável período de tempo para os 

executores da mudança se apropriarem dos novos referenciais, por vezes insuficiente até 
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a próxima troca de gestor. 

Caso equivalente se passa com a troca recorrente dos demais gestores da 

IES. No caso dos coordenadores de curso, cada troca pode implicar em mudanças 

epistemológicas que requerem a reformulação da proposta formativa do curso e de cada 

componente curricular. Com as recorrentes reformulações dessa amplitude, torna-se 

difícil verificar a eficácia e a eficiência de um projeto curricular de curso e de possíveis 

ajustes que poderiam ser feito para torná-lo melhor. 

A troca recorrente de gestor principal parece ser prática comum em 

instituições que esperam resultados milagrosos em curto espaço de tempo, provenientes 

da intervenção de cada novo gestor contratado, que tem poucos meses para inverter o 

destino da instituição (HARGREAVES; FINK, 2007). 

Essa situação refere-se à figura dos reitores ou diretores, gestores principais 

de IESP, incumbidos de promover mudanças de grande amplitude e profundidade com 

resultados rápidos, duradouros e de excelente qualidade com baixos custo e 

investimento. Quando esses gestores conseguem mobilizar a comunidade interna da 

IESP em direção ao solicitado pelas Entidades Mantenedoras, os resultados parciais e os 

indicativos da mudança pretendida não são considerados no momento de decidirem 

sobre sua permanência na função ou pela sua substituição. 

As trocas recorrentes desses profissionais também podem ser atribuídas, em 

alguns casos, à falta de clareza da entidade mantenedora acerca do perfil pessoal e 

profissional do gestor a ser contratado. Problema que pode ser intensificado quando a 

entidade mantenedora define uma missão socialmente correta, mas incompatível com 

suas reais pretensões ou com os investimentos necessários para cumpri-la. Mas ainda, 

podem-se encontrar outros dois agravantes: a falta de objetivos institucionais e/ou de 

perfil de gestão bem definidos. 

O contexto de trocas recorrentes de gestores principais das IESP, e das 

decorrentes mudanças de referenciais norteadores das suas formas de gestão, foi 

identificado na IESP pesquisada no decorrer da análise documental e nas entrevistas 

com os sujeitos pesquisados, quando compararam o processo estudado com o que 

ocorreu posteriormente a ele, relatando mudanças contrapostas de gestão educacional 

na Instituição. 

Ao se considerar a importância da figura do líder e todas as suas atribuições, 

faz-se necessário que os sujeitos designados à função de gestor educacional possuam 

um perfil que abarque uma formação e uma experiência compatíveis com as demandas 

que se apresentam à gestão educacional no Ensino Superior e ao papel a ser 
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desempenhado no exercício desse tipo de gestão. 

Enquanto requisitos para o exercício da gestão educacional, acredita-se 

pertinente evidenciar alguns dos apontados como indispensáveis para a atuação de 

coordenadores de curso, sendo a ausência de qualquer um dos requisitos entendida 

como passível de ser prejudicial à organização e ao funcionamento do curso (SANTOS, 

2007). 

Os referidos requisitos, e suas respectivas justificativas, são os seguintes: 

1) ter titulação de mestre e/ou doutor: pelo status que lhe confere 

diante da comunidade acadêmica do curso, e externa a ele, e pela 

constituição do perfil de pesquisador que o processo de obtenção da 

titulação pode viabilizar – perfil esse que pode favorecer os processos de 

verificação e adequação das propostas e das práticas formativas do 

curso; 

2) ministrar aulas em disciplinas do curso que coordena: para poder 

evidenciar sua competência com docente e ampliar sua percepção sobre 

os elementos que constituem o curso e concorrem para o seu 

funcionamento; 

3) possuir eficaz competência gerencial: para fazer com que sejam 

realizadas ações, intervenções e articulações que favoreçam interação 

entre os sujeitos que atuam no curso – professores, alunos e equipe 

técnico-administrativa – e os demais componentes que interferem na 

organização e no funcionamento do curso, ou seja, que lhe habilite a 

gerenciar o curso sob sua responsabilidade; 

4) ser contratado em regime mensalista de quarenta e quatro horas 

semanais de atividades: para que o tempo destinado à gestão do curso 

seja suficiente para o acompanhamento de suas dinâmicas e das 

institucionais, além de ser uma variável que interfere diretamente nas 

condições e nas possibilidades de atuação desse profissional; 

5) conhecer o curso de graduação que coordena: para que possa 

arbitrar de maneira mais acertada diante das decisões necessárias para 

a definição do perfil de egresso e dos caminhos que podem ser utilizados 

para torná-lo concreto na formação de seus licenciados, além de propor 

formas de realização de práticas pedagógicas compatíveis com os 

objetivos do curso, e, ainda, para viabilizar o reconhecimento das 

diferenças existentes entre o curso que coordena e os que com ele 

mantenha proximidade; 

6) saber fundamentar as práticas pedagógicas, adotadas ou a serem 

indicadas, ao fazer uso dos conhecimentos que podem embasar as 

práticas educativas: para que possa favorecer os processos de definição 

e de concretização das propostas e das práticas educativas do curso, 

sendo necessário que conheça as possibilidades de embasamento 

teórico para o processo ensino-aprendizagem, sob as perspectivas das 

diversas áreas de conhecimento que concorrem para tal fundamentação; 
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e 

7) ser capaz de manter e intermediar boas relações interpessoais: pelo 

papel que a qualidade das interações sociais tem no funcionamento dos 

grupos de pessoas constituídos para alcançar objetivos comuns, à 

medida que os aspectos afetivos e cognitivos de uma experiência podem 

favorecer ou dificultar a execução das atividades compartilhadas, mas, 

ainda, pelo papel da interação com o outro no processo de 

desenvolvimento dos sujeitos que atuam no curso (SANTOS, 2007, p. 

230-231, grifo do autor). 

O pesquisador entende que parte desses requisitos sejam transponíveis aos 

demais gestores educacionais vinculados mais especificamente à gestão acadêmica, 

devendo alguns dos requisitos e suas justificativas serem adaptadas à característica e ao 

nível da função de gestão desempenhada. Esses seriam os requisitos: ter titulação de 

mestre e/ou doutor, preferencialmente essa última; possuir eficaz competência gerencial; 

ser contratado em regime mensalista de quarenta e quatro horas semanais de atividades; 

conhecer a unidade de negócio que coordena; saber fundamentar as práticas 

pedagógicas, adotadas ou a serem indicadas, ao fazer uso dos conhecimentos que 

podem embasar as práticas educativas e ser capaz de manter e intermediar boas 

interações sociais. 

No caso do gestor de processos de mudança curricular, acredita-se que 

dentre os requisitos apontados, um deles precisa possuir bastante consistência e 

profundidade de conhecimentos e de experiências vivenciadas: saber fundamentar as 

práticas pedagógicas, adotadas ou a serem indicadas, ao fazer uso dos conhecimentos 

que podem embasar as práticas educativas. Isso ainda se faz mais essencial quando se 

pretende introduzir referenciais pedagógicos mais atuais nos currículos dos cursos, como 

foi o caso do processo estudado. 

Essa necessidade se evidenciou na fala do Coordenador B quando apontou o 

conhecimento e a vivência do gestor do processo de mudança curricular como um dos 

elementos facilitadores do desenvolvimento das atividades do Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas e do próprio processo. 

No que ser refere ao desempenho do papel de coordenador de curso, 

entende-se que o sujeito designado para atuar nesse papel tenha preparação e seja 

capaz de realizar as seguintes funções vinculadas às atribuições que lhe diz respeito: 

política, gerencial, acadêmica e Institucional (FRANCO, 2002). 

Em relação às funções políticas, pode-se dizer que elas envolveriam a 
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capacidade de: 

(a) exercer a liderança que lhe compete; (b) entusiasmar professores e 

alunos; (c) representar o curso na IES e fora dela; (d) ser um divulgador 

do curso; e (e) manter vínculo com o mercado para abrir postos de 

estágio e compreender suas demandas (FRANCO apud SANTOS, 2007, 

p. 82). 

No tocante às funções gerenciais, pode-se dizer que elas envolveriam a 

capacidade de: 

(a) garantir que a infraestrutura e os recursos materiais utilizados pelo 

curso estejam disponíveis e em perfeitas condições de uso; (b) avaliar e 

indicar as publicações necessárias para o desenvolvimento do curso; (c) 

estimular e controlar a frequência do corpo docente; (d) estimular e 

controlar a frequência do corpo discente; (e) selecionar e indicar 

docentes para contratação e desligamento do curso; (f) assumir a 

responsabilidade nos processos decisórios do curso; e (g) estimular os 

discentes a manter a adimplência contratual (FRANCO apud SANTOS, 

2007, p. 88). 

Sobre as funções acadêmicas, pode-se dizer que elas envolveriam a 

capacidade de: 

(a) conduzir os processos de elaboração e de execução do Projeto 

Pedagógico do Curso; (b) fazer com que as práticas pedagógicas 

empregadas nas atividades acadêmicas sejam capazes de comprometer 

os alunos com o processo ensino-aprendizagem; (c) garantir que as 

avaliações do curso ocorram regularmente e apresentem bons níveis de 

qualidade; (d) zelar pelo desenvolvimento das ativadas complementares 

no curso; (e) estimular a iniciação científica e de pesquisa entre 

professores e alunos; (f) orientar e acompanhar o desempenho dos 

monitores; (g) engajar professores e alunos em programas e projetos de 

extensão universitária; e (h) deliberar sobre as atividades de estágios 
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supervisionados e não supervisionados (FRANCO apud SANTOS, 2007, 

p. 104). 

No que tange às funções institucionais, pode-se dizer que elas envolveriam a 

capacidade de: 

(a) sensibilizar os discentes acerca da importância de atingirem bons 

resultados no ENC26; (b) acompanhar o desempenho dos egressos do 

curso que coordena no exercício da profissão para a qual se prepararam; 

(c) concorrer para a empregabilidade dos graduandos; (d) buscar fontes 

alternativas de recurso por meio de prestação de serviços envolvendo os 

graduandos; (e) garantir o reconhecimento do curso e a renovação 

periódica desse processo por parte do MEC; (f) implementar ações 

formativas que contribuam para o sucesso dos alunos nos Exames de 

Ordem, testes profissionais e assemelhados; e (g) garantir o vínculo do 

curso com as características regionais (FRANCO apud SANTOS, 2007, 

p. 122). 

Assim como indicado em relação aos requisitos, o pesquisador entende que 

essas quatro funções são pertinentes aos demais gestores educacionais vinculados à 

gestão acadêmica, devendo suas atribuições serem adaptadas ao âmbito de sua atuação 

na gestão institucional. 

À equipe gestora das IESP cabe, especialmente em contextos de mudança 

curricular ou de rumos institucionais, atuar em direção a: 

a) Promover e manter um elevado espírito de equipe, a partir de uma 

visão clara dos objetivos educacionais, missão, visão e valores da 

escola. 

b) Alargar os horizontes das pessoas que atuam na escola, a respeito 

de seu papel e das oportunidades de melhoria e desenvolvimento. 

c) Estabelecer uma orientação empreendedora e proativa na ação 

conjunta para a realização dos objetivos educacionais. 

                                                
26 

 Exame Nacional de Curso. 
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d) Criar e manter cultura escolar favorável e propícia ao trabalho 

educacional, à formação dos alunos e sua aprendizagem. 

e) Motivar e inspirar as pessoas no seu desenvolvimento em 

processos socioeducacionais cada vez mais efetivos, no interior da 

escola e na sua relação com a comunidade. 

f) Estabelecer e manter elevado nível de expectativas a respeito da 

educação e da possibilidade de melhoria contínua de seu trabalho e dos 

bons resultados na promoção de aprendizagem dos alunos. 

g) Dinamizar um processo de comunicação e relacionamento 

interpessoal aberto, dialogado e reflexivo. 

h) Orientar, acompanhar e dar feedback ao trabalho dos professores 

na sala de aula, tendo como foco a aprendizagem (LÜCK, 2008, p. 108-

109, grifo do autor). 

Em relação ao perfil dos gestores educacionais, ao se considerar o graus de 

complexidade, amplitude e profundidade inerentes à gestão educacional e à atividade 

profissional a ela vinculada, é possível afirmar que a realização de suas atividades 

demandam uma preparação acadêmico-prática adequada para que possam melhor 

mobilizar os recursos materiais e humanos disponíveis na estrutura interna das IESP, na 

direção de promover processos formativos de boa qualidade, sendo que esses recursos 

podem acabar apresentando dissonâncias entre si, por vezes até mesmo inconciliáveis. 

Portanto, a escolha do gestor educacional para atuar no Ensino Superior não 

pode se apoiar somente na competência docente e/ou de pesquisa (VASCONCELOS, 

2010). Além dessas competências, deve-se analisar se o candidato a gestor possui 

competências, habilidades e conhecimentos necessários ao exercício da gestão nesse 

nível de ensino. Esses aspectos seriam aqueles relativos ao funcionamento e às 

complexas dinâmicas que perpassam o Ensino Superior, o exercício da liderança frente à 

comunidade interna e a grupos pertencentes à instituição e o próprio mecanismo da 

gestão. 

Exemplos concretos têm, de maneira recorrente, demonstrado que nem 

sempre excelentes professores ou pesquisadores se convertem em excelentes gestores 

sem uma preparação prévia em gestão. Com isso, excelentes profissionais no campo da 

docência e da pesquisa podem se tornar gestores ineficientes, gerando prejuízos às IESP 

e aos próprios profissionais (VASCONCELOS, 2010). 

Também não se trata de captar gestores em outros segmentos empresariais 

e colocá-los para gerir uma IESP sem prepará-lo para lidar com as peculiaridades do 

setor educacional e das instituições educacionais com atuação no Ensino Superior. Caso 
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contrário, corre-se o risco de as decisões serem puramente “numéricas”, afetando de 

maneira prejudicial um “produto” tão subjetivo como a educação. 

Em outras palavras, não se acredita na possibilidade de uma gestão 

educacional bem sucedida realizada por administradores que não possuam sensibilidade 

pedagógica. Isso ao se atribuir à expressão sensibilidade pedagógica a ideia de a 

percepção sobre as reais necessidades da IESP para o desenrolar dos processos de 

construção de conhecimento e demais atividades realizadas no seu interior e na sua 

interlocução com a sociedade. 

Nesse âmbito das argumentações, acredita-se importante ressaltar que a 

solução para o problema da existência de gestores educacionais sem perfil profissional 

em gestão inseridos nas IESP não está na troca desses, mas na sua qualificação. Isso é 

posto porque a formação específica de origem do gestor educacional não é o mais 

importante, mas sim o conhecimento que possua na área da gestão (MACHADO, 2008) e 

sobre os princípios e os processos educacionais. 

Sobre a questão de qualificar ou substituir gestores, a IESP pesquisada, no 

bojo do movimento de mudança curricular, adotou o posicionamento de capacitar seus 

gestores oferecendo um curso de MBA em Gestão em Instituições de Ensino, conforme 

anunciado na descrição do processo estudado, como uma estratégia de intervenção 

institucional. Todavia, isso se aplicou a gestores de nível tático27 da gestão institucional e 

não aos gestores de nível estratégico. 

Apresentadas as elucidações acerca dos gestores educacionais no Ensino 

Superior, faz-se indispensável tratar da descentralização do poder vinculado à gestão, na 

direção de se aproximar de uma discussão sobre a participação da comunidade interna 

na definição dos objetivos e dos caminhos institucionais. Essa discussão é trazida no 

tópico seguinte. 

4. 5. 4. Descentralização do poder e participação no interior das Instituições de 

Ensino Superior: elemento determinante na definição dos limites e das 

possibilidades da gestão educacional 

Ao se pensar em gestão educacional no Ensino Superior, sobretudo em 

                                                
27 

 Esse nível de gestão e de planejamento é responsável por traduzir os objetivos gerais e as estratégias 
definidos pelas instâncias de gestão de alto nível hierárquico na IESP. 
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contextos de processos de mudança curricular, depois de se considerar a importância do 

perfil, da preparação e da atuação dos sujeitos que desenvolvem essa atividade, 

entende-se relevante dizer que o grau de descentralização do poder nas IESP é um 

elemento determinante na definição dos limites e das possibilidades para a atuação dos 

gestores educacionais. 

Isso se deve ao fato de, por mais bem preparado e competente que sejam os 

gestores de uma IESP, pouco ele pode vir a auxiliar na produção de uma boa qualidade 

educacional nos processos formativos sob sua gestão, fazendo com que ele se torne um 

“cumpridor” e “propagador” de diretrizes, políticas e decisões institucionais, tomadas em 

altos níveis hierárquicos da gestão da IESP, nem sempre louváveis ou coerentes com o 

papel e a função social desse tipo de instituição. 

Obviamente que, ao desempenhar suas funções dessa maneira, tendo em 

vista a perspectiva de liderança apresentada anteriormente, os gestores sempre podem 

influenciar os grupos sob sua responsabilidade na direção de serem obtidos melhores 

resultados formativos, porém suas atuações são invariavelmente restringidas pelas 

condições e pelas determinações superiores, que, por vezes, chegam a ser imobilizantes 

e/ou estagnantes. 

Assim sendo, de acordo com as discussões acerca dos meios, do 

funcionamento de grupos e currículo apresentadas anteriormente, o ideal seria de que a 

descentralização do poder no interior das IESP chegassem ao ponto de se estabelecer 

um referencial de gestão que aponte para a participação dos membros de sua 

comunidade interna nos processos decisórios e nas ações atinentes à vida institucional. 

No contexto da gestão educacional, a participação pode ser entendida como 

um tipo de prática que consiste em um processo de construção coletiva acerca de 

determinado plano de ação coletivo (GUTIERREZ; CATANI, 2011), em que a sua 

comunidade interna é engajada a fim de ajudar nas discussões e nas deliberações 

acerca desse plano, culminando na elaboração do documento institucional norteador de 

sua execução. 

Sob a perspectiva da participação, em consonância com as discussões sobre 

meio, funcionamento de grupo e currículo, alguns elementos são importantes para que 

ela seja efetiva: “[...] as relações internas, o nível de transparência, o grau de autonomia 

e a responsabilidade dos membros e a possibilidade de interferir efetivamente na 

construção de um plano consensual de ação coletiva” (GUTIERREZ; CATANI, 2011, p. 

78). Esse último aspecto foi recorrente e enfaticamente abordado pelo Coordenador C ao 

longo de sua entrevista. 
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A importância de se adotar essa perspectiva de gestão, estaria, entre outras 

coisas, em evitar que planejamentos estratégicos de IESP apresentassem distorções 

substanciais em relação às reais necessidades, condições e características da 

comunidade interna, sobretudo do alunado por elas acolhidos, e aos referenciais 

educacionais consolidados na cultura institucional. 

Esses referenciais, sendo diferentes dos pretendidos para novos rumos 

institucionais definidos pelo Reitor, juntamente com a Entidade Mantenedora, 

demandariam intervenções específicas por parte dos diversos níveis da gestão da IESP, 

que precisariam ser previstas no planejamento estratégico institucional, na direção de 

viabilizar-se a mudança dos referenciais educacionais consolidados.  

Entretanto, devido ao porte da instituição e da quantidade de membros de sua 

comunidade interna elegíveis para participar das discussões e das deliberações da 

gestão educacional plena, ou em processos de mudança curricular, pode ser necessário 

que a participação ocorra por meio de grupos representativos formados por membros da 

comunidade interna, preferencialmente constituídos a partir da indicação de seus pares. 

A necessidade dessa forma representativa de participação pode ser 

justificada pela seguinte ideia, que envolve ter de lidar com duas questões que dificultam 

qualquer análise sobre o que vem a ser participação: 

Em primeiro lugar é muito complexo dar conta da consciência individual 

do ator chamado a participar, sua verdadeira e íntima vocação, 

compreendida aqui como a disposição pessoal para engajar-se no 

processo. Outro problema é que esta situação permite associar o grau 

de participação ao número de pessoas consultadas, ou seja, induz a 

acreditar que muitos indivíduos, interferindo fortemente em muitas 

decisões, constitui em sistema bastante participativo. 

Ora, sabendo que é característico do homem dar palpite em todo e 

qualquer assunto do qual tome conhecimento, ao associar-se o maior 

grau de participação ao maior número de pessoas interferindo no 

processo, entra-se numa espiral de expectativas impossível de se 

atender nas organizações, que pouco ou nenhum compromisso têm com 

qualidade e eficiência. 

Além disso, a consulta individual aos atores envolvidos não garante, por 

si só, a participação consciente. Uma decisão prejudicial ao grupo, ou 

simplesmente equivocada pode ser autorizada por um número imenso 

de pessoas (GUTIERREZ; CATANI, 2011, p. 76). 
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Um bom exemplo para a última afirmação dessa citação seria como se deu a 

dominação nazista no Terceiro Reich, iniciada sob a premissa de pretensas boas 

intenções e com a aprovação de uma enorme massa de pessoas, sendo a dominação 

sustentada por uma ideologia de “mundo melhor”. 

A participação por representatividade acabou por acontecer em quase todas 

as etapas do processo de mudança curricular estudado, exceto quando da realização do 

seminário sobre formação pedagógica inicial de professores especialistas e da 

composição e finalização dos planos de ensino das disciplinas do Núcleo de Disciplinas 

Compartilhadas das Licenciaturas (NDCL), respectivamente na quarta e na décima 

primeira etapas descritas sobre o processo no tópico 2.3.2, momentos em que todos os 

professores pertinentes foram chamados a participar das referidas atividades. 

Além de a participação ter ocorrido por representatividade, em boa parte do 

desenvolvimento do processo, as decisões foram escalonadas da seguinte forma: 

a) a Alta Gestão definiu dois objetivos para o processo: atender as demandas 

oficiais sobre integralização dos cursos de graduação e minimizar os impactos 

administrativos e financeiros decorrentes das mudanças a serem realizadas; 

b) a Vice-reitoria Acadêmica, juntamente com sua assessoria, agregou mais 

um objetivo aos anteriormente definidos: promover o aprimoramento acadêmico dos 

processos formativos; e definiu parte dos referenciais de desenvolvimento do processo; 

c) o gestor imediato do processo definiu os pressupostos e alguns do 

procedimentos para o planejamento e a realização das atividades do Grupo de Trabalho 

das Licenciaturas; 

d) o Grupo de Trabalho das Licenciaturas definiu o modo operacional das 

atividades relativas ao desenvolvimento do processo e as Diretrizes Institucionais sobre 

Formação Pedagógica Inicial de Professores Especialistas; 

e) os professores que atuariam no NDCL definiram os aspectos relativos ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas das disciplinas do núcleo. 

A participação por representatividade pode retratar melhor os anseios da 

comunidade interna e ser potencializada quando o representante de um segmento ou 

grupo institucional consulta suas bases, realizando discussões e tomando decisões com 

seus pares; e posiciona-se frente aos colegiados em que seja representante a partir do 

substrato construído em parceria com suas bases. Todavia, isso depende da forma como 

a gestão educacional é feita pelos gestores, como nos contextos de mudança curricular. 

 Essa forma de exercer a representação e as condições para que isso 
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ocorresse se evidenciaram claramente na seguinte fala do Coordenador C, acerca de 

como vinha gerindo os processos de mudança curricular no interior do curso desde sua 

participação no processo estudado: 

Na verdade, não tem mais espaço para isso, não tem prazo, é tudo pra 

ontem e se você faz as coisas, ai vêm e mudam sem te avisar. Eu me 

sinto incomodado de abrir um espaço de discussão, sabendo que... na 

verdade eu não quero iludir ninguém, sabe! Quando eu abri aquele 

espaço, foi porque eu falei “Olha, tem um processo em andamento e eu 

estou participando de reuniões, eu quero levar não o que eu estou 

pensando, mas que todo mundo se envolva, não precisa concordar, mas 

quero ouvir todo mundo, saber qual é a visão geral do curso e eu levo 

essa discussão”. Isso porque eu sabia que havia essa possibilidade de 

interferir. Agora, a dinâmica impede isso também, você não tem espaço, 

você não tem prazos, não sabe que diretrizes vai seguir e é 

desmoralizante até. Então eu quero participar o menos possível porque 

eu não quero me comprometer. Se eu não quero, então eu também não 

quero comprometer o curso, não quero depois ter que falar que eles 

mandaram fazer isso (COORDENADOR C). 

Para que a participação da comunidade interna ocorra como anunciado, há 

necessidade de a gestão educacional se manifestar como um estilo democrático de 

liderança, que se diferencia do estilo autoritário conforme exposto no QUADRO 12. 

Pela forma como é caracterizado o estilo democrático de liderança e pelo 

exposto pelos sujeitos pesquisados, acerca do desenvolvimento das atividades do Grupo 

de Trabalho das Licenciaturas e dos resultados obtidos, pode-se dizer que as lideranças 

atuantes na IESP pesquisada tiveram atuações compatíveis com esse estilo de liderança, 

sendo os relatos dos entrevistados mais consistentes no que dizia respeito à atuação do 

gestor imediato responsável pelo desenvolvimento do processo estudado. 

Nessa perspectiva, vale dizer que em cada um desses estilos de liderança 

caracterizam-se formas de agir diferentes dos sujeitos incumbidos do exercício da 

liderança, denominados na literatura pelos termos chefe e líder, respectivamente 

relacionados aos estilos autoritário e democrático (LÜCK, 2008). 

Enquanto os líderes realizam gestão, focalizam as pessoas, fazem certo as 

coisas, desenvolvem, apoiam-se em ações de confiança, adotam perspectivas de médio 

e longo prazo, criam e inovam, são originais, puxam e orientam, são todo-ouvidos, 
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perguntam o quê e por quê?, e aceitam a diversidade aproveitando sua energia para 

promover a inovação; os chefes administram, focalizam o sistema estabelecido, fazem as 

coisas certas, mantêm, apoiam-se em ações de controle, adotam perspectivas de curto 

prazo, reproduzem e imitam, copiam, empurram e comandam, fazem-se ouvir, perguntam 

como e quando, e rejeitam a diversidade preferindo a regularidade (LÜCK, 2008). 

QUADRO 12  ‒  Dois estilos de liderança28 

 ESTILO AUTORITÁRIO ESTILO DEMOCRÁTICO 

LIDERANÇA  Centralizada Compartilhada 

INICIATIVA  
Centrada no dirigente. Pessoas 
esperam permissão para tomar 
iniciativa. 

Compartilhada entre os membros 
da organização e determinada 
coletivamente. 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Considerada como secundária. 
Mais forte é o culto ao dirigente e 
suas decisões. 

Fortalecida mediante o 
desenvolvimento de competências 
pelo compartilhamento de decisões 
e ações, que transformam 
positivamente o modo de ser e de 
fazer na escola. 

TOMADA DE DECISÃO  
Centralizada e baseada em 
processos formais. 

Distribuída, mediante processos de 
reflexão e disseminação de 
informações. 

SENTIDO DE MISSÃO E 
VISÃO  

Definido e assumido pelo dirigente, 
que se torna seu arauto. 

Definido e assumido pelos 
membros da escola e incorporados 
no ideário de suas ações, mediante 
sua iniciativa para implementá-lo. 
Continuamente revistos à luz das 
ações e reflexões. 

CRÉDITO DO SUCESSO  Atribuído ao dirigente. Atribuído ao trabalho de conjunto. 

PAPÉIS E FUNÇÕES  
Assumidos de acordo com cargos e 
respectiva definição. 

Assumidos de forma compartilhada, 
segundo o sentido de 
responsabilidade comum. 
Desenvolvem-se em associação 
com o desenvolvimento das 
competências das pessoas. 

Assim sendo, em contextos de gestão em que se buscam envolver a 

comunidade interna das IESP, a forma de agir dos líderes se configuram como 
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 Quadro reproduzido de Lück (2008, p.85-86), com pequenas adaptações realizadas pelo pesquisador. 
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favorecedora das dinâmicas de participação e de construção coletiva desejáveis. 

Os referenciais de gestão expostos, que estão imbricados com a ideia de 

participação abordada, têm sua efetividade a depender do grau de descentralização do 

poder no interior das IESP, sendo a descentralização entendida sob uma perspectiva 

conceitual que a contextualiza em: 

[...] um momento de transição histórica marcada por uma série de 

mudanças, dentre as quais a globalização econômica enquanto 

processo, impulsionada por corporações estratégicas que estimulam 

novas formas de trabalho, reformulando os procedimentos de gestão e 

provocando transformações nas relações de trabalho, nas condições de 

vida e na identidade dos trabalhadores (SALERNO, 2009, p. 17). 

Nessa perspectiva, a descentralização pode ser apontada como uma 

necessidade de novos tempos sociais, em que está envolvida “[...] uma gama de 

problematizações, tendo em vista a busca de um processo gradual de autonomia 

instituída e constituída pela escola, acompanhada dos recursos necessários a esta 

prática” (SALERNO, 2009, p. 18), que se  

Esse processo gradual de autonomia também recebe influência do 

movimento de descentralização do poder do Estado para as instituições de ensino, 

embora não seja seu elemento determinante (BARROSO, 2011). Esse movimento se 

configurou como uma Estratégia de Descentralização da Gestão para as Escolas 

(EDGE), que teve por objetivo transferir as decisões, sobre várias matérias, do poder 

central e de níveis intermediários para a escola (CASASSUS, 1999). 

Com a EDGE esperava-se que fossem alcançadas maior eficiência na escola 

(gestão), maior efetividade (qualidade) e maior conexão (abertura e relevância) das 

escolas; e como consequência, por definição dos fundamentos da EDGE, esperava-se 

que todos esses resultados se projetassem automaticamente no sistema educacional 

(CASASSUS, 1999). 

Faz-se importante ponderar que o movimento de descentralização do poder 

para as instituições de ensino, e em seus interiores, e o fortalecimento do poder local não 

garante a melhoria da qualidade da educação e das políticas públicas e sociais (SOUZA 

NETO, 2009), e, por conseguinte, não garante a melhoria dos processos educacionais e 
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das formações dos egressos das IESP. São necessárias mudanças efetivas em suas 

dinâmicas internas e em seus referenciais de gestão. 

No Brasil, o movimento de descentralização do poder para as escolas é 

anunciado oficialmente com a publicação da Constituição Federal de 1988 e reafirmado 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, sendo as decisões acerca 

de como deveriam ser organizados os processos formativos no Ensino Superior com a 

substituição dos Currículos Mínimos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a 

partir de 2001 

Com a publicação das Resoluções do MEC instituindo as DCN dos cursos de 

graduação, consubstanciadas pelos seus respectivos Pareceres, e da implantação do 

decorrente sistema regulatório, as IESP que ainda não haviam iniciado seus processos 

de descentralização do poder em seus interiores tiveram de rever seus posicionamentos, 

tendo-se em vista que a proposição e a gestão dos currículos dos cursos de graduação 

demandavam, mais do que nunca, ações e intervenções ativas de seus colegiados de 

curso. 

Nesse contexto, a descentralização do poder nos interior das IESP 

caracterizou-se pela participação de suas comunidades internas nas discussões e nas 

deliberações acerca da organização dos currículos das Instituições e dos currículos dos 

cursos por elas mantidos. Ainda, caracterizou-se pela necessidade de a comunidade 

interna ser ouvida pelos gestores de alto nível hierárquico para que esses pudessem 

obter subsídios necessários à realização de seus planejamentos estratégicos de 

abrangência institucional e destinados a garantir a sobrevivência das Instituições. 

Obviamente que não se pode ter a ingenuidade de essa demanda pela 

participação dos sujeitos que integram as IESP ter sido percebida e levada a cabo nas 

práticas de gestão dos seus gestores e das Entidades Mantenedoras. Entretanto, o 

processo regulatório, em especial as avaliações in loco, tem apontado na direção dessa 

forma de gestão ser efetiva nas IESP. 

Pelo exposto, vale ressaltar que o conceito de autonomia não pode ser 

confundido com o de independência, ao se considerar que ele está etimologicamente 

vinculado à ideia de autogoverno e à faculdade de os indivíduos se regerem por regras 

próprias, sem que, com isso, perca sua perspectiva relacional, tendo-se em consideração 

que: 
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A autonomia é um conceito relacional [...] pelo que a sua ação se exerce 

sempre num contexto de interdependências e num sistema de relações. 

A autonomia é também um conceito que exprime sempre um certo grau 

de relatividade: somos mais, ou menos, autônomos; podemos ser 

autônomos em relação a umas coisas e não o ser em relação a outras. 

Autonomia é, por isso, uma maneira de gerir, orientar, as diversas 

pendências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio 

biológico ou social, de acordo com suas próprias leis (BARROSO, 2011, 

p. 23). 

Sob esse viés de compreensão, o exercício da autonomia não ser um campo 

harmônico, sem a interferência de forças externas e sem a existência de contradições. 

Com isso, pode-se definir a autonomia como “[...] um campo de forças, onde se 

confrontam e equilibram diferentes detentores de influência (externa e interna) dos quais 

se destacam: o governo, a administração, professores, alunos, pais e outros membros da 

sociedade local” (BARROSO, 2011, p. 25). Entre os detentores de influência, ainda 

podem ser destacados os órgãos classe dos profissionais, o mercado de trabalho, a 

comunidade científica, entre outros. 

A forma como a descentralização do poder no interior das instituições de 

ensino, em seus processos decisórios, pode variar de modelos mais limitados a outros 

mais radicais, a depender do grau de transferência de autoridade sobre as decisões 

(CASASSUS, 1999). 

Nas IESP, o envolvimento da comunidade interna em seus processos 

decisórios pode contar com a participação de diferentes atores, sendo entendidas as 

seguintes possibilidades: 

a) os gestores de alto nível hierárquico nas Instituições, como os reitores ou 

diretores gerais, os vice-reitores ou pró-reitores e os diretores da Entidade mantenedora; 

b)  os gestores de alto nível hierárquico nas Instituições e os coordenadores 

de curso; 

c) os gestores de alto nível hierárquico nas Instituições, os coordenadores de 

curso e os gestores de áreas de suporte administrativo e operacional; 

d) os gestores de alto nível hierárquico nas Instituições, os coordenadores de 

curso, os gestores de áreas de suporte administrativo e operacional e os professores; 

e) os gestores de alto nível hierárquico nas Instituições, os coordenadores de 

curso, os gestores de áreas de suporte administrativo e operacional, os professores e os 
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alunos; 

f) os gestores de alto nível hierárquico nas Instituições, os coordenadores de 

curso, os gestores de áreas de suporte administrativo e operacional, os professores, os 

alunos e os representantes de organizações da sociedade detentoras de informações 

acerca das demandas formativas dos profissionais egressos das graduações. 

Ao se considerar essas possibilidades, no processo estudado, assim como no 

de abrangência institucional de que fez parte, a participação nos processos decisórios 

contou, de maneira geral, com os gestores de alto nível hierárquico nas Instituições, os 

coordenadores de curso, os gestores de áreas de suporte administrativo e operacional e 

os professores. O envolvimento das organizações sociais, como os órgãos de classe, 

acabou ocorrendo indiretamente por meio dos coordenadores de curso que com eles 

mantêm vinculação. Já o envolvimento dos alunos parece ter se configurado em 

situações esporádicas. 

Em última instância a gestão educacional no Ensino Superior e a forma como 

o poder é exercido dentro das IESP devem levar a cabo uma perspectiva pedagógica que 

seja 

[...] inspirada por um projeto político que vincula a criação de cidadãos 

com o desenvolvimento de uma democracia crítica; isto é, um projeto 

político que vincule a educação com a luta por uma vida pública na qual 

o diálogo, a visão e a compaixão estejam atentos aos direitos e 

condições que organizam a vida pública como uma forma social 

democrática e não como um regime de terror e opressão. A diferença e o 

pluralismo, nessa visão, não significam reduzir a democracia à 

equivalência de interesses diversos; pelo contrário, está-se 

argumentando em favor de uma linguagem na qual as diferentes vozes e 

tradições existam e floresçam ao ponto de escutar as vozes dos outros, 

que se envolvam num esforço contínuo para eliminar formas de 

sofrimento objetivo e subjetivo e que mantenham aquelas condições nas 

quais o ato de comunicar e viver amplie, em vez de restringir, a criação 

de formas públicas democráticas. Esse é tanto um projeto político quanto 

pedagógico, um projeto que exige que os educadores combinem uma 

filosofia pública democrática com uma teoria pós-moderna de resistência 

(GIROUX, 1993, p. 52). 

Finalizada a exposição dos dados obtidos com a realização da pesquisa no 

âmbito teórico e em campos, bem como a articulação entre eles, passa-se à 
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apresentação da posposta de conjunto de referenciais norteadores a serem considerados 

em contextos de mudança curricular, capazes de favorecer a obtenção de resultados 

positivos diante do desafio de considerar o atendimento de demandas oficiais, a 

sustentabilidade financeira da IESP e o aprimoramento acadêmico dos processos 

formativos. 

 

 

 





5. REFERENCIAIS NORTEADORES PARA CONTEXTOS DE 
MUDANÇA CURRICULAR: COMPARTILHANDO UMA 
POSSIBILIDADE 

[...] todo projeto de pesquisa nasce de uma intenção, de uma 

necessidade de saber mais, de resolver um problema, de responder a 

uma questão. O procedimento não poderia estar completo sem um 

retorno a essa intenção original, à necessidade sentida no início, a fim de 

determinar em que medida essa necessidade está satisfeita, o problema 

resolvido, uma resposta dada à pergunta. Somente assim o círculo será 

fechado, o trabalho despendido terá dado seus frutos (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p. 229). 

Como indicado nessa citação, há necessidade de que um processo de 

pesquisa culmine na apresentação dos resultados por intermédio dele obtidos, 

respondendo à sua questão desencadeadora, para que seja encerrado o seu ciclo 

investigativo. No caso de um processo de doutoramento, o resultado da pesquisa deve 

culminar em uma proposição acerca do objeto de estudo da pesquisa. 

Esse é justamente a enfoque do presente capítulo: propor um conjunto de 

referenciais norteadores constituído por aspectos que podem caracterizar processos de 

mudança curricular desenvolvidos para a definição de referenciais formativos comuns a 

cursos de graduação de uma mesma área formativa, em Instituições de Ensino Superior 

Privada, que tomem em consideração o atendimento de demandas oficiais, a 

sustentabilidade financeira da Instituição e o aprimoramento acadêmico dos processos 

formativos, na direção de se produzirem bons resultados. 

Vale dizer que as indicações aqui apresentadas foram formuladas com base 

nos aspectos caracterizadores extraídos do processo estudado, na direção de se obter 

uma resposta para a pergunta de pesquisa. Ainda, vale acrescentar que esses aspectos 
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caracterizadores se mostraram como recomendáveis para (con)figurarem em processos 

da mesma natureza que o estudado,  tendo-se em consideração os resultados obtidos 

pelo processo estudado e o que diz a literatura pertinente consultada. 

As indicações feitas são entendidas como constituintes de um conjunto de 

referenciais norteadores a ser cuidado e contemplado no planejamento e na 

operacionalização de processos de mudança curricular. Essas indicações são 

apresentadas a seguir, agrupadas segundo os esses eixos temáticos de convergência: 

delineamento geral do processo; currículo; sujeito e seu processo de desenvolvimento; 

meio e grupo; e gestão educacional e processo de mudança curricular. 

5. 1. Delineamento geral do processo 

No tocante aos aspectos caracterizadores do tipo de processo delimitado no 

problema de pesquisa, destacam-se alguns relacionados ao delineamento geral do 

processo, que dizem respeito às concepções fundamentais, aos limites e às 

possibilidades do processo; aos objetivos estabelecidos; às diretrizes definidas; ao 

desenvolvimento do processo; e aos resultados a serem obtidos. 

A respeito das concepções fundamentais, dos limites e das possibilidades 

para o tipo de processo delimitado, entende-se prudente que: 

- Os processos de mudança curricular, de diversas abrangências em nível 

institucional, busquem identificar demandas a serem atendidas e problemas a serem 

resolvidos em seus cursos, segmentos, políticas e diretrizes. 

- Os membros da equipe gestora da IESP de alto nível hierárquico estejam 

impregnados da vida acadêmica institucional para que possam estabelecer objetivos e 

referenciais norteadores de processos de mudança curricular mais compatíveis com as 

demandas concretas de sua comunidade interna e de seus cursos. 

- A participação ativa e a construção coletiva sejam entendidas como 

aspectos indispensáveis a serem contemplados e previstos no planejamento e na 

operacionalização de processos de mudança curricular; e sejam práticas marcantes e 

dominantes em espaços de discussão e de deliberação instituídos na IESP como meios 

de viabilização do desenvolvimento dos referidos processos. 
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- Os processos de mudança curricular sejam vistos como passíveis de 

assumir formas de encaminhamento diferentes, de acordo com a complexidade, a 

profundidade, a amplitude e a abrangência que apresentem, e assumindo maior 

complexidade quando envolvem a articulação entre dois ou mais cursos, áreas de 

conhecimento ou segmentos institucionais. 

- A cultura e o clima institucionais sejam zelados e avaliados desde os 

primeiros momentos do planejamento dos processos de mudança curricular e em todas 

as suas etapas de operacionalização e de implantação/implementação, buscando-se a 

instauração e/ou a manutenção de um clima institucional favorável à mudança e a 

minimização de impactos que possam ser danosos à cultura institucional. 

- Todos os processos de mudança curricular tenham justificativa política, 

teórica, de gestão e, principalmente, acadêmica; e busquem otimizar os diversos 

recursos institucionais disponíveis ou a serem disponibilizados em decorrência das 

mudanças implantadas ou implementadas. 

- A durabilidade das mudanças realizadas, decorrentes do clima institucional 

produzido ao longo do processo e da modificação da cultural institucional, seja uma 

característica importante a configurar processos de mudança curricular que articulem dois 

ou mais cursos, áreas de conhecimento ou segmentos institucionais. 

- A existência de referenciais teóricos subsidiando e perpassando as 

discussões, as deliberações e as construções coletivas, inerentes ao processo de 

mudança curricular, seja entendida como imprescindível para dar-lhe consistência, 

confiabilidade e credibilidade. 

- Os processos de mudança curricular tratem dos aspectos burocráticos da 

mudança, das relações humanas – interações sociais – e da cultura e do clima 

institucionais; e garantam a manutenção e/ou o aprimoramento da qualidade científico-

pedagógica dos currículos dos cursos por eles abarcados. 

- As determinações oficiais impostas pela legislação vigente sejam 

atendidas, mesmo que por meio da criação de mecanismos, de procedimentos e de 

maneiras institucionais peculiares e/ou próprias para atendê-las. 

- Os processos de mudança curricular contribuam para concretização de 

práticas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional da IESP, ou em outros 

documentos de cunho estratégico, de maneira sistematizada e com a maior abrangência 

possível. 

- Os processos de mudança curricular sejam balizados por um conjunto de 
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aspectos caracterizadores que possua riqueza de detalhes e abarque referenciais 

norteadores a serem adotados. 

- As escolhas institucionais considerem a competitividade do mercado 

educacional, sem que as decisões pedagógicas sejam atravessadas e influenciadas 

negativamente por questões estratégicas de marketing ou econômicas, evitando-se que 

as propostas formativas dos cursos sejam estruturadas de maneira a não prever a melhor 

formação possível para os egressos de seus cursos. 

- Os objetivos, os limites e as possibilidades definidos pela equipe gestora 

da IESP de alto nível hierárquico tratem de aspectos caracterizadores mais gerais do 

processo de mudança, deixando considerável espaço para escolhas a serem feitas por 

sua comunidade acadêmica na direção de formular propostas de mudanças que atendam 

aos interesses da comunidade interna. 

- As escolhas sobre como ocorrerá a otimização das matrizes curriculares e 

dos variados tipos de recursos institucionais contemplem os interesses acadêmicos da 

comunidade interna da IESP, não comprometam a qualidade formativa dos cursos 

envolvidos na otimização e acolham as sugestões e as informações apresentadas por 

sua comunidade interna sempre que possível.  

- As manifestações de resistência surgidas no desenvolvimento do processo 

de mudança curricular sejam entendidas como inerentes a esse tipo de movimento 

institucional, ou de seus segmentos, devido às percepções reais ou distorcidas dos 

sujeitos acerca das mudanças; e sejam avaliadas cuidadosamente para se verificar se 

elas não trazem alertas importantes sobre os possíveis equívocos cometidos em 

discussões e deliberações ocorridas em etapas anteriores do processo. 

No que tange aos objetivos estabelecidos para o tipo de processo delimitado, 

entende-se aconselhável que: 

- A equipe gestora da IESP de alto nível hierárquico estabeleça objetivos 

mais gerais para balizar o desenvolvimento do processo de mudança curricular a ser 

realizado, que resultem da conciliação entre as demandas vindas da Entidade 

Mantenedora e do Reitor ou Diretor Geral da IESP – esse último de acordo com a sua 

estrutura organizacional. 

- Entre os objetivos estabelecidos devem figurar os que apontem para o 

atendimento das demandas oficiais; a sustentabilidade financeira da IESP, ou de seus 

cursos, diante de cenários marcados por incertezas e dificuldades; e o aprimoramento 

acadêmico dos processos formativos. 



 327 

- Dentre os objetivos estabelecidos, assumam a posição de destaque, nas 

discussões e nas deliberações do grupo responsável pela idealização e a implantação ou 

implementação das mudanças, aqueles que estiverem relacionados ao aprimoramento 

dos processos formativos dos cursos mantidos pela IESP, ao se considerar que o tipo de 

processo delimitado abarca a criação de referenciais formativos comuns a cursos de uma 

mesma área formativa. 

No âmbito das diretrizes definidas para o desenvolvimento do tipo de 

processo delimitado, entende-se imprescindível que: 

- Os processos de mudança curricular contem com diretrizes institucionais 

definidas para norteá-los e para nortear a composição de propostas curriculares que 

envolvam mais de um curso de graduação, definindo, entre outras coisas, os referenciais 

a serem adotados na criação e/ou fortalecimento da identidade profissional da área 

formativa comum aos cursos. 

- As diversas áreas da Instituição, sobretudo as envolvidas com o processo 

de mudança curricular, sejam articuladas e envolvidas no processo de definição de 

diretrizes institucionais norteadoras do processo de mudança curricular. 

- As diretrizes institucionais sejam definidas de forma a abarcar demandas e 

indicações oficiais, e contemplar referenciais presentes na literatura especializada sobre 

a formação a ser obtida e a forma de organizar o processo formativo. 

- As diretrizes institucionais surjam da comunidade interna da IESP, sejam 

compatíveis com a realidade institucional e com as suas dinâmicas internas, apresentem 

referenciais que favoreçam a superação de problemas institucionais identificados e 

estejam alinhadas com as demandas formativas apresentadas pelo mercado que 

acolherá os egressos da IESP. 

- As diretrizes institucionais sirvam, de fato, para nortear o desenvolvimento 

de processos de mudança curricular e para garantir a continuidade de resultados de 

experiência institucionais positivas. 

- As diretrizes institucionais e os processos acadêmicos definidos sirvam de 

instrumentos facilitadores da gestão acadêmica da IESP e da análise de solicitações de 

mudanças das propostas curriculares e de criação de novos cursos. 

Sobre o desenvolvimento do tipo de processo delimitado, entende-se 

conveniente que: 
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- Os gestores da IESP de alto nível hierárquico viabilizem as condições 

necessárias para o desenvolvimento dos processos de mudança curricular e para a 

implantação ou a implementação das propostas formativas deles decorrentes. 

- Os processos de mudança curricular de abrangência institucional contem 

com a criação de comissões em cada área ou segmento institucional para procederem 

com a identificação de demandas e de problemas a serem resolvidos, na busca por 

compor o rol de aspectos a serem contemplados, na medida do possível, no 

desenvolvimento e nos resultados obtidos com a realização do processo. 

- As diversas áreas da Instituição, sobretudo as envolvidas com o processo 

de mudança curricular, sejam articuladas e envolvidas no processo de definição de 

diretrizes institucionais norteadoras do processo de mudança curricular. 

- Os processos de mudança curriculares envolvam todos profissionais 

vinculados direta ou indiretamente com a operacionalização das propostas curriculares 

deles decorrentes, entre eles os coordenadores de curso, os professores e os membros 

do corpo técnico-administrativo dos cursos e/ou da IESP. 

- Os coordenadores de curso participem ativamente da delimitação e da 

caracterização dos aspectos formativos comuns aos cursos envolvidos no processo de 

mudança curricular; e construam coletivamente as propostas formativas relacionadas a 

esses aspectos. 

- Todos os professores responsáveis por operacionalizar as propostas 

curriculares em sala de aula sejam envolvidos no processo de mudança curricular de 

alguma forma, participando, minimamente, das discussões e das deliberações acerca dos 

componentes curriculares com os que forem vinculados.  

- Os processos dessa natureza possuam objetivos claramente definidos, 

que precisam ser reiteradamente socializados com todos os seus participantes, para 

nortear as atividades e tarefas a eles vinculadas. 

- As discussões as deliberações relativas às definições acerca do modo 

operacional e dos referenciais norteadores gerais aos processos de mudança curricular, 

quando necessário, sejam escalonadas e hierarquizadas de maneira a viabilizar e a dar 

agilidade ao desenvolvimento do processo. 

- Grupos de trabalho representativos, compostos por parte dos sujeitos 

elegíveis para participar das discussões, das deliberações e das construções coletivas, 

possam ser criados para favorecer o desenvolvimento e as dinâmicas de processos de 

mudança curricular, quando a quantidade de sujeitos elegíveis dificultar a realização de 
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tarefas em grupo e inviabilizar conclusão das etapas dos processos dentro do período de 

tempo disponível. 

- A pertinência e a valia da criação de grupos de trabalho representativos 

devam ser avaliadas cuidadosamente, sobretudo quando as suas deliberações e as suas 

produções tiverem de ser complementadas por grupos compostos por todos os membros 

elegíveis, com funções institucionais de mesmo nível hierárquico na IESP, quando 

fossem incorporados aos grupos aqueles sujeitos deixados de fora das primeiras 

discussões e deliberações; na medida em que a entrada de novos membros em grupos 

que estivessem em funcionamento poderiam trazer manifestações de resistência dos 

membros recém-chegados ou reacender as dos antigos membros que já tivessem sido 

amenizadas, gerando um clima de mal-estar no interior do grupo e dificultando a 

realização das tarefas a eles apresentadas.  

- As discussões e as deliberações realizadas ocorreram de maneira a 

estabelecer diálogo entre as áreas e os cursos envolvidos e abarcar questões formativas, 

administrativas e financeiras. 

- A importância de as demandas estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e pelos demais documentos oficiais vigentes serem atendidas sejam 

relembrada e reiterada em diversos momentos ao longo do processo de mudança 

curricular. 

- A estratégia definida para o desenvolvimento do processo de mudança 

curricular preveja abertura para que a comunidade interna intervenha e/ou apresente 

sugestões e ressalvas acerca das decisões a serem tomadas. 

- O planejamento e a operacionalização de processos de mudança curricular 

sejam efetivamente perpassados por referenciais teóricos de diferentes áreas do 

conhecimento que possam oferecer subsídios para a compreensão acerca do que e de 

como promover a mudança e para o desenvolvimento dos processos, à medida que 

subsidiarem as discussões, as deliberações e as construções coletivas dos responsáveis 

por planejar e concretizar as mudanças. 

- As decisões a serem tomadas ao longo do processo de mudança curricular 

equacionem a qualidade dos processos formativos e a viabilidade financeira, na direção 

de indicar os referenciais norteadores e de estabelecer os elementos a serem avaliados 

em novas propostas curriculares formuladas. 

- Os processos de mudança curricular sejam desenvolvidos sem serem 

feitas imposições, por parte de instâncias de gestão de alto nível hierárquico, acerca de 
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detalhes cabíveis aos operacionalizadores das mudanças, devendo esses últimos 

atender aos referenciais norteadores e concretizarem os objetivos estabelecidos em 

instâncias de gestão superiores. 

- O desenvolvimento de processos de mudança curricular seja planejado e 

operacionalizado de maneira a favorecer o acesso a informações, a construção de 

conhecimentos e a criação de um referencial a ser utilizado como elemento de 

comparação diante de outros processos de mesma natureza. 

- Os documentos oficiais sejam analisados para se verificar sua pertinência 

em relação às demandas formativas anunciadas, ao compará-las com indicações 

existentes na literatura especializada. 

- A comunidade interna da IESP assuma um posicionamento diante das 

concepções, do conteúdo e das indicações anunciadas pelos documentos oficiais para 

que sejam definidos estratégias e procedimentos para contemplá-las no desenvolvimento 

e nos produtos finais do processo de mudança curricular realizado. 

- Os membros da comunidade interna da IESP compilem em um ou mais 

documentos institucionais que explicitem as demandas oficiais sobre o perfil 

profissiográfico dos egressos e sobre experiências formativas necessárias à formação do 

graduando, a fim de subsidiar a definição de diretrizes institucionais e a composição de 

propostas formativas e de matrizes curriculares. 

- Os processos de mudança curricular sejam desenvolvidos de maneira a 

instaurar e/ou a sustentar um clima institucional favorável à mudança, fazendo com que 

todos se sintam envolvidos e comprometidos com os processos e com as propostas e os 

resultados deles decorrentes. 

- O desenrolar dos processos de mudança curricular trate e lide com muitas 

questões que extrapolam os limites de ação direta da IESP, mas que impactam 

diretamente suas dinâmicas acadêmicas e/ou administrativas internas. 

- As propostas formativas decorrentes do processo de mudança curricular 

sejam avaliadas acerca de suas adequações às exigências postas pelos documentos 

oficiais e às demandas formativas oriundas do campo de atuação profissional concreto 

em que atuarão os seus egressos. 

- Os processos de mudança curriculares possuam etapas para o seu 

desenvolvimento claramente definidas e adequadamente encadeadas e articuladas entre 

si, na direção de os processos serem viabilizados, de os seus objetivos serem 

concretizados e serem produzidos bons resultados com as mudanças realizadas. 
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- O desenvolvimento de cada etapa de um processo de mudança curricular 

seja adequadamente planejado, organizado e sistematizado; e abarque atividades 

realizadas coletivamente durante as reuniões dos grupos de trabalho e individualmente, 

subsidiárias às atividades coletivas subsequentes, que envolvam as discussões e as 

deliberações a serem consolidadas nas referidas reuniões.  

- O tempo para realização do processo de mudança curricular seja suficiente 

para que os responsáveis por discutir e deliberar sobre as mudanças a serem realizadas 

possam se familiarizar com os conhecimentos e/ou temas necessários para subsidiar o 

desenvolvimento do processo, sendo o nível de conhecimento dos envolvidos no 

processo acerca das questões educacionais algo a ser considerado no momento de se 

planejar e de se operacionalizar o processo de mudança curricular. 

- Os processos de mudança curricular contem com prazos para a 

formulação das propostas de diversas naturezas a eles inerentes e com de espaço de 

diálogo para que os cursos sejam ouvidos a fim de se proceder com o levantamento de 

demandas próprias de cada segmento institucional e/ou cada curso envolvido no 

processo ou que dele receberá desdobramentos acadêmicos e operacionais. 

A respeito dos resultados a serem obtidos nesse tipo de processo delimitado, 

entende-se desejável que: 

- As propostas formativas decorrentes dos processos de mudança curricular 

propiciem a preparação dos graduandos para lidar com as adversidades que permeiam 

seus campos de atuação profissional e devem concorrer para a amenização ou a 

superação do descrédito que assola a educação brasileira, oferecendo processos 

formativos de boa qualidade e contribuindo para a modificação do cenário educacional 

atual. 

- Todo processo de mudança curricular concorra para os processos de 

(re)construção e de consolidação da IESP e preveja a criação e/ou o fortalecimento de 

instâncias acadêmicas que favoreçam a estabilidade e a longevidade das diretrizes e 

políticas educacionais. 

- As mudanças realizadas favoreçam a instalação ou o aprimoramento de 

políticas sobre processos de pesquisa científica, sobretudo em IESP que gozem do 

status de universidade. 

- As propostas formativas contemplem o equacionamento entre o 

atendimento das demandas oficiais, a promoção do aprimoramento dos processos 
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formativos e a garantia da sustentabilidade financeira da IESP, sem que se comprometa 

a qualidade educacional. 

- As propostas formativas decorrentes do processo de mudança curricular 

apresentem diferenciais em relação às propostas de outras IESP concorrentes e projetem 

a Instituição para melhores cenários. 

- Os processos de mudança curricular favoreçam, minimamente, a gestão 

acadêmica da IESP – com a criação, ajustes ou extinção de seus processos acadêmicos; 

aos alunos – com o aprimoramento dos processos formativos –; e às gestões 

administrativa e financeira da IESP – com a otimização de recursos humanos, materiais e 

tecnológicos, concorrendo para sua sustentabilidade financeira. 

- Os processos de mudança curricular promovam mudanças, na medida do 

possível, que favoreçam a abertura de novas turmas a cada processo seletivo, sem com 

isso comprometer a qualidade do processo formativo dos graduandos. 

5. 2. Currículo 

Dentre os aspectos caracterizadores do tipo de processo delimitado no 

problema de pesquisa, destacam-se alguns relacionados mais diretamente ao currículo, 

que dizem respeito à concepção de currículo, às dimensões textual e prática do currículo, 

ao texto curricular, às práticas curriculares, aos núcleos de disciplinas a serem 

compartilhadas e às atividades não presenciais. 

A respeito da concepção de currículo para o tipo de processo delimitado, 

entende-se recomendável que: 

- Os currículos em (re)construção sejam entendidos como artefato social e 

como a manifestação do equilíbrio de interesses – particulares e/ou coletivos – e de 

forças presentes no contexto educativo que os abarcam, perpassado por interesses 

particulares e coletivos. 

- O currículo seja visto como um conjunto dinâmico de concepções e ações 

que perpassa e é perpassado pelas práticas educacionais idealizadas e realizadas, 

considerando-se que ele se constitui em um elemento articulador de referenciais teóricos 

e práticos que pode delimitar, organizar, nortear e impulsionar todos os movimentos dos 
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processos educativos a ele vinculados. 

- O projeto curricular resulte da construção coletiva para que o currículo 

possa exercer sua função articuladora, desde a sua composição enquanto projeto até sua 

concretização em práticas curriculares, envolvendo todos os atores que atuam no 

currículo. 

- O currículo de cada curso seja gerido, em todas as instâncias do curso, de 

maneira a viabilizar o desenvolvimento de conhecimentos, competências e habilidades 

nos graduandos necessários à sua atuação profissional, favorecendo a concretização da 

proposta formativa idealizada e formalizada no Projeto Pedagógico de Curso. 

- O valor efetivo de uma proposta curricular, decorrente do processo de 

mudança, se evidencie nos resultados formativos efetivos que produz na preparação dos 

egressos do curso para suas atuações profissionais, momento em que se pode verificar 

concretamente a pertinência e adequação da proposta formativa e do currículo do curso 

como um todo. 

No que tange às dimensões textual e prática do currículo a serem 

consideradas nesse tipo de processo delimitado, entende-se relevante que: 

- O currículo seja entendido como possuidor de duas dimensões a serem 

cuidadosamente veladas no processo de mudança curricular – a dimensão textual e a 

dimensão prática. 

- Os textos curriculares e as práticas curriculares dos cursos contemplem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e os demais dispositivos legais vigentes relativos ao 

curso, as diretrizes institucionais definidas para o desenvolvimento do processo de 

mudança curricular e as diretrizes institucionais definidas para nortear a composição de 

propostas curriculares que envolvam mais de um curso de graduação, na direção de se 

criar e/ou fortalecer uma identidade profissional da área formativa comum aos cursos. 

- Os processos de mudança curricular produzam mudanças tanto nos textos 

curriculares quantos nas práticas curriculares, perpassando vários aspectos relacionados 

aos currículos dos cursos, na direção de se obter inovações, sempre que possível, em 

relação aos currículos até então vigentes na IESP. 

- Os processos de mudança curricular atualizem e modernizem os textos e 

as práticas curriculares, buscando incorporar referenciais pedagógicos mais atuais 

apresentados pela literatura e pelas pesquisas científicas pertinentes. 
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Acerca do texto curricular, entende-se apropriado que: 

- A gestão acadêmica de maior nível hierárquico institua um modelo de 

Projeto Pedagógico de Curso a ser adotado por todos os cursos mantidos na IESP, 

contendo textos institucionais comuns a todos os cursos e/ou a grupos desses, sendo o 

modelo instituído resultante de um processo de discussão e de construção coletiva 

envolvendo membros da comunidade interna da IESP. 

- A gestão acadêmica de maior nível hierárquico deve institua um modelo de 

Plano de Ensino, a ser adotado em todos componentes curriculares de cada curso, para 

explicitar o resultado do planejamento inicial das suas atividades formativas e para servir 

de instrumento norteador das práticas em sala de aula. 

- Os textos curriculares a serem atingidos pelo processo de mudança 

curricular – Projeto Pedagógico de Curso e Planos de Ensino – resultem, quando 

pertinente, dos processos de discussão e de construção coletiva desenvolvidos pelos 

responsáveis por executar as propostas formuladas e explicitadas nos textos curriculares. 

- As propostas formativas dos cursos sejam anunciadas no Projeto 

Pedagógico de Curso, e esse, por sua vez, sirva de instrumento orientador do 

planejamento e da realização das atividades acadêmicas dos cursos. 

- As propostas formativas dos cursos contemplem as indicações oficiais e as 

diretrizes e documentos institucionais de cumprimento obrigatório; considere as 

indicações oficiais e as diretrizes e os documentos institucionais de cumprimento não 

obrigatório; e incorpore, quando pertinente, referenciais formativos e pedagógicos 

presentes na literatura especializada. 

- Os conteúdos selecionados e explicitados nos Projetos Pedagógicos de 

Curso e nos Planos de Ensino atendam ao que é preconizado pelos documentos oficiais 

e pela literatura especializada – no caso dessa última, a que se entenda mais atualizada. 

- A proposta curricular de cada curso e os textos curriculares dela 

decorrentes contemplem o referencial de identidade profissional de área formativa 

comum ao grupo de cursos que pertença, definida no âmbito institucional; e explicite a 

maneira pela qual será favorecida a construção dessa dimensão de identidade 

profissional dos graduandos. 

Acerca da prática curricular, entende-se apropriado que: 

- As práticas curriculares, previamente anunciadas ou não nos Projetos 

Pedagógicos de Curso e nos Planos de Ensino, concretizadas em estratégias e 
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procedimentos de ensino, abarquem o que é preconizado pelos documentos oficiais e em 

referenciais pedagógicos atuais. 

- As atividades acadêmicas de cada curso sejam norteadas por seu Projeto 

Pedagógico de Curso, o qual deve se constituir em instrumento orientador do 

planejamento e da realização das atividades, na direção de fazer com que as práticas 

curriculares fiquem consonantes com os textos curriculares. 

- As atividades acadêmicas de cada componente curricular sejam 

planejadas e realizadas tendo-se em vista a importância da interação entre os sujeitos da 

aprendizagem, e desses com o meio social circundante, para se favorecer a construção 

do conhecimento por parte dos graduandos. 

- As atividades acadêmicas de cada curso favoreçam a construção da 

identidade profissional dos graduandos, no que se refere à dimensão comum ao grupo de 

cursos a que pertença e à dimensão específica da área de conhecimento do curso dessa 

identidade. 

- As experiências vivenciadas pelos graduandos ao longo do curso contem 

com atividades acadêmicas compatíveis com o preconizado nos documentos oficiais e 

com o que se espera que ele desenvolva de conhecimentos, competências e habilidades 

para atuar de maneira autônoma e crítica em seu campo de atuação profissional. 

- As práticas pedagógicas adotadas em sala de aula apresentem, sempre 

que possível, inovações em comparação com práticas até então vigentes na IESP e/ou 

por eles realizadas. 

No âmbito de possíveis núcleos de disciplinas a serem compartilhadas, na 

direção de se criar ou fortalecer a identidade profissional da área formativa comum a um 

grupo de cursos, se essa for escolha institucional, entende-se sensato que: 

- O ponto de partida para a criação e/ou fortalecimento de uma identidade 

profissional vinculada a uma grande área do conhecimento seja o mapeamento dos 

aspectos formativos comuns aos cursos de uma determinada grande área ou de áreas 

diferentes para constituição de um núcleo de disciplinas a serem compartilhadas entre os 

cursos com características formativas afins. 

- A construção de uma identidade profissional de área por parte do 

graduando seja viabilizada por um núcleo de disciplina destinado a tratar dos aspectos 

formativos comuns aos cursos com características formativas afins, pertencentes a uma 

mesma grande área do conhecimento – entre esses, os cursos da área da saúde, 



 336 

formação de professores especialistas, gestão e graduação tecnológica em gestão –, e 

por outras disciplinas de autonomia do curso que atendam à mesma finalidade. 

- As discussões e as deliberações acerca da criação e/ou fortalecimento da 

identidade profissional da área de formação, comum a todos os cursos envolvidos no 

processo de mudança curricular, envolvam os vários docentes das disciplinas destinadas 

a esse fim e, ainda, docentes de outras disciplinas que pudessem contribuir para a 

idealização e a estruturação das atividades formativas a serem realizadas pelos 

discentes e/ou pudessem aproveitar os resultados dessas atividades nas discussões dos 

componentes curriculares sob sua responsabilidade. 

- Os núcleos de disciplinas a serem compartilhadas agrupem atividades 

acadêmicas destinadas a tratar de aspectos formativos gerais do profissional da grande 

área a que estejam vinculadas e destinadas a favorecer a criação de uma identidade 

profissional de área, além daquela parte pertinente à formação geral do cidadão. 

- As disciplinas do núcleo destinado à construção da identidade profissional 

de área, que tratem dos aspectos formativos comuns a um grupo de curso, e as demais 

de autonomia do curso que atendam à mesma finalidade, componham as diretrizes 

institucionais sobre o tema. 

- As disciplinas a serem incorporadas por todos os cursos da IESP, ou 

grupos de curso, tenham vinculação com os processos formativos dos graduandos a eles 

vinculados. 

- As disciplinas de autonomia do curso mantenham articulação com as 

disciplinas destinadas construção da identidade profissional de área, a serem 

compartilhadas entre curso com aspectos formativos comuns. 

- Os núcleos de disciplinas a serem compartilhadas sejam criados para 

atender a todos os cursos de uma mesma grande área do conhecimento, sendo sua 

composição e configuração de autonomia do colegiado de coordenadores de curso da 

área em questão, desde que respeitadas as diretrizes institucionais vigentes. 

- Todos os conhecimentos, as competências e as habilidades necessários à 

formação geral de profissionais de cada grande área do conhecimento sejam tratados no 

núcleo de disciplinas a serem compartilhadas e as especificidades formativas tratadas em 

componentes curriculares de autonomia de cada colegiado de curso. 

- As disciplinas destinadas a atender às especificidades formativas de cada 

curso de graduação consolidem e/ou ampliem a construção teórico-prática iniciada no 

núcleo de disciplinas a serem compartilhadas. 
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- Os núcleos de disciplinas a serem compartilhadas prevejam, sempre que 

possível, componente(s) curricular(es) que viabilize(m) a convivência entre graduandos e 

docentes provenientes de variados cursos; e garantam a realização de atividades em 

grupos multiprofissionais e a instauração de espaços de discussão e de reflexão 

compartilhados. 

- Os componentes curriculares do núcleo de disciplinas a serem 

compartilhadas tenham suas ementas, objetivos, conteúdos, estratégias de ensino, 

instrumentos e critérios de avaliação, bibliografia e cronogramas de atividades discutidos 

e definidos pelos coordenadores de curso em parceria com os professores responsáveis 

por desenvolver as atividades das disciplinas. 

Sobre as atividades não presenciais, se a implementação dessas for uma 

vontade institucional, entende-se fecundo que: 

- A implementação de atividades acadêmicas na modalidade não presencial 

em proposta curricular decorrente de processo de mudança curricular seja vista como 

uma forma de flexibilização curricular e como uma via de modernização da proposta 

formativa do curso, desde que sejam providas as condições adequadas para sua 

implementação e para a obtenção de bom aproveitamento acadêmico por parte do 

graduando. 

- As atividades acadêmicas não presenciais sejam encaminhadas em 

paralelo com atividades presenciais, configurando-se em disciplinas – componentes 

curriculares – de modalidade semipresencial. 

- As disciplinas semipresenciais aloquem um percentual máximo de 50% 

(cinquenta por cento) da carga horária total da disciplina em atividades não presenciais, 

sendo o limite de faltas calculado sobre a carga horária destinada às atividades 

acadêmicas presenciais. 

- As mudanças curriculares considerem, na medida do viável ou aceitável, 

sem comprometer a qualidade da formação dos graduandos, a possibilidade de 

ampliação e/ou realocação de cargas horárias de algumas disciplinas em atividades na 

modalidade não presencial, desde que total de horas abarcadas nessa modalidade de 

ensino não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento) da carga horária total do 

curso. 

- As atividades acadêmicas não presenciais sejam desenvolvidas em 

ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem, com acompanhamento direto do 

professor e com devolutivas feitas pela mesma via da realização das atividades; ou em 
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espaços extramuros da IESP, realizadas individualmente ou em grupo pelos graduandos, 

com orientações e acompanhamento realizados em sala de aula, nos encontros 

presenciais da disciplina. 

- O bom aproveitamento acadêmico dos graduandos não usuários de 

informática, nas atividades não presenciais desenvolvidas em ambiente virtual de ensino 

e de aprendizagem, sejam favorecidos com a oferta de curso de inclusão digital que os 

familiarize com esse tipo de recurso e que os prepare para utilização da plataforma de 

ambiente virtual utilizada na IESP. 

5. 3. Sujeito e seu processo de desenvolvimento 

Dentre os aspectos caracterizadores do tipo de processo delimitado no 

problema de pesquisa, destacam-se alguns relacionados mais diretamente à ideia de 

sujeito e seu processo de desenvolvimento, que dizem respeito à concepção de sujeito, 

ao desenvolvimento do sujeito, à formação continuada e às mudanças de concepções; e 

ao que se deve gerar no sujeito. 

A respeito da concepção de sujeito no contexto de processos como o 

delimitado, entende-se salutar que: 

- Os sujeitos sejam considerados em suas dimensões afetivas, cognitivas e 

motoras, que mantêm relação de indissociabilidade entre si e que são constituídas na sua 

contínua interação com o meio social e perpassam a maneira como o eles apreendem o 

mundo e tudo o que com ele é socializado – o que indica a relevância de se considerar, 

com a mesma importância, o que eles sentem e pensam no decorrer dos processos de 

mudança curricular, principalmente nos espaços de discussão, de deliberação e de 

construção coletiva. 

- Cada sujeito seja visto como ativo frente aos processos sociais e ao 

próprio processo de constituição enquanto sujeito, encontrando limites e possibilidades 

em fatores internos e externos, o que coloca a necessidade de ele participar ativamente 

em processos de mudança curricular. 

- Os sujeitos aprendam seus papeis e suas práticas sociais na interação 

com outros sujeitos, vivenciando situações correlatas à que ele deverá protagonizar ou 
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impulsionar em sua atuação profissional ou, ainda, presenciando alguém exercendo 

papeis e práticas, tais como os de professor e os de gestor de processos de mudança 

curricular. 

No que tange ao desenvolvimento do sujeito, à formação continuada e às 

mudanças de concepções para o tipo de processo delimitado, entende-se substancial 

que: 

- As atividades dos grupos de trabalho sejam planejadas e desenvolvidas na 

direção de contribuir para o desenvolvimento e a ressignificação de concepções de cada 

sujeito nelas envolvido e para que todos se sintam coprodutores e corresponsáveis pelos 

resultados obtidos. 

- As ressignificações de concepções a serem viabilizadas nesse tipo de 

processo abarquem, quando necessário, minimamente, referenciais pedagógicos e 

aspectos relativos a processos de mudança curricular. 

- As discussões e as experiências vivenciadas pelos sujeitos sejam 

consideradas como elementos importantes para a promoção de mudanças de 

concepções, porque o que é discutido e vivenciado tem mais chances de se efetivarem 

em suas práticas individuais e coletivas. 

- A formação continuada seja valorizada e proporcionada aos membros da 

comunidade acadêmica interna, seja por intermédio de reuniões formativas e cursos de 

oferecidos pela IESP, que viabilizem discussões acerca dos problemas institucionais a 

serem resolvidos e viabilizem a negociações de significados acerca de referenciais 

pedagógicos e formativos a figurarem na Instituição. 

- A forma como o processo é desenvolvido favoreça a construção de 

conhecimentos das equipes pedagógicas da IESP sobre referenciais educacionais e 

pedagógicos, de maneira a oferecer subsídios aos envolvidos no processo para que 

possam avaliar o que vem a ser uma proposta formativa de boa qualidade e as próprias 

práticas como docentes e/ou profissionais da educação. 

- Os processos de mudança curricular favoreçam os sujeitos neles 

envolvidos a aprimorem a autoimagem que possuam, de maneira que os coordenadores 

de curso reconheçam suas próprias condições para atuar como gestor administrativo e 

acadêmico de curso e que os professores percebam suas reais condições para o 

exercício da docência no Ensino Superior. 
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A respeito de o que se deve gerar no sujeito nesse tipo de processo 

delimitado, entende-se produtivo que: 

- O processo de mudança curricular leve cada sujeito nele envolvido a 

sentir-se como parte integrante do processo e a entender os resultados obtidos como 

decorrentes do esforço coletivo, em que teria dado sua parcela de contribuição e, 

portanto, também por eles responsável. 

- A sensação de pertencimento de cada sujeito seja despertada por 

intermédio de sua participação efetiva nas discussões e nas deliberações feitas no 

decorrer do processo, naquelas compatíveis com as contribuições que lhe cabe dar para 

o planejamento estratégico da IESP. 

- O processo de mudança curricular como um todo, abarcando todas as 

suas etapas de desenvolvimento, leve os sujeitos envolvidos a conceberem as 

experiências e os resultados proporcionados pelo processo como tendo ocorrido de 

maneira agradável e/ou proveitosa. 

5. 4. Meio e grupo 

Dentre os aspectos caracterizadores do tipo de processo delimitado no 

problema de pesquisa, destacam-se alguns relacionados mais diretamente a aspectos 

relativos ao meio e às dinâmicas internas dos grupos. 

No que tange aos aspectos relativos ao meio, entende-se adequado que: 

- Os meios configurados em uma IESP e fora dela sejam entendidos como 

exercedores de influência mútua, sendo necessário que eles sejam mapeados e 

considerados no planejamento e na operacionalização de processos de mudança 

curricular, a fim de torná-lo mais efetivo e fecundo. 

- Os espaços de discussões e de deliberações se configurem em meios 

favoráveis à construção coletiva e como território neutro entre os cursos ou setores 

institucionais representados nesses espaços. 

- Os meios criados e/ou utilizados para o desenvolvimento das atividades 

inerentes ao processo de mudança curricular tenham disponibilizados recursos 

tecnológicos, documentos oficiais e outros recursos que se fizerem necessários para a 
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realização das atividades e das tarefas dos grupos de trabalho. 

- O regime de trabalho e a carga horária do coordenador de curso, 

destinada à gestão do curso, sejam adequadas e deem condições desse sujeito participar 

e atuar efetivamente do processo, na direção de viabilizar a obtenção de bons resultados 

a partir das atividades de construção coletiva, podendo realizar as tarefas individuais 

necessárias para subsidiar as discussões e as deliberações do grupo de trabalho 

responsável pela definição de referenciais norteadores do processo de maneira 

adequada. 

- Um clima institucional favorável a mudanças seja criado e/ou mantido para 

facilitar o funcionamento dos grupos de trabalho e a implantação/implementação das 

mudanças, no decorrer de todas as etapas do processo; sendo os conflitos de interesse e 

entre referenciais pessoais de seus membros entendidos como fenômenos próprios de 

processos dessa natureza, mas que precisam ser cuidados atentamente pelos gestores 

do processo. 

- O tempo de permanência dos gestores na IESP e em suas funções seja 

considerado como um fator de importante relevância para a instauração e/ou manutenção 

de um clima institucional favorável à realização de mudanças, à estabilidade institucional 

necessária à durabilidade das mudanças realizadas e à busca pela melhoria da qualidade 

de seus processos formativos. 

- A IESP viabilize condições favoráveis à instauração de espaços de 

discussão, de deliberação e de construção coletiva em seu interior e no interior dos 

cursos, e em todas as instâncias de gestão envolvidas com o processo de mudança 

curricular.  

Sobre a dinâmica interna dos grupos em processos como o delimitado, 

entende-se proveitoso que: 

- Grupos de trabalho sejam constituídos na IESP, como estruturas extra e 

intracursos, para realizarem as tarefas pertinentes ao desenvolvimento de determinado 

processo de mudança curricular, formados por membros de sua comunidade interna 

capazes de contribuir para o seu desenvolvimento e para as discussões e as 

deliberações do grupo a que venham integrar. 

- Os grupos de trabalho constituídos sejam, entre outras coisas, 

responsáveis por elaborar as propostas de mudança e, depois de aprovadas por 

instâncias superiores da gestão institucional, por implantá-las ou implementá-las. 
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- A influência mútua entre os grupos de trabalho e outros grupos atuantes no 

processo de mudança curricular seja considerada no desenvolvimento de um processo 

de mudança curricular. 

- Cada grupo de trabalho conte com um gestor imediato incumbido da sua 

organização e do seu funcionamento, responsável por garantir que as tarefas do grupo 

sejam realizadas a contento, independentemente da existência e da atuação de gestores 

de maior nível hierárquico na IESP. 

- Os grupos de trabalho façam escolhas conscientes que possam atender 

aos interesses acadêmicos comuns da IESP e às necessidades de adequação de seus 

processos acadêmicos, administrativos e financeiros, uma vez que o consenso teórico e 

ideológico não é algo esperado em cada etapa do desenvolvimento dos processos de 

mudança curricular, sobretudo em seus espaços de discussão, de deliberação e de 

construção coletiva. 

- As atividades dos grupos sejam desenvolvidas de maneira participativa e 

colaborativa, favorecendo o comprometimento de cada membro com as tarefas e o 

funcionamento do grupo, sendo evitada a competição entre seus membros; e devem ser 

balizadas pelos objetivos estabelecidos para o processo de mudança curricular, pela 

legislação vigente, pelos referenciais teóricos adotados e pelo contexto concreto da IESP. 

- As propostas de mudança emergidas dos grupos de trabalho refletam as 

escolhas feitas e/ou o consenso alcançado por seus membros e ser resultantes de um 

processo de construção coletiva. 

- Os grupos de trabalho constituídos para tratar dos aspectos formativos 

comuns a cursos de uma mesma área formativa foquem suas discussões e suas 

deliberações na direção de favorecer a criação da identidade profissional da área de 

formação e, quando pertinente às escolhas institucionais, a constituição do possível 

núcleo de disciplinas a serem compartilhadas e das demais disciplinas obrigatórias de 

autonomia de cada curso. 

5. 5. Gestão educacional e processo de mudança curricular 

Dentre os aspectos caracterizadores do tipo de processo delimitado no 

problema de pesquisa, destacam-se alguns relacionados mais diretamente à gestão do 
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processo, que dizem respeito à gestão educacional da IESP e o movimento de mudança, 

à atuação do gestor do processo de mudança curricular; e ao perfil do gestor. 

A respeito da gestão educacional da IESP e o movimento de mudança no tipo 

de processo delimitado, entende-se prudente que: 

- A forma como é feita e a periodicidade em que ocorrem as trocas de 

gestores na IESP sejam vistos como fatores importantes na caracterização de processos 

de mudança curricular, principalmente no que se refere ao reitor, gestor principal da IESP 

no âmbito acadêmico – vice-reitor acadêmico, pró-reitor acadêmico ou diretor 

pedagógico, a depender a estrutura organizacional da Instituição – e aos coordenadores 

de curso. 

- As trocas recorrentes de reitor sejam entendidas como geradoras de 

desdobramentos e trocas de referenciais administrativos e pedagógicos institucionais 

dificultadores da consolidação dos resultados obtidos em processos de mudança 

curricular, especialmente quando essas trocas ocorrem em curtos intervalos de tempo; 

tendo-se em vista que essas trocas podem gerar impactos de consideráveis proporções 

sobre a cultura, o clima e as dinâmicas institucionais. 

- A forma como o gestor principal da IESP no âmbito acadêmico atua junto 

aos coordenadores de curso se apresente como outra dinâmica favorecedora da 

instauração de espaços de discussão, de deliberação e de construção coletiva em 

processos de mudança curricular. 

No que tange à gestão do processo de mudança curricular para o tipo de 

processo delimitado, entende-se pertinente que: 

- A instância de gestão responsável pelo desenvolvimento e pela supervisão 

dos processos de mudança curricular, mesmo quando há um nível de gestão criado para 

cuidar das questões operacionais do processo, seja aquela de maior nível hierárquico no 

âmbito acadêmico – Vice-reitoria Acadêmica, Pró-reitoria Acadêmica ou Diretoria 

Pedagógica, a depender da estrutura organizacional da IESP. 

- Os processos de mudança curricular contem com níveis de gestão com 

papeis bem delimitados e não conflitantes, cabendo a um, de maior nível hierárquico, 

traçar os objetivos para o desenvolvimento do processo e ao outro gerir o 

desenvolvimento do processo e das atividades dos grupos de trabalho, envolvendo as 

discussões e a síntese do que é discutido; as deliberações e a formalização e a 

socialização das decisões tomadas; e a organização e a realização das construções 
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coletivas pelos membros do grupo. 

- As instâncias de gestão de maior nível hierárquico da IESP, entre essas a 

gestão principal no âmbito acadêmico, e a gestão imediata do processo de mudança 

curricular busquem envolver a comunidade interna, principalmente os coordenadores de 

curso, e fazer com que ela seja ouvida, incorporando, sempre que possível, as 

contribuições que dela venham ao processo. 

- A gestão do processo de mudança curricular, nos seus diversos níveis, 

estabeleça limites e possibilidades que garantam tratamento igualitário aos cursos, 

excetuando-se o que se refere a demandas oficiais e/ou acadêmicas específicas dos 

cursos. 

- Os processos de mudança curricular, como o delimitado no âmbito dessas 

sugestões, sejam geridos por um membro da comunidade interna da IESP que conheça 

razoavelmente bem as dinâmicas internas e a cultura institucional para poder gerir o 

processo na direção de serem propostas mudança com real viabilidade de implantação 

ou implementação. 

- O gestor imediato desse tipo de processo seja ou esteja diretamente 

vinculado à instância de gestão de maior nível hierárquico no âmbito acadêmico – Vice-

reitoria Acadêmica, Pró-reitoria Acadêmica ou Diretoria Pedagógica, a depender da 

estrutura organizacional da IESP –, dada vinculação desse tipo de processo com essa 

instância da gestão acadêmica geral da IESP. 

- A indicação e a nomeação do gestor imediato do processo de mudança 

curricular sejam, quando definidas por instâncias hierárquicas superiores, validadas pelos 

membros dos grupos de trabalho que serão por ele liderados. 

- Um conjunto de referenciais e de procedimentos de gestão de processos 

de mudança curricular seja constituído e continuamente ajustado, sempre compatível 

com a cultura e as condições operacionais concretas da IESP e com as características 

dos sujeitos envolvidos e/ou beneficiários desse tipo de processo; conjunto a ser definido 

em parceria com representantes da sua comunidade interna, como uma forma de 

descentralização do poder no interior da Instituição. 

- As estratégias de gestão utilizadas para o desenvolvimento do processo de 

mudança curricular contribuam para que as mudanças realizadas nos textos curriculares 

se reflitam nas práticas curriculares de maneira efetiva, ao produzirem mudanças de 

concepção na direção de se conceber os Projetos Pedagógicos de Curso como 

instrumento norteador para o planejamento e a realização das atividades acadêmicas dos 

cursos. 
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- A gestão do processo de mudança garanta que os diversos grupos de 

trabalho constituídos contem com membros representantes da comunidade acadêmica 

da IESP, além daqueles que representem a Reitoria – quando a existência dessa última 

representação for uma escolha institucional. 

- Procedimentos para encaminhamento, análise e aprovação de propostas 

de mudança de matriz curricular de curso de graduação sejam criados, aprimorados ou 

reafirmados para serem seguidos por todos os proponentes, independentemente da 

origem da demanda pela mudança. 

- A gestão do processo de mudança curricular impulsione a criação, a 

incorporação, o refinamento e/ou o ajuste de processos acadêmicos de abrangência 

institucional no decorrer do desenvolvimento do processo. 

- A gestão do processo de mudança atue para que o real motivo de sua 

instauração seja percebido pela comunidade interna da IESP, mesmo quando a ordem 

venha da Reitoria e/ou da Entidade Mantenedora, apresentando e reafirmando a 

pertinência do processo frente a demandas oficiais, institucionais, do campo de atuação 

profissional e/ou formativas. 

- O perfil e a atuação do gestor imediato de processos de mudança 

curricular sejam considerados como fatores de importante relevância para o 

desenvolvimento desse tipo de processo e para a obtenção de resultados positivos em 

decorrências das mudanças. 

No âmbito da atuação do gestor do processo de mudança curricular, no 

desenvolvimento do tipo de processo delimitado, entende-se necessário que: 

- Os gestores de um processo dessa natureza tomem cuidado ao avaliar o 

que será ou não descartado daquilo que foi construído em processos de mudança 

curricular anteriores, uma vez que possam existir elementos de boa qualidade que podem 

ou devam ser aproveitados; ainda devam escolher cuidadosamente a forma como os 

possíveis descartes serão feitos. 

- Os gestores de processos de mudança curricular assegurem que as 

propostas de mudança emerjam de grupos de profissionais representantes dos 

colegiados de curso para, então, solicitar a análise e a aprovação de instâncias 

superiores de gestão da IESP, obtendo parecer conclusivo acerca viabilidade de 

implantação e/ou implementação das propostas encaminhadas. 

- Os gestores de processos de mudança curricular evitem, ao máximo, 



 346 

ingerências e alterações não autorizadas em propostas formativas oriundas dos cursos 

no decorrer do processo, principalmente se elaboradas pelos colegiados de curso, 

cabendo a eles estabelecer diálogo na direção de solicitar ajustes necessários para 

atender os objetivos institucionais estabelecidos para nortear as mudanças, sejam esses 

objetivos novos ou anteriormente divulgados. 

- O exercício do poder inerente às lideranças envolvidas no processo se 

configure com um viés democrático e proativo, evitando-se posicionamentos autoritários 

e opressores, fazendo com que as decisões sejam colegiadas. 

- O gestor imediato desse tipo de processo garanta que os grupos de 

trabalho desenvolvam suas atividades e tarefas de maneira participativa e colaborativa e 

que as decisões necessárias sejam tomadas e os caminhos sejam seguidos; e atue junto 

aos grupos de trabalho na direção de as metas estabelecidas serem atingidas, tornando 

o processo o mais democrático possível. 

- O gestor imediato do processo de mudança curricular proponha a análise 

detalhada e viabilize o acesso aos documentos oficiais e à literatura especializada 

atinentes às atividades e às tarefas a serem realizadas pelos grupos de trabalho. 

- O gestor imediato do processo garanta, no exercício das suas funções, 

que as solicitações e as orientações sejam bem fundamentadas; a realização de 

atividades e de tarefas com o conhecimento dos envolvidos acerca dos objetivos; as 

indicações e as sugestões dos envolvidos com o processo sejam mais assertivas, em 

decorrência da clareza das orientações por ele apresentadas; o planejamento, a 

organização e a operacionalização das atividades dos grupos; a sistematização, a 

organização e a mediação nos processos de discussão, de deliberação e de construção 

coletiva dos grupos por ele liderados; e o bom desenvolvimento de todo o processo, 

naquilo que esteja no seu campo de autonomia e sob sua responsabilidade. 

- Os gestores de processos de mudanças curriculares entendam as 

manifestações de resistência dos envolvidos como algo inerente a esse tipo de processo; 

e aja diante dessas manifestações de maneira a não fazer com que elas se configurem 

como elementos dificultadores do desenvolvimento das atividades e das tarefas dos 

grupos de trabalho. 

Acerca do perfil do gestor, entende-se desejável que: 

- O perfil do gestor de processos de mudança curricular seja constituído por 

conhecimentos, competências, habilidades e experiências profissionais e acadêmicas 

que o qualifiquem como gestor de grupos, como mediador de diálogos e em situações de 
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divergência de referenciais, como profissional da área da educação altamente preparado, 

como produtor e avaliador de currículos e como gestor de processos de mudança. 

- O perfil do gestor do processo abarque conhecimentos, competências e 

habilidades que lhe facilitassem mediar as negociações acerca de concessões a serem 

feitas diante dos interesses e objetivos comuns ao conjunto de cursos e comuns ao grupo 

responsável por definir os referenciais norteadores do processo de mudança curricular e 

por realizá-lo. 

- O gestor desse tipo de processo seja conhecedor da estrutura, da cultura, 

das dinâmicas e das condições concretas da IESP em que desempenhará sua função; e 

promova o diálogo entre os cursos e os segmentos institucionais envolvidos com o 

processo de mudança curricular. 

- O conhecimento do gestor acerca das demandas oficiais e institucionais, 

das condições concretas da IESP, das necessidades formativas dos graduandos e da 

literatura atinente ao processo lhe possibilite ter clareza acerca dos caminhos a serem 

percorridos pelo processo de mudança curricular e acerca das possíveis consequências 

da implantação ou implementação das mudanças idealizadas. 

- O gestor imediato do processo de mudança curricular deva ser capaz de: 

levar os grupos de trabalho a definirem os seus objetivos comuns e a concretizá-los, a 

escolherem os caminhos a serem percorridos pelo processo e liderar os grupos para que 

os caminhos sejam percorridos, e estabelecerem um cronograma para a realização e a 

finalização das atividades e das tarefas individuais e coletivas do grupo; instalar espaços 

de discussão e de deliberação, garantir que eles sejam produtivos e criar sínteses acerca 

das discussões e das deliberações dos grupos; planejar, organizar e presidir as reuniões 

dos grupos de trabalho. 

 

 





CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentado todo o processo investigativo que culminou na elaboração desse 

relatório de pesquisa, é chegada a hora de serem tecidas algumas considerações acerca 

de aspectos que me levaram à sua realização desta pesquisa e de outros relacionados à 

própria pesquisa. 

No tocante ao que me levou à realização da pesquisa, acredito importante 

dizer que ela esteve relacionada com uma parte de meu projeto de vida, que consiste na 

mobilização de esforços pessoais na direção de contribuir para a melhoria da qualidade 

da educação no Brasil, sem nunca perder de vista que “uma andorinha não faz verão”. 

Nessa perspectiva, nos últimos anos, conforme anunciei na Introdu ção, tenho 

me dedicado a compreender como poderiam ser desenvolvidos processos de mudança 

curricular capazes de produzir efetivas modificações pretendidas e necessárias nos 

processos formativos, mais especificamente no âmbito do Ensino Superior privado. 

Como consequência dessa busca, acabei sendo conduzido à gestão do 

Processo de Mudança Curricular de Abrangência Institucional, de que o processo 

estudado foi parte constituinte – experiência que me possibilitou empregar 

conhecimentos já construídos e a construir outros mais. 

Enquanto geria o processo, não tive a possibilidade de avaliar de forma 

sistematizada e cuidadosamente a pertinência dos referenciais norteadores adotados em 

seu planejamento e em sua concretização. A verificação dessa pertinência acabou sendo 

possível por intermédio dos dados obtidos com a realização desta pesquisa, o que me 

gerou uma especial satisfação pessoal e profissional. 

Pelos dados obtidos e sistematizados, pude apurar que os referenciais 

norteadores adotados foram adequados no tocante ao desenvolvimento do processo e 

geraram bons desdobramentos sobre o desenvolvimento e a atuação dos sujeitos 
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pesquisados. Além disso, pude avaliar minha própria atuação como gestor do processo e 

aprimorar meus conhecimentos acerca do assunto, o que me tornaria mais preparado 

para gerir ou avaliar criticamente novos processos de mesma natureza. 

No que se refere à pesquisa em si, vale relembrar que o processo 

investigativo finalizado foi desenvolvido com o intuito de responder à seguinte pergunta 

de pesquisa: 

Que aspectos caracterizam um processo de mudança curricular desenvolvido 

para a definição de referenciais formativos comuns a cursos de graduação de uma 

mesma área formativa, em Instituição de Ensino Superior Privada, tomando em 

consideração o atendimento de demandas oficiais, a sustentabilidade financeira da 

Instituição e o aprimoramento acadêmico dos processos formativos? 

A hipótese assumida, de que existiria um conjunto de aspectos, de diversas 

ordens, a serem atentamente cuidados ao longo do desenvolvimento de processos de 

mudança curricular de natureza equivalente ao estudado, capazes de favorecer a 

obtenção de resultados positivos diante do desafio de considerar o atendimento de 

demandas oficiais, a sustentabilidade financeira da IESP e o aprimoramento acadêmico 

dos processos formativos, acabou se confirmando. 

Além de a hipótese ter sido confirmada, foi possível identificar de que ordem 

seriam os aspectos que caracterizaram o processo estudado, o que possibilitou a 

formulação da proposta defendida nesta tese de doutoramento. Com isso, acredito ser 

possível dizer que o objetivo geral da pesquisa foi atendido satisfatoriamente, 

considerando que a sua formulação indicava justamente a proposição de um conjunto de 

referenciais norteadores de processos de mudança curricular. 

O conjunto de referenciais proposto conta com diversas indicações acerca de 

aspectos a serem considerados no desenvolvimento de processos de mudança 

curricular, com delimitação equivalente à do processo estudado, que foram agrupadas 

segundo os seguintes eixos temáticos: 

a) delineamento geral do processo – que abarcou indicações sobre as 

concepções fundamentais, os limites e as possibilidades do processo, os seus objetivos, 

as suas diretrizes, o seu desenvolvimento e os resultados a serem obtidos; 

b) currículo – que englobou indicações sobre a concepção de currículo, as 

dimensões textual e prática do currículo, o texto curricular, as práticas curriculares, os 

núcleos de disciplinas a serem compartilhadas e as atividades não presenciais; 

c) sujeito e seu processo de desenvolvimento – que envolveu indicações 
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sobre a concepção de sujeito, o desenvolvimento do sujeito no decorrer do processo, a 

formação continuada e as mudanças de concepções, e ao que se deve gerar no sujeito; 

d) meio e grupo – que abrangeu indicações sobre aspectos relativos ao 

meio e às dinâmicas internas dos grupos; e 

e) gestão educacional e processo de mudança curricular – que incluiu 

indicações sobre a gestão educacional da IESP e o movimento de mudança, a atuação 

do gestor do processo de mudança curricular, e o perfil do gestor. 

No que diz respeito aos objetivos específicos, acredito que eles também 

foram atingidos, tendo-se em vista a riqueza de dados consolidados acerca do processo 

de mudança curricular, a partir da realização da pesquisa em campo; e as discussões 

teóricas que abarcaram os referenciais teóricos utilizados no planejamento e na 

concretização do processo e outros angariados na parte da pesquisa junto à literatura, 

que serviram de fundamentação para as análises feitas na pesquisa. 

Entre as minhas diversas conclusões, que subsidiaram a proposição do 

conjunto de referenciais norteadores, estiveram as seguintes: 

a) Independentemente das demandas que desencadeiam e/ou impulsionam 

um processo de mudança curricular, envolvendo vários cursos de graduação, a adesão 

dos envolvidos no processo tende a ser maior e as mudanças realizadas tendem a ser 

mais bem aceitas quando existe uma preocupação do(s) gestor(es) do processo e/ou da 

Alta Gestão da IESP em evitar desdobramentos prejudiciais de ordem pedagógica e/ou 

sobre o processo formativo dos educandos. 

b) O perfil do gestor maior da IESP – o reitor ou diretor geral, a depender de 

sua estrutura organizativa – pode influir diretamente e de maneira significativa nos 

caminhos pelos que passam os processos de mudança curricular de abrangência 

institucional ou que envolvem vários cursos de graduação de áreas formativas afins, ao 

se considerar que a escolha do gestor do processo e a definição dos objetivos principais 

e alguns dos referenciais tendem a ser feitas por ele ou fortemente marcados por suas 

concepções e intencionalidades. 

c) Os processos de mudança curricular são mais produtivos e atingem 

melhores resultados quando não se perde de vista a qualidade pedagógica dos 

processos formativos, a gestão é realizada por um membro da comunidade interna e 

esse gestor participa da implantação/implementação das novas propostas formativas. 

d) O gestor imediato do processo de mudança curricular precisa garantir a 

instauração de um espaço democrático de discussões e de deliberações e a criação e/ou 



 352 

manutenção de um clima institucional favorável à mudança, desde que esse tenha 

condições de trabalhos proporcionadas pela Alta Gestão da IESP que lhe permitam gerir 

o processo sob sua responsabilidade com tais características. 

e) Os processos de mudança curricular precisam ser bem organizados, ter 

objetivos e procedimento bem definidos e claramente socializados entre os membros dos 

grupos responsáveis por realizar as tarefas destinadas à promoção da mudança 

curricular pretendida. 

f) Por mais que um processo de mudança curricular possa ser 

desencadeado e desenvolvido a fim de atender interesses de vários cursos e/ou da IESP, 

quando as discussões são deslocadas ou replicadas no âmbito de um curso, mantendo 

sua articulação com o processo geral, temáticas próprias do curso podem ser abarcadas 

pelos coordenadores de curso no bojo das discussões, aproveitando o contexto de 

mudança para debater perspectivas próprias sobre o processo formativo de seus 

graduandos. 

g) Quando forem criadas disciplinas para serem compartilhadas entre 

cursos, essas devem ter aderência a cada um dos cursos em que serão implantadas, 

caso contrário pode ser causado o sentimento de perda de carga horária e não de 

otimização de recursos institucionais. 

h) Se há envolvimento da comunidade acadêmica nos processos decisório 

e/ou de construção das novas propostas formativas, a aceitação da mudança e a 

sensação de corresponsabilidade da comunidade interna tendem a ser mais fecundas e 

efetivas. 

i) Quando o participante de um processo de mudança não se sente 

fazendo parte das discussões e/ou decisões, ele tende a não se envolver e contribuir o 

quanto poderia e a não ter o sentimento de pertencimento necessário em momentos de 

defesa da proposta educativa criada diante de sua equipe pedagógica ou da comunidade 

externa à IESP. 

Em suma, a tese defendida aponta alguns possíveis aspectos de cunho 

prático e seus pressupostos teóricos básicos a serem considerados no momento do 

planejamento e da concretização de um processo de mudança curricular que envolva 

mais de um curso e que implique em adoção de referenciais formativos comuns entre 

eles. 

Com isso, acredito que esse relatório de pesquisa apresenta um conjunto de 

referenciais para esse tipo de processo e os seus aspectos caracterizadores, que podem 
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servir de base para a proposição e a realização de novas pesquisas na área e para as 

discussões acadêmicas sobre a temática. 

Por fim, o pesquisador acredita ser importante destacar que os dados 

sistematizados, apresentados e discutidos nesse relatório de pesquisa podem concorrer 

para as reflexões dos profissionais que atuam na gestão educacional de Instituições de 

Ensino Superior Privadas, no decorrer dos processos decisórios que perpassam seus 

planejamentos estratégicos e à frente de grupos de trabalho, especialmente em contextos 

de mudança curricular. 

Acima de tudo, esses dados e a própria realização da pesquisa possibilitou-

me o aprimoramento intelectual e profissional, no que se refere à temática estudada, à 

realização de pesquisa científica e à utilização da língua portuguesa em sua forma 

escrita, o que tornou o processo de pesquisa uma fonte de satisfação pessoal. 
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Apêndice A  –  Questões da entrevista semiestruturada 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

QUESTÕES NORTEADORAS 

1) Como você se sentiu no decorrer do processo de definição das diretrizes curriculares 

institucionais para a formação pedagógica inicial de professores especialistas? O que fez 

você se sentir dessa maneira? 

2) Como e qual foi sua participação neste processo? 

3) Qual a sua percepção sobre o processo em questão? 

 a) E sobre o caminho percorrido? 

 b) E sobre a condução dos trabalhos? 

 c) O que você faria diferente na forma de organizá-lo, nos caminhos percorridos e na 

condução dos trabalhos? 

 d) Existiram elementos/fatores facilitadores do processo em questão? E fatores 

dificultadores? Você poderia explicitá-los? 

 e) Quais força e relações de poder você percebeu permear o processo em questão? Como 

elas interferiram no processo? 

 f) A quem o processo de mudança de referencial institucional e as decorrentes mudanças 

curriculares em nível de curso favoreceram? A quem desfavoreceu? 

4) O que mudou em suas concepções por causa do processo? 

 a) E sobre formação de professores especialistas? 

 b) E na maneira de encaminhar a formação pedagógica de professores da sua área de 

formação e atuação?  

 c) E sobre a forma de promover mudanças curriculares no curso que coordena? 

 d) E o que fez você mudar/não mudar suas concepções? 

5) Como você vê as diretrizes curriculares institucionais para a formação pedagógica inicial de 

professores especialistas que foram estabelecidas no grupo e pelo grupo de curso de 
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Licenciatura resultantes do processo em questão? 

 a) E sobre lógica formativa? 

 b) Como explicaria a proposta? 

 c) Como se sente diante da proposta formulada? 

 d) O que dela reflete seu pensamento e o que você incorporou dela para sua visão sobre a 

formação de professores na sua área de formação e de atuação? 

 e) O que deveria ser diferente nas diretrizes curriculares institucionais estabelecidas no 

processo em questão? 

6) Como você tem conduzido os processos de mudança no âmbito do curso que coordena, 

exercendo a função de coordenador de curso? 

7) Como você entende a formação de professores especialistas hoje? 

8) Você percebeu alguma mudança em sua atuação como coordenador de curso após a sua 

participação no processo de definição de diretrizes curriculares institucionais para a formação 

pedagógica inicial de professores especialistas? O que teria gerado esta(s) mudança(s)? 

9) Você já participou de outros processos de mudança curricular? Caso afirmativo: quais 

diferenças você destacaria, tais como vantagens e desvantagens decorrentes de cada 

processo? 

 a) Quais características que diferenciariam o processo em questão dos demais que você 

participou? 

 b) Quais vantagens e desvantagens você entender existir entre o processo em questão e os 

demais? 

 c) Quais as diferenças de encaminhamento e da forma de condução dos processos 

vivenciados? 

 d) Como você vê os resultados obtidos por cada processo vivenciado? O que ocasionou 

essas diferenças ou semelhanças? 

10) Como você descreveria sua ligação com a educação nos dias atuais? 

 
10) Há alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 
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Apêndice B  –  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar na pesquisa de campo 

referente ao projeto de investigação científica intitulado A construção coletiva de coordenadores de 

curso de Licenciatura e a ressignificação de suas concepções, desenvolvida pelo Prof. Me. Renato 

Augusto dos Santos, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito. 

Afirmo que aceitei participar voluntariamente na pesquisa, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus, com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso 

do projeto investigação em questão e que estou ciente de poder me retirar da pesquisa a qualquer 

momento, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Ainda, foi-me dada a abertura de 

poder contatar o pesquisador e sua orientadora, sempre que julgar necessário, pelos meios de 

contato fornecidos. 

Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas 

gerais, busca compreender a relação entre a forma de encaminhamento do processo de definição 

de referenciais institucionais para a formação de professores especialista estabelecidos por 

Coordenadores de Curso de Licenciatura e a mudança de concepções relatada por eles decorrentes 

deste processo.  

Também fui esclarecido(a) de que os usos das informações obtidas com a minha 

participação na pesquisa estarão pautados nas normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo 

seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), do Ministério da Saúde, expressas na Resolução CNS nº 196 de 10/10/1996. 

Compreendo que minha colaboração para a pesquisa se dará por meio da participação 

em entrevista(s) coletiva(s), sob a configuração de grupo focal, e entrevista(s) semiestruturada(s) 

individual(is), estando ciente de que as atividades indicadas serão registradas com a utilização de 

recursos audiovisuais para garantir a fidedignidade do registro e da análise das informações 

oferecidas. Para garantir que minha participação ocorra de forma anônima, fui informado de que 

somente o pesquisador e sua orientadora terão acesso às gravações. 

Desde que preservado meu anonimato, autorizo a divulgação e a publicação das 

informações obtidas com a minha participação na pesquisa em relatórios parciais e geral, 

estruturados para a apresentação dos resultados produzidos com a realização das pesquisas 

bibliográfica, documental e de campo sobre a temática anunciada no título.  

Atesto ter recebido uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

 

Guarulhos, _____ de _________________ de ______. 

 

 

______________________________________ 

               Assinatura do pesquisador  

______________________________________ 

             Assinatura do(a) participante 
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Apêndice C  –  Categorias de análise das entrevistas 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

1. Participação dos sujeitos pesquisados no processo de mudança curricular analisado. 

2. Sentimentos e as percepções dos sujeitos pesquisados. 

2. 1. Sobre o processo estudado. 

2. 1. 1. Os caminhos percorridos. 

2. 1. 2. A gestão/gestor do trabalho. 

2. 1. 2. 1. Desdobramentos e mudanças institucionais decorrentes da 

forma como foi gerido o processo estudado. 

2. 1. 3. Os elementos facilitadores do processo de mudança curricular. 

2. 1. 4. Os elementos dificultadores do processo de mudança curricular. 

2. 1. 5. As forças e as relações de poder. 

2. 1. 6. Os favorecidos pelo processo de mudança curricular. 

2. 1. 7. Os desfavorecido pelo processo de mudança curricular. 

2. 1. 8. O que faria diferente. 

2. 1. 9. O que o processo agregou ao sujeito pesquisado. 

2. 2. Sobre as diretrizes curriculares institucionais estabelecidas pelo Grupo de Trabalho. 

2. 2. 1. A lógica formativa. 

2. 2. 2. A explicação sobre a lógica formativa por parte do coordenador. 

2. 2. 3. A proposta formativa criada. 

2. 2. 4. A compatibilidade entre a proposta formativa e os referenciais pessoais. 

2. 2. 5. As DIFPIPE. 

3. Mudanças de concepções dos sujeitos pesquisados. 

3. 1. Formação pedagógica inicial de professores especialistas. 

3. 1. 1. Em geral. 

3. 1. 2. Na área de formação do curso coordenado. 

3. 2. Gestão de processo de mudança curricular. 

3. 2. 1. Como tem realizado a mudança curricular no curso coordenado. 

3. 3. Mudanças percebidas na própria atuação profissional após participar do processo estudado. 

3. 3. 1. Como docente. 

3. 3. 2. Como coordenador de curso. 

3. 4. Fatores impulsionadores da mudança de concepções. 

4. Comparações feitas pelos sujeitos pesquisados em relação às suas participações em outros processos 

de mesma natureza. 

4. 1. Características diferenciadoras entre os processos vivenciados. 

4. 1. 1. No tocante às vantagens percebidas no processo estudado em relação a outros 

vivenciados. 

4. 1. 2. No tocante às desvantagens percebidas no processo estudado em relação a 

outros vivenciados. 
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4. 1. 3. Sobre Caminhos percorridos. 

4. 1. 4. Sobre a gestão do processo. 

4. 1. 5. Sobre os resultados obtidos pelos processos. 

4. 2. Sentimentos manifestados ao comparar processos vivenciados. 

5. Sugestões para tornar o processo melhor. 

5. 1. Sobre caminhos percorridos. 

5. 2. Sobre gestão do processo. 

5. 3. Sobre as DIFPIPE. 

6. Como os sujeitos pesquisados descrevem sua vinculação com a educação. 

7. Percepções sobre o contexto educacional atual. 

7. 1. Na Educação Básica. 

7. 2. No Ensino Superior. 

8. Como é vista a universidade brasileira pelo sujeito pesquisado. 
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Apêndice D  –  Análise da entrevista do Coordenador A 

QUADRO 13  ‒  Análise da entrevista realizada com o Coordenador de Curso A 

FALAS CATEGORIA(S) / IDEIA(S) 
REPRODUZIDA(S) 

Entrevistador – Para início de nossa conversa, eu gostaria de fazer a 

seguinte pergunta: Como você se sentiu no decorrer do processo da 

definição das diretrizes institucionais que foram resultantes daquele 

processo de mudança curricular iniciado em 2008? Como você se sentiu 

no decorrer daquele processo como um todo? 

Professor – (I) (II) Me senti bastante tranquilo porque eu acompanhei 

todo o processo em termos de ideia do que se queria fazer, não foi algo 

imposto, foi aquela maneira de estruturar quem ia ler o quê, quem ia fazer 

o quê, uma divisão de trabalhos que começou com duas pessoas lendo 

aquele material todo e depois nos passando mais ou menos diretrizes e 

divisão de trabalho. Cada um fazia a sua leitura dos documentos e 

procurávamos construir em conjunto uma visão do que precisava ser 

feito. (I) Acho que, quanto a isso, não teve problema nenhum, (II) não me 

senti de forma alguma conduzido, mas participando de um processo onde 

eu tinha uma margem de manobra pra poder dar a minha opinião com 

clareza sem me sentir nenhum pouco constrangido. 

(II) 1. O sujeito pesquisado descreveu algo 

da sua participação no processo estudado, 

dizendo que: “[...] eu acompanhei todo o 

processo em termos de ideia do que se 

queria fazer, não foi algo imposto, foi 

aquela maneira de estruturar quem ia ler o 

quê, quem ia fazer o quê, uma divisão de 

trabalhos que começou com duas pessoas 

lendo aquele material todo e depois nos 

passando mais ou menos diretrizes e 

divisão de trabalho”. 

(I) 2.1.1. O Coordenador A sentiu-se 

bastante tranquilo e não recebendo 

determinações de como fazer as coisas no 

decorrer do processo, isso porque 

acompanhou todo o processo e estava 

ciente dos objetivos postos para o 

processo de mudança curricular e por ter 

participado das atividades de construção 

coletiva. 

(II) 2.1.1. O Coordenador A descreveu o 

processo como não tendo sido 

determinado por instâncias extragrupo, 

mas como um caminhar que envolvia os 

membros do grupo na direção de 

atenderem aos objetivos da tarefa a ser 

realizada. Relatou as etapas de pré-leitura 

dos documentos oficiais e da construção 

dos referenciais formativos, contando 

participação ativa dos membros do Grupo 

de Trabalho Inicial das Licenciaturas. 

E – Alguma outra sensação? 

P – Não. (I) Eu até achei legal porque eu nunca tinha participado de nada 

naquele gênero, porque a minha formação sempre foi técnica e nunca foi 

na parte de educação. Então, o negócio foi só [área de formação 

específica] mesmo e só nesse aspecto. Eu nunca tinha visto essa parte 

da gestão e principalmente do questionamento educacional e aquelas 

ideias de pedagogia. Tudo aquilo era muito novo para mim. Eu achei que 

foi bastante enriquecedor. 

(I) 2.1.1. O Coordenador A sentiu-se bem 

no processo e o achou legal, porque teve a 

possibilidade de ter contato com as 

questões educacionais da formação e da 

atuação do professor especialista e da 

educação em si. 

(I) 2.1.9. Segundo o próprio Coordenador 

A, sua participação no processo agregou 

formação de novos referenciais 

educacionais e pedagógicos. 

E – Você poderia acrescentar algo mais sobre qual foi a sua participação 

no processo? Que etapas que você acabou passando nesse processo de 

reformulação? 

P – Faz tempo, já não me lembro mais direito. 

(I) 1. O Coordenador A reafirmou sua 

participação ativa no processo, ao dizer 

que: “Lembro que tinha sido feita aquela 

divisão de serviços. Lembro que nós 

tivemos que elencar alguns itens e 
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E – O que você conseguir lembrar. 

P – (I) Lembro que tinha sido feita aquela divisão de serviços. Lembro 

que nós tivemos que elencar alguns itens e começar a ver dentre aqueles 

itens, como nós íamos aplicar na nossa realidade. No nosso contexto, o 

que precisava ter, quais eram os elementos que não podiam faltar 

naquela nova estruturação curricular. Isso é o que eu me lembro, nada de 

mais concreto. 

começar a ver dentre aqueles itens, como 

nós íamos aplicar na nossa realidade.” 

(I) 2.1.1. O entrevistado indicou ter havido 

divisão das tarefas entre os membros dos 

Grupos de Trabalho ao longo das 

discussões. 

(I) 2.1.1. O Coordenador A indicou ter 

havido aplicação das demandas oficiais à 

realidade institucional. 

 

E – Qual a sua percepção sobre o processo? Não é mais a questão da 

sensação, mas a percepção sobre esse processo. Como é que o 

percebeu, como é que você avalia esse processo, como é que você 

entende esse processo? 

P – Se ele funcionou ou não? 

E – Se ele funcionou, as características dele, qual é a sua percepção 

sobre esse processo? 

P – Só uma coisa, com relação aos outros diretores de Licenciatura? 

E – De um modo geral. 

P – (I) O que eu notei é que nem todos se sentiram muito à vontade no 

processo porque como nem todos participaram em todos os momentos, 

como teve um pequeno grupo primeiro e depois que expandiu para os 

outros. Aqueles que entraram na segunda etapa se sentiram um pouco 

alijados e não muito concordantes com tudo aquilo que havia sido pré-

decidido naquelas reuniões anteriores, por aquele grupo menor. Isso é 

uma coisa que eu notei, agora com relação à percepção, (II) acho que as 

mudanças foram boas. O que se conseguiu montar como matriz curricular 

foi legal, (III) o problema é a questão do contexto de como está a 

educação no momento, em que você vê o interesse cada vez mais 

declinante e a procura cai de maneira muito intensa. Desde 2009, que de 

fato foi quando nós implantamos aquela mudança curricular, aquela 

separação e tudo para fazer como o MEC pediu, nós não conseguimos 

formar sequer uma turma naquela matriz nova. Então, apesar de ser  

teoricamente algo interessante, eu não consegui ver na prática. Eu 

gostaria muito de ter visto, mas simplesmente não houve demanda e eu 

acho muito difícil mudar isso em curto prazo, apesar do nosso prezado 

ministro ter dito no rádio, ouvi na quarta-feira, que nós nunca formamos 

tantos professores quanto agora e que se realmente não há procura é 

que somente a carreira acadêmica não é interessante. Eu acho que tem 

muito mais coisas atrás disso, mas o discurso dele está indo nessa linha. 

Então eu acho muito complicado porque cursos que eram tradicionais na 

casa agora estão praticamente fechados. Um curso está fechando, se 

não fechar neste semestre, ele fecha no próximo e outros também estão 

indo pelo mesmo caminho.  As nossas Licenciaturas estão praticamente 

mortas. (IV) O que eu vi, do pouco que eu acompanhei dos outros cursos, 

eu acho que foi legal o resultado, mas a realidade é que o contexto não é 

favorável para nenhuma Licenciatura, pelo menos até que o governo faça 

alguma coisa para tornar toda essa questão mais atrativa. (III) Acho que 

não é só uma questão de você deixar a carreira mais atrativa para o 

corpo docente, é da condição dele na sala de aula, dele não ter nenhum 

meio de pressão sobre seus alunos. Simplesmente o cidadão entra ali e 

sabe que estudando ou não ele vai ser aprovado, então ele não tem 

nenhuma razão pra se dedicar –  e o professor fica como um joguete na 

mão desses alunos. 

(I) 2.1.1./2.1.2./2.1.4. O Coordenador A 

apontou incômodo por parte dos 

coordenadores de curso que não 

participaram das discussões desde o 

começo, que foram agregados às tarefas 

quando parte dos referenciais norteadores 

do processo de mudança curricular já 

estavam definidos. 

(II) 2.2.3. As mudanças ocorridas e a 

proposta formativa do curso são 

percebidas como boas pelo sujeito 

pesquisado. 

(III) 7.1. O Coordenador A afirmou existir 

desinteresse pela carreira docente. 

(IV) 2.2.3. Pelo que viu ocorrer em outras 

Licenciaturas, o Coordenador A disse 

acredita quer a mudanças curriculares 

deram bons resultados. 

E – Sobre os caminhos percorridos nesse processo, qual é a sua 

percepção? As etapas, você relatou que você lembra da parte inicial, 

alguma outra etapa que você consiga lembrar e que você tenha algum 

(I) 2.1.1./2.1.3. O Coordenador A relatou 

ter percebido que o processo contou com 

espaços discussão e de decisão e que 
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parecer sobre ela. 

P – Faz tempo... De tudo o que eu vi, (I) mesmo depois daquelas 

discussões, a decisão fluiu bem porque o grupo era comprometido, o 

grupo estava tentando ajudar. (II) E claro que você tem certa fama de 

autoritário, eu nunca notei, na minha percepção, no meu contato contigo, 

eu nunca notei isso, mas muita gente acha você extremamente 

autoritário. 

E – Por quais motivos? 

P – (III) O que me passa é porque você tem aquela sua visão, aquela sua 

maneira de conduzir o trabalho e nada faz você desviar daquela meta. A 

meta é aquela, então vamos chegar naquela meta de qualquer forma e 

isso de certa forma deixou, não na Licenciatura, mas em outra área, 

deixou o pessoal bastante irritado. 

E – No processo das Licenciaturas em si, essa percepção foi a mesma? 

P – Não, (II) só aquele descontentamento, mas muito mais light e não na 

intensidade que eu vi de diretores de outra área. Mas no caso das 

Licenciaturas, (III) uma ou outra manifestação de descontentamento, mas 

muito light, muito tranquilo, nada achando que fosse um absurdo o que 

você estivesse propondo, porque nunca foi uma decisão só sua era 

sempre algo maior, então ninguém dizia que era só ideia sua, existiam 

outras pessoas que compravam essas ideias também. 

E – Se você pudesse falar qual foi a sua percepção sobre como o 

processo foi gerido seria interessante. 

P – (III) Minha percepção é de que foi gerido de uma maneira adequada, 

também você não pode deixar 100% democrático porque tem momentos 

que certas decisões precisam ser tomadas e o caminho precisa ser 

seguido, então eu acho que se conduziu bem, não vejo maiores 

problemas quanto ao processo. (III) (IV) Eu não me senti de forma 

nenhuma constrangido ou obrigado a aceitar qualquer coisa e achei que 

houve uma margem boa de discussão em todas as etapas. 

E – E o que poderia ter sido melhor nessa forma de gerir o processo? O 

que você acha que faltou ou que poderia ter sido de uma forma diferente? 

P – (V) Talvez, se naquele início tivessem mais diretores, uma coisa que 

não fosse um grupo tão restrito, porque ficou ali um grupinho muito 

próximo, porque as Licenciaturas não eram tantas assim, talvez se outros 

tivessem sido envolvidos desde o início eles não teriam em algum 

momento se sentido desconfortáveis no processo. 

E – Mais alguma coisa? 

P – (III) Não, é aquilo que eu falei, eu sempre achei você muito capaz de 

conduzir esses assuntos porque pra mim é uma praia completamente 

diferente da minha. 

houve comprometimento dos membros do 

grupo. 

(II) 2.1.2. Outros coordenadores de curso 

teriam caracterizado o gestor do processo 

como autoritário, mas o Coordenador A 

não. 

(III) 2.1.2. Pelo Coordenador A, a atuação 

do gestor do processo de mudança 

curricular foi marcada por trabalhar com o 

grupo na direção de se atingirem metas 

estabelecidas, tornando o processo 

democrático, na medida do possível, e por 

garantir que as decisões fossem tomadas 

e os caminhos fossem seguidos. 

(IV) 2.1.1. O sujeito pesquisado não se 

sentiu constrangido ou obrigado a aceitar 

qualquer coisa no decorrer do processo, 

havendo uma boa margem de discussão 

em todas as suas etapas. 

(V) 5.2. O Coordenador A sugeriu que, 

talvez, fosse interessante que todos os 

coordenadores das Licenciaturas 

participassem desde as primeiras 

discussões para se evitar que se 

sentissem desconfortáveis ao se 

depararem com decisões tomadas pelo 

Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

Inicial. Porém, ao relatar sua prática, em 

outro momento da entrevista, relata que 

tentou trabalhar com todo o seu colegiado, 

mas que foi uma estratégia improdutiva, 

havendo a necessidade de serem 

montados grupos menores para se dar 

conta da tarefas a ser realizada pelo 

colegiado do curso. 

E – Existiram elementos ou fatores que facilitaram esse processo, na sua 

percepção? 

P – (I) Sem dúvida, o acesso a toda aquela literatura, toda aquela 

documentação. Sem aquele material que você havia fornecido para nós, 

estaríamos perdidos. “Então para que lado vamos? Quais são os 

referenciais? O que norteia aqui?” Acho que aquele acesso à 

documentação e aquela discussão detalhada nossa em conjunto, (II) 

tentando ver o que o documento pedia e como transportar aquilo para 

nossa realidade, eu acho que foi bastante importante. 

(I) (II) 2.1.3. Como aspectos facilitadores 

do desenrolar do processo, o Coordenador 

A indicou: a proposição e o acesso aos 

documentos oficiais e à literatura, a 

discussão em grupo sobre a forma de 

atender a legislação vigente no contexto 

concreto da IES. 

(II) 2.1.1. No seu relato, identifica-se 

momentos nos quais o Coordenador A 

apontou ter havido movimento de 

aplicação das demandas formativas oficiais 

ao contexto concreto da IES, reafirmando 

algo já anunciado em sua fala. 
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E – O que pode ter dificultado esse processo? Na sua percepção. 

P – (I) Talvez se nós tivéssemos mais tempo para discutir aqueles 

documentos, porque aquela discussão acabou sendo um pouco corrida. 

Eu achei que se houvesse mais tempo seria uma discussão mais 

detalhada, principalmente porque tinha muita gente que não era da área. 

(I) 2.1.4. Como aspectos dificultadores do 

desenrolar do processo, o Coordenador A 

indicou: falta de mais tempo para 

realização das discussões sobre FPIPE, 

tendo em vista que muitos não eram 

estavam acostumados a discutir e a tratar 

desse tipo de tema. 

E – Quais relações de poder, quais forças você viu atuantes nesse 

processo? 

P – (I) Eu vi um claro interesse da reitoria em que as Licenciaturas 

tivessem outra cara. E só um parênteses com relação a essa história da 

separação, separar as Licenciaturas dos Bacharelados que foi uma 

determinação, temos que fazer. (II) Muitas escolas, hoje, ainda não o 

fazem e isso acaba sendo um dificultador em termos de competitividade, 

porque o cidadão prefere fazer o curso conjunto lá do que fazer o curso 

separado aqui, onde vai ter que optar por um ou por outro. Isso é uma 

coisa que eu ainda me pergunto, será que não havia uma forma diferente 

de conduzir isso? Porque essa separação, apesar de ter sido tudo 

certinho em quesitos do MEC e fazer do jeito como eles querem, eu acho 

meio complicado em termos de competitividade de realidade de mercado, 

porque quem pode ainda está mantendo conjunto porque a Licenciatura 

sozinha não se sustenta. E eu tenho experiência com outros colegas de 

outros cursos, que trabalham no [órgão de classe], na câmara de ensino 

e vejo que as Licenciaturas se mantêm nos cursos que são conjuntos, 

porque o cidadão entra para fazer o Bacharelado e ele leva a Licenciatura 

por inércia. Ele vai fazendo também, na marra. Só depois, muito depois, 

que ele vai ver como aquilo é uma ferramenta importante e como uma 

carta na manga para quando ele precisar. Porque muitas vezes ele não 

consegue alguma coisa na [lócus de atuação] então o ensino vem, como 

uma válvula de escape. (I) Eu vi realmente esse interesse da reitoria em 

tentar dar uma alinhada nas Licenciaturas e retorná-las num formato 

melhor. Por outro lado, eu sempre via a angústia dos diretores das 

Licenciaturas, felizmente eu nunca tive essa angústia naquela 

intensidade porque eu tinha o Bacharelado para dar sustentação. Mas eu 

via e vejo cada vez mais o desespero dos diretores das Licenciaturas 

porque têm uma matriz curricular relativamente boa, mas em função do 

contexto eles não estão conseguindo manter os seus cursos funcionando 

e isso é bastante complicado. Eu via essa angústia já naquela época e 

eles pensavam que essa reestruturação pudesse dar uma nova vida, um 

novo alento. (II) Infelizmente, esse não era o ponto nevrálgico da questão 

e continua não sendo, o ponto nevrálgico é a questão de que ninguém 

quer ser professor. 

E – Você tem mais alguma relação de poder ou alguma força atuante 

nesse processo de que você se lembre? 

P – Não... 

E – Como é que as relações de poder aconteciam nesse processo? 

P – Elabore melhor a sua questão. 

E – A questão hierárquica, como é que elas acabam colocando uma 

relação de poder? E como é que você enxerga essas relações de poder, 

como é que elas fluíam nesse processo? 

P – (III) Nossa hierarquia era mínima ali, tinha uma pessoa coordenando 

o processo e tinha um colegiado de professores que estava procurando 

trabalhar com aquelas questões e eu não vi problemas nesse aspecto. 

Foi bem conduzido. 

(I) 2.1.5. Segundo o Coordenador A, O 

processo contou com determinações da 

reitoria, que exercia seu poder na direção 

de dar uma nova cara às Licenciaturas, 

com um formato melhor. A realização 

desse processo, com o propósito de 

melhorar o formato das Licenciaturas e de 

atender as determinações oficiais, não foi 

uma escolha dos Grupos de Trabalho, mas 

uma determinação da reitoria. (A melhoria 

dos processos formativos das 

Licenciaturas era, de fato, uma intenção 

inicialmente da vice-reitoria acadêmica) 

(II) 3.1.2. O Sujeito pesquisado acabou por 

insinuar que o modelo no qual a 

Licenciatura vai como um complemento ou 

uma segunda opção de atuação 

profissional, diante da dificuldade de 

atuação profissional como bacharel, é uma 

opção interessante para manter a 

Licenciatura na sua área ativa, por 

questões de competitividade de mercado. 

Contudo, isso é um indício de que a 

Licenciatura e a atuação como docente 

podem ser consideradas como algo que 

não requer uma preparação adequada e 

que deva contar com o empenho do 

licenciando para construir um referencial 

pedagógico consistente. No final, retoma a 

questão de que o real problema está em 

ninguém mais querer ser professor. 

(III) 2.1.5. Pela fala do Coordenador A, na 

dinâmica das atividades dos Grupos de 

Trabalho, a relação de poder exercida 

entre o gestor do processo de mudança e 

os demais membros dos Grupos foi 

indicada como amena, na qual o sujeito 

pesquisado considerou que: “Nossa 

hierarquia era mínima ali[...]”. 

 

E – Ok. A quem esse processo de mudança desses referenciais 

institucionais e as decorrentes mudanças que ocorreram nos cursos 

acabaram favorecendo? 

(I) 2.1.6. O Coordenador A fez menção a 

dois tipos de favorecidos pelas mudanças 

implementadas: os que poderiam se 
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P – (I) Favoreceria os alunos se eles pudessem realmente vivenciar essa 

matriz curricular. (II) Mas, como no meu caso, tanto na minha turma não 

favoreceu ninguém, em termos das outras Licenciaturas também eu acho 

que não favoreceu muito porque você não teve nenhum grande aumento 

de matrículas e, claro, por razões outras, não tanto pela questão 

estrutural que (I) eu acho que até está bem estruturada. 

E – Alguma outra pessoa ou instâncias da instituição que você vê que 

tenha sido favorecido? 

P – (I) Talvez um pouco os processos na Secretaria Geral que se 

procurou tentar dar uma uniformizada e que tinha e ainda tem aquela 

questão das terminologias da nomenclatura de disciplinas que começou a 

se padronizar mais e conseguiu colocar as coisas num formato que fosse 

mais palatável para operação dos cursos em nível de Secretaria Geral, eu 

acho que a Secretaria Geral deve ter sido facilitada. 

favorecer e os favorecidos efetivamente. 

Os que poderiam se favorecer seriam os 

alunos, caso a matriz curricular implantada 

em 2009 tivesse se concretizado em 

processo formativo efetivo, o que não 

aconteceu por não ter sido aberta 

nenhuma turma desde então. Os 

efetivamente favorecidos foram os 

processos da Secretaria Geral, na medida 

em que foram criadas regras e 

padronizações no tocante à nomenclatura 

das disciplinas que, inclusive, tornaram os 

nomes das disciplinas mais significativos. 

(II) 2.1.6. O Coordenador A disse acreditar 

que a mudança curricular, mesmo tendo 

deixado a proposta formativa bem 

estruturada, não produziu aumento de 

matrículas. Isso teria ocorrido, segundo o 

pesquisado, por questões alheias à nova 

matriz curricular implantada. 

E – E a quem esse processo pode ter desfavorecido? 

P – (I) Desfavoreceu aqueles acomodados que querem manter tudo do 

jeito que sempre esteve, porque para quê mudar se estava dando certo? 

Aqueles que estavam contrários às mudanças, talvez alguns docentes 

tenham se sentido prejudicados pela maneira como (II) as disciplinas 

mudaram seu formato. Mudaram não só em termos de estrutura, mas a 

forma de se conduzir a disciplina. Porque foram tentadas coisas novas e 

(I) o pessoal não é muito receptivo a esse tipo de coisa, principalmente o 

pessoal da velha-guarda. O pessoal da velha-guarda é difícil de fazer 

aceitar o novo. (III) Mas em termos institucionais e em termos de 

Secretaria deve ter melhorado. (I) Mas prejudicados mesmo, só alguns 

docentes mais recalcitrantes. 

(I) 2.1.7. O Coordenador A afirmou que as 

mudanças implantadas podem ter 

desfavorecido ou prejudicado alguns dos 

professores resistentes a mudanças, 

principalmente os mais antigos, na medida 

em que tiveram de lidar com novos 

referenciais pedagógicos no 

desenvolvimento das atividades formativas 

em suas disciplinas. Em outras palavras, 

pode-se dizer que o motivo do 

desfavorecimento e/ou prejuízo decorrente 

das mudanças a alguns professores foi tê-

los impelido a repensar e a mudar suas 

práticas pedagógicas. 

(II) 2.2.3. Para o entrevistado, ocorreram 

inovações na proposta formativa criada, na 

medida em que foram pensadas novas 

formas de se desenvolver as atividades 

acadêmicas das disciplinas, além da 

própria modificação da estrutura de 

disciplinas. Essa fala do Coordenador A 

corrobora a informação presente na 

descrição sobre o processo de mudança 

curricular estudado, onde foi indicado que 

as mudanças deveriam abranger tanto os 

textos curriculares quanto as práticas 

curriculares, possibilitam uma efetiva 

mudança de currículo dos cursos. 

(III) 2.1.6. O Coordenador A afirmou que as 

mudanças realizadas favoreceram a 

Instituição e as Secretaria geral ao terem 

gerado melhorias em seus processos 

acadêmico-administrativos. 

E – E o que mudou nas suas concepções a partir desse processo? 

P – (I) Eu acho que fiquei uma pessoa bem mais flexível (II) porque toda 

a minha formação sempre foi muito técnica no sentido de que tem que 

passar muito conteúdo de qualquer forma e de qualquer maneira porque 

senão não está bom. Uma outra questão que eu levo muito em conta hoje 

em dia, principalmente porque se eu continuasse daquela forma com o 

tipo de aluno que nós estamos recebendo hoje em dia a casa já tinha 

(I) 3.3. O Coordenador A declarou ter se 

torna mais flexível após ter participado do 

processo de mudança curricular estudado. 

(II) 3.3.1. O entrevistado percebeu que sua 

atuação como professor ficou diferente, 

passando a dar mais atenção à qualidade 

do processo educacional do que à 
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caído faz tempo, tive que me adaptar, tive que mudar muita coisa, ainda 

semestralmente eu ainda tenho que fazer uma revisão significativa da 

maneira como eu trabalho, da maneira como eu abordo os assuntos 

porque está cada vez mais difícil de atingir o aluno e fazer ele entender, 

mesmo coisas muito simples. (III) Me foi mostrada uma maneira de 

conduzir não só com essa ideia de conteúdo e mais conteúdo, que era a 

minha visão principal, isso foi uma grande mudança. 

quantidade de conteúdo e de experiências 

nas aulas práticas em laboratório, 

preocupando-se com a efetiva 

aprendizagem dos alunos e com as 

características e as possibilidades 

cognitivas deles. 

(III) 3.1.1. O sujeito pesquisado 1 mudou 

sua concepção sobre como encaminhar 

processos educacionais, mudando a 

ênfase geralmente dada à quantidade de 

conteúdo para à qualidade do processo e 

das experiências nele vivenciadas. 

E – E sobre a formação de professores especialistas, o que mudou na 

sua concepção? 

P – (I) Por consequência, sim, porque eu tinha muito aquela visão, por 

não ter essa parte pedagógica eu não fiz Licenciatura, eu só via a parte 

técnica. Eu tinha aquela visão de que uma vez que o cidadão tem o 

conteúdo deveria ser uma coisa natural ele ser capaz de transmitir com 

uma relativa competência aqueles conteúdos. E eu vi que isso está longe 

de ser uma coisa natural. Esse pulo é muito difícil de dar e você 

conseguir conciliar as duas coisas, conseguir dar uma relativa quantidade 

de conteúdo de uma maneira agradável, de uma maneira que seja 

efetiva, isso é difícil de construir. Não é só uma questão de você passar 

somente o conteúdo, mas é uma necessidade de se discutir como fazer 

isso em sala de aula mesmo, e é essa é a visão foi você que passou pra 

nós. 

(I) 3.1.2. O Coordenador A passou a dar 

atenção também à dimensão pedagógica 

do professor especialista a partir das 

discussões mantidas no processo 

estudado, tendo em vista que antes só 

enxergava a dimensão técnica específica. 

(I) 3.1.2. O Coordenador A deixou de 

acreditar que ter domínio de somente o 

conteúdo específico da área de 

conhecimento seria suficiente para ter 

competência de ensiná-lo. Passou a 

acreditar ser necessário saberem os 

conteúdos específicos da área de 

conhecimento e como ensinar esses 

conteúdos para se favorecer uma efetiva 

aprendizagem por parte do aluno e para 

que esse processo ocorra de maneira 

agradável.  

E – E na maneira de encaminhar a formação pedagógica, 

especificamente do professor da sua área, você falou que era questão do 

conteúdo e a forma de passar. Tem mais alguma coisa que você perceba 

de mudança? 

P – Essa necessidade de uma visão mais flexível ela não é só na teoria, 

ela tem também no [lócus de estudo prático]. Como professor que conduz 

o [lócus de estudo prático] não é só chegar e dizer “pá, pum, vai ter que 

chegar e fazer isso e pronto”, (I) ele vai ter que ter uma postura mais 

flexível lá também, redução de certos conteúdos, antes, a gente 

procurava experiência, tem que diminuir um pouco da quantidade de 

experiência e trabalhar mais em cima daqueles resultados, mesmo que 

você não faça muitas experiências. Você faz menos, mas, dada a 

dificuldade do nosso aluno de aproveitar aquele conhecimento e você 

trabalhar mais aqueles resultados de uma experiência mesmo que isso 

tome mais aulas entre as suas práticas, isso acaba sendo mais 

proveitoso pra ele do que fazer uma enxurrada de experimentação da 

qual ele vai aproveitar muito pouco. 

(I) 3.1.1./3.3.1. O Coordenador A mudou 

sua concepção sobre como encaminhar 

processos educacionais, mudando a 

ênfase geralmente dada à quantidade de 

conteúdo para à qualidade do processo e 

das experiências nele vivenciadas. 

Apresentou com mais detalhe nesse 

momento da entrevista a forma como se 

deve dosar os conteúdos e as experiências 

proporcionadas nas aulas práticas em 

laboratório. 

E – E na forma de conduzir as mudanças curriculares no âmbito do curso 

que você coordena, mudou a sua forma de ver? Você passou a fazer 

diferente ou continuou da mesma forma? A partir da vivência nesse 

processo.  

P – Claro que, muitas vezes, nós estamos fazendo diversas alterações. 

(I) Depois que tivemos uma matriz, quando eu comecei estava em vigor 

as matrizes de 1998 e 2001, aí logo no ano seguinte, 2004, nós tivemos 

que fazer uma mexida geral, Licenciatura e Bacharelado. Me mandaram 

fazer só na Licenciatura e foi um custo para convencer a reitoria a fazer 

no Bacharelado, então realmente isso estava muito perdido, o que me 

salvou foi me passarem um monte de documentação do MEC e eu 

(I) 4. O sujeito pesquisado, Coordenador A, 

indicou as várias mudanças curriculares 

que teve de realizar no curso que 

coordenado por ele. 

(II) 3.2.1. O Coordenador A passou a 

realizar as mudanças curriculares nos 

cursos coordenados por ele de forma 

diferente após ter participado do processo 

de mudança curricular de 2008. Desde 

então, passou a fazer as mudanças 

curriculares em grupo, envolvendo o 
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comecei a me interar um pouquinho desse aspecto daqueles documentos 

de formação de professores, aqueles pareceres do MEC e tal, e as 

DCNs, mas sendo de uma maneira muito artesanal. Depois, em 2005 

teve outra mudança, (II) 2009 teve outra, aí já tendo participado daquela 

mudança de 2008, então eu me senti muito mais seguro de fazer uma 

mudança na estrutura curricular na matriz de 2009. Eu tive condição de 

avaliar melhor todos aqueles documentos que podiam nortear aquela 

mudança, o que as diretrizes estavam pedindo, de estender essa 

discussão para o colegiado de curso. Então eu joguei todo mundo no 

fogo, vi que também não adianta trabalhar com o colegiado inteiro porque 

fica uma briga em que entra muita vaidade e muita tentativa de puxar 

brasa para suas disciplinas. Deu para ver que pegar o colegiado inteiro 

não é bom, o meio termo sempre seria a situação mais adequada, você 

chamar alguns professores que você já sabe de longa data sejam mais 

comprometidos com o curso. Tentei trabalhar com o colegiado todo e vi 

que não fui feliz, aí comecei a restringir, comecei a fazer grupos de 

discussão. Deixei aqueles professores, por exemplo, que trabalham com 

uma área, “vocês discutam sua área depois e socializem com o restante o 

que vocês decidiram”, e assim com as diferentes áreas, cada um foi 

montando um grupinho de trabalho. Aí depois nós discutimos aquilo que 

foi feito, procuramos montar uma “tabelona” com todas as disciplinas que 

estavam previstas na nova matriz e ver quais das diretrizes estavam 

sendo atendidas por quais disciplinas. Isso foi também uma discussão 

com o colegiado, então aquelas pessoas que estavam trabalhando nos 

planos de ensino daquelas disciplinas, trabalhando em ementa, 

trabalhando em programa, elas definiram mais ou menos quais eram as 

diretrizes que estavam sendo obedecidas. Depois, nós discutimos se 

aquilo de fato era respaldado pelos outros, se eles corroboravam aquela 

discussão ou não, e foi bastante produtivo, eu acho que foi bastante 

enriquecedor. 

colegiado de curso, formado pelos 

professores que atuam no curso. 

Inicialmente, tentou trabalhar com todo o 

colegiado de curso de uma só vez, mas, ao 

perceber que se instalou um clima 

desfavorável à mudança, resolver trabalhar 

pequenos grupos que realizavam tarefas 

diferentes, embora todas concorrentes 

para realização da mudança curricular 

pretendida. Essas atividades foram dividas 

e escalonadas para se identificar como a 

proposta formativa criada atendia aos 

documentos oficiais, mapeando-se o que 

era abarcado por cada disciplina. 

E – Sobre essas concepções sobre formação de professores e a forma 

de conduzir o processo, o que você acha que fez você mudar sua 

concepção?  

P – (I) As ideias que você trouxe pra mim, que eram completamente 

novas. Eu nunca tinha sido exposto a aquele tipo de ideia. 

(I) 3.4. O Coordenador A disse acreditar 

que as mudanças de suas concepções 

foram geradas por tido acesso às ideias 

socializadas pelo gestor do processo de 

mudança curricular estudado no decorrer 

da realização das tarefas do grupo, uma 

vez que nunca havia tido contato com 

ideias daquele tipo. 

E – Como é que você vê as diretrizes institucionais sobre a formação 

pedagógica inicial de professores que foram resultantes daquele 

processo, do qual saíram, além de disciplinas básicas, alguns diferenciais 

a mais, não foi só a questão de discutir disciplina, mas como você disse, 

a forma. Como é que você vê aquelas diretrizes? Qual sua percepção 

sobre elas? 

P – (I) É difícil falar sobre isso porque eu não vi acontecer na prática. Eu 

não vi essa matriz se concretizar. Eu estaria especulando sobre algo que 

não vi concretamente. Se eu tivesse aplicado uma vez a matriz na minha 

Licenciatura e tivesse conseguido formar turma eu poderia te dizer 

alguma coisa, mas dos outros cursos eu não sei. 

E – E como é que você vê a lógica formativa que foi organizada no grupo 

e pelo grupo? 

P – (II) Achei bastante coerente. 

(I) 2.2. Diante da pergunta sobre sua 

percepção sobre as DIFPIPE, o 

Coordenador A expressou uma concepção 

de currículo que o coloca como tendo seu 

real valor nos efeitos que produz na 

formação do educando, embora, enquanto 

proposta formativa ele a tenha avaliado de 

maneira positiva. 

(II) 2.2.1. A lógica formativa foi percebida 

pelo Coordenador A como “[...] bastante 

coerente”. 

E – Você conseguiria explicar aquela proposta, aquele encadeamento de 

disciplinas, a lógica formativa que foi adotada? 

P – Faz tempo. (I) Eu já nem lembro direito das disciplinas, mas eu 

imagino que se procurava dar primeiro um substrato básico do que seria 

atividade docente, e que o cidadão entra. “Ah, você quer ser professor, o 

que é ser professor?” Simplesmente você chegar em sala de aula e 

repetir o conteúdo como papagaio, não é isso, entendeu? Você procurou 

colocar lá disciplinas que abrissem a mente do cidadão e mostrar o que é 

(I) 2.2.1./2.2.2. O Coordenador A, dentre 

os três coordenadores pesquisados, talvez 

por ter sido o que participou desde o 

começo das discussões sobre a FPIPE, foi 

o único a conseguir explicar a lógica 

formativa adotada no encadeamento das 

disciplinas definidas pelas DIFPIPE. Isso 

se evidencia na seguinte fala do 
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realmente a atividade docente, como é que você vai realmente se tornar 

um professor, ser capaz de interagir com uma turma, ser capaz de saber 

quais são as deficiências e saber o que você pode fazer para contribuir 

com o crescimento daquela turma e daquelas pessoas. Eu achava legal 

isso, você dava todo um arcabouço, quer fosse de metodologia de 

ensino, quer fosse de legislação, de Psicologia da Educação você 

acabava trabalhando esses temas, você dava um geral da coisa e só 

depois é que ele ia começar a ter a prática de ensino na sua área 

específica. Ele já teria aquele substrato do que se espera de um docente, 

o que ele deve fazer em sala de aula para depois começar ali esse 

conhecimento geral como a sua parte específica naquela área em 

particular. 

E – E como é que você se sente diante daquela proposta que foi 

formulada? 

P – (II) Se eu abraçaria essa proposta ou não? Sim, eu acho ela boa. 

pesquisado: “Eu já nem lembro direito das 

disciplinas, mas eu imagino que se 

procurava dar primeiro um substrato básico 

do que seria atividade docente, e que o 

cidadão entra. ‘Ah, você quer ser 

professor, o que é ser professor?’ 

Simplesmente você chegar em sala de 

aula e repetir o conteúdo como papagaio, 

não é isso, entendeu? Você procurou 

colocar lá disciplinas que abrissem a 

mente do cidadão e mostrar o que é 

realmente a atividade docente, como é que 

você vai realmente se tornar um professor, 

ser capaz de interagir com uma turma, ser 

capaz de saber quais são as deficiências e 

saber o que você pode fazer para 

contribuir com o crescimento daquela 

turma e daquelas pessoas. Eu achava 

legal isso, você dava todo um arcabouço, 

quer fosse de metodologia de ensino, quer 

fosse de legislação, de Psicologia da 

Educação você acabava trabalhando 

esses temas, você dava um geral da coisa 

e só depois é que ele ia começar a ter a 

prática de ensino na sua área específica. 

Ele já teria aquele substrato do que se 

espera de um docente, o que ele deve 

fazer em sala de aula para depois começar 

ali esse conhecimento geral como a sua 

parte específica naquela área em 

particular”. 

(II) 2.2.1. Quando questionado sobre como 

se sente diante das DIFPIPE definidas, ele 

afirmou que achava ela boa. Daí pode-se 

inferir que se sente tranquilo diante das 

definições deliberadas pelo Grupo de 

Trabalho das Licenciaturas. 

E – Hoje, olhando para aquela proposta, o que dela reflete o seu 

pensamento, o que dela você incorporou na sua visão sobre formação de 

professores? 

P – (I) Como eu já te disse, incorporou e o que eu tenho de informação 

veio pelo que você passou para nós lá. 

E – E o que você acha que deveria ser diferente naquelas diretrizes? 

P – (II) Talvez mais tempo de prática para ensino específico, porque o 

cidadão com uma disciplina muito abstrata, ele tem uma dificuldade de 

ver quais são aquelas ideias básicas que ele deve trabalhar. Mesmo o 

material que é fornecido hoje no nível médio é um material que o pessoal 

quer falar que é contextualizado, que é isso que é aquilo, mas eu acho 

que é uma maneira de enrolar, a maneira como se está dando disciplina 

“contextualizada”. Eu acho que não é nem um pouco produtiva, é querer 

levar o aluno por todo o processo de descoberta de um conhecimento 

quando você já poderia trabalhar aquele conhecimento de uma maneira 

mais prática e mais efetiva e crescer em cima e, principalmente, pegar 

aqueles valores e só trabalhar dessas formas e conseguir juntar 

conceitos todos importantes. Eu acho que é um caminho muito mais lento 

do que poderia ser. Esse material que eles estão usando é muito ruim, eu 

não acho nem um pouco prático. A maneira de você trabalhar os 

conteúdos da disciplina, talvez se nós aumentássemos mais o tempo 

para se ter essa discussão fosse bom, mas ai também tem aquele 

problema que a grande maioria não tem essa paixão pelo ensino e o foco 

nisso, então isso seria uma discussão importante, mas importa realmente 

para quem se sente com vocação para o ensino. E olhando 

realisticamente, a maioria tem como segunda, terceira, quarta ou quinta 

(I) 2.2.4. O Coordenador A disse ter 

incorporado as DIFPIPE às suas 

concepções, na medida em que teve 

contato com todas as informações 

socializadas no decorrer das reuniões do 

GTLI e GTLA, o que pode ser percebido 

em outras respostas dadas na entrevista. 

Assim sendo, pode-se dizer que existe 

certa compatibilidade entre a proposta 

formulada e as concepções do 

entrevistado, apesar de haver algumas 

falas que apontem para referenciais 

diferentes dos consolidados nas DIFPIPE e 

no decorrer das reuniões de trabalho. 

(II) 5.3. O Coordenador A indicou que, 

talvez, fosse necessário mais tempo 

dedicado às situações práticas e 

discussões sobre a prática no âmbito do 

ensino específico, devido ao alto nível de 

abstração que perpassa determinadas 

áreas do conhecimento. Isso seria 

desejável para que se pudessem encontrar 

formas mais contextualizada de se abordar 

o conteúdo a ser ensinado pelo licenciado. 

Contudo, acha essa ampliação importante 

para aqueles que realmente têm a intenção 

de ser professor e sentem ter vocação 
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opção, não teve muito ânimo de fazer uma discussão dessas em nível 

muito mais aprofundado, embora eu achasse de fundamental 

importância. Porque (III) do jeito que está, além de ter poucas aulas da 

disciplina no nível médio, a maneira como esse tempo está sendo 

aproveitado lá é péssimo, conseguir transformar esse pouco tempo em 

algo útil é difícil, aquele material é um desafio na preparação do 

professor, (IV) como trabalhar os conteúdos, como selecionar os 

conteúdos, como escolher os pontos principais que possam realmente 

dar uma base sólida da disciplina para que o cidadão possa fazer uma 

faculdade, uma graduação. Eu acho que esse era um ponto que 

precisava ser trabalhado. 

E – Mais alguma coisa? 

P – Não 

para essa profissão, tendo em vista que, 

pela sua percepção, a maioria olha para a 

docência como não sendo a primeira 

opção de atuação profissional. 

(III) 7.1. O Coordenador A disse que o 

tempo dedicado à disciplina no Ensino 

Médio é, além de insuficiente, muito mal 

aproveitado, sendo uma tarefa difícil 

transformar a pequena carga horária em 

algo útil. Ainda, aponta o material 

atualmente utilizado por uma determinada 

rede de ensino como tendo qualidade 

questionável. 

(IV) 5.2. Diante do desafio de se trabalhar 

no contexto concreto de sala de aula no 

Ensino Médio, o Coordenador A afirmou 

ser necessário mais tempo dedicado a 

questões pedagógicas específicas, ao 

dizer que o licenciado precisa saber “[...] 

como trabalhar os conteúdos, como 

selecionar os conteúdos, como escolher os 

pontos principais que possam realmente 

dar uma base sólida da disciplina para que 

o cidadão possa fazer uma faculdade, uma 

graduação”. 

E – Embora você já tenha anunciado em nossa conversa de hoje, só pra 

ver se aparece mais algum elemento, como é que você entende a 

formação de professor especialista hoje? 

P – (I) Eu acho que é um desafio. Você está dizendo professor que vai 

atuar? 

E – Professor especialista. Que seja de qualquer disciplina... 

P – Tá, mas no nível médio...? 

E – Geral. O que você quiser relatar. 

P – (I) O que eu acho é que é uma situação extremamente desafiadora, 

uma condição de trabalho péssima, condição de remuneração péssima 

também. (II) O professor tem a autoestima muito baixa, os alunos que 

lecionam, ainda têm contato com alguns alunos que lecionam, ex-alunos 

daqui formados pela escola relatam coisas absurdas que eles veem no 

seu dia a dia. Uma aluna veio aqui com um livro na mão e perguntou se o 

que ela estava ensinando estava errado porque os alunos estavam 

batendo o pé com ela que o que ela ensinou estava errado. E a diretora 

da escola, com medo de criar uma situação desfavorável com os alunos, 

resolveu encampar a ideia e dizer que ela estava errada. Mas ela não 

tem formação na disciplina em questão, então como é que ela vai dizer 

que a professora está errada? Ela veio aqui e me falou tudo e eu disse 

que ela estava falando tudo certo, mas ela disse que eles estavam 

dizendo que ela estava errada e eu disse que ela não estava errada. O 

que eu fiz foi dar o meu telefone para ela e dizer para a diretora me ligar, 

falei: “eu vou dizer que o que você esta falando está certo”. Tem um 

grande desafio de como tratar aqueles alunos. Eu não sei se esse seria o 

caso de discutir na formação do professor como lidar com esse tipo de 

aluno que você está recebendo no nível médio, pessoas que não tem 

respeito nenhum pelo docente, não valorizam o docente, veem quase 

como se fosse um palhaço que esta em cima do tablado e não respeitam 

e não estão nem um pouco interessados. Uma outra professora relatou 

que no fundo da sala os alunos ficam escutando funk. E você não pode 

tirar o mp3 player dele, você tem que conviver com o cidadão escutando 

funk na sua aula – e ela tem que negociar para ver se ele deixa um 

tempo desligado, você não pode entrar em conflito direto com aquele 

cidadão. Então como lidar com essas situações, será que nosso 

(I) 7.2. O Coordenador A disse ser um 

desafio formar professores especialistas, 

tendo em vista as péssimas condições de 

trabalho que entende existir ao licenciando 

entrar na carreira docente. 

(II) 7.1. Esse mesmo entrevistado aponta 

vários pontos problemáticos existentes na 

Educação Básica, dizendo que: “O 

professor tem a autoestima muito baixa, os 

alunos que lecionam, ainda têm contato 

com alguns alunos que lecionam, ex-

alunos daqui formados pela escola relatam 

coisas absurdas que eles veem no seu dia 

a dia. Uma aluna veio aqui com um livro na 

mão e perguntou se o que ela estava 

ensinando estava errado porque os alunos 

estavam batendo o pé com ela que o que 

ela ensinou estava errado. E a diretora da 

escola, com medo de criar uma situação 

desfavorável com os alunos, resolveu 

encampar a ideia e dizer que ela estava 

errada. Mas ela não tem formação na 

disciplina em questão, então como é que 

ela vai dizer que a professora está errada? 

Ela veio aqui e me falou tudo e eu disse 

que ela estava falando tudo certo, mas ela 

disse que eles estavam dizendo que ela 

estava errada e eu disse que ela não 

estava errada. O que eu fiz foi dar o meu 

telefone para ela e dizer para a diretora me 

ligar, falei: “eu vou dizer que o que você 

esta falando está certo”. Tem um grande 

desafio de como tratar aqueles alunos. Eu 

não sei se esse seria o caso de discutir na 

formação do professor como lidar com 

esse tipo de aluno que você está 

recebendo no nível médio, pessoas que 

não tem respeito nenhum pelo docente, 
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professor está preparado para isso? Certamente não! Como é que ele vai 

enfrentar esse tipo de situação? Como é que ele vai se impor, como é 

que ele vai ter o mínimo de disciplina ali na sua sala se ele não tem 

nenhum instrumento de pressão? Quando é que ele vai lidar com isso, 

como é que ele vai motivar? Ninguém motiva ninguém se você não tiver 

aquilo lá dentro de você, é complicado, mas como é que você vai 

favorecer esse processo? Como é que você vai fazer aquela pessoa 

crescer? Como é que você vai convencê-la de que aquilo que você tem 

para passar é importante para a vida dela? Essas coisas ficaram muito 

como pontos pacíficos na nossa geração, ninguém se preocupava com 

isso, você via naturalmente que aquilo era importante para o seu 

crescimento. E hoje em dia já não é mais assim, seja em área técnica, 

seja em área humana, seja área religiosa, ninguém dá mais valor para 

nada, então basta a visão de mundo que eu tenho e o que não se 

encaixa nessa visão eu descarto. Você não está sendo pluralista, você 

esta se fechando na sua visão de mundo e descartando tudo aquilo que é 

diferente, e isso não é bom. Como é que você vai interferir nesse quadro 

e fazer isso mudar? Eu acho muito difícil. Como você vai lidar com todos 

esses elementos? A questão de tecnologia da informação, como usar 

esses elementos bem? Vai ter na escola infraestrutura? Provavelmente 

não, se for escola pública dificilmente ele vai encontrar um material de 

qualidade de tecnologia que ele possa usar, mas é importante que possa 

saber usar bem plataformas como o Moodle, ver todas as possibilidades 

educacionais de que ele dispõe e instrumentos novos de interação, 

coisas úteis, coisas interessantes que poderiam ajudar. Quantas coisas 

você só fica falando, e se você conseguisse ilustrar com filme..., o quanto 

de sites de filmes com experiências legais que há? Só que a gente usa 

pouco, mas tem. Por que a gente usa pouco? O formato não é compatível 

e daí você quer colocar na sala e não dá. (III) Tem um monte de 

obstáculos, se é assim em nível de universidade que, teoricamente, seria 

o lugar mais favorável para isso não acontecer, (II) imagina o coitado do 

professor que esta lá no nível médio de uma escola pública. Ele não vai 

ter acesso, quase, a esses instrumentos. E seria bom que ele tivesse, 

pelo menos essa condição de saber o que está rolando nesse meio e 

poder trazer um pouco disso para sua prática docente. Eu vejo como um 

ponto muito crítico esse de como lidar com a postura dos alunos atuais, 

acho isso um ponto muito difícil, novas tecnologias, como você motivar o 

aluno, como você procurar fazer ele ver que aquilo é importante para a 

vida dele. Porque ele tem uma visão extremamente imediatista, ele só 

quer aquilo que ele acha importante – mas quem é ele pra achar? Uma 

vez que ele está sendo formado, uma vez que a visão de mundo dele é 

muito estreita ainda, então você quer abrir essa visão, mas ele não quer. 

E – Mais alguma coisa que você acha que seria necessária na formação 

do professor especialista? Além do que você destacou. 

P – Não. 

não valorizam o docente, veem quase 

como se fosse um palhaço que esta em 

cima do tablado e não respeitam e não 

estão nem um pouco interessados. Uma 

outra professora relatou que no fundo da 

sala os alunos ficam escutando funk. E 

você não pode tirar o mp3 player dele, 

você tem que conviver com o cidadão 

escutando funk na sua aula – e ela tem 

que negociar para ver se ele deixa um 

tempo desligado, você não pode entrar em 

conflito direto com aquele cidadão. Então 

como lidar com essas situações, será que 

nosso professor está preparado para isso? 

Certamente não! Como é que ele vai 

enfrentar esse tipo de situação? Como é 

que ele vai se impor, como é que ele vai 

ter o mínimo de disciplina ali na sua sala 

se ele não tem nenhum instrumento de 

pressão? Quando é que ele vai lidar com 

isso, como é que ele vai motivar? Ninguém 

motiva ninguém se você não tiver aquilo lá 

dentro de você, é complicado, mas como é 

que você vai favorecer esse processo? 

Como é que você vai fazer aquela pessoa 

crescer? Como é que você vai convencê-la 

de que aquilo que você tem para passar é 

importante para a vida dela? Essas coisas 

ficaram muito como pontos pacíficos na 

nossa geração, ninguém se preocupava 

com isso, você via naturalmente que aquilo 

era importante para o seu crescimento. E 

hoje em dia já não é mais assim, seja em 

área técnica, seja em área humana, seja 

área religiosa, ninguém dá mais valor para 

nada, então basta a visão de mundo que 

eu tenho e o que não se encaixa nessa 

visão eu descarto. Você não está sendo 

pluralista, você esta se fechando na sua 

visão de mundo e descartando tudo aquilo 

que é diferente, e isso não é bom. Como é 

que você vai interferir nesse quadro e fazer 

isso mudar? Eu acho muito difícil. Como 

você vai lidar com todos esses elementos? 

A questão de tecnologia da informação, 

como usar esses elementos bem? Vai ter 

na escola infraestrutura? Provavelmente 

não, se for escola pública dificilmente ele 

vai encontrar um material de qualidade de 

tecnologia que ele possa usar, mas é 

importante que possa saber usar bem 

plataformas como o Moodle, ver todas as 

possibilidades educacionais de que ele 

dispõe e instrumentos novos de interação, 

coisas úteis, coisas interessantes que 

poderiam ajudar. Quantas coisas você só 

fica falando, e se você conseguisse ilustrar 

com filme..., o quanto de sites de filmes 

com experiências legais que há? Só que a 

gente usa pouco, mas tem. Por que a 

gente usa pouco? O formato não é 

compatível e daí você quer colocar na sala 

e não dá. [...] imagina o coitado do 

professor que esta lá no nível médio de 

uma escola pública. Ele não vai ter acesso, 

quase, a esses instrumentos. E seria bom 

que ele tivesse, pelo menos essa condição 

de saber o que está rolando nesse meio e 

poder trazer um pouco disso para sua 
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prática docente. Eu vejo como um ponto 

muito crítico esse de como lidar com a 

postura dos alunos atuais, acho isso um 

ponto muito difícil, novas tecnologias, 

como você motivar o aluno, como você 

procurar fazer ele ver que aquilo é 

importante para a vida dele. Porque ele 

tem uma visão extremamente imediatista, 

ele só quer aquilo que ele acha importante 

– mas quem é ele pra achar? Uma vez que 

ele está sendo formado, uma vez que a 

visão de mundo dele é muito estreita 

ainda, então você quer abrir essa visão, 

mas ele não quer”. 

(III) 7.2. Depois apontar os pontos 

problemáticos na EB, o entrevistado acaba 

por associá-los ao contexto do Ensino 

Superior, dizendo que: “Tem um monte de 

obstáculos, se é assim em nível de 

universidade que, teoricamente, seria o 

lugar mais favorável para isso não 

acontecer”. 

E – Você percebeu alguma mudança na sua atuação como coordenador 

de curso, após ter participado desse processo? 

P – É aquilo que eu te falei, (I) sim, porque a maneira como eu conduzi as 

reformas curriculares a partir daquele momento passaram a ser 

diferentes. 

E – Agora a gente vai entrar num outro bloco, basicamente até agora nós 

falamos do processo em si. Você já disse que participou de outros 

processos de mudança curricular, ok? 

P – Sim, sim. 

(I) 3.3.2. Quando questionado diretamente 

sobre ter ocorrido mudança na sua 

atuação como coordenador de curso, o 

Coordenador A indicou mudança na forma 

como passou a gerir os processos de 

mudanças curriculares no âmbito do curso 

coordenado por ele. Na medida em que 

aponta mudanças de atitudes, pode-se 

dizer que ocorreram mudanças de 

concepção e não somente de discurso 

sobre a prática. 

E – Eu queria que você destacasse quais são as diferenças entre esses 

processos e quais as vantagens e desvantagens comparando esses 

processos que você enxerga, em relação ao que se vivenciou em 2008. 

P – Acabou sendo a Licenciatura também, mas como algo mais marginal 

porque o foco era o Bacharelado. (I) A maneira como foi conduzido o 

processo foi muito diferente porque você não tinha certa pressão no 

sentido de fazer o custo ser menor, você tinha objetivos acadêmicos, 

você tinha objetivos pedagógicos, como tornar aquela matriz curricular 

melhor. Melhor em termos acadêmicos, melhor no sentido da proposta 

que estava sendo feita. Infelizmente, o que nós vimos depois disso foi 

uma mudança total de rumo no sentido de: “temos que fazer o custo 

cair!”, “temos que tornar essa matriz mais competitiva, vamos colocar 

disciplinas como EAD com maior carga horária”, tudo no sentido de 

diminuir as disciplinas presenciais e de você diminuir custos, porque 

teriam tentado dizer que não, imagina, o processo todo vai nos trazer 

qualidade porque o ensino online é uma ferramenta nova, moderna, com 

muitas possibilidades e tal. Teoricamente, sim. Mas (II) a maneira como 

se faz isso na casa até hoje sempre foi no sentido mais de conter custos 

porque se você for fazer disciplina por EAD de verdade você vai ter um 

custo bem maior. Vai ter que preparar um material de qualidade que não 

sai de graça e isso é um problema da casa também, de querer as coisas 

sejam feitas “na faixa”. Agora estão dizendo que vão mudar, que vão abrir 

editais, que os conteudistas, o pessoal que prepara o conteúdo, vão ser 

remunerados. Então, legal, ótimo que isso aconteça. Mas eu ainda não vi 

acontecer e toda a prática anterior é nesse sentido de vamos reduzir e 

vamos reduzir – (III) e a maneira como foi feito isso nem de longe foi uma 

maneira democrática. Foi muito mais democrático o processo de 2008 do 

que o atual. Foi contratada uma consultoria que começou a dizer “as 

normas são essas” e aí você fazia e procurava chegar o máximo perto 

(I) 4.1.3. Ao se perguntar sobre as 

diferenças que percebia entre o processo 

de mudança curricular estudado e outros 

que tenha vivenciado, o Coordenador A 

indicou que o estudado apresentou melhor 

qualidade do que a de outras experiências 

vivenciadas por ele, sendo essas 

vivenciadas na mesma IES. Essa pretensa 

melhor qualidade esteve associada aos 

objetivos definidos para nortear os 

processos de mudança mencionados por 

ele, basicamente, no que tange ao se 

considerar as consequências acadêmicas 

decorrentes da mudança. 

(II) 4.1.5. Para o Coordenador A, as 

diferenças apontadas sobre a implantação 

das atividades não presenciais se 

configuraram em outro ponto de 

comparação no qual o processo estudado 

foi apontado como tendo melhores 

condições de operacionalização. Se fosse 

considerado somente o relato do 

entrevistado, não seria possível perceber 

grandes diferenças concretas. Contudo, 

associando o relato do pesquisado com os 

dados obtidos por meio da análise 

documental, pode-se dizer que o processo 

em estudo contava com alguns elementos 

fundamentalmente diferentes que tornaram 
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daquela meta que era sempre a carga horária colocada no texto do MEC, 

aquelas cargas homologadas. Fazer um Bacharelado com 2.400 horas é 

uma piada, porque é um absurdo você conseguir fazer, a Licenciatura 

tem 2.800 e você vai fazer em 2.400 ali, é uma coisa muito complicada. O 

que eu consegui, eu tenho respaldo do conselho, então eu não consigo 

um currículo aprovado pelo conselho com 2.400 horas. Tive condição de 

puxar para 3.200 mais ou menos. Mas isso com muito custo, provando 

para ele por A mais B que se eu não fizesse isso eu ia ter problemas com 

o conselho. Mas se não houvesse esse respaldo... Os outros cursos que 

não têm um conselho forte tiveram que entrar nessa história das 2.400, 

uma margem mínima lá e sempre naquela história, corta aqui, corta 

acolá, vamos fazer essa disciplina comum, não importa se não é tão no 

foco mas dá para juntar tudo, então vamos fazer uma disciplina 

institucional nesse semestre que abranja todo mundo. O foco foi a 

diminuição de custos e isso foi completamente diferente da proposta que 

a gente tinha em 2008, foi uma reformulação totalmente diferente. 

sua operacionalização com menores 

impactos desfavoráveis, tais como: a 

adoção do modelo híbrido semipresencial, 

a oferta de curso de introdução à 

informática, a apresentação do pessoal de 

EaD sobre como acessar e utilizar o 

Moodle para todos os alunos, o 

acompanhamento do professor da 

disciplina tanto no ambiente presencial 

quanto no virtual, os grupos de alunos 

eram os mesmos em ambos os ambientes 

de estudo, a forma de remuneração dos 

docentes, a pertinência das disciplinas com 

atividades não presenciais para a 

formação do graduando. 

(III) 4.1.4. Para o Coordenador A, a forma 

como os processos foram geridos também 

foi bastante diferente, sendo o processo 

estudado apontado como tendo sido muito 

mais democrático que o vivenciado 

posteriormente. Ainda, a gestão do 

processo estudado, assim como as 

decisões tomadas no decorrer das 

atividades em grupo, foi realizada por 

membros da comunidade interna da IES, 

enquanto o processo posterior foi gerido 

por uma empresa de consultoria externa 

contratada pela IES. Ressalta-se que o 

entrevistado manifestou ter visto só 

vantagens no processo em estudo e 

desvantagem no processo usado para 

comparação. 

E – Pensando nas características desses processos você consegue 

perceber mais alguma diferença? 

P – Essa é a diferença fundamental. 

E – Mais alguma outra? 

P – Não, porque não havia tanta preocupação. (I) Claro, nós 

procurávamos colocar o máximo de disciplinas que nós achávamos 

pertinentes para formação ali, mas fatalmente tivemos que cortar fora 

algumas porque a pessoa responsável dizia que estava com um total de 

horas muito grande. Esse corte não foi muito pensado, você já não tinha 

mais de onde tirar, já estava no “osso” e ainda tinha que tirar uma lasca 

do osso, essa lasca era tirar da grade sem preocupações de onde estava 

pegando. 

(I) 4.1.3. O Coordenador A trouxe outra 

importante informação sobre o processo 

vivenciado após o estudado: a forma como 

a redução de carga horária foi feita. 

Parece, pela sua fala, que as negociações 

ocorreram como uma disputa de cabo de 

guerra, na qual cada uma puxava a carga 

horária para seu foco de interesse. Nesse 

outro processo, as reduções foram 

operacionalizadas como cortes de 

disciplinas essenciais uma vez que não 

havia mais o que retirar da matriz, além de 

ter contado com pouca análise das 

consequências do corte para se tomar a 

decisão.  

E – Vantagens e desvantagens nesses processos?  

P – (I) Eu só vi vantagem no processo de 2008 e só vi desvantagens no 

seguinte. 

E – Quais vantagens você conseguiria destacar do outro processo e o 

que você vê de desvantagens? 

P – (II) Primeira, maior de todas, que lá o enfoque era acadêmico e 

ninguém estava preocupado somente em cortar custos. Ninguém estava 

sendo irresponsável de montar um currículo que onerasse absurdamente 

a instituição. Era algo factível, mas com qualidade. Eu acho que abrir 

mão da questão da qualidade em favor da questão do custo é uma 

desvantagem imensa. E outra, apesar de acharem você autoritário, (III) 

nós tínhamos muito mais margem de discussão naquele momento do que 

depois. 

(I) 4.1.1./4.1.2. O Coordenador A só viu 

vantagem no processo estudado e 

desvantagem no outro processo que tomou 

como elemento de comparação. 

(II) 4.1.3. O processo estudado tinha, 

segundo o Coordenador A, foco 

acadêmico, sendo o custo e a qualidade do 

processo formativo dois aspectos mantidos 

em foco no decorrer do processo, 

enquanto o usado para comparação tinha 

foco exclusivamente cortar custos. Essa 

segunda forma de encarar a mudança 

parece ser entendida pelo entrevistado 

como pouco favorável, ao dizer que: “Eu 

acho que abrir mão da questão da 

qualidade em favor da questão do custo é 
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E – Embora você já tenha anunciado alguma coisa, da forma como o 

processo foi gerido, quais foram as diferenças? 

P – (III) A questão da gestão, você (IV) colocava os documentos, 

trabalhávamos os documentos e dali tirávamos o que precisava ser feito. 

No outro processo não, o que precisa ser feito é isto, façam! E ai depois 

você discutia e apresentava uma proposta, “dá para melhorar, você tem 

que chegar mais nisso e mais nisso, então corte mais alguma coisa”. A 

ideia deles era de que o currículo ficaria melhor se tivesse menos horas. 

É uma visão completamente diferente. 

E – Quando você fala que o foco era diferente, que no primeiro processo 

eram colocadas a disposição os documentos e a partir desses 

documentos como é que as decisões eram tomadas? 

P – (III) (IV) Após discutirmos. E depois daquela discussão se seguia 

aquilo na estruturação da matriz curricular. 

E – Mas quem participava dessa deliberação, era uma deliberação de 

uma pessoa? 

P – (III) Não, era daquele grupo que estava discutindo os documentos. 

uma desvantagem imensa”. 

(III) 4.1.4. Na perspectiva do Coordenador 

A, o processo estudado foi apontado como 

mais democrático do que o outro 

destacado pelo sujeito pesquisado, ao 

manifestar que: “nós tínhamos muito mais 

margem de discussão naquele momento 

do que depois”. Enquanto o processo 

ocorreu de forma participativa, no qual as 

decisões e as deliberações de como fazer 

e por caminhar foram tomadas pelos 

Grupos de Trabalho, a partir de alguns 

referenciais institucionais predefinidos, o 

outro processo foi bastante impositivo, com 

os referenciais apresentados pelo gestor 

do processo. No segundo processo, o 

melhor currículo era o que tivesse menos 

horas, enquanto a visão adotada no 

primeiro foi apontada como sendo 

completamente diferente. 

(IV) 1./2.1.1. Para o Coordenador A, os 

caminhos do processo estudado foram 

discutidos e definidos pelos coordenadores 

de curso das Licenciaturas, a partir de 

documentos apresentados pelo gestor do 

processo, que foram trabalhos pelos 

Grupos de Trabalhos das Licenciaturas na 

direção de se obter fatores a serem 

contemplados na mudança e, 

posteriormente, aplicar os referenciais 

definidos à construção das novas 

propostas de matriz curricular. 

E – Como é que você vê os resultados obtidos a partir de cada um dos 

processos vivenciados? 

P – (I) De novo, não posso te falar daquele, do nosso porque não foi 

implantado, o que eu vejo na implantação do novo são coisas muito 

complicadas, muita insatisfação a começar por essas disciplinas de EAD 

que estão começando no primeiro semestre. (II) Você colocar uma 

disciplina de no primeiro semestre por EAD sem nem sequer ter dado um 

cursinho de uso da plataforma. Eu acho isso absurdo. Foi falado: “Mas o 

professor vai conversar lá”, mas também não conversou porque ficou um 

imbroglio para decidir quem eram os tutores e por quantos alunos seriam 

os tutores. Agora está mais ou menos um tutor para cada 150 alunos e 

também não é o tutor para a sala inteira, não sei como é que fizeram o 

critério lá, são alguns alunos de lá. Os alunos de uma mesma turma não 

têm o mesmo tutor. Então você já começa a ver discrepâncias ali porque, 

claro, as pessoas vão conduzir as suas disciplinas de maneiras 

diferentes, não vai ser exatamente igual. Como é que dois alunos numa 

mesma turma vão ter tutores diferentes? as turmas não são grandes, dá 

para colocar umas duas, três turmas de vinte, trinta alunos, não vai ter 

150? Dava para colocar em bloco, mas não, eu não sei qual foi o critério 

que foi usado. Um dos problemas sérios foi a implantação dessas 

disciplinas de EAD, os caras não conseguem nem lidar com computador. 

Agora partir do pressuposto que ele vá ter acesso a internet banda larga 

em casa, por mais que a CPA, lá no seu relatório, o aluno coloque que 

tem, eu acho que ele muito mais coloca pra ficar bem na “fita” do que de 

fato ele tenha. Esse é um problema. “Ah, então ele acessa na escola”. 

Isso é um problema. Nós sabemos que nosso aluno chega aqui e sai 

rapidinho, ele não vai ter tempo para antes da aula ficar acessando a 

internet para essa disciplina on-line e ele vai tentar fora daqui, em lan-

houses, porque é o que acaba acontecendo, e tem muita dificuldade. Um 

aluno me ligou aqui desesperado porque não conseguia falar com o 

suporte, por quê? Porque o suporte tem uma, duas pessoas para a 

escola inteira e quantos alunos fazem disciplina em EAD? Como é que 

(I) 2.2. O Coordenador A reafirmou, ao 

comparar processos de mudança curricular 

vivenciados, uma concepção de currículo 

que o coloca como tendo seu real valor 

nos efeitos que produz na formação do 

educando. Isso foi identificado na seguinte 

afirmação dele: “De novo, não posso te 

falar daquele, do nosso porque não foi 

implantado, o que eu vejo na implantação 

do novo são coisas muito complicadas, 

muita insatisfação a começar por essas 

disciplinas de EAD que estão começando 

no primeiro semestre”. 

(II) 4.1.5. No processo usado na 

comparação pelo entrevistado 1, a 

implantação da proposta teve as seguintes 

características: disciplinas totalmente não 

presenciais, ausência de orientação 

consistente aos alunos sobre o 

funcionamento do ambiente virtual Moodle, 

atividades acompanhadas por tutores 

responsáveis por cerca de 150 alunos, 

montagem das turmas das disciplinas não 

presenciais com composição diferente das 

turmas presenciais, obrigatoriedade de 

criação de disciplinas de formação técnica 

na modalidade não presencial, 

insuficiência de estrutura no setor de EaD 

para atender à demanda institucional e 

constituição de uma proposta mutilada por 

razões de custo. 
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essa pessoa vai lidar com essa disciplina? O cidadão liga pra mim e fala 

que não consegue acessar o suporte porque são duas pessoas para a 

escola inteira, é claro que não vai dar vencimento a isso. Aí ele quer que 

eu daqui acesse a plataforma e diga para ele como funciona – e o 

cidadão não sabe nem o que é um e-mail, ele não acha @ no teclado. Se 

você nem se prepara para trabalhar com esse público, você está 

queimando o filme do cara e isso é uma coisa grave nessa matriz nova. É 

pior, porque a cada semestre vão surgindo mais disciplinas por EAD, 

agora tem uma, depois tem outra, depois no outro semestre tem mais e 

vão aparecendo mais disciplinas, algumas até técnicas em EAD que você 

foi obrigado a colocar, não foi porque eu quis , então vamos colocar o 

menos pior pra ser em EAD. Mas eu vejo um problema sério 

principalmente nessa implantação nessas disciplinas em EAD, sem 

mencionar que a questão da qualidade ficou em segundo plano porque a 

proposta formativa ficou mutilada por causa dessa questão do custo. 

E – E na proposta anterior? 

P – (III) Não me pareceu, nós não fomos pressionados em nenhum 

momento para adequar a matriz nesse sentido e claro que todos 

tínhamos bom-senso de até onde poderíamos ir. Então, uma instituição 

privada obviamente tem que ter sustentação financeira, não adianta 

propor um currículo de cinco anos com uma carga horária absurda que 

não tem competitividade nenhuma. Nós sabíamos até onde ir, só que 

nessa última as coisas mudaram bastante. 

E – Você fez menção à disciplina em EAD no primeiro semestre que trata 

de leitura e produção de texto, de certa forma nós também tínhamos isso 

na versão anterior, tinha disciplina no primeiro semestre com 

configuração de atividade em EAD. Por que nesse momento ela fica pior? 

P – (II) Ela fica pior porque pelo menos naquela época se pretendia dar 

um treinamento inicial de uso da plataforma, que agora não aconteceu, 

quem que teve que ir na sala dizer para eles que eles iam ter uma 

disciplina online? Eles nem estavam sabendo. Ai chegaram na sala e 

disseram: “leve essa folhinha” e essa folhinha diz pra eles como acessa, 

isso funciona? Não. Essa é uma diferença, pelo menos naquela época 

tinha essa intenção de dar uma formação antes, funciona assim a 

plataforma, entra assim e tal e agora não tem mais. 

(III) 2.1.1./2.1.2. Segundo o Coordenador 

A, o processo estudado não foi 

desenvolvido com imposição de redução 

disciplinas ou de alocação de disciplinas 

técnicas e/ou de Formação Específica na 

modalidade não presencial, embora fosse 

conhecida a necessidade de se manter a 

sustentabilidade financeira da IES e dos 

cursos. 

 

E – Como é que você descreveria a sua atuação com educação nos dias 

atuais? 

P – (I) Eu tenho uma ligação muito intensa, a educação é importante para 

mim, a educação de uma maneira geral. Eu acho cada vez mais um 

desafio. Uma pessoa, no contexto que o Brasil vive atualmente, querer 

trabalhar com educação, seja ela para formação de professores, seja 

para formação de profissionais de qualquer área. Porque cada vez mais 

as pessoas entram numa faculdade em que te dão o diploma – e de 

preferência sem dificuldade alguma para conseguir esse diploma porque, 

infelizmente, cada vez mais a sociedade brasileira vive numa fachada, 

numa ilusão de que tem competência, numa ilusão de que é competitiva. 

Mas eu acho isso extremamente falso, a sorte é que a conjuntura 

internacional nos foi favorável durante um bom período e criou essa 

ilusão de que vamos muito bem e obrigado. Mas se você for ver o nível 

de profissionais, isso cai drasticamente. Você está começando a ver 

prédio cair porque o engenheiro não soube fazer o cálculo, dá para 

ensinar ele a fazer calculo só fazendo de conta que está ensinando 

matemática? Não dá! Você precisa dar uma base sólida de cálculo para o 

cidadão, não adianta passar todo mundo e achar que com essa formação 

ele vai ter condição. Não vai! O brasileiro está cada vez mais vivendo de 

uma fachada, mais de uma ilusão de que ele está formando pessoas – e 

não está. Cada vez mais vai ter gente vindo de fora para assumir cargos 

mais importantes porque nosso pessoal não tem formação, nosso 

pessoal se ilude achando que tem formação. Mas eu diria que dos meus 

alunos, 70% ingressam com essa visão de que basta fazer de conta que 

eu estou estudando e os 30% que sobram não são suficientes pra levar 

(I) 7. O Coordenador A apontou a 

educação como algo importante, embora 

os brasileiros estejam vivendo uma 

dinâmica social e educacional discrepante 

das reais necessidades formativas para 

uma qualificação profissional competitiva 

frente ao mercado e aos profissionais 

internacionais. Aponta uma realidade 

bastante desfavorável, decorrente da má 

formação dos profissionais e da 

supervalorização do diploma em 

detrimento do conhecimento efetivo. Ainda, 

destaca que a velocidade com que as 

mudanças do contexto de atuação 

profissional vêm ocorrendo contribuem 

para o desafio da formação do profissional 

no Ensino Superior. 

(II) 6. O Coordenador A se indicou 

bastante ligado com a educação e diz 

orientar os alunos sobre as reais 

necessidades formativas e sobre as 

demandas do campo de atuação 

profissional; estar sempre atento às 

demandas de mercado, inclusive para 

orientar possíveis revisões de proposta 

formativa; estabelecer interlocução entre o 
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um país. Eu acho que é bastante complicado isso, (II) mas a minha 

ligação com educação é grande e eu procuro contribuir no sentido de dar 

um senso de realidade para os meus alunos, mostrar que isso que está 

se vendo por ai está longe de ser a realidade e está longe de ser um 

futuro. Porque quando eles estiverem em uma empresa de fato, eles vão 

ver quão difícil é a coisa e eles não vão ter condição de só ter o diploma, 

vão ter que provar que aquele diploma realmente vale, vão ter que provar 

isso rapidinho. Se não tiver conhecimento, eles não vão se manter no 

emprego, podem ter o diploma que for. Daí o empregador vai trocar por 

alguém de uma escola de maior tradição ou por alguém de fora do país 

que tenha formação para trabalhar com aquele assunto. Eu acho 

bastante difícil... Minha ligação com a educação é grande, mas olha, está 

cada vez mais difícil trabalhar no ramo. 

E – Você tem mais elementos para descrever a sua ligação com a 

educação? Você já falou que atua com os alunos e na conscientização 

etc., tem mais alguma que você consiga identificar dessa sua ligação com 

a educação? 

P – (II) Bom, eu procuro estar sempre ligado com as demandas de 

mercado para poder orientar eventuais revisões na proposta formativa. O 

que nós procuramos fazer também é chamar profissionais do setor para 

conversar com o colegiado, trazer aquele cidadão, um diretor de uma 

indústria pra ele dizer quais são as necessidades, o que ele espera de 

um profissional, para orientar a nossa proposta formativa, o que nós 

vamos fazer com isso e como é que nós vamos trabalhar o conteúdo. E a 

situação está tão complicada que muitas vezes tem cidadão que vem 

falar e nem ele sabe direito o que a [lócus de atuação profissional] esta 

precisando, porque é algo que muda tão rapidamente que ele chega e 

não sabe o que dizer, então é duplamente difícil porque você tem uma 

ideia, mas nem sempre aquele profissional do mercado consegue te 

respaldar naquilo. (I) A mudança está sendo tão grande e as tecnologias 

se desenvolvem tão rapidamente no setor que você, muitas vezes, 

realmente não sabe qual seria o lado melhor para privilegiar ou não, 

sendo que sempre a gente procura dar uma formação sendo o mais 

generalista possível, não para trabalhar num segmento específico, mas 

para que ele tenha pelo menos a base pra conseguir tatear a sua atuação 

em qualquer segmento. (II) Eu procuro também trabalhar com esse 

contato com a [lócus de atuação profissional] porque eu tenho uma 

interação muito forte com o [órgão de classe] e por que lá eu discuto com 

outros profissionais de outra escolas públicas e privadas a questão do 

ensino de [área de formação específica]. 

colegiado de curso e profissionais atuantes 

no mercado vinculado ao contexto de 

atuação profissional do egresso; e interage 

com profissionais de outras IES por 

intermédio de sua atuação no órgão de 

classe. 

E – Da minha parte seria isso, eu não tenho nenhuma questão nova. 

Queria só saber se você tem algo a acrescentar ao que você disse. 

P – (I) Só enfatizar que eu acho cada vez mais difícil a questão da 

educação no país. Por mais que o governo diga que está tudo bem, por 

mais que o governo estadual e o municipal digam que está tudo bem, a 

percepção nossa no dia a dia é exatamente o oposto, cada vez está mais 

difícil de trabalhar com educação. Cada vez mais a situação se torna um 

desafio e se não houver uma mudança clara e rápida de políticas 

governamentais a situação vai ficar caótica e vai comprometer seriamente 

o desenvolvimento do país, a não ser que nós queiramos voltar a uma 

situação de década de 1950, 1960 do século passado, quando os 

grandes profissionais vinham todos do exterior. As multinacionais 

chamavam de suas sedes os grandes profissionais, principalmente nos 

cargos de direção e presidência. E você fica na mão de novo de 

estrangeiros, porque se nós não deixarmos de lado essa ilusão, essa 

imagem falsa de que a educação vai bem, nós vamos afundar o país. 

E – Mais alguma coisa?  

P – (II) E que as universidades privadas não ficassem só com a questão 

de custo, mas tivessem um pouco de bom senso em ver que mesmo um 

investimento maior a curto prazo, ou mesmo a médio prazo que 

enfatizasse a questão de qualidade, seria um ponto bastante importante 

(I) 7. O entrevistado reafirmou que a 

educação brasileira encontra-se vivendo e 

propagando uma imagem falsa de que ela 

vai bem, podendo causar sérios danos ao 

país. 

(II) 8. O Coordenador A indicou que as 

universidades privadas não deveriam ter 

sua gestão somente alicerçada no custo, 

mas levasse em conta a qualidade 

educacional. Além dessa ideia, a seguinte 

fala do entrevistado apresenta outros 

aspectos sobre imagem da IES: “[...] as 

universidades privadas não ficassem só 

com a questão de custo, mas tivessem um 

pouco de bom senso em ver que mesmo 

um investimento maior a curto prazo, ou 

mesmo a médio prazo que enfatizasse a 

questão de qualidade, seria um ponto 

bastante importante para a sobrevida 

dessas instituições a longo prazo. Porque 

o aluno pode não ter a vivência, a 

consciência disso agora, mas quando ele 

for um profissional ele vai ter e vai 
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para a sobrevida dessas instituições a longo prazo. Porque o aluno pode 

não ter a vivência, a consciência disso agora, mas quando ele for um 

profissional ele vai ter e vai certamente questionar a validade do curso 

que fez, e o nome da instituição vai ser afetado também. Então, esse 

aspecto de procurar focar em qualidade, apesar de um custo mais alto, 

mas isso em médio e longo prazo, vai garantir a sobrevivência da 

instituição. 

certamente questionar a validade do curso 

que fez, e o nome da instituição vai ser 

afetado também. Então, esse aspecto de 

procurar focar em qualidade, apesar de um 

custo mais alto, mas isso em médio e 

longo prazo, vai garantir a sobrevivência 

da instituição”. 
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Apêndice E  –  Análise da entrevista do Coordenador B 

QUADRO 14  ‒  Análise da entrevista realizada com o Coordenador de Curso B 

FALAS CATEGORIA(S) / IDEIA(S) 
REPRODUZIDA(S) 

Entrevistador – Para começar, como você se sentiu no decorrer no 

processo de mudança curricular no qual construímos diretrizes 

institucionais para a formação pedagógica inicial de professores 

especialistas? 

Professor – (I) Esse processo não era uma coisa tão presente na minha 

área, não é uma coisa muito comum. Mesmo na formação em 

licenciatura, todo mundo tem uma formação tão generalista que a 

formação de professores fica mais discreta. Porém, a minha participação, 

a minha percepção foi importante como aprendizado mesmo, eu 

desconhecia tantos documentos oficiais, tantas diretrizes necessárias 

para essa formação do professor mesmo, então pra mim foi importante 

neste sentido mesmo de aprendizado e difícil, eu não posso negar que foi 

uma coisa bem difícil pra mim.   

(I) 1./2.1.9./3.1.1./3.1.2. Diante da pergunta 

de qual teria sido sua participação no 

processo de mudança curricular estudado, 

o Coordenador B se colocou na condição 

de aprendiz, na medida em que tomou 

contato com muitos documentos oficiais e 

diretrizes para a formação do professor 

que desconhecia a existência. Embora 

tenha sido um experiência enriquecedora, 

admite ter sido difícil para ele. 

(II) 3. Na sua área de conhecimento, 

mesmo na formação do licenciado, o 

entrevistado disse entender que a 

formação é muito generalista que a 

formação enquanto professor fica um tanto 

discreta. 

E – Você ficou à vontade ou teve constrangimento... como é que você se 

sentiu no processo? 

P – (I) Eu não posso dizer que passei por algum constrangimento. Acho 

que nós temos que ter consciência das nossas dificuldades. Não é 

porque você está no cargo de coordenador que entende muito dessa 

área. Eu fico mais a vontade na área do bacharelado do que na área da 

licenciatura, tanto é que eu consultava professores especialistas na área 

escolar da disciplina porque eu não tinha tanto conhecimento. Temos que 

ter humildade para procurar aquele que sabe melhor sobre o tema, por 

isso, eu fiquei à vontade, fiquei feliz de participar do processo, mas senti 

dificuldade, e isso eu não nego.   

(I) 2.1. Ao ser questionado sobre como 

teria se sentido no decorrer do processo, o 

Coordenador B retomou a dificuldade que 

encontrou por desconhecer a área de 

formação de professores e expressa seus 

sentimentos em torno dessa dificuldade. 

Embora suas limitações sobre o tema, 

afirma ter ficado à vontade e não ter 

sentido constrangimento no decorrer do 

processo, pois sempre foi em busca de 

informações complementares sobre a 

formação de professores em sua área de 

conhecimento junto ao seu colegiado de 

curso. 

E – Como foi a sua participação nesse processo?  

P – (I) A minha participação foi mais na parte do conteúdo mesmo do 

curso, essa formação, as diretrizes da educação, as disciplinas 

específicas. O envolvimento mesmo do professor na área da licenciatura 

eu deixei mais a cargo dos professores especialistas que são os 

docentes do curso daqui, que são inclusive participantes do grupo que 

elaborou as propostas curriculares do estado, da nossa área, então eles 

tinham mais conhecimento. Dentro de uma parte eu participei, a outra eu 

deixei a cargo deles inclusive porque assim eu estava assegurando que a 

qualidade ia sair bem melhor. 

E – E na atividade em conjunto com os outros coordenadores das 

Licenciaturas, como é que foi a sua participação? 

P – (II) Não foi, porque na realidade eles começaram a fazer um trabalho 

anterior, quando eu ainda não tinha ingressado, eu estava passando por 

processos do MEC, de aprovação do curso, e não tinha obrigatoriedade 

de participar desse processo. Quando eu comecei a participar, o 

processo já estava bem adiantado e eu só tive que fazer a adaptação do 

(I) 1. A descrição sobre sua participação no 

processo, quando questionado sobre qual 

teria sido sua participação, imediatamente, 

o entrevistado 2 se remeteu à parte do 

processo que teria ocorrido no âmbito do 

curso que coordena, manifestando sua 

pouca participação na estruturação da 

parte da formação do professor, dizendo 

que: “A minha participação foi mais na 

parte do conteúdo mesmo do curso, essa 

formação, as diretrizes da educação, as 

disciplinas específicas. O envolvimento 

mesmo do professor na área da 

licenciatura eu deixei mais a cargo dos 

professores especialistas que são os 

docentes do curso daqui, que são inclusive 

participantes do grupo que elaborou as 

propostas curriculares do estado, da nossa 

área, então eles tinham mais 



 387 

meu curso à estrutura que já tinha sido discutida. conhecimento. Dentro de uma parte eu 

participei, a outra eu deixei a cargo deles 

inclusive porque assim eu estava 

assegurando que a qualidade ia sair bem 

melhor”. 

(II) 1. Ao se perguntar sobre sua 

participação nas atividades conjuntas dos 

coordenadores das Licenciaturas, o 

Coordenador B passou a impressão de ter 

chegado ao Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas após terem sido finalizadas 

as discussões. Contudo, ele começou a 

participar das atividades do Grupo de 

Trabalho das Licenciaturas Ampliado, 

segundo o que foi apurado na análise 

documental, logo após terem iniciadas as 

atividades desse Grupo, entre a 6ª e a 8ª 

etapa do processo descritas anteriormente. 

Talvez, essa sua percepção esteja atrelada 

à posição de “aprendiz” percebida por ele 

ou por estar bastante envolvido com os 

processos de aprovação do curso pelo 

MEC e ter direcionado sua atenção para 

esse foco. 

E – Da parte que você participou, qual foi a sua percepção sobre esse 

processo, como é que você avalia esse processo? 

P – (I) Essa construção coletiva. Eu percebi que alguns cursos acham 

que o deles precisa mais, ou precisa menos, não houve muita abertura, 

assim, o ceder, essa foi a grande questão em que eu senti dificuldade. 

Por exemplo, no meu curso tenho três grandes áreas que eu preciso 

fazer caber num tempo muito curto. Então eu sinto que deveria ter mais 

coisas – mas em prol de um grupo, uma coletividade, você tem que abrir 

mão e trabalhar melhor. Quando eu participei, eu senti muita dificuldade 

nessa questão do “ceder”, ceder em prol de uma coletividade, de uma 

proposta única que se tinha pensado, isso foi o mais difícil pra mim. 

(I) 2.1. O Coordenador B apontou o 

processo estudado como sendo de 

construção coletiva, embora tenha 

percebido que alguns dos coordenadores 

tenham apresentado resistência em ceder 

diante das necessidades coletivas, 

tentando preservar os interesses 

individuais do curso coordenado. Ainda, 

parece ter apontado sua própria dificuldade 

em ter de ceder tempo de formação 

específica diante do Núcleo de Disciplinas 

Compartilhadas das Licenciaturas. 

(I) 2.1. Apesar da dificuldade em ceder, o 

Coordenador B manifestou ter feito 

concessões diante das necessidades 

coletivas, mesmo tendo de contemplar as 

três grandes áreas de atuação na 

formação do seu licenciando, em um 

tempo muito curto de processo formativo. 

E – Você já pegou numa etapa mais avançada, mas sobre os caminhos 

percorridos, houve alguma outra dificuldade que você identificou? 

P – (I) Quando eu entrei já tinham sido estudados os documentos oficiais, 

tudo já estava prontinho para prosseguir numa sequência lógica. Para 

mim foi um exercício de complete as lacunas e ver o que tinha conteúdo 

semelhante para reaproveitar, organizar sequências, mas tudo sempre 

adaptado para aquela estrutura. Assim, eu particularmente não tive 

trabalho porque o pesado mesmo foi feito antes, eu cheguei e sentei na 

janelinha. 

E – Se por um lado não deu trabalho nessa parte de construção, por 

outro você teve alguma outra dificuldade em relação a encaixar as suas 

coisas nesta estrutura? 

P – (II) A minha dificuldade em encaixar é porque, também por orientação 

da universidade, eu teria que compartilhar com meu curso de 

bacharelado, então essa foi a grande dificuldade: ao mesmo tempo em 

que tinha que reingressar num grupo de saúde, eu tinha que ingressar 

num grupo da licenciatura e compartilhar comigo mesmo. Então eu falei: 

– Vixi, agora foi um quebra-cabeça muito maluco, né. A grande 

(I) 1./2.1.1. O Coordenador B relatou não 

ter participado dos estudos sobre os 

documentos oficiais e da definição da 

lógica formativa adotada. Pelo explicitado 

na fala reproduzida a seguir, o entrevistado 

descreve sua participação como tendo se 

efetivado numa atividade de adequação ao 

processo, expressando ausência nas 

discussões deliberativas do Grupo: “Para 

mim foi um exercício de complete as 

lacunas e ver o que tinha conteúdo 

semelhante para reaproveitar, organizar 

sequências, mas tudo sempre adaptado 

para aquela estrutura. Assim, eu 

particularmente não tive trabalho porque o 

pesado mesmo foi feito antes, eu cheguei 

e sentei na janelinha”. Contudo, pela 

análise documental, outras deliberações 

foram feitas pelo Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas Ampliado (GTLA), das quais 
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dificuldade foi essa, se não existisse o compartilhamento com o 

bacharelado, ai eu ia falar assim: – Eu estou no céu. Alguém carregou o 

piano e eu entrei só pra tocar depois. 

ele teria participado. Talvez, essa 

percepção de ter chegado quando já 

estava pronto se deveu ao fato de as 

deliberações concretizadas por este Grupo 

eram de o que e como as atividades 

formativas abarcariam segundo a lógica 

formativa definida anteriormente, o que faz 

com que as primeiras deliberações 

tivessem maior impacto sobre a 

reorganização das matrizes curriculares 

dos cursos de Licenciatura. (Segue ideia 

abaixo) (*1) 

(II) 1./2.1.1. (*1) No caso desse 

coordenador, as suas ações, decorrentes 

da definição da lógica formativa posta pelo 

NDCL e das demais disciplinas obrigatória 

exigidas pelas DIFPIPE, apresentaram 

considerável nível de complexidade por ter 

de conciliar três fontes de demandas e de 

diretrizes e referenciais formativos, porque 

“[...] ao mesmo tempo em que tinha que 

reingressar num grupo de saúde, eu tinha 

que ingressar num grupo da licenciatura e 

compartilhar comigo mesmo. Então eu 

falei: – Vixi, agora foi um quebra-cabeça 

muito maluco, né. A grande dificuldade foi 

essa, se não existisse o compartilhamento 

com o bacharelado, ai eu ia falar assim: – 

Eu estou no céu. Alguém carregou o piano 

e eu entrei só pra tocar depois”. Essa fala 

do Coordenador B refletiu a profundidade, 

a complexidade e o nível de articulação 

que perpassou o processo de mudança 

curricular de abrangência institucional e o 

processo aqui estudado, parte integrante 

do primeiro, que levou as diversas áreas 

da universidade se articularem para serem 

definidas as novas propostas formativas 

dos cursos de seus cursos de graduação. 

E – E sobre as condições de trabalho nesse processo, como é que você 

avalia, qual a sua percepção sobre isso? 

P – (I) Eu acho que foi bem estruturado, bem organizado com datas, com 

tarefas, cumprir com datas, eu acho que isso estava muito bem 

organizado. (II) A grande dificuldade foi que nós, coordenadores, tivemos 

um tempo muito reduzido de parte administrativa, então, o que o deu para 

perceber a esse respeito foi conciliar essa carga horária de todos os 

envolvidos no processo num dia comum, porque as pessoas não queriam 

abrir mão do seu dia de folga ou ver em outra data para essa construção. 

Se as pessoas tivessem dedicação exclusiva, eu acho que foi perfeito, (I) 

dias agendados para reunião, com horário de início e término, limite pra 

entrega das tarefas, discussão, isso foi muito bem estruturado. 

E – E sobre a forma como esse processo foi gerido, como ele foi 

conduzido, qual a sua percepção sobre isso? 

P – (I) Para mim foi excelente, a organização, os detalhes, isso foi muito 

importante. Uma coisa que eu gosto, embora todo mundo fala: papel pra 

cá, burocracia. Eu funciono melhor com papel, com organização, com 

limites, regras para serem cumpridas, nesse ponto foi excelente o 

processo. 

(I) 2.1.2. Quando questionado sobre as 

condições de trabalho no desenvolvimento 

do processo, o Coordenador B apresentou 

informações que refletem aspectos da 

gestão do processo ao dizer que: ” Eu 

acho que foi bem estruturado, bem 

organizado com datas, com tarefas, 

cumprir com datas, eu acho que isso 

estava muito bem organizado. [...] dias 

agendados para reunião, com horário de 

início e término, limite pra entrega das 

tarefas, discussão, isso foi muito bem 

estruturado”. E quando questionado 

diretamente sobre a gestão do processo, 

acrescentou: “Para mim foi excelente, a 

organização, os detalhes, isso foi muito 

importante. Uma coisa que eu gosto, 

embora todo mundo fala: papel pra cá, 

burocracia. Eu funciono melhor com papel, 

com organização, com limites, regras para 

serem cumpridas, nesse ponto foi 

excelente o processo”. 

(II) 2.1.4. Quando questionado sobre as 

condições de trabalho no desenvolvimento 

do processo, o Coordenador B apontou o 
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regime de trabalho dos coordenadores 

como um elemento dificultador das 

atividades de construção coletiva, na 

medida em que se tornava complicado 

conciliar a disponibilidade dos 

coordenadores envolvidos no processo em 

dias e horários comuns. Pela fala do 

entrevistado, o problema do regime de 

trabalho dos coordenadores estaria na não 

existência de dedicação exclusiva e na 

reduzida carga horária deles destinada 

para as atividades administrativas, 

enquanto coordenadores de curso. 

E – Existiram alguns elementos ou fatores que facilitaram esse processo? 

P – (I) A facilidade é pelo próprio conhecimento de quem estava 

organizando, no caso, não sei se posso falar, foi muito facilitado. A 

grande visão que você tem da ligação de tudo, o domínio, isso vai para 

cá, isso vai para direita e isso vai para esquerda. Isso se torna muito mais 

fácil, mas se não tivesse esse domínio de toda essa estrutura eu acho 

que a gente estaria quebrando a cabeça até hoje, eu falo por mim, já ia 

ser mais difícil porque não é fácil colocar quatro, cinco áreas diferentes de 

cursos e você fazê-las conversar na mesma língua. Acho que esse 

processo todo foi facilitado pelo domínio de quem tava gerenciando o 

processo, tinha conhecimento de área mesmo, conhecimento de causa, 

alí. Aí fica tranquilo. 

E – Mais algum fator ou elemento? 

P – Não, eu não... (II) Eu posso dizer até que recentemente passamos 

por uma nova reestruturação, um novo processo, e o gestor desse 

processo estava muito perdido, em muito não se chegou a uma 

conclusão, e daí saiu e ficaram os problemas para serem resolvidos, 

então ficou uma consultoria que não teve consultoria. (I) e (II) Eu acho 

que a gente tem que destacar o conhecimento de causa de quem 

administra todo o processo porque não é um “processinho”, não é uma 

coisa pequena. Isso é importante, conhecer mesmo. 

(I) 2.1.3. Como aspectos que facilitaram o 

desenvolvimento do processo estudado, o 

Coordenador B apontou o domínio que o 

gestor do processo tinha sobre o processo 

de mudança e o conhecimento sobre a 

área e suas experiências vivenciadas – 

conhecimento de causa, destacado como 

um elemento importante na característica 

do gestor desse tipo de processo. Isso 

facilitou porque o gestor saberia orientar as 

atividades do Grupo e, por conseguinte, 

concorria para o atendimento dos objetivos 

próprios da tarefa designada ao Grupo. 

(I) 2.1. O Coordenador B expressou a ideia 

de que a mudança curricular não é um 

processo de pequeno vulto, mas algo bem 

complexo, sobretudo quando envolve a 

articulação entre duas ou mais área de 

conhecimento ou segmentos institucionais. 

(II) 4.1.4. Ao retratar os fatores que 

facilitaram o processo estudado, o sujeito 

pesquisado abordou a sua participação em 

outro processo de mudança curricular na 

mesma IES, destacando a falta de 

conhecimento do gestor sobre o próprio 

processo, como se ele não soubesse para 

onde caminhava o processo e não previsse 

as consequências das mudanças quando 

fossem implementadas, além de muitos 

aspectos terem ficado sem um parecer 

conclusivo. Esse gestor era de uma 

consultoria contratada pela IES, que não 

teria participado da resolução dos 

problemas decorrentes da implementação 

das mudanças propostas. 

E – O que você acha que pode ter dificultado esse processo, quais são 

elementos que você acha que dificultaram esse processo? 

P – (I) Não foi por parte da gestão superior, por exemplo, vice-reitoria, 

reitores, não é esse processo. Eu acho que as dificuldades estão em abrir 

mão dos participantes, a resistência à mudança, o trabalho, está muito 

bom assim então porque mexer? Por incrível que pareça foi o primeiro 

processo em que não teve um entrave superior, nem de custos e nem de 

nada. O entrave mesmo estava nos participantes, era uma coisa muito 

fechada, muito com a visão centrada no umbigo. Esse foi o ponto mais 

difícil que eu vi. 

(I) 2.1.4. O Coordenador B, no que se 

refere ao processo estudado, declarou que 

os reitores e vice-reitores não se 

configuraram como elemento dificultador 

do processo. As dificuldades foram 

geradas pela resistência à mudança e pela 

dificuldade dos participantes em fazerem 

concessões. Essas ideias podem ser 

identificadas, além de em outras falas, na 

seguinte: “Por incrível que pareça foi o 

primeiro processo em que não teve um 

entrave superior, nem de custos e nem de 

nada. O entrave mesmo estava nos 

participantes, era uma coisa muito 

fechada, muito com a visão centrada no 
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umbigo. Esse foi o ponto mais difícil que eu 

vi”. 

E – E esse processo de mudanças de referenciais institucionais e as 

decorrentes mudanças curriculares que houve nos cursos, você acredita 

que elas tenham favorecido a quem? 

P – (I) Pois é, deveriam favorecer o aluno, a qualidade da formação dele, 

pena que eu não tive o tempo de uma hum, desse processo, nem da 

participação dos meus alunos, nem dos docentes, nem né. Eu posso 

dizer que eu tenho uma única turma nessa matriz, que vai cursar e eu 

vou ter só ela como referência, então eu não posso nem falar assim, mas 

deveriam favorecer os alunos. 

E – Mas, concretamente favoreceu a quem? Favoreceu a instituição, 

favoreceu o professor, favoreceu a direção? Quem foi favorecido? 

P – (II) Eu não tenho noções de valores, tenho noção de uma discussão 

por alto de que esse processo foi mais econômico de que o processo 

atual. Agora eles estão começando a perceber que o que era antes era 

melhor, mas antes não tinha um referencial então também tinha que 

arriscar. Hoje, economicamente, esse processo foi melhor do que o atual. 

Concretamente deveria ser isso, mas eu também não percebo que a 

gestão atual está tão preocupada com o desempenho acadêmico do 

aluno, então, não sei. 

E – E esse foi um referencial que seguiu a proposta anterior, de 

qualidade acadêmica e etc.? 

P – (II) Sim, total. (III) Apesar de que o aluno não percebe. Ele só 

percebe na hora que passar num concurso, quando tiver um 

reconhecimento ou uma coisa assim: quando compara a participação 

dele com outro ele vê que, opa, aqui era melhor. Como eu tive um caso 

de uma aluna que se transferiu para fazer curso em outra e voltou 

correndo, chorando, pedindo pelo amor de Deus para voltar porque, que 

ela estava no paraíso e não sabia. É assim, as pessoas têm que pagar ...  

“santo de casa não faz milagre”. 

(I) 2.2. Diante da pergunta sobre a quem 

as mudanças curriculares teriam 

favorecido, o Coordenador B expressou 

uma concepção de currículo que o coloca 

como tendo seu real valor nos efeitos que 

produz na formação do educando, embora, 

considere que as DIFPIPE definidas 

poderiam dar melhor qualidade à formação 

do licenciando. Esse coordenador teve 

somente uma turma aberta e que se 

formaria segundo a proposta formativa 

criada no processo estudado, mas como 

ainda não terminou o ciclo, não tem como 

avaliar a efetiva melhoria da mudança 

implantada. 

(I) e (II) 2.1.6. O Coordenador B disse 

acreditar que o processo de mudança 

estudado favoreceria os alunos, devido à 

melhoria da qualidade da proposta 

formativa, e gerou economia para a IES, o 

que a torna uma favorecida pelos 

resultados alcançados. 

(II) 4.1.5. Ao comparar os dois processos 

vivenciados na IES, o entrevistado 

declarou que o processo estudado foi 

economicamente mais assertivo do que o 

processo posterior que usou como 

elemento de comparação. Ainda, 

acrescentou que a gestão do outro 

processo não parecia estar muito 

preocupada com a qualidade do 

desempenho acadêmico do aluno, 

enquanto o processo estudado esteve 

apoiado no referencial de qualidade 

acadêmica. 

(III) 2.1.1. O Coordenador B manifestou, ao 

tratar do tema qualidade acadêmica, a 

ideia de que o alunado não costuma 

perceber a qualidade do processo 

formativo enquanto o vivencia, mas 

somente quando obtém resultados 

concretos, ao passar em concursos, ao 

receber algum reconhecimento profissional 

ou quando  tem a oportunidade de realizar 

comparações concretas em processos 

formativos oferecidos por outra IES. De 

certa forma, além do tempo insuficiente 

para envolver os alunos nas discussões 

sobre as mudanças a serem realizadas, 

devido ao curto prazo para a criação das 

DIFPIPE e das propostas formativas de 

cada curso, esse seria outro fator a ser 

considerado e ponderado se a participação 

dos alunos tivesse ocorrido. 

E – Esse processo e as decorrentes mudanças no curso, isso 

desfavoreceu alguém? 

P – (I) Não. Alguns professores reclamaram bastante porque às vezes ele 

era o professor do curso que tinha uma formação na educação, por 

exemplo: uma professora minha que trabalhava com Estrutura e 

(I) 2.1.7. O Coordenador B disse acreditar 

que o processo estudado não tenho 

desfavorecido a ninguém. Por outro lado, 

ouviu reclamações sobre a perda de aulas 

por parte de alguns professores que 
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Funcionamento da Educação reclamou muito porque com esse 

compartilhamento, nessa área, ela perdeu aulas. Então eles reclamaram 

no sentido de que as disciplinas que eram desse processo deixaram de 

ser atribuídas a eles então e se sentiram prejudicados por conta disso, 

mas também passou, não teve sequelas, foi uma discussão que ficou no 

“vácuo”, é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm o hábito de criticar 

porque já é habito mesmo, mas sem fundamento. 

costumavam atuar junto ao núcleo de 

formação pedagógica do curso, mas sem 

deixar sequelas na relação do docente 

com a instituição. Ainda, disse que essas 

reclamações podem ser feitas sem 

fundamentos, pelo simples hábito de 

criticar. 

 

E – Em decorrência desse processo, houve alguma mudança nas suas 

concepções na sua forma de enxergar as coisas? 

P – (I) Muda bastante, porque a gente tem a responsabilidade de que é o 

futuro de outras pessoas que está na sua mão, são pessoas que estão 

sob a sua orientação, que estão trabalhando. Então eu percebi assim: 

“Olha esse processo, olha quanto falta”, a minha própria defasagem, 

então mudei, para eu seguir isso eu vou ter que estudar mais, porque as 

pessoas precisam disso para serem melhores aqui e lá. Mexeu com a 

minha comodidade, isso me deixou bastante feliz, é aquele ditado: Na 

hora que a água bate no “popó” aí você sai correndo, mudei nesse 

sentido. 

E – Então você está me dizendo que mudou a sua concepção sobre a 

sua própria atuação enquanto coordenador? 

P – (I) Sim. 

(I) 3.2.1. O Coordenador B declarou ter 

ocorrido mudanças em suas concepções 

sobre como exercer sua função de 

coordenador de curso, ao perceber que 

seu conhecimento a respeito da formação 

de professores era insuficiente e que 

deveria estudar mais para melhor orientar 

e gerir o curso. Ainda, percebeu-se com a 

responsabilidade de que o futuro de outras 

pessoas depende do seu conhecimento 

sobre a formação a ser obtida pelo 

licenciando e da sua atuação como 

coordenador de curso. 

(I) 2.1.1./2.1.9. O Coordenador B relatou 

ter se sentido feliz porque no decorrer do 

processo teve de sair de sua zona de 

conforto e teve de estudar mais para 

diminuir a lacuna de seu conhecimento 

sobre formação de professores e por ter 

percebido que faltavam elementos a serem 

contemplados no processo formativo do 

curso coordenado por ele.  

E – E sobre a formação de professores especialistas, que no caso o 

professor da disciplina em questão, que é um especialista da sua área, 

mudou alguma coisa na sua forma de enxergar e organizar o processo de 

formação desses professores? 

P – (I) Então, seria muito interessante que é... É muito engraçado... 

Todas as vezes que a gente vê, por exemplo, um diretor de escola 

estadual ou municipal, qualquer que seja, ou é diretor ou é vice, você 

pergunta qual é a formação pedagógica dele? Então responde: Ah, esse 

é um professor de [área de formação]. Ah, esse é um coordenador 

pedagógico. Ah, qual é a área dele de formação? Ah, é um professor de 

[área de formação]. É muito engraçado porque o professor de [área de 

formação] na escola, ele não tem participação nas decisões pedagógicas, 

no projeto pedagógico. A sala dele é lá [...] ou um quartinho, ele fica 

isolado, não fica na sala dos professores, ele não tem o contato, mas 

seria muito interessante que toda essa formação que foi gerada no 

processo, nessa mudança, que ele aproveitasse porque ele exerce uma 

função de coordenação nas escolas que é importantíssimo. Então assim, 

(II) ele não tem embasamento, como eu não tive para esse processo e 

ele vai pra uma formação, um trabalho mais especializado, mais 

pedagógico e com certeza ele também não tem essa preparação pra 

fazer isso. 

E – Então é assim, em decorrência desse processo, você percebeu a 

necessidade da formação pedagógica para o professor especialista, é 

isso? 

P – (I) Foi. Total, nós não temos essa visão, como temos essa formação 

compartilhada, o professor de [área de formação], ele faz isso, ele faz 

aquilo. Mas ele não tem o habito de ser um pensador ou aquele que vai 

estudar, aquele que vai fazer as coisas mais aprofundadas, vai estudar 

as questões da própria formação, a preparação dos professores que vão 

atuar com as crianças, essas coisas assim, então essa formação 

(I) 3.1.2. O Coordenador B relatou ter 

mudado sua concepção sobre a formação 

do professor especialista de sua área, ao 

perceber a importância da formação 

pedagógica dele quando acabar por 

exercer uma função mais pedagógica na 

escola, como a de diretor, vice-diretor ou 

coordenador pedagógico, funções essas 

importantíssimas. Ainda, percebeu que 

enquanto exercer sua função docente, o 

professor de sua área participa pouco das 

decisões pedagógicas relativas ao projeto 

pedagógico, não convive muito com os 

demais professores. Acredita, também, 

que o profissional da sua área não tem o 

hábito de refletir de maneira mais 

aprofundada sobre as questões próprias 

da formação de professores, como atuar 

com crianças, que são aspectos 

importantes para sua formação.  

(I) 2.2.3. O Coordenador B, afirmou 

acreditar que as mudanças ocorridas no 

processo formativo das Licenciaturas, 

decorrentes do processo estudado, 

favoreceriam sua formação para atuar 

mais ativamente nas discussões 

pedagógicas na escola. Com isso, apontou 

para a questão de o processo formativo 

alicerçado na proposta anterior não 

possibilitava uma formação pedagógica 

adequada, mas sim insuficiente para 
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realmente é importante. compreender a dimensão pedagógica do 

trabalho docente e do gestor educacional. 

(II) 2.1.9. O Coordenador B tomou 

consciência no decorrer do processo 

estudado de que sua preparação 

pedagógica era insuficiente para lidar com 

um trabalho mais especializado e mais 

pedagógico da gestão de curso. 

E – Ainda em decorrência desse processo de mudança, você alterou a 

sua forma de promover mudança curricular no âmbito do seu curso, 

mudou alguma coisa na sua forma de atuar na coordenação, dentro do 

curso para promover mudanças curriculares? 

P – (I) Aqui, em especial nesta instituição, eu senti que nessa nova matriz 

que aplicamos, eu tive um retrocesso. 

E – Em qual? 

P – (I) Nessa nova, não no processo. Isso tem que assumir, até por 

orientação. Eu senti que o que eu aprendi, nossa! Que salto! (II) A minha 

matriz, hoje 2011 é igual à de 2004 – para eu poder ter alunos, porque eu 

já vinha de uma janela, que não foi autorizada abertura de turmas e 

aquelas coisas, se eu não tivesse uma ação mais de marketing ou de 

alguma coisa eu ia passar mais um semestre sem ter alunos, nenhuma 

turma inscrita. Então temos que abrir mão ou das questões pedagógicas 

em prol de se ter a parte, mesmo, administrativa, ou ter a turma. Hoje, por 

mais que eu acredite que a formação, a estrutura toda do processo 

anterior é a melhor, eu tive que voltar atrás em prol de ter alunos. 

 

(I) 3.1.2. Ao ser questionado diretamente 

sobre sua mudança de concepção sobre a 

formação do professor especialista de sua 

área, ele reafirmou que a proposta criada 

no processo estudado apresentava uma 

melhor qualidade formativa do que a 

anterior e a posterior ao processo, essa 

última implementada em 2011. 

(II) 4.1.1./4.1.2. Ao comparar o processo 

estudado com um posterior, ressaltou que 

o anterior apresentava como vantagem 

uma melhor qualidade formativa, mas o 

segundo possibilitou a abertura de turmas 

em seu curso, uma vez que pela proposta 

formativa implantada em 2009 não se teve 

autorizada a abertura de turmas. Percebe 

essa estratégia como um retrocesso na 

qualidade do processo formativo, mas uma 

ação administrativa Isso se deveu, 

provavelmente, porque as turmas da 

Licenciatura e do Bacharelado tinham 

início em semestres diferentes, porque, 

para possibilitar a garantia de oferecer uma 

formação pedagógica consistente desde o 

início do processo de licenciamento do 

aluno, as matrizes das duas habilitações 

passavam a prever compartilhamento de 

disciplinas a partir do segundo semestre da 

Licenciatura com o primeiro do 

Bacharelado. Com isso, deduz-se que a 

competitividade do mercado educacional 

faz que com algumas decisões 

pedagógicas sejam atravessadas e 

influenciadas negativamente por questões 

estratégicas de marketing ou econômicas. 

E – Eu digo em relação à forma de você fazer mudança curricular, como 

você fazia antes deste processo e se depois mudou alguma coisa? 

P – (I) Hoje eu vejo as diretrizes oficiais. Estou muito mais atento às 

mudanças mesmo de diretrizes, o que eles estão pedindo. Tento 

acompanhar a agilidade do que esta acontecendo nos órgãos 

competentes para eu poder elaborar melhor as ações no curso. Eu tenho 

essa preocupação, eu não tenho a autonomia de mudança, mas disso 

hoje eu tenho consciência da diferença. 

(I) 3.2.1. Em sua atuação como 

coordenador de curso e de gerir processos 

de mudança, o Coordenador B disse que, 

após participar do processo estudado, 

passou a ficar mais atento às diretrizes 

oficiais e às mudanças destas. Embora 

não tenha autonomia de realizar 

mudanças, tenta dar agilidade ao processo 

de adequação da proposta formativa do 

curso às demandas oficiais.  

E – E no trabalho junto com seus professores, mudou alguma coisa? A 

forma de trabalhar ou você já trabalhava da mesma maneira? 

P – (I) Eles têm a mesma dificuldade que eu, todos nós viemos de uma 

formação mais biológica do que pedagógica e eles também são 

professores da Licenciatura, então eu sinto grande dificuldade, mas 

também não sinto muita boa vontade deles de ter essa formação. (I) e (II) 

Tive alguns professores que fizeram um curso que foi oferecido de pós-

graduação aqui e tal, mas, no grupo geral, isso não é nem 10% do meu 

(I) 3.1. O Coordenador B declarou que os 

professores da sua área de atuação 

profissional têm, inclusive ele mesmo, uma 

formação com maior ênfase no 

conhecimento específico do que no 

pedagógico. Ainda, disse acreditar que 

eles têm pouco interesse em melhorar 

suas formações pedagógicas e, a título de 
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corpo docente, apenas eles se interessaram em fazer essa 

complementação de uma área que não têm o domínio. Eles são meio 

devagar. 

exemplo, faz menção ao curso oferecido 

pela IES para melhorar a formação 

pedagógica dos professores em nível de 

pós-graduação.  

(II) 2.1.1. O Coordenador B fez menção à 

oferta de um curso de pós-graduação com 

foco em formação pedagógica, que 

contribuiu para a complementação da 

formação dos professores com ausência 

de domínio sobre a temática. Ao se 

considerar a análise documental, esse 

curso seria o de especialização em 

Docência no Ensino Superior, haja vista 

que a outra edição desse curso foi 

oferecida há mais de 10 (dez) anos. 

E – Aquilo que você falou ter mudado em sua concepção, o que você 

acha que ajudou nessa mudança, pensando no processo? 

P – (I) Eu não sei, eu sempre tenho uma visão de que melhora sempre. 

Eu acho que a informação, o conhecimento que veio, foi importante 

porque, por exemplo, hoje eu tenho uma comparação, em todos os 

processos pelos quais a gente passar agora eu falo assim “eu tenho esse 

referencial, esse e aquele”. (I) e (II) Hoje eu consigo ter uma analise mais 

crítica do que poderia ser melhor ou não, aquele conhecimento eu acho 

que foi importantíssimo, a própria organização, a sistematização do 

processo. Eu sou muito mais adepto àquele modo como foi feito do que 

nessa nova mudança. Eu nunca tinha participado, para mim um processo 

desses era um bicho de sete cabeças, mas agora ficaram somente seis 

(risos). 

(I) 2.1.1. O processo de mudança 

estudado, pela fala do Coordenador B, 

possibilitou a ele ter acesso a informações, 

a construir conhecimentos e a obter um 

referencial a ser utilizado como elemento 

de comparação em outros processos de 

mudança curricular. 

(I) 2.1.9./3.4. Ao ser questionado sobre o 

que teria o feito mudar suas concepções, o 

Coordenador B apontou as informações 

obtidas, os conhecimentos construídos e a 

obtenção de um referencial sobre processo 

de mudança curricular como fatores. Com 

isso, têm-se também indicações de o 

processo estudado ter agregado valor à 

formação do pesquisado. 

(II) 2.1.2. O Coordenador B apresentou 

alguns possíveis indicativos sobre como se 

deu a gestão do processo estudado, 

avaliando-o como sendo melhor do que 

outro vivenciado posteriormente na IES, ao 

dizer que: “Hoje eu consigo ter uma analise 

mais crítica do que poderia ser melhor ou 

não, aquele conhecimento eu acho que foi 

importantíssimo, a própria organização, a 

sistematização do processo. Eu sou muito 

mais adepto àquele modo como foi feito do 

que nessa nova mudança”. 

(I) 2.1.9./3.2. O Coordenador B, ao relatar 

como foi gerido o processo estudado, 

indicou ter passado a ver esse tipo de 

processo de maneira menos complicada. 

Isso foi identificado na seguinte fala: “Eu 

nunca tinha participado, para mim um 

processo desses era um bicho de sete 

cabeças, mas agora ficaram somente seis 

(risos)”. 

E – Embora você já tenha falado alguma coisa, eu vou voltar ao foco para 

ver se a gente consegue aprofundar um pouco mais, às vezes a questão 

volta um pouquinho, mas é tentando explorar um pouco mais 

profundamente. Como você vê as diretrizes que foram estabelecidas 

naquele processo? Porque, de certa forma, elas foram construídas no 

grupo e pelo grupo, com todas as dificuldades, com todos os embates e 

etc., mas foi uma construção coletiva, certo?  

P – Sim. 

(I) 2.2.3. O Coordenador B disse que as 

DIFPIPE ficaram muito bem definidas, 

mesmo o processo percorrido para defini-

las tendo sido marcado por embates entre 

os membros do Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas Ampliado.  

(II) 2.1.1. Assim como foi apurado na 
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E – Como vê as diretrizes que foram produzidas no final, ou seja, o 

resultado desse processo, qual é a sua percepção sobre ele? 

P – (I) É lógico que a gente tem que sempre aprimorar, mas elas ficaram 

muito bem definidas, (II) depois de um longo embate, porque foi um 

embate mesmo do grupo essa construção, só faltava a luva, mas aí o 

grupo que participou se rendeu às diretrizes, beleza. Aí o processo 

depois foi mais prejudicado na hora em que entraram os docentes, (I) 

mas as diretrizes mesmo eu achei que ficaram bem trabalhadas. (II) Eles 

aceitaram, a gente aceitou vai... Todo início de mudança é muito difícil, 

mas depois, (III) até um projeto que entrou agora, por exemplo, mudando 

o foco para a matriz da saúde, que é um referencial mais presente que eu 

tenho, eu acho que é fruto daquela construção coletiva, daquelas 

diretrizes que foram trabalhadas, do conhecimento, do aprendizado 

daquele processo, eles conseguiram construir um projeto que foi 

aprovado no Ministério da Saúde e isso é de âmbito nacional, uma coisa 

importante. Então, vê-los sentados numa sala de aula, 10, 12 horas 

discutindo, conversando, escrevendo, produzindo, (III) e (IV) eu acho que 

é fruto do aprendizado dessas diretrizes da sistematização do processo, 

da democratização das informações, essas diretrizes ai... Que pena que 

elas não continuaram, mas paciência. 

análise documental, o Coordenador B 

definiu as atividades do processo de 

mudança estudado como sendo marcado 

por embates no decorrer das atividades de 

construção coletiva, o que na análise 

documental e nas bases teóricas do 

processo foi definido como resistência à 

mudança. Contudo, pelo explicitado na 

entrevista, após as discussões e a análise 

sistemática dos documentos oficiais, os 

membros do Grupo chegaram ao consenso 

sobre a necessidade e a adequação das 

diretrizes às demandas oficiais. O 

entrevistado apontou, ainda, que o mesmo 

embate ocorreu quando os docentes 

passaram a realizar as atividades de 

construção coletiva, que pela análise 

documental, ocorreu na 11ª (décima 

primeira) etapa descrita sobre o processo 

estudado. 

(III) 2.1.2.1. Ao tratar do resultado do 

processo de mudança estudado, o 

Coordenador B  fez uso das experiências 

vivenciadas no processo correlato 

desenvolvido no âmbito dos cursos da área 

da saúde, também parte integrante do 

processo de mudança curricular de 

abrangência institucional iniciado em 2007 

para exemplificar que os resultados foram 

para além das DIFPIPE. Segundo o 

entrevistado, foram geradas novas 

dinâmicas de trabalho entre os gestores 

dos cursos de graduação, que permitiram a 

construção de projetos de repercussão 

extramuros, com implantação em âmbito 

nacional. 

(IV) 2.1.1. O processo estudado foi descrito 

pelo Coordenador B como tendo sido 

sistematizado e tendo possibilitado a 

democratização de informações. 

(III) 4.2. O Coordenador B manifestou pela 

primeira vez o sentimento de pesar, nesse 

momento pela descontinuidade da forma 

de gestão adotada no processo de 

mudança curricular de abrangência 

institucional, também empregada no 

processo estudado. A partir daí, pode-se 

inferir que a gestão realizada gerou no 

entrevistado o sentimento de 

pertencimento, de que existia um grupo 

efetivamente constituído e atuante. 

E – A lógica formativa que elas expressavam, aquelas diretrizes traziam 

uma lógica formativa, você conseguiria explicar essa lógica formativa?  

P – (I) Não sei explicar. Como a minha participação foi muito pequena e 

logo eu já fui tirada, quando eu cheguei logo saí, então nós já fomos 

direcionados pra outro processo, outro sistema. Realmente eu não sei te 

explicar essa lógica. 

E – Pensando naquilo que agente sente mesmo, de sensações, como é 

que você se sente diante daquela proposta? Enfim, como é que você se 

sente? 

P – (II) A sensação?... Daquela proposta, sim, foi uma sensação de 

(I) 2.2.2. O Coordenador B não soube 

explicar a lógica formativa instituída pelas 

DIFPIPE quando perguntado a ele se 

saberia explicá-la, alegando não ter 

participado muito na definição delas e por 

logo terem sido direcionados para a outro 

processo de mudança curricular, com outro 

forma de gestão. 

(II) 2.2.4./4.2. Quando perguntado sobre o 

que sentia em relação à proposta formativa 

vinculada às DIFPIPE, mesmo acreditando 
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perda. 

E – Hoje? 

P – Hoje. 

E – Não a implementação dela? 

P – Não. (III) A implementação dela era um desafio, porque era uma 

coisa igual à minha área, [o entrevistado apontou características da 

atuação na sua área profissional não acadêmica na direção de se obter 

excelentes resultados em contextos altamente competitivos]. Eu percebia 

que aquele processo, naquela época, era [na busca de excelentes 

resultados] mesmo e hoje nós estamos [numa subcategoria com muito 

menor aproveitamento]. Então a sensação é de perda, assim “porque que 

não continuou? Deveria ter continuado.” A gente chegou no alto 

rendimento e caímos de produção de novo, essa sensação de “olha, 

aquilo serviria como referencial nacional”, uma coisa muito... é uma 

contribuição mesmo ao processo nacional como um todo, não aqui eu 

acho que isso poderia expandir. 

E – Uma sensação que ela te inspirou foi desafio. Mais algum? Bem-

estar, mal-estar? 

P – (II) Não, eu não tenho esse sentimento de mal-estar, o mal-estar era 

para comigo mesmo, de ficar em muitas reuniões “boiando” e “o que é 

que eles estão falando”. 

E – Não com a diretriz? 

P – (II) Não com a diretriz. Foi uma coisa pessoal mesmo, então não tinha 

isso. 

ter participado pouco da definição das 

DIFPIPE no processo estudado, o 

Coordenador B manifestou pela segunda 

vez o sentimento de pesar, dessa vez por 

ter visto as diretrizes definidas serem 

descartadas, considerando esse descarte 

um retrocesso. 

(II) 2.2. O Coordenador B reafirmou, já na 

segunda metade da entrevista, não ter se 

sentido mal no decorrer das atividades de 

construção coletiva pela forma como foram 

realizadas, mas pelo fato de não dominar o 

tema como gostaria. 

(III) 2.2.3./2.2.4. Ao tratar de como sentia 

em relação à proposta formativa vinculada 

às DIFPIPE, o Coordenador B acabou por 

trazer uma metáfora que expressa sua 

percepção sobre o processo estudado 

como na busca pela excelência no 

processo formativo dos graduandos. Ainda, 

apontou a proposta resultante do processo 

estudado como passível de servir como 

referência nacional, podendo ser 

expandido para além da IES. Com isso, 

tem-se outro momento em que a proposta 

formulada é bem avaliada pelo 

entrevistado. 

(III) 4.1. Quando comparou os dois 

processos, o Coordenador B definiu o 

processo estudado como sendo de alto 

desempenho e o outro destacado por ele 

como sendo de uma categoria mais 

inferior. 

E – O que deveria ser diferente nas diretrizes que foram estabelecidas 

nesse processo? 

P – (I) Eu não sei te falar, porque é como eu te disse, como eu nunca 

participei de um... eu não sei, pra mim era uma coisa tão nova que, para 

mim, estava perfeito, não posso dizer que poderia mudar alguma coisa 

porque... 

E – Faltam elementos para poder analisar? 

P – (I) É, alguma coisa para poder comparar. Se eu tivesse como 

comparar, eu poderia dizer: “Olha, se colocar esta pasta amarela com a 

verde ou a vermelha que é de outro processo”. Isso poderia contribuir, 

mas eu só tive pequena participação nesse, então eu não consigo nem te 

responder.  

E – Tudo bem. 

(I) 2.1.8. O Coordenador B disse não ter 

sugestões sobre como poderia ser 

diferente no processo estudado, 

basicamente porque nunca havia 

participado de algo dessa natureza, 

portanto não tinha elementos de 

comparação e acreditava estar “perfeito”. 

E – Como você tem conduzido os projetos de mudanças no âmbito do 

curso que você coordena, exercendo a função de coordenador de curso? 

Como é que você tem realizado atualmente esses processos? 

P – (I) A gente tem que fazer reunião docente, tem que explicar, tem que 

trazer as atualidades, tem que chamar, no caso desses professores, que 

são especialistas mesmo, da Secretaria da Educação: “Bom, o que está 

acontecendo, vamos conversar, vamos tentar administrar da melhor 

forma possível”, para trazermos subsídios até para o aluno mesmo, ele 

que vai entrar no mercado de trabalho. Só as reuniões de docentes que 

acontecem, ou quando tem uma orientação de reitoria, vice-reitoria 

acadêmica, que temos de passar alguma coisa para eles. 

(I) 3.2.1. O Coordenador B descreveu uma 

prática, como coordenador de curso diante 

de processos de mudança curricular no 

curso coordenado, com características 

similares ao que vivenciou no processo 

estudado. Como características similares 

têm-se, por exemplo, as discussões 

realizadas em grupo sobre as novas 

demandas a serem atendidas e a busca 

contínua pela atualização das propostas 

formativas do curso. Em momento algum 

foi feita qualquer menção do que o inspirou 
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E – Então é na discussão com o grupo, é isso? 

P – (I) Se não é sempre na discussão com o grupo, mas é uma coisa que 

trazemos como situações que o próprio curso apresenta. Então vai, tem 

uma orientação da Secretaria da Educação, como eles participam desse 

processo, eles trazem para uma discussão para a gente. Isso é o que de 

mais novo está acontecendo, então vamos melhorar, vamos trabalhar, 

vamos acrescentar. É a comunicação o tempo inteiro com o professor 

para tentar trazer o que há de mais atual possível. 

a adotar essa prática. As grandes 

diferenças identificadas estiveram, talvez, 

na amplitude das mudanças e nas 

demandas desencadeadoras dos 

processos desencadeados por iniciativa do 

próprio colegiado do curso. 

E – Como é que você entende a formação do professor especialista hoje? 

P – (I) Ruim! Para não falar péssima. Eu acho que não existe, na minha 

área não existe. 

E – E o que faltaria pra que isso acontecesse? 

P – (I) Eu acho que isso tem todo um processo por trás também, já não 

tem mais o interesse, [trecho suprimido que identificava a área, mas sem 

relevância para se entender a fala do entrevistado], eles não têm esse 

interesse, em entrar pra se tornar um professor de escola. Esse curso 

passa por essa dificuldade, eles não tem essa motivação para ser um 

professor de escola. Antigamente, havia essas duas habilitações, hoje 

não existem mais, então hoje tem a Licenciatura e tem o bacharelado 

separado, então eles não vão por livre e espontânea vontade para a 

Licenciatura e também não tem estímulo para essa formação. Então 

quando eles vão mesmo para escola, eles não estão preparados para 

isso, eles vão com a cabeça de um professor de [lócus de atuação 

profissional não escolar suprimido] e não tem essa formação pedagógica. 

E – Você acabou sinalizando que o professor especialista tem que ter 

uma formação pedagógica, mais uma formação de especialista da área. 

E hoje o que acontece é que eles focam na questão de especialidade de 

área e não a pedagógica? E que você acha que então deveria ter os dois, 

é isso? 

P – (I) Deveria ter. Mas eles deveriam ter mais a formação pedagógica. 

Tem professor formado na Licenciatura e que vai dar um [atividade 

própria da área suprimida] na escola, onde o foco não é esse, mas ele só 

teve isso na faculdade, ele não consegue distinguir os grupos de trabalho 

ou qual vai ser a prática pedagógica dele, e ele vai lá dar um [atividade 

própria da área suprimida], ele não quer fazer nada. Ele não vai parar 

para pensar, ele trabalha com um grupo, ele vai trabalhar do jeito no 

outro e no outro, e ele não tem essa preparação. Do jeito que ele sai, ele 

vai trabalhando. 

(I) 3.1.1./3.1.2./7. O Coordenador B, 

quando questionado sobre como entende a 

formação do professor especialista, 

acabou por denunciar uma realidade 

formativa pouco animadora, principalmente 

em sua área de conhecimento específico, 

na qual acredita não existir a efetiva 

“formação de professores”. Habitualmente, 

os profissionais de sua área se preparam 

para atuar fora da escola, por isso, ao 

iniciarem a carreira docente na escola, 

chegam desprovidos da formação 

pedagógica, com uma forma de pensar 

não compatível com esse ambiente 

profissional. 

(I) 3.1.1. O entrevistado explicitou acreditar 

que o profissional licenciado de sua área 

deveria ter boa formação específica e 

pedagógica, devendo a última ser mais 

intensificada. Isso seria necessário porque 

mesmo os licenciados em sua área de 

conhecimento são, geralmente, preparados 

para atuar como bacharel e desenvolver 

suas atividades laborais pedagógicas com 

esse mesmo enfoque.  

E – Você percebeu alguma mudança na sua atuação na coordenadoria 

de curso após a participação nesse processo?  

P – (I) Sim, eu percebo, e percebo até por conta de entender da 

necessidade da minha preparação mesmo para isso. 

E – E na prática efetiva, quando você atua junto aos professores etc., 

mudou alguma coisa?  

P – (I) Muda. Muda porque assim, a gente vai alertando ”Olha gente 

vamos dar uma horinha para fazer aqui, vamos trabalhar ali porque o 

aluno precisa saber que uma coisa é diferente da outra”, porque isso até 

é difícil para eles. 

E – Então o que você está me dizendo é que mudou a sua forma de 

orientar os professores de como perceber a diferença entre essas áreas? 

P – (I) Sim. Para eles deixarem muito claro nas aulas, 

independentemente deles estarem estudando juntos e das áreas serem 

diferentes. 

(I) 3.3. Como mudança em sua atuação 

como coordenador de curso, o entrevistado 

destacou a preocupação em repensar a 

diferenciação das ações formativas e em 

orientar de seus professores sobre isso, 

mesmo que algumas atividades formativas 

sejam compartilhadas entre os 

licenciandos e os bacharelandos. Isso teria 

ocorrido ao se deparar com sua própria 

necessidade em se preparar para entender 

a formação de professor de sua área de 

conhecimento. 

E – E o que teria gerado essa mudança?   
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P – [A resposta foi suprimida por identificar diretamente a área de 

formação em todas as afirmações feita, na medida em que descrevia qual 

é a complexidade de formar profissionais em sua área]. 

E – Você já disse que participou de outro processo de mudança curricular 

recentemente aqui na própria instituição. Além desse, você participou de 

algum outro processo de mudança curricular ou foram somente esses 

dois? 

P – Só foram esses dois. 

(I) 4. O Coordenador B afirmou ter 

participado de somente dois processos de 

mudança curricular: o processo 

pesquisado e outro ocorrido 

posteriormente. 

E – Quais diferenças você destacaria em relação a vantagens e 

desvantagens, comparando os dois processos? 

P – (I) Vantagem eu não senti nenhuma. 

E – Para o novo processo? 

P – É. 

E – Então qual é a vantagem de um em relação ao outro? 

P – (I) A única vantagem que eu falaria é, se eu fosse uma pessoa 

egoísta, “é bom porque agora não existe mais a área da Licenciatura e da 

saúde. Estamos sozinhos de novo, estamos livres e não temos que 

compartilhar com mais ninguém”. Então isso seria vantagem porque eu 

posso construir o processo só para mim e não tenho que discutir com 

ninguém, não tenho que abrir mão com ninguém. Mas isso para mim não 

é uma vantagem, mas sim uma desvantagem, (I) e (II) eu continuei 

perdendo espaço de meu próprio curso na matriz nova, nesse processo 

novo por conta de disciplinas institucionais que foram criadas e isso 

requer ai quase 400 horas a menos da minha própria área que eu não 

posso utilizar. Então assim, são 400 horas a menos da minha matriz que 

eu tive que tirar de disciplinas específicas do meu curso para poder 

trabalhar com essas disciplinas institucionalizadas. 

E – Que características você acha que diferenciariam essas dois 

processos?  

P – (II) e (III) No processo antigo, por exemplo, as diretrizes e a 

construção da matriz levavam em consideração o que os documentos 

oficiais demandavam. Na matriz nova, essas disciplinas institucionais não 

levam em consideração nada, elas simplesmente são temas gerais que 

podem, por exemplo, servir para a universidade inteira, todos os cursos 

poderem cursar essa única disciplina. (II) Então, não que eu descarte que 

empreendedorismo não seja importante, ele é importante, mas ele não 

substitui uma disciplina que seria dos documentos oficiais que fazem 

parte da área da Licenciatura. Empreendedorismo é uma disciplina 

institucional de 80 horas, quer dizer, são 80 horas que educação física, 

farmácia, direito, pedagogia, todo mundo vai fazer a mesma disciplina. É 

importante? Pode até ser atual, mas não faz parte dos documentos 

oficiais, diretrizes da constituição daquela área, da formação daquele 

profissional. 

E – No processo anterior, isso era contemplado? 

P – (II) Sim. Você tinha disciplina que você trabalharia com outros cursos 

de Licenciatura. Nessas disciplinas institucionais de agora, que serviriam 

pra unir os grupos, na realidade foi mais para tentar minimizar custos, 

porque você vai ter 500, 600 alunos para um professor e vai ser 

totalmente on-line e tal. Então eu não senti “firmeza” na importância 

dessa disciplina estar disponibilizada do jeito que ela está. 

E – O que você anunciou, de certa maneira, é que a forma que as 

disciplinas eram compostas antes para atender as áreas, inclusive 

favorecia unir os alunos de diversas áreas de formação de professores? 

P – (II) Sim, porque todo mundo tinha o mesmo objetivo. Então era 

formação de professores, todas as disciplinas pedagógicas, certo, tem 5 

(I) 4.1.1. O Coordenador B declarou não 

ter percebido vantagem alguma no novo 

processo vivenciado na IES, em relação ao 

processo estudado nessa pesquisa. 

(I) 4.1.1. O Coordenador B, ao comparar 

os dois processos que vivenciou na IES, 

acabou por dizer que uma vantagem que 

poderia ser gerada pelo outro processo 

estaria vinculada à possibilidade de decidir 

a proposta formativa dos cursos que 

coordena sem ter de compartilhar as 

decisões com outros coordenadores de 

curso e sem ter de abrir mão de algo em 

favor dos demais cursos. Contudo, o 

entrevistado não entendeu isso como uma 

vantagem, até porque continuou a perder 

carga horária de formação específica para 

acolher as disciplinas institucionais comuns 

a todos os cursos. 

(II) 4.1.5. No novo processo destacado 

pelo entrevistado foram criadas disciplinas 

institucionais para serem incorporadas nas 

matrizes curriculares de todos os cursos da 

IES. Essas disciplinas poderiam ser 

associadas àquelas criadas no processo 

de mudança curricular estudado, conforme 

descrito com base na análise documental, 

se não fosse a falta de aderência das 

disciplinas institucionais criadas pelo novo 

processo de mudança ao contexto 

formativo do curso, por mais atuais que 

sejam as temática elegidas, e por elas 

terem implantação obrigatória em todos os 

cursos da IES. Dada a falta de aderência 

dessas disciplinas ao curso coordenado, o 

Coordenador B afirmou ter o sentimento de 

perda de carga horária por ter de alocar 

400 horas relativas às disciplinas 

institucionais nas matrizes curriculares dos 

cursos que coordena. Ainda, o entrevistado 

questionou as condições de implantação 

dessas disciplinas, ao dizer que: “Nessas 

disciplinas institucionais de agora, que 

serviriam pra unir os grupos, na realidade 

foi mais para tentar minimizar custos, 

porque você vai ter 500, 600 alunos para 

um professor e vai ser totalmente on-line e 

tal. Então eu não senti ‘firmeza’ na 

importância dessa disciplina estar 

disponibilizada do jeito que ela está”; e 

disse acreditar que essa implantação teve 

foco na minimização dos custos. 

(II) 4.1.5. Ao comparar os processos 
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cursos da Licenciatura, se tivesse 40 alunos então são 200 alunos que 

vão estudar essa mesma disciplina, mas todos eles têm em comum a 

formação para ser professor, um vai ser de português, outro de 

matemática, outro de educação física e assim por diante, mas todos 

professores. Hoje, na matriz atual, com as disciplinas institucionais, eu 

não tenho ligação com formação nenhuma. Por exemplo, essa disciplina 

empreendedorismo, eu posso achar no site do SEBRAE. Eu não vejo a 

ligação com a área da Licenciatura, mas eu vou ter. Senti que isso foi 

retirado de uma carga horária que poderia ser trabalhado outro conteúdo 

mais direcionado à formação, em prol de uma economia, sei lá, para não 

pagar professores ou da estrutura que eu acho que foi meio equivocada. 

E – Você percebe mais alguma perda ou ganho comparando os dois 

processos? Além da questão da disciplina, enfim. 

P – (II) Só esse retrocesso mesmo, de que perdeu qualidade. 

vivenciados, o Coordenador B afirmou ter 

ocorrido retrocesso e perda de qualidade 

com a realização das novas mudanças 

curriculares. 

(III) 4.1.3. Ao comparar os dois processos 

vivenciados, o Coordenador B disse que o 

processo estudado levou em consideração 

os documentos oficiais na definição das 

DIFPIPE, dentro dessas as disciplinas do 

NDCL e as demais obrigatórias, e na 

construção das matrizes curriculares, 

enquanto no novo processo não teria 

considerado as demandas oficiais. 

 

E – Comparando os dois processos, quais diferenças que você percebe 

no encaminhamento do processo e a forma como a gestão desse 

processo foi feita? Houve construção em algum, houve imposição, como 

é que isso aconteceu?  

P – (I) Imposição, é uma imposição natural. O alto escalão decidiu que 

vamos, então vamos mudar e... 

E – E isso aconteceu nos dois processos? Ou não? 

P – (I) Foi. Na realidade aconteceu nos dois processos, mas o sentimento 

é diferente nos dois processos também. 

E – Por quê? 

P – (II) Porque no primeiro processo você percebe que a construção veio 

numa tentativa de uma mudança ou de gerar qualidade, minimizar custos, 

ser uma coisa mais integrada. Esse processo, o de agora, a sensação 

que ficou foi assim “não vamos dar crédito ao que existe, vamos contratar 

outro, uma outra consultoria para poder mudar porque agora o processo 

sou eu, o foco é outra coisa. Vamos atender porque é uma linha que está 

se seguindo agora que tem que ter tantas aulas presenciais, tantas on-

line, no máximo 3 dias o aluno tem que estar aqui, no máximo 4, e 

aquelas coisas todas”. Assim, senti que não foi uma mudança com o 

objetivo de qualidade, a sensação que se tem é de que “vamos mudar 

para não dar crédito ao que tinha antes e vamos mudar para mostrar 

como somos melhores”. Foi uma mudança muito brusca. Até que nas 

primeiras reuniões que tivemos com o reitor, um diretor questionou e 

disse assim “bom, então você quer dizer que nós vamos começar de 

novo? E esse processo agora vai até a hora que você sair? Se entrar 

outro nós vamos começar um outro processo?“. Quem garante que nós 

vamos ter continuidade? Então foi uma coisa assim, ninguém parou para 

pensar na continuidade e pensar o que foi bom e que foi ruim e dar ou 

não continuidade, a preocupação é mudar a “marca” e colocar o seu 

nome naquele processo para dizer que ficou melhor. 

(I) 2.1.1./2.1.2. Os dois processos 

comparados foram caracterizados pelo 

Coordenador B como tendo sido 

desencadeados por vontade da Alta 

Gestão da IES, marcado por uma ato de 

imposição, entendido como natural pelo 

entrevistado. Contudo, logo após 

caracterizá-los como processos impostos 

pela Alta Gestão, acrescentou que os dois 

causaram sentimentos diferentes. 

(II) 2.1.1./4.1.3. O Coordenador B entende 

que o processo estudado foi caracterizado 

com uma construção na busca de 

promover mudanças, integrando a geração 

de qualidade e minimização de custos. Já 

o novo processo teria como uma das 

bases a implantação do ensino online na 

direção de diminuir a quantidade de dias 

em que o aluno viria à IES para participar 

de aulas presenciais. Acrescentou que, no 

novo processo apontado, desconsiderou-

se o que havia sido realizado no decorrer 

do processo estudado e os resultados dele 

obtidos, mesmo naquilo que haveria de 

bom. Descreveu o novo contexto 

caracterizado como se fosse uma tentativa 

de desqualificá-lo e tentar mostrar uma 

superioridade na qualidade de gestão, 

promovendo a instauração de uma política 

de gestão e não para o aprimoramento da 

qualidade da vida da acadêmica na 

instituição. 

E – Você tinha comentado que a forma organizada de encaminhar o 

processo com prazo, enfim, como foi organizado o processo do qual 

falamos no começo da entrevista, que você achou que favoreceu o 

processo de mudança. Comparando com o segundo processo, o que 

dessa característica de organização, o que continuou ou que deixou de 

ter, melhorou ou favoreceu?  Isso pensando na organização, na gestão 

do processo. 

P – (I) Vieram as matrizes, os formulários em Excel para a gente 

preencher com as suas fórmulas, com as suas coisas que vai calculando 

lá e aquelas coisas todas, mas é o que eu falei, é só “complete”, mas 

ficou sem estruturação, chega uma coisa para você dizendo “a partir de 

hoje vai mudar e eu te entrego um formulário para você preencher, você 

me entrega amanhã“. Mas e aí? Então ficou tudo muito largado, a gente 

(I) 4.1.3. No novo processo destacado pelo 

Coordenador B teria sido marcado, 

segundo sua percepção, por:  ausência de 

informações claras e de esclarecimentos 

quando foi iniciado o processo; falta do 

devido acompanhamento das tarefas, 

prazos adequados para a realização das 

tarefas; tarefas realizadas individualmente 

pelos coordenadores de curso, dificuldade 

de se obter resultados no decorrer das 

atividades realizadas; dúvidas que 

persistiram mesmo após a implantação das 

mudanças definidas; falta de diálogo para 

se criar proposta e referenciais formativos; 
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escrevia, mandava, tinha reuniões individuais com a consultoria que 

estava envolvida nesse processo, mas a sensação que se tinha era que 

não caminhava muito. Eu acho que até hoje muitas pessoas têm dúvidas, 

desde quando começou eu tive reunião agora em janeiro, fevereiro, foi 

até o começo de março quando eu entreguei a minha matriz agora deste 

processo atual e falei “Bom, finalizado”, então era uma coisa assim “Dê 

as suas sugestões de disciplina optativa” aí você manda e eles dizem 

“Mas esse não pode”, então, para que pediu? Têm algumas coisas assim, 

se não é para colocar o que pediu então mande para gente o pronto e 

acabou. 

E – E no processo anterior, houve possibilidade? 

P – Houve. 

E – Houve orientação, houve encaminhamento? 

P – (II) Houve encaminhamento, as coisas vinham sempre muito prontas, 

muito fundamentadas, você encaminha alguma coisa e sabia o porquê de 

estar encaminhando, (I) não é como você fazer uma sugestão e depois 

de 20 dias eles respondem dizendo que não está bom, daqui 30 dias 

você manda de novo outra sugesta. Quer dizer, você sugere dentro 

daquilo que você acha que é o que estão pedindo, mas depois muda, e 

eles dizem que “não é por ai que nós vamos mais”, então você tem que 

voltar. 

E – E no processo anterior? 

P – (II) No processo anterior tinha sempre uma ata ou o que ia ser 

discutido, então ia se fazendo construções por etapa, (I) agora não, foi 

tudo de uma vez. 

decisões não negociadas entre a gestão 

do processo e os coordenadores de curso; 

despachos da gestão do processo 

caracterizados por “aceito” ou “refaça a 

proposta” para atender metas numéricas; e 

muitas atividades realizadas ao mesmo 

tempo. 

(II) 2.1.1./4.1.3. O processo estudado foi 

caracterizado pelo Coordenador B com 

tendo sido marcado por: solicitações e 

encaminhamentos bem fundamentados por 

parte da gestão; atividades realizadas 

pelos coordenadores com conhecimento 

dos objetivos; indicações e sugestões dos 

coordenadores mais assertivas, devido a 

limites e possibilidades claramente 

anunciados no momento das orientações 

para a realização das tarefas; 

planejamento das atividades, havendo a 

existência de pautas estabelecidas e atas 

para registro das decisões; atividades de 

construção e tarefas a serem realizadas 

organizadas e escalonadas em etapas. 

E – Embora você já tenha falado alguma coisa, como você vê os 

resultados obtidos, desses dois processos? 

P – (I) Não conclui nenhum deles ainda, deste novo processo tinha a 

turma que começou agora neste primeiro semestre de 2012, e do 

processo anterior a turma mais avançada está no quarto semestre ainda, 

quarto do bacharelado e terceiro da Licenciatura. Muito recente. 

(I) 2.2. O Coordenador B reafirma, ao ser 

questionado sobre os resultados obtidos 

pelos dois processos de mudança 

curricular vivenciados, uma concepção de 

currículo que o coloca como tendo seu real 

valor nos efeitos que produz na formação 

do educando. 

E – E as diretrizes novas, como é que você as vê? Não enquanto 

processo formativo, mas enquanto proposta formativa. 

P – (I) Não sei se nós vamos alcançar os objetivos. 

E – Com as duas propostas, tanto uma quanto com a outra?  

P – (I) Não, com a proposta anterior eles vão estar muito mais 

embasados. Na proposta nova, eu achei muito pouco você ter cinco 

disciplinas que eles chamam de Prática de Ensino, uma por semestre, 

para poder abordar todas as questões de ensino. O resto, ou é optativa 

ou é institucional, as disciplinas que a gente tem que compartilhar que 

são as [disciplinas de formação específica compartilhadas entre as 

turmas de Licenciatura e de Bacharelado]. Então, sobrou uma disciplina 

por semestre para abordar todas... Você tem um título totalmente amplo 

pra abordar tudo que seriam 3 ou 4 da outra matriz. 

(I) 2.2.3./2.2.4./4.1.5. Ao comparar as 

propostas formativas resultantes dos dois 

processos vivenciados, o Coordenador B 

disse acreditar que a obtida no processo 

estudado oferece melhor formação 

pedagógica que a nova proposta resultante 

do novo processo, na medida em que 

acredita haver uma redução de 

componentes curriculares destinados a 

tratar das questões pedagógicas, devido à 

implantação de disciplinas optativas e de 

disciplinas institucionais. Ainda, expressou 

não acreditar que os objetivos formativos 

consigam ser alcançados com a nova 

matriz curricular implantada. 

E – Talvez seja uma pergunta óbvia que vou fazer, mas talvez venha 

alguma coisa nova. O que você acha que ocasionou essas diferenças de 

resultado? 

P – (I) Gestão mesmo, isso daí é vaidade de gestor, de superior mesmo. 

Eu acho que são as diferenças dos dois reitores, o anterior que tinha uma 

visão mais pedagógica e do atual que é um administrador de empresas. 

Então é assim, são dois caminhos completamente diferentes, a 

preocupação de um e a preocupação do outro. (II) Como o ensino em 

geral está mesmo em descrédito, nós estamos contribuindo um 

(I) 4.1. Segundo o Coordenador B, as 

diferenças entre os dois processos 

vivenciados na IES foram determinadas 

pelo perfil dos reitores que estavam na 

liderança da instituição quando os 

processos foram iniciados: um tinha uma 

visão mais pedagógica e o outro de 

administrador de empresa. Essas 

diferenças de perfil levaram a caminhos 

totalmente diferentes pelos quais os 
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pouquinho mais. processos foram desenvolvidos, tendo em 

vista que as preocupações de um eram 

diferentes das do outro. 

(II) 4.1.5./7. O Coordenador B declarou 

acreditar que a forma como a IES tratou o 

último processo de mudança curricular por 

ele vivenciado contribui para o descrédito 

que assola o ensino em geral. 

(II) 7. O Coordenador B disse acreditar que 

o ensino em geral está em descrédito. 

E – Indo na direção de finalizar a nossa conversa, como você descreveria 

a sua ligação com a educação hoje? 

P – (I) Ainda não é bom, até pela própria afinidade, a educação só aqui 

no ensino superior mesmo porque meu foco todo é [atuação no âmbito do 

conhecimento específico], a educação é mais uma necessidade não é 

uma paixão, não é o meu foco principal.  

(I) 6. O Coordenador B acredita que sua 

ligação com a educação só ocorre no 

Ensino Superior, mesmo assim, descrita 

como uma necessidade e não como sendo 

sua paixão. Isso se deve ao fato de o seu 

foco de atuação profissional fora da IES 

está vinculado à sua formação como 

bacharel, sendo esse seu foco principal. 

E – Da minha parte eu não tenho mais questões, eu queria saber se você 

quer dizer mais alguma coisa. 

P – Não, não tenho para acrescentar, eu acho que é o que eu falei no 

começo, (I) é vivendo e aprendendo, aprendo muito com a participação e 

as oportunidades que se apresentam. Hoje, por eu ter dois processos, eu 

estou um pouquinho mais confortável para ter essa análise crítica e falar 

o que para mim está melhor ou não e o que poderia contribuir ou não. A 

limitação que a gente fica aqui... não tem essa participação tão ampla, 

mas eu achei que foi interessante essa experiência que foi dada. 

E – As duas? 

P – As duas, a gente aprende também na alegria e na tristeza. 

E – E qual seria a alegria e qual seria a tristeza nesse caso? 

P – (I) Olha, a alegria seria o primeiro processo, é como eu te falei , (II) é 

muito engraçado porque essa instituição ela tem um problema muito sério 

de autoestima. Eu tenho amigos que são professores fora e eles falam 

assim “Você não tem noção de como os seus alunos são muito bem-

vistos no mercado de trabalho”, mas eles aqui se sentem os piores dos 

piores porque o bom é aquele que está na outra instituição, aquela que 

passa na TV, eles não têm esse referencial do quanto eles são bem 

orientados, que eles fazem a coisa direitinho, em comparação a outros, 

que amigos nosso recebem esse profissional e dizem “Nossa, aquele 

daquela faculdade, por Deus, e o de vocês vem certinho”. Então eles não 

têm esse referencial e ficamos um pouco cabisbaixos, aquela proposta 

poderia nos trazer para um cenário melhor. Agora nós voltamos a entrar 

num cenário comum, nós não temos mais diferencial, hoje nós somos 

mais uma no mercado. Tanto faz contratar um aluno daqui, de lá, de lá, 

que você tem a mesma formação, nenhuma. Principalmente na área da 

educação, isso é gritante, é muito difícil dizer isso, mas não conseguimos 

despontar para o mundo para mostrar que nós somos bons no que 

fazemos, porque não nos permitem. Então eu acho que isso seria o 

diferencial. 

(I) 2.1.9. Após vivenciar dois processos na 

IES, o Coordenador B disse estar mais 

confortável para realizar uma análise 

crítica e manifestar uma posição favorável 

ou não diante de propostas formativas, 

mesmo tendo achado que sua participação 

nos processos não foi tão ampla. Ainda, 

falou ter aprendido tanto na alegrai quanto 

na tristeza, sendo o processo estudado 

associado à alegria e o outro à tristeza. 

Apesar das características diferentes, os 

dois processos vivenciados pelo 

entrevistado contribuíram para a 

construção de seu referencial do que vem 

a ser uma boa proposta formativa. 

(II) 4.1.5. Ao falar sobre a baixa 

autoestima, como sendo um sério 

problema da presente na IES, o 

Coordenador B disse que a proposta 

formativa resultante do processo estudado 

tinha o potencial para levar a IES a um 

cenário melhor, enquanto a proposta 

posterior os levou para o que ele definiu 

como “cenário comum”. Isso teria ocorrido, 

segundo sua fala, porque: “[...]nós não 

temos mais diferencial, hoje nós somos 

mais uma no mercado. Tanto faz contratar 

um aluno daqui, de lá, de lá, que você tem 

a mesma formação, nenhuma. 

Principalmente na área da educação, isso 

é gritante, é muito difícil dizer isso, mas 

não conseguimos despontar para o mundo 

para mostrar que nós somos bons no que 

fazemos, porque não nos permitem. Então 

eu acho que isso seria o diferencial”.  

E – Ok. Eu agradeço a sua participação, a sua contribuição valiosa pra 

este estudo. 

P – Não tive tanta participação mesmo, essa coisa de você entrar no 

meio de um processo é meio complicado né!?!, Porque (I) outras 

preocupações fazem com que ou você não aproveite aquele momento ou 

você foque em outra situação, outra pressão e aí faz com que você não 

(I) 2.1.4. Outras preocupações ou 

ocupações institucionais, tais como a 

preparação do curso para receber 

comissões de avaliação externa, podem 

fazer com que o coordenador de curso não 

dê a devida atenção ou não consiga 

participar efetivamente das atividades de 
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aproveite tanto quanto deveria aproveitar. 

E – A sua contribuição com certeza foi valiosa. 

construção coletiva do grupo que esteja 

integrando, como foi o caso do 

Coordenador B. 
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Apêndice F  –  Análise da entrevista do Coordenador C 

QUADRO 15  ‒  Análise da entrevista realizada com o Coordenador de Curso C 

FALAS CATEGORIA(S) / IDEIA(S) 
REPRODUZIDA(S) 

Entrevistador – Para começar, eu queria saber como você se sentiu no 

processo de definições de diretrizes curriculares institucionais naquele 

momento quando, além de envolvimento na mudança curricular no curso, 

nós estávamos trabalhando com uma definição de diretrizes institucionais 

para formação de professores especialistas. Como é que você se sentiu 

nesse processo? 

Professor – (I) Inicialmente, eu me senti um pouco aleijado no processo, 

eu reagi no começo, lembrando na minha memória. Eu questionei a 

maneira como estava sendo feito, eu queria participar e eu reivindiquei 

espaço para que os diretores de curso pudessem intervir, trazer sua 

experiência para discutir o processo. Foi um processo que veio de cima 

para baixo, não foi um negócio que partiu da experiência, dos problemas 

do próprio curso. A percepção inicial foi essa, mas aí, com o tempo, eu 

mudei um pouco. (I) e (II) Fiquei incomodado porque eu tenho uma ideia 

de que o curso tem uma autonomia, tem uma experiência própria, 

particular a cada curso porque tem a sua comunidade de alunos e 

professores que têm experiências próprias, ele forma uma massa crítica, 

uma perspectiva própria, ele tem vida realmente, ele começa a produzir 

conhecimento a partir dos problemas que tem de enfrentar. Isso tem de 

estar ligado com as perspectivas gerais da universidade. Esse talvez 

tenha sido o grande problema que eu senti, porque faltava um pouco 

esse elo entre a experiência própria do curso, e os problemas, as 

perspectivas, as linhas gerais que a reitoria estava traçando e essas duas 

questões interferiram na percepção inicial que eu tava sentindo do 

processo. 

E – E essa sensação foi melhorando ou piorando? No decorrer do 

processo. 

P – (I) Melhorou um pouco porque abriu um espaço para a gente discutir, 

então deu para conversar, deu para discutir e etc. (III) Mas a partir disso 

aí eu também abri uma discussão dentro do curso, eu não quis também 

impor a discussão, até porque não tem a ver com os meus princípios, eu 

abri a discussão sobre o projeto pedagógico com os professores e com 

os alunos, Eu me lembro disso. A gente fez duas plenárias com os alunos 

e o problema que eu senti é que não tinha maturidade intelectual, 

experiência para os alunos discutirem, mas alguns alunos perceberam 

questões e discutiram e o curso debateu um problema, que não ia 

debater em outro momento. Eu aproveitei aquele momento de discussão 

para colocar algumas perspectivas que eu defendia para o curso 

[coordenado]. Uma das questões foi a formação do professor e do [título 

dado ao profissional da área], um debate infindável na área, se é só [título 

dado ao profissional da área] ou só professor, como combina isso... Isso 

apareceu porque implica em você organizar a matriz curricular, o curso, 

priorizar determinadas disciplinas ou não. Então isso apareceu como uma 

dinâmica produzida por esse processo, ante ao curso. 

E – Que acabou sendo decorrente desse processo? 

P – (III) É. E porque eu queria sentir respaldo no que eu estava falando, 

(I) acho que nesse sentido foi interessante. Agora, no encaminhamento 

(I) 2.1.1. O Coordenador C informou ter se 
sentido um pouco aleijado e incomodado 
no início do processo estudado, reagindo 

diante da forma como esse estava sendo 
encaminhado. Ainda, questionou o porquê 
de a participação dos coordenadores de 

curso estar sendo restringida e o processo 
ter vindo “de cima para baixo”. Também no 
início, acreditava que as diretrizes criadas 

não haviam partido da experiência e dos 
problemas do próprio curso. Contudo, 
disse que depois ele mudou um pouco sua 

percepção e justificou seu diante da forma 
de desenvolvimento do processo por 
acreditar que os problemas concretos dos 

cursos e as experiências de cada um deles 
não haviam sido considerados na 
formulação das DIFPIPE. 

(I) 2.1.1. Ao ser perguntado sobre se o seu 
incômodo inicial havia melhorado ou 
piorado, o Coordenador C afirmou ter 

melhorado, na medida em que:  “[...] abriu 
um espaço para a gente discutir, então deu 
para conversar, deu para discutir e etc.”. 

(II) 2.1.1. Ao falar sobre os motivos de seu 
incômodo inicial, acabou por anunciar uma 
ideia sobre a dinâmica interna de um curso 

de graduação e sua relação com a 
estrutura da universidade, que deveria 
perpassar o processo de mudança 

curricular. Essa ideia pode ser identificada 
nesta fala: “Fiquei incomodado porque eu 
tenho uma ideia de que o curso tem uma 

autonomia, tem uma experiência própria, 
particular a cada curso porque tem a sua 
comunidade de alunos e professores que 

têm experiências próprias, ele forma uma 
massa crítica, uma perspectiva própria, ele 
tem vida realmente, ele começa a produzir 

conhecimento a partir dos problemas que 
tem de enfrentar. Isso tem que estar ligado 
com as perspectivas gerais da 

universidade, esse talvez tenha sido o 
grande problema pelo qual eu senti que 
faltava um pouco esse elo entre a 

experiência própria do curso, e os 
problemas, as perspectivas, as linhas 
gerais que a reitoria estava traçando e 

essas duas questões interferiram na 
percepção inicial que eu tava sentindo do 
processo”. 

(III) 3.2./3.3.2. Logo no começo da 
entrevista, o Coordenador C anunciou 
mudanças em sua atuação como 

coordenador de curso, especificamente na 
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do processo eu não senti uma ampliação dessa discussão. gestão de processos de mudança 

curricular, decorrentes da abertura das 
discussões no Grupo de Trabalho das 
Licenciaturas Ampliado e da sua 

participação nas discussões. Apontou ter 
aberto espaço de discussão para tratar do 
projeto pedagógico, envolvendo a 

comunidade interna de seu curso – 
colegiado de curso e discentes –, porque 
não queria impor seu referencial. Ainda, 

declarou ter aproveitado o contexto da 
mudança no âmbito das Licenciaturas para 
debater com o colegiado de curso uma 

perspectiva que defendia para o curso 
coordenado, um dilema muito presente em 
sua área de conhecimento, que acabou 

aparecendo como uma dinâmica produzida 
pelo processo estudado. Com isso, pode-
se perceber que um processo 

desencadeado e desenvolvido a partir de 
demandas externas ao curso pode servir 
de pretexto ou de contexto favorável à 

introdução de temáticas da área ou do 
curso, difíceis de serem tratadas 
isoladamente. Isso porque, dada a 

importância da temática introduzida, poder-
se-ia ter implantado um movimento de 
mudança curricular desencadeada pelo 

próprio colegiado ou coordenação do 
curso. 

(III) 2.1.1. Ao discorrer sobre o processo 

estudado, o entrevistado manifestou uma 
concepção de currículo que coloca os 
referenciais e os objetivos formativos como 

importantes elementos que implicam na 
organização do curso e de sua matriz 
curricular e na definição de quais 

disciplinas devem ser priorizadas. 

(I) 2.1.1. Ao tratar da abertura de 
discussão no âmbito do curso coordenado 

por ele, em decorrência de sua 
participação no processo de mudança 
curricular estudado, acabou por manifestar 

que o fato de ter aberto espaço de 
discussão no interior do curso coordenado 
foi algo interessante no âmbito do 

processo envolvendo as Licenciaturas. Por 
outro lado, reafirmou a percepção de ter 
havido pouco espaço de discussão no 

desenvolvimento do processo estudado. 

E – Qual foi sua participação nesse processo, efetivamente? Em que 

etapas você entrou, qual foi a participação sua no processo mais na parte 

geral das discussões, não naquilo que foi específico do curso, mas dessa 

parte inicial? Que era a parte comum a todos. 

P – (I) Bem vou tentar reconstruir a partir da minha memória. Eu lembro 

que uma comissão já tinha sido formada, menor, que processava a 

discussão do grupo maior, eu lembro que foi mais ou menos isso, então 

eu li... por licenciatura, por área, não to lembrado muito bem do processo, 

mas acho foi isso. As Licenciaturas tinham algo em comum e começaram 

a se reunir para discutir questões comuns, mas ai passava pra outra 

comissão menor, e essa comissão menor era a que decidia de fato. 

Então, eu me senti como num conselho consultivo, que é consultado, 

ouvido, incorporava algumas opiniões, mas não tinha poder de decidir os 

rumos finais do processo, quer dizer, as linhas gerais da informação já 

estavam mais ou menos alinhavadas. Isso limitava também a nossa 

participação, né. Não podia ir até o fim, debater, porque algumas coisas 

não tinha como discutir. Então, isso ficou meio nebuloso para mim, esse 

processo de decisão final, acho que poderia ter sido alguma coisa mais 

(I) 2.1.1. O Coordenador C, ao ser 
perguntado sobre sua participação no 

processo estudado, relatou como teria se 
dado as etapas do processo estudado, 
reconstruindo a sua memória sobre ele, 

sem muita precisão e com alguns aspectos 
diferentes do apurado no levantamento 
feito na análise documental. Pela sua 

lembrança, ele apontou que dois grupos 
estiveram funcionando ao mesmo tempo, 
sendo um consultivo, com maior número 

de coordenadores integrantes, e outro 
deliberativo, com uma composição menor 
e criado primeiro. Ainda, relatou que as 

etapas do processo não foram 
apresentadas e explicitadas claramente, 
deixando o sentimento de que estava meio 

incerto para ele. 

(I) 2.1.1. O Coordenador C deixou claro 
que gostaria de ter participado não 
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clara, “olha não vai ter, vai ser decidido de tal forma, um conselho 

universitário que vai fazer assim e assim”. Essas etapas não foram 

explicitadas, isso gerou insatisfação. Você acaba não se envolvendo 

tanto quanto poderia porque você sabe que não vai ter realmente poder 

para decidir, então acho que isso foi um limitador, em minha opinião. 

E – Então a sua participação foi mais na direção de dar contribuições e 

não necessariamente participar das decisões, é isso? 

P – (I) Não, eu queria participar das decisões. 

E – Entendi, mas a participação que foi possível foi essa, correto? 

P – (I) Isso. 

E – Você até contribuiu com informações, mas não deliberava sobre elas, 

correto? 

P – (I) Isso. Mas foi sempre no sentido de tentar influir ao máximo, tentar 

decidir, mesmo que sabendo que não ia adiantar, mas tentar decidir por 

pressão, pressão no sentido positivo, pressão no sentido de convencer 

que estava isso e aquilo e etc., tentei fazer essas coisas, tentei atuar 

neste sentido. 

E – Houve a possibilidade de tentar interferir? 

P – (I) Sim. 

somente das discussões, mas das 

decisões e das deliberações feitas no 
decorrer do processo, o que teria gerado 
insatisfação por sua parte. Além disso, 

acredita que ao saberem da exclusão das 
decisões, as pessoas acabam não se 
envolvendo tanto quanto poderiam nas 

atividades do grupo. Embora sua 
participação nas decisões não fosse 
possível, devido à forma como o processo 

estudado foi desenvolvido, ele tentou influir 
ao máximo nas decisões exercendo 
pressão, descrita como do tipo “positiva”, 

na direção de tentar o convencer os 
responsáveis pelas deliberações. Nesse 
momento da entrevista, o sujeito 

pesquisado manifestou que teria havido 
possibilidade de tentar interferir nas 
deliberações feitas no processo. Essa fala 

do entrevistado corrobora a informação 
obtida na análise documental, que 
identificou ter existido manifestações de 

resistência dos membros dos Grupos de 
Trabalho que passavam a participar das 
discussões, dando continuidade ao 

trabalho iniciado por grupo(s) 
antecessor(es). 

E – Qual a sua percepção sobre esse processo, sobre o processo inteiro? 

Você já falou alguma coisa no começo, mas qual é a sua percepção 

sobre o processo, como um todo? 

P – (I) Eu acho que frente a outras experiências que eu vivi por aí e 

outras que aqui mesmo eu estou vendo acontecer, que são catastróficas 

na minha opinião, foi positivo, poderia ter sido melhor, mas foi positivo 

porque possibilitou que o curso discutisse e o fato de ser ouvido ajudou a 

formular uma proposta; acredito que tenha dado contribuição positiva. 

Poderia ter sido muito mais positiva... a experiência positiva poderia ter se 

desenvolvido mais se tivessem sido muito claras as etapas e pudesse ser 

mais aberta a possibilidade de criação de uma discussão nova, porque eu 

acho que a cúpula da universidade é muito conservadora, tem medo da 

vida universitária mesmo, ela é muito rígida e não consegue absorver a 

vida universitária, os problemas e as soluções vão sendo desenvolvidos 

no dia a dia. Isso é um erro porque se fosse de outra forma enriqueceria 

o processo universitário e o envolvimento e a participação das pessoas. 

 

(I) 2.1.1./4.1.3. Quando feita a pergunta 
sobre qual seria sua percepção acerca do 
processo inteiro, o Coordenador C 

introduziu como elemento de comparação 
outros processos de mudança curricular 
vivenciados por ele. Ao fazer essa 

comparação, ele afirmou que, diante de 
experiências catastróficas vivenciadas, o 
processo estudado foi positivo, embora 

pudesse ter sido melhor. Sua avaliação foi 
positiva “[...] porque possibilitou que o 
curso discutisse e o fato de ser ouvido 

ajudou a formular uma proposta; acredito 
que tenha dado contribuição positiva”. 

(I) 2.1.1. Embora tenha mudado um pouco 

sua posição inicial sobre o espaço de 
diálogo existente, apontado no início da 
entrevista, o Coordenador C fez 

movimento de retomada de sua posição 
inicial ao dizer: “Poderia ter sido muito 
mais positiva... a experiência positiva 

poderia ter se desenvolvido mais se 
tivessem sido muito claras as etapas e 
pudesse ser mais aberta a possibilidade de 

criação de uma discussão nova, porque eu 
acho que a cúpula da universidade é muito 
conservadora, tem medo da vida 

universitária mesmo, ela é muito rígida e 
não consegue absorver a vida 
universitária, os problemas e as soluções 

vão sendo desenvolvidos no dia a dia. Isso 
é um erro porque se fosse de outra forma 
enriqueceria o processo universitário e o 

envolvimento e a participação das 
pessoas”. 

E – Sobre o caminho percorrido, você faria alguma ressalva? Sobre como 

foi encaminhado o processo...? 

P – (I) Sim, faria ressalva sim. Primeiro eu acho que se foi aberto um 

fórum para que os coordenadores e diretores participassem, esse fórum 

deveria ter mais poder. Teve uma comissão que dava a palavra final, ela 

(I) 2.1.1./2.1.2. O Coordenador C reafirmou 

sua posição de não terem sido 
apresentadas claramente as etapas e os 
procedimentos do processo estudado aos 

participantes. Essa informação é 
conflitante com a análise documental e 
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poderia ter participação real desses diretores porque eu não gosto só da 

indicação. Eu sei que tem que ter poder de direção. A direção tem que 

indicar algumas pessoas de confiança, mas da maneira como foi já 

finalizou previamente o processo, indicando qual seria a comissão que ia 

deliberar, isso amarrou. Parecia que agente estava fazendo jogo de cena 

para, um pouco, aplacar a vontade de participação. Mas, no final, as 

decisões já estavam tomadas. Então, me senti um pouco manipulado em 

algumas ocasiões, a gente discutiu, mas sabia que no final não ia dar, 

então fazíamos o nosso jogo de cena... Eu senti um pouco isso, algumas 

vezes, por falta de clareza de todos os procedimentos. 

com a fala dos outros dois entrevistados, 

que indicam a existência de apresentação 
e claramente postas das etapas e dos 
procedimentos apontados no processo. 

Por outro lado, corrobora a fala do 
Coordenador A, que destacou a 
insatisfação de alguns dos coordenadores 

de curso pela ausência de possibilidade de 
ter participado das etapas inicias do 
processo. 

(I) 2.1.1. O Coordenador C admitiu haver 
necessidade de se definir um grupo menor 
de confiança dos gestores da IES, mas 

isso não poderia fazer com que o processo 
se configurasse como sendo um “jogo de 
cena”, que dava a pseudo impressão de ter 

havido participação efetiva no decorrer do 
processo. Ele disse que essa teria sido 
uma estratégia para aplacar a vontade de 

participação que teriam.  Ainda, disse não 
gostar de quando só há indicações de 
pessoas por parte dos gestores da IES 

para atuar nos momentos de tomada de 
decisões e proceder com as deliberações, 
devendo ser possível uma participação 

efetiva dos demais integrantes do processo 
nesses momentos. Nessa direção, o 
entrevistado declarou: “[...] eu acho que se 

foi aberto um fórum para que os 
coordenadores e diretores participassem, 
esse fórum deveria ter mais poder”. 

E – Sobre a condução, sobre a gestão desse processo, qual é a sua 

percepção? 

P – (I) Eu acho que foi positivo, do ponto de vista dos objetivos traçado 

pela reitoria. Ela conseguiu envolver o setor da comunidade e 

comprometer os diretores, fazer com que eles fossem ouvidos, de 

maneira limitada ou não, mas conseguiu. E, no final, os novos projetos 

pedagógicos foram produzidos etc. Eles incorporaram, querendo ou não, 

contribuições que vieram aí da comunidade acadêmica mesmo. Isso 

devido, também, às reuniões... eu acho que foram bem conduzida, forma 

bem planejadas. Teve um cronograma, foi cumprido e tal. Eu acho que 

isso foi bem positivo porque conseguiu atingir o objetivo que era de abrir 

um espaço para debate e para síntese dessas discussões que foram 

realizadas. Eu sei que têm coisas que foram aprovadas e têm coisas que 

não foram, mas se é nesse sentido de gestão que você está falando, eu 

acho positivo. 

(I) 2.1.2. Ao se perguntar sobre a gestão 
do processo, o Coordenador C aponta dois 
níveis de gestão, que teriam 

desempenhado seus papéis de maneira 
positiva: a reitoria e o gestor do processo. 
A reitoria teria sido responsável por traçar 

os objetivos para o desenvolvimento do 
processo e o gestor do processo pelo 
desenrolar das atividades dos Grupos de 

Trabalho, envolvendo as discussões e a 
síntese do que era discutido. 

(I) 2.1.1./2.1.2. Sobre a atuação estratégica 

da reitoria, o Coordenador C disse que: 
“Ela conseguiu envolver o setor da 
comunidade e comprometer os diretores, 

fazer com que eles fossem ouvidos, de 
maneira limitada ou não, mas conseguiu. 
E, no final, os novos projetos pedagógicos 

foram produzidos etc. Eles incorporaram, 
querendo ou não, contribuições que vieram 
aí da comunidade acadêmica mesmo”. Por 

outro lado, embora os objetivos traçados 
tenham sido adequados, declarou que tudo 
isso foi possível às ações do gestor do 

processo, ao dizer que: “Isso devido, 
também, às reuniões... eu acho que foram 
bem conduzida, forma bem planejadas. 

Teve um cronograma, foi cumprido e tal. 
Eu acho que isso foi bem positivo porque 
conseguiu atingir o objetivo que era de 

abrir um espaço para debate e para 
síntese dessas discussões que foram 
realizadas”. 

E – O que você faria diferente para organizar esse processo? Outra forma 

que você organizaria, tanto os caminhos percorridos ou até mesmo a 

forma de gerir esse processo, o que você faria de diferente? Você já 

anunciou alguma coisa mas... 

(I) 5.1./5.2. O Coordenador C indicou que 
um processo de mudança curricular não 
pode ser algo burocrático, mas, ao invés 

disso, deve “[...] ter uma justificativa 
política, teórica, de gestão... Então, se são 
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P – (I) A reformulação, na minha opinião, não pode ser algo burocrático, 

ela tem que ter uma justificativa política, teórica, de gestão... Então, se 

são custos, ou se é adequação à legislação, se é uma nova perspectiva 

pedagógica, ou se é burocrática... tem de ter uma diretriz comum com a 

universidade. (II) Eu acho que essa discussão tem que ser produzida em 

outros segmentos da universidade, professores, alunos e inclusive 

funcionários têm que ser ouvidos, num processo democrático. Eu 

pensaria em alguma coisa que permitisse ouvir todos os segmentos, criar 

instâncias para receber as propostas a partir das próprias diretrizes da 

reitoria. E a partir dai, começaria a formular algumas diretrizes para 

reformular os custos. (III) A gestão desse processo exigiria a formação de 

comissões por área, talvez, que listasse as principais demandas de 

problemas que teriam que ser resolvidos. Eu nunca pensei nesse assunto 

porque nunca trabalhei na esfera da gestão desse campo, mas eu 

pensaria a partir daí, ouvir e fazer desse processo um processo de 

construção e consolidação da universidade. Porque se você faz bem feito 

você fortalece as relações e fortalece os custos, então ele cria um 

compromisso muito maior, é mais demorado, é mais complicado, mas o 

resultado é mais sólido e pode dar vida e continuidade para os cursos 

etc. 

custos, ou se é adequação à legislação, se 

é uma nova perspectiva pedagógica, ou se 
é burocrática, tem de ter uma diretriz em 
comum com a universidade”. 

(II) 5.1./5.2. Ao se perguntar o que deveria 
ser diferente na organização do processo 
estudado, o Coordenador C disse ser 

importante envolver todos os segmentos 
da IES nas discussões sobre as mudanças 
e ouvir as contribuições de professores, 

alunos e funcionários, fazendo-se com que 
se instale um processo democrático, 
mesmo que as propostas criadas 

seguissem diretrizes da reitoria. 

(III) 5.1./5.2. O Coordenador C, ao 
discorrer sobre o que faria de diferente na 

gestão do processo, descreveu algo similar 
ao que aconteceu na organização do 
processo de mudança curricular de 

abrangência institucional, do qual o 
processo estudado faz parte. A descrição 
de como deveria ser parece ser compatível 

com o apurado na análise documental, 
descrito anteriormente, e com a fala do 
Coordenador A. O entrevistado disse o 

seguinte: “A gestão desse processo 
exigiria a formação de comissões por área, 
talvez, que listasse as principais demandas 

de problemas que teriam que ser 
resolvidos. [...] [deveria] ouvir e fazer desse 
processo um processo de construção e 

consolidação da universidade”. Como 
justificativa para essa forma de proceder, o 
entrevistado apresentou a seguinte: 

“Porque se você faz bem feito você 
fortalece as relações e fortalece os custos, 
então ele cria um compromisso muito 

maior. É mais demorado, é mais 
complicado, mas o resultado é mais sólido 
e pode dar vida e continuidade para os 

cursos etc.” Os resultados gerados por 
essa justificativa acabou por ser 
equivalente ao que o próprio Coordenador 

C descreveu do processo estudado em 
outros momentos da entrevista. 

E – Existiram elementos ou fatores que facilitaram o processo em 

questão? O que você acha pode ter facilitado esse processo? 

P – (I) Foram dados prazo e espaço para que os cursos fossem ouvidos, 

de alguma maneira, isso facilitou. (II) Eu estou vivendo um processo em 

que uma pessoa numa “saleta” determina tudo. Então ela tem lá no 

computadorzinho dela e já tem lá tudo traçado, ela tem só que preencher 

uma planilha, essa é a discussão, isso é a negação do acadêmico 

universitário... trata-se, então, de uma planilha de custos. (I) O que 

facilitou foi esse espaço real, mesmo limitado, como eu falei, esse espaço 

facilitou a criação de demandas próprias de cada segmento da 

universidade. 

(I) 2.1.3./4.1.1./4.1.3. O Coordenador C 

apontou os seguintes elementos 
facilitadores do processo estudado: o 
prazo para a formulação das propostas e a 

existência de espaço diálogo para que os 
cursos fossem ouvidos. Embora limitado, 
esse espaço de diálogo possibilitou o 

levantamento de demandas próprias de 
cada segmento da IES. 

(II) 4.1.1./4.1.3. Ao tratar daquilo que teria 

facilitado o processo estudado, o 
Coordenador C comparou o referido 
processo com outro que estava sendo 

vivenciado por ele em 2012 na mesma 
IES. O entrevistado caracterizou esse 
processo, caracterizando-o como “[...] um 

processo em que uma pessoa numa 
‘saleta’ determina tudo. Então ela tem lá no 
computadorzinho dela e já tem lá tudo 

traçado, ela tem só que preencher uma 
planilha, essa é a discussão, isso é a 
negação do acadêmico universitário... 

trata-se, então, de uma planilha de custos”. 
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E – E fatores que dificultaram o processo, o que você acha que foram os 

fatores dificultadores do processo? 

P – (I) É o que eu falei agora, é a concentração de poder, é a pouca 

participação, isso eu acho que foi negativo, foi superado em parte mas... 

(I) 2.1.4. O Coordenador C apontou,  

embora tenham sido superados em parte, 
os seguintes elementos dificultadores do 
processo estudado: a concentração do 

poder e a pouca possibilidade de 
participação. Esses elementos foram 
reafirmados e contraditos por outras 

descrições a respeito do processo feitas 
por ele ao longo da entrevista, sendo o 
segundo elemento dificultador relacionado 

a um dos elementos facilitadores do 
processo. 

E – Quais forças e relação de poder você percebeu permear o processo? 

P – (I) Isso estava claro, existia a reitoria, existiam algumas pessoas que 

estavam um pouco mais alinhadas ou próximas da reitoria, que eram “de 

confiança”, não adiantava mudar muitas coisas porque muitas já estavam 

meio que definidas. (II) Isso foi um obstáculo, essa percepção de que as 

linhas gerais já estavam definidas, parecia um jogo de cena. No final não 

foi tanto jogo de cena, fomos ouvidos, mas houve um constrangimento. 

(III) Eu acho que isso foi algo que não ficou claro porque quando você 

parte para um processo desses tem que estar preparado para ouvir 

opiniões contrárias, ouvir pessoas de que você não gosta, opiniões com 

que você não concorda, faz parte. Eu acho que não existia essa 

disposição tão aberta dentro de alguns segmentos, estar disposto a 

debater todos os assuntos necessários, seria legal ter essa disposição, 

mas acho que tem que ter capacidade democrática de debater. Acho que 

isso deixou a desejar. 

(I) 2.1.5. Quando se perguntou sobre a as 
relações de poder percebidas no processo, 
o Coordenador C apontou a reitoria e 
algumas pessoas um pouco mais 

alinhadas ou próximas que definiram 
algumas coisas antes do início de sua 
participação nas discussões do processo 

estudado. 

 (II) 2.1.4. Quando se perguntou sobre a as 
relações de poder percebidas no processo, 

o Coordenador C apontou mais um 
elemento dificultador do processo, descrito 
como obstáculo: a percepção de as linhas 

gerais do processo já estarem definidas. 
Nesse momento da entrevista, o 
entrevistado ameniza sua caracterização 

do processo como tendo sido um “jogo de 
cena”, ao dizer que: “[...] parecia um jogo 
de cena, no final não foi tanto jogo de 

cena, fomos ouvidos, mas houve um 
constrangimento”. 

 (III) 2.1.1. O Coordenador C retomou a 

falta de possibilidade de participação, 
contudo evidenciando outro aspecto: “[...] 
quando você parte para um processo 

desses tem que estar preparado para ouvir 
opiniões contrárias, ouvir pessoas de que 
você não gosta, opiniões com que você 

não concorda, faz parte. Eu acho que não 
existia essa disposição tão aberta dentro 
de alguns segmentos, estar disposto a 

debater todos os assuntos necessários, 
seria legal ter essa disposição, mas acho 
que tem que ter capacidade democrática 

de debater. Acho que isso deixou a 
desejar”. 

E – A quem o processo de mudança institucional e as decorrentes 

mudanças em nível de curso favoreceram? A quem esse processo 

favoreceu? 

P – (I) Eu não pensei nisso. Eu tentei que favorecesse o meu curso... (II) 

Eu tentei que favorecesse a área de Licenciatura, tentei influenciar para 

que não prejudicasse nossos projetos, as nossas concepções de cursos. 

(I) No final, eu achei que, em geral, ele favoreceu o conjunto da 

universidade. Eu não pensei nisso, em que tipo de favorecimento? Se é 

financeiro, se é acadêmico... 

E – No geral. O que você acha, em todas as dimensões? 

P – (III) O processo, como eu falei, ele não foi criado a partir de uma 

demanda de baixo, mas de cima e isso não ficou claro, o porquê de ter 

que fazer, eu não lembro agora por que tinha de ser iniciado aquele 

processo de reformulação, em parte porque tinha que se adaptar a 

alguns aspectos da legislação e alguns problemas de adaptação da 

(I) 2.1.6. O Coordenador C disse não ter 

pensado sobre que o processo estudado 
teria favorecido, mas acredita que 
favoreceu a IES como um todo. 

(II) 1. O Coordenar 3 destacou sua 
participação na direção de tentar favorecer 
a área das Licenciaturas e evitar que os 

projetos e as concepções de cursos 
fossem prejudicadas. 

(III) 2.1.1. O Coordenador C ressaltou que 

o processo estudado foi instalado por 
demandas vindas de instâncias superiores 
e não originária dos cursos, o que 

corrobora as informações obtidas na 
análise documental. Embora o entrevistado 
não lembre os motivos que 

desencadearam a instalação do processo 
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matriz, da adequação à legislação, mas tinha um aspecto de corte de 

custos também. Nesse sentido, foi positivo para manutenção da 

instituição do ponto do vista da sustentabilidade financeira dela e tudo 

mais. (IV) Mas se fosse para fazer uma reformulação a partir das 

necessidades acadêmicas mesmo, mesmo que isso implicasse em 

problemas financeiros. Eu acho que o resultado seria diferente e teria 

favorecido mais a comunidade acadêmica. Por exemplo, incentivo à 

pesquisa, um verdadeiro incentivo à pesquisa, pois uma universidade que 

produza conhecimento de fato ela tem que ter cursos bem diferentes, tem 

que ter uma matriz diferente, tem que ter espaços diferenciados, tem que 

ter outra concepção. Isso seria para mim uma motivação real para 

desenvolver uma reformulação curricular nessa universidade, para ser 

uma universidade de verdade no sentido clássico da palavra. 

de mudança curricular estudado, salienta 

aspectos corrigidos com as mudanças 
diretamente vinculados aos objetivos 
definidos para nortear o processo, são 

eles: a adequação das matrizes 
curriculares à legislação vigente e 
manutenção da sustentabilidade da IES. 

Afirmou também que esses aspectos foram 
considerados, em sua percepção, 
resultados positivos. 

(IV) 5.3. O Coordenador C acredita que o 
processo estudado deveria ter assumido 
outros referenciais norteadores das 

mudanças, de maneira que ele fosse 
desencadeado por demandas acadêmicas, 
mesmo que isso implicasse em problemas 

financeiros. Com isso, os resultados teriam 
sido diferentes e a comunidade acadêmica 
mais favorecida. Como exemplo ele 

apontou a necessidade de se incentivar 
verdadeiramente a pesquisa para que, 
inclusive, a IES cumpra o papel atrelado ao 
seu status de universidade, no sentido 

clássico do termo. Contudo, para isso, 
seriam necessários cursos e matrizes 

curriculares diferentes, espaços 
diferenciados e concepções norteadoras 
diferentes. 

(IV) 8. O Coordenador C apresentou uma 
concepção de universidade como 
produtora de conhecimento, por intermédio 

do fomento de pesquisas, e que propicie a 
interação entre as diversas áreas do 
conhecimento. 

E – E a quem você acha que desfavoreceu esse processo? Ou, o que? 

P – (I) Desfavoreceu os alunos, principalmente porque empobreceu o 

currículo de alguns deles. Não houve espaço para que eles pudessem 

desenvolver conhecimento, por exemplo, eu não lembro se eu propus 

naquela época, mas uma universidade precisa ter convivência acadêmica 

entre os cursos. Por exemplo, não tem disciplina optativa para que os 

alunos possam circular por outros cursos e conhecer outras áreas para 

ter uma formação universitária de fato. Ele conhecer outras não só de 

humanidade, de exatas sabe. Circular pela universidade. Então, esse 

enrijecimento da estrutura desfavoreceu os alunos e aqueles professores 

que têm um compromisso sério com a profissão – porque tem professor 

que não tem (risos), que vem só dar aula, tudo bem que precisamos dar 

aulas para sobreviver, mas tem que ir além disso. Eu não sei se eu estou, 

também, com uma percepção recente de reformulação, não estou 

conseguindo lembrar de todos os detalhes. 

(I) 2.1.7. O Coordenador C apontou os 
alunos como os desfavorecidos pelo 
processo estudado, na medida em que 

alguns deles tiveram o currículo 
empobrecido. Isso teria ocorrido por razões 
não descritas, mas a partir de aspectos 

que ele acreditava serem importantes de 
serem incorporados às propostas 
formativas dos cursos, não existentes nas 

propostas anteriores às DIFPIPE, tais 
como: a criação de espaços de 
convivência entre alunos de diversos 

cursos, de diferentes grandes áreas do 
conhecimento, e a oferta de disciplinas 
optativas disponíveis a todos os cursos. 

Vale ressaltar que, pela análise 
documental, verificou-se que alunos 
provenientes do curso coordenado pelo 

entrevistado compartilharam espaço de 
estudos com alunos de uma turma de 
curso da área de exatas, o que indica que 

sua própria suspeita estar misturando 
experiências de diferentes processos não 
seja equivocada: “Eu não sei se eu estou 

com uma percepção recente de 
reformulação, não estou conseguindo 
lembrar de todos os detalhes”. 

E – O que mudou em suas concepções por causa desse processo de que 

a gente está falando? De 2009. Mudou alguma coisa? Se mudou, o que 

foi que mudou? 

P – (I) Mudou, mudou. Por exemplo, eu não tinha ideia da importância de 

uma discussão de reformulação curricular que envolvesse a comunidade. 

Eu tinha uma visão de fora. E outras vezes, quando o projeto pedagógico 

foi mudado, foi o diretor que mudou rapidamente. Isso deve ter 

(I) 2.1.9./3.2.1. O Coordenador C afirmou 
ter havido mudança em suas concepções 
sobre a forma de encaminhar processos de 

mudança curricular. Ele passou a perceber 
a importância de haver envolvimento da 
comunidade nas discussões acerca de 

reformulações curriculares e diálogo com 
outras áreas. Embora essas coisas sejam 
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acontecido em 2005, acho. Esse processo, como ele envolveu a 

formação de um coletivo de coordenadores, ele mudou minha percepção. 

Quer dizer, há a necessidade do diálogo com outras áreas e o 

envolvimento da comunidade de professores e alunos. Esse processo me 

motivou a fazer isso, e eu percebi que essa é uma questão muito 

importante para a universidade, mas que é tratada como uma maneira 

administrativa e burocrática, mas ela envolve uma concepção de 

formação. Eu não tinha percebido isso. Amadureci com isso aí. (II) E 

agora, como eu estou vivendo outro processo não muito democrático, 

estou vendo a distância enorme que existe entre as duas propostas. 

tratadas de forma administrativa e 

burocrática, elas envolvem uma concepção 
de formação. 

(I) 3.3.2. Pelas fala do entrevistado, 

ocorreram mudanças de ideias e de ações 
na sua atuação como coordenador de 
curso, que refletiram amadurecimento de 

sua parte no decorrer do processo 
estudado. 

(II) 4.1.3./4.1.4. O Coordenador C 

estabeleceu, novamente, a comparação 
entre o processo estudado e o vivenciado 
posteriormente como muito distintos, 

apontando esse último como “[...] não 
muito democrático”. 

E – E sobre a sua concepção de formação de professores especialistas, 

mudou alguma coisa a partir desse processo? 

P – (I) Então, é... Bom, eu já tinha uma concepção que eu defendia, de 

que o professor tem que ser alguém que tem um compromisso não só 

com o conhecimento especializado dele, mas com a didática, com a 

pedagogia, tem que ter essa vivência mais ampla da vida escolar e tem 

que ter um contato e uma vivência com o saber universitário etc. (II) Na 

área de [área de conhecimento do curso] tem um debate longo sobre se 

há um ensino de [área de conhecimento do curso] com a mesma matriz 

teórica da [área de conhecimento do curso] enquanto teoria. É um debate 

meio lunático, mas que tem a ver com a formação e com o ensino. (I) 

Então acho que o professor de [área de conhecimento do curso], e os de 

outras áreas, o professor em geral, ele não pode ser um especialista sem 

esse contato com a ciência, com o novo conhecimento que é produzido 

pela pesquisa e com a prática docente do dia-a-dia. (III) Então, eu acho 

que essa reformulação, ao colocar em contato com outras áreas da 

Licenciatura, ela ajudou a trazer um terreno comum da [área de 

conhecimento do curso], discussões que são comuns da Matemática, da 

Biologia, da Química... porque a tendência é você se aprofundar no seu 

“buraco” ali e perder a concepção do todo. Então, eu acho que a maneira 

como foi feito o processo ajudou a abrir esse diálogo. Por exemplo, um 

dos rebentos desse diálogo foi que a gente organizou depois dois ou três 

eventos coletivos com [outro curso de Licenciatura da IES], depois a 

gente fez [vários outros cursos de Licenciatura da IES]. Essa dinâmica foi 

produzida a partir da informação, da maneira como ela foi trabalhada, ela 

aproximou. 

E – De certa forma, eu acho que você está falando: um dos elementos 

que você falou sobre a formação do professor especialista é que a 

questão pedagógica que normalmente se foca mais no curso, você 

passou a enxergara importância dessa visão pedagógica que é mais 

geral entre os cursos, é isso? 

P – (I) Isso. 

(I) 2.2.4. O Coordenador C apresentou 

uma concepção de professor especialista 
compatível com aquela adotada para a 
composição das DIFPIPE, que foi 

expressada da seguinte forma: “[...] eu já 
tinha uma concepção que eu defendia, de 
que o professor tem que ser alguém que 

tem um compromisso não só com o 
conhecimento especializado dele, mas 
com a didática, com a pedagogia, tem que 

ter essa vivência mais ampla da vida 
escolar e tem que ter um contato e uma 
vivência com o saber universitário etc. [...] 
Então acho que o professor de [área de 
conhecimento do curso], e os de outras 

áreas, o professor em geral, ele não pode 

ser um especialista sem esse contato com 
a ciência, com o novo conhecimento que é 
produzido pela pesquisa e com a prática 

docente do dia-a-dia”. 

(II) 7.2. O entrevistado manifestou existir 
um longo debate em sua área de 

formação, tentando estabelecer um 
consenso sobre a existência ou não de 
bases teóricas diferentes a formação de 

licenciados e de bacharéis na área de 
conhecimento do curso que coordena. 

(III) 3.1.1. O Coordenador C indicou ter 

havido mudança em suas concepções 
sobre formação de professores 
especialistas, ao deslocar seu olhar para 

as questões próprias da sua área para 
aquilo que é comum à formação de 
professores, Com isso, ele percebeu a 

existência de interfaces e de possibilidade 
da instauração de espaços de convivência 
com as diferentes comunidades 

provenientes de outras Licenciaturas, o 
que culminou na organização de eventos 
acadêmicos em parceria com outras 

Licenciaturas.  

E – E na maneira de encaminhar a formação pedagógica dos professores 

da sua área, mudou ou praticamente permaneceu a mesma coisa? 

P – (I) Estou tentando lembrar das disciplinas que começamos a 

trabalhar, mas acho que começou a ter disciplinas comuns e isso exigiu a 

discussão coletiva. Então, por exemplo, Didática é comum, mas cada um 

fazia do seu jeito, o processo exigiu a formação de uma comissão para 

discutir o objetivo e o conteúdo curricular da disciplina, porque ela 

envolvia e costurava várias disciplinas em comum. Isso foi fantástico, 

porque obrigou a gente a debater problemas que passavam a anos-luz, 

(I) 2.1.1. O Coordenador C descreveu 
procedimentos adotados no processo 

estudado, compatíveis com os 
identificados na análise documental, da 
seguinte maneira: “Estou tentando lembrar 

das disciplinas que começamos a 
trabalhar, mas acho que começou a ter 
disciplinas comuns e isso exigiu a 

discussão coletiva. Então, por exemplo, 
Didática é comum, mas cada um fazia do 
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então nisso teve mudança, né. A Didática, a Estrutura do Funcionamento 

da Educação, a gente mudou o conteúdo, aquelas coisas que são 

comuns na área de professor, elas passaram por uma discussão coletiva, 

e isso foi uma liga que não existia e permaneceu. (II) Tem um coletivo, 

tem uma memória aí que está se mantendo desse processo que, como 

eu falei, se você faz uma discussão real e verdadeira, ele continua, se 

você impõe de maneira burocrática, ele também vai, mas ele acaba 

rapidinho porque o professor só faz porque tem que fazer e não porque 

se envolveu e aquilo, porque não é dele também. Tem vários professores 

que foram para outro curso, mas eles estão em volta daquela disciplina e 

aquela disciplina é dele, ele ajudou a construir, ele colocou um parágrafo, 

ele colocou um conteúdo programático que não estava. Esse debate 

envolve e compromete a pessoa. (III) Isso foi muito legal porque no nosso 

curso fizemos isso em disciplina por disciplina depois e nunca havíamos 

feito isso. Ficamos dias e dias debatendo, porque foi uma decorrência, o 

processo ele foi se espraiando, não sei se em outros cursos aconteceu 

isso, mas no nosso curso, por exemplo, ele se espraiou para discutir item 

por item coletivamente, nunca tinha feito isso. 

seu jeito, o processo exigiu a formação de 

uma comissão para discutir o objetivo e o 
conteúdo curricular da disciplina, porque 
ela envolvia e costurava várias disciplinas 

em comum. Isso foi fantástico, porque 
obrigou a gente a debater problemas que 
passavam a anos-luz, então nisso teve 

mudança, né. A Didática, a Estrutura do 
Funcionamento da Educação, a gente 
mudou o conteúdo, aquelas coisas que são 

comuns na área de professor, elas 
passaram por uma discussão coletiva, e 
isso foi uma liga que não existia e 

permaneceu”. 

(I) 2.1.1. Por volta da metade da entrevista, 
o Coordenador C começou a descrever o 

processo estudado como sendo marcado 
por espaços de discussão e construção 
coletiva, embora circunscrito ao movimento 

de definição de objetivos e conteúdos das 
disciplinas do NDCL. Com isso se criou um 
clima institucional no qual os professores 

se sentiam na condição de pertencimento 
e como cocriadores das propostas das 
disciplinas do NDCL que trabalhavam, 

fazendo com que a estrutura criada 
resistisse mesmo ao processo de mudança 
curricular posterior, que apresentou 

dinâmicas e intencionalidades diferentes e 
contrárias. Isso se evidencia na seguinte 
fala: “Estou tentando lembrar das 

disciplinas que começamos a trabalhar, 
mas acho que começou a ter disciplinas 
comuns e isso exigiu a discussão coletiva. 

Então, por exemplo, Didática é comum, 
mas cada um fazia do seu jeito, o processo 
exigiu a formação de uma comissão para 

discutir o objetivo e o conteúdo curricular 
da disciplina, porque ela envolvia e 
costurava várias disciplinas em comum. 

Isso foi fantástico, porque obrigou a gente 
a debater problemas que passavam a 
anos-luz, então nisso teve mudança, né. A 

Didática, a Estrutura do Funcionamento da 
Educação, a gente mudou o conteúdo, 
aquelas coisas que são comuns na área de 

professor, elas passaram por uma 
discussão coletiva, e isso foi uma liga que 
não existia e permaneceu”. 

(III) 3.3.2. O Coordenador C manifestou 
mudança de procedimentos, em sua 
atuação como coordenador de curso, na 

gestão de processos de mudança 
curricular, incorporando elementos das 
experiências vivenciadas no processo 

estudado. Isso se evidencia na seguinte 
fala sobre a instauração de espaço de 
discussão e construção coletiva: “Isso foi 

muito legal porque no nosso curso fizemos 
isso em disciplina por disciplina depois e 
nunca havíamos feito isso. Ficamos dias e 

dias debatendo, porque foi uma 
decorrência, o processo ele foi se 
espraiando, não sei se em outros cursos 

aconteceu isso, mas no nosso curso, por 
exemplo, ele se espraiou para discutir item 
por item coletivamente, nunca tinha feito 

isso”. 

E – Você já disse que houve mudança na forma de organizar o curso e o 

que você acha que levou você a mudar essas concepções? A partir 

(I) 3.4. O Coordenador C apontou o 
processo estudado em si e os resultados 

das experiências como os fatores  
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desse processo, o que você acha que fez você mudar? 

P – (I) O processo em si e o resultado das experiências, acho que isso 

que mudou. Acho que isso foi legal porque mostrou as possibilidades que 

existem, pode ir muito mais além se a gente aproveitar. 

desencadeadores das mudanças de suas 

concepções, na medida em que mostraram 
a existência de possibilidades e que se 
pode ir mais além quando se sabe 

aproveitar o vivenciado. 

E – Como você vê as diretrizes institucionais sobre formação pedagógica 

inicial de professores obtidas? Como você vê as diretrizes em si? O 

resultado final das discussões. 

P – (I) Eu avalio de forma positiva, as diretrizes elas dão uma linha geral. 

Foram positivas, ajudaram a construir esse processo e, por ser uma 

experiência, o resultado não foi só institucional, mas foi experiência, 

agora faltou institucionalizar as instâncias. Por exemplo, alguma instância 

burocrática que pode consolidar uma experiência, consolidar um 

colegiado permanente de Licenciatura. Porque, o que acontece, na 

primeira virada isso pode se perder e, se você tem algo institucionalizado, 

isso cria uma estrutura mais rígida que pode fazer permanecer a 

experiência positiva. (II) Isso foi uma coisa que poderia ter sido avançada. 

Talvez, esse colegiado fosse uma forma de fazer com que essa 

experiência desse continuidade. 

(I) 2.2.5. O Coordenador C avaliou as 

DIFPIPE de forma positiva e indicou que 
elas dão as linhas gerais. Afirmou que as 
diretrizes ajudaram a direcionar o 

processo, gerando resultados institucionais 
e experiência. Sugeriu, inclusive, que 
fossem criados mecanismos institucionais 

para garantir a continuidade dos resultados 
dessa experiência positiva diante de outro 
processo de mudança na IES.  

(II) 5.3. Após ter avaliado as DIFPIPE de 

forma positiva, o Coordenador C disse que 
deveria ter sido criado um colegiado 
permanente de Licenciaturas para evitar a 

perda dos resultados dessa experiência 
positiva em uma primeira “virada” 
institucional.  

E – Essas diretrizes mostravam uma lógica formativa. Qual a sua 

percepção sobre essa lógica formativa? 

P – (I) Eu não estou me recordando dos detalhes assim. Tenho que 

pensar mais sobre esse assunto. Eu não sei se foi preservado isso daí, 

essa lógica comum, porque essas disciplinas comuns elas têm uma liga 

comum, mas cada curso depois foi levando o restante da discussão para 

o seu próprio campo. Não dá para avaliar o conjunto. 

(I) 2.2.1. O Coordenador C disse não 
conseguir avaliar a lógica formativa como 

um todo, na medida em que as discussões 
foram complementadas nos colegiados dos 
cursos, levando as discussões para seus 

próprios campos. Assim sendo, não 
conseguia mensurar como a lógica 
formativa foi preservada nas propostas 

formativas de cada curso. 

(I) 2.2.1. O Coordenador C disse não se 
recordar dos detalhes da lógica formativa 

criada no decorrer do processo, mas que 
existia uma relação as disciplinas do 
NDCL, que deveria ter desdobramento no 

planejamento das demais disciplinas de 
cada curso. 

E – Como você explicaria a proposta? Explicar as bases dela, por onde 

foram etc. 

P – (I) Eu lembro que a ideia que tinha ocorrido, pelo que eu lembro, era 

de criar, aproximar os cursos por área e tudo mais, mas aí vai mais 

longe... 

(I) 2.1.1. O entrevistado disse que o 

processo estudado tinha a intencionalidade 
de aproximar cursos de uma mesma área 
e criar propostas formativas comuns, mas 

acabou indo mais longe do que isso, sem 
especificar os demais desdobramentos. 

E – Ok. Como você se sente diante daquela proposta que foi formulada? 

Ou seja, do pacote final do processo, que você falou o processo foi 

incômodo e que gerou uma certa insatisfação por não ter a possibilidade 

de deliberar, mas quando a proposta saiu, como é que você se sente 

diante daquela proposta? 

P – (I) Embora insatisfeito, eu me senti parte da proposta, me senti 

contemplado de alguma maneira... Eu me senti comprometido com ela. 

(I) 2.2.3. Apesar da insatisfação 
manifestada pelo Coordenador C, gerada 

pela limitação de sua participação nas 
deliberações sobre o processo estudado, 
ele disse se sentir cocriador da proposta, 

contemplado de alguma maneira e 
comprometido com ela. 

E – Você consegue lembrar o que dela reflete o seu pensamento e o que 

dela você incorporou na sua visão enquanto formação de professores 

especialistas? Eu acho que você já anunciou alguma coisa um pouco 

antes. 

P – (I) É que não dá pra lembrar de todos... do que eu interferi, mas como 

eu falei, o que ela incorporou foi essa questão do compromisso com o 

curso, com a formação do professor, que envolve um espaço para que 

(I) 2.1.1. O Coordenador C disse que o 

processo estudado incorporou a 
importância do compromisso com o curso 
e com a formação do professor passar pela 

participação dos professores, na medida 
em que não o faz “[...] se sentir uma 
pessoa manipulada que só cumpre 

diretrizes que vêm de fora e que não 
dialogam com o contexto e realidade 
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ele possa participar coletivamente, se envolver e não se sentir uma 

pessoa manipulada que só cumpre diretrizes que vêm de fora e que não 

dialogam com o contexto e realidade daquilo que ele está trabalhando 

etc. Quando se trabalha com a formação de professor, eu acho que na 

[área de formação do curso coordenado] e em outros cursos também, se 

discute aquelas concepções do Paulo Freire do tema gerador, dos temas 

transversais, não só dele, mas isso tem a ver com esse diálogo, (II) a 

gente levou para o nosso curso essa questão. 

daquilo que ele está trabalhando etc.” 

(II) 3.3.2. O Coordenador C disse ter 
levado, para o curso que coordena, o 
referencial de diálogo para a construção 

dos caminhos formativos de seus alunos 
apreendido no processo estudado. 

E – O que você acha que deveria ser diferente nas diretrizes que foram 

estabelecidas? 

P – (I) Eu não lembro das diretrizes, assim... 

E – Ok, sem problemas. 

(I) 5.3. Quando se perguntou diretamente 
sobre o que deveria ser diferente nas 

DIFPIPE, o Coordenador C não 
acrescentou nada ao já sugerido 
indiretamente, em outro momento da 
entrevista, alegando não lembrar do que 

ela exatamente estabelecia. 

E – Como você tem conduzido os processos de mudança curricular no 

âmbito do curso que coordena? Do curso que você coordena, exercendo 

essa função de coordenador... 

P – Então, eu já falei isso né. Eu sempre tento... 

E – Ainda hoje, mesmo depois daquele processo permaneceu isso? 

P – (I) Não! Lembrando do processo de agora, não. Na verdade, não tem 

mais espaço para isso, não tem prazo, é tudo pra ontem e se você faz as 

coisas, ai vêm e mudam sem te avisar. Eu me sinto incomodado de abrir 

um espaço de discussão, sabendo que... na verdade eu não quero iludir 

ninguém, sabe! (I) e (II) Quando eu abri aquele espaço, foi porque eu falei 

“Olha, tem um processo em andamento e eu estou participando de 

reuniões, eu quero levar não o que eu estou pensando, mas que todo 

mundo se envolva, não precisa concordar, mas quero ouvir todo mundo, 

saber qual é a visão geral do curso e eu levo essa discussão”. Isso 

porque eu sabia que havia essa possibilidade de interferir. (I) Agora, a 

dinâmica impede isso também, você não tem espaço, você não tem 

prazos, não sabe que diretrizes vai seguir e é desmoralizante até. Então 

eu quero participar o menos possível porque eu não quero me 

comprometer. Se eu não quero, então eu também não quero 

comprometer o curso, não quero depois ter que falar que eles mandaram 

fazer isso. 

E – Muda a lógica e muda o processo? 

P – (I) É isso... 

(I) 3.3.2. Quando se perguntou sobre como 
tem gerido processos de mudança desde a 
experiência vivenciada no processo 

estudado, o Coordenador C disse que fazia 
a gestão de maneira similar ao vivenciado, 
até se lembrar do processo que estava 

vivenciado na época da realização da 
entrevista. Depois de descrever as 
diferenças de atuação como coordenador 

de curso, concluiu respondendo que, 
diante de referenciais diferentes, os 
processos de mudança curricular também 

são geridos de maneiras diferentes por ele. 
Apontou um movimento de esquiva como 
gestor de curso, quando realizou a nova 

mudança curricular no curso coordenado, 
alegando o seguinte: “Na verdade, não tem 
mais espaço para isso, não tem prazo, é 

tudo pra ontem e se você faz as coisas, ai 
vêm e mudam sem te avisar. Eu me sinto 
incomodado de abrir um espaço de 

discussão, sabendo que... na verdade eu 
não quero iludir ninguém, sabe! [...] Agora, 
a dinâmica impede isso também, você não 

tem espaço, você não tem prazos, não 
sabe que diretrizes vai seguir e é 
desmoralizante até. Então eu quero 
participar o menos possível porque eu não 

quero me comprometer. Se eu não quero, 
então eu também não quero comprometer 
o curso, não quero depois ter que falar que 

eles mandaram fazer isso”. 

(I) 4.1.2. Ao comparar os dois processos 
de mudança curricular que participou na 

IES, exercendo a sua função de 
coordenador de curso, o Coordenador C 
declarou que, no processo posterior ao 

estudado, ocorriam ingerências sobre as 
propostas de matriz curricular apresentada 
por ele, além das condições de trabalho 

serem desfavoráveis para que as 
mudanças fossem gestadas no interior do 
curso, com a parceria do seu colegiado. As 

condições desfavoráveis apontadas foram: 
ausência de prazo suficiente, ausência de 
espaço de discussão e ausência de 

diretrizes. 

(II) 2.1.1./4.1.2. Por outro lado, no 
processo estudado, sentia-se motivado a 

abrir espaço de diálogo com o colegiado 
de curso para discutir suas ideias e levar 
as contribuições do grupo, e não somente 

as suas. Fazia isso porque sabia existir 
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possibilidade de intervir no processo de 

mudança. 

E – Como você entende a formação de professor especialista hoje? 

P – Em que sentido? 

E – Como deve ser a formação de professor especialista hoje? 

P – (I) Eu acho que ela está muito frágil, está muito aquém das 

necessidades, o tempo é curto, falta espaço, mesmo laboratórios e 

equipamentos, essa parte de estrutura mesmo que falta na universidade. 

A legislação geral de formação de professores é uma legislação que não 

corresponde às necessidades do país, então o professor está sendo 

malformado e isso tem a ver com a desvalorização social etc., formação 

em 3 anos é super precário, não tem espaços para você flexibilizar 

demais essa formação com disciplinas on-line que está comprometendo a 

qualidade também, embora possa ser positivo e etc. Eu acho que a gente 

faz o possível mas é como se você estivesse formando soldados para 

uma guerra em que você sabe que a maioria deles vai perder essa guerra 

e não vai conseguir ser um bom profissional, porque por mais que você 

se esforce falta tempo disponível para que se possa dar uma formação 

mínima adequada para a pessoa, em 3 anos, como é que você forma um 

professor? Porque demora um ano, um ano e meio pra se adaptar à 

universidade e depois, quando ele começa ter essa experiência, ele 

começa a amadurecer intelectualmente para algumas questões, ele 

acaba o curso. Não tem milagre que faça a gente dar esse salto, tem que 

mudar a formação do professor, e aí envolve outras questões, envolve 

possibilidade econômica para isso. O Brasil está preparado para esse 

salto? Tem condição? Tem, não tem vontade política, é tudo feito rápido 

como nos anos 1970. É uma Licenciatura curta, 3 anos, o que são 3 

anos? 2.800 horas, sendo que 20% podem ser não presenciais, 1.000 

horas é pratica de ensino, atividade complementar e estágio, sobram 

1.800 e você ainda pode flexibilizar como não presencial, sobram 1.500 

horas presenciais, então imagina, o que dá pra fazer com isso aí? Muito 

pouco! 

(I) 7.2. O Coordenador C disse acreditar 

que as condições formativas do professor 
especialista “[...] está muito frágil, está 
muito aquém das necessidades, o tempo é 

curto, falta espaço, mesmo laboratórios e 
equipamentos, essa parte de estrutura 
mesmo que falta na universidade”. Ainda 

alegou que a legislação sobre o tema não 
atende às necessidades do país; o 
professor é malformado; a flexibilização de 

atividades acadêmicas alocadas em ensino 
online está comprometendo a qualidade 
formativa; a duração do curso é aquém do 
necessário para ambientar o ingressante, 

ajudá-lo a amadurecer intelectualmente e 
promover mudanças de referenciais; e o 
tempo destinado à formação específica é 

insuficiente. 

E – Você já falou que teve mudança na sua forma de coordenar o curso 

na hora de mudança curricular. Você percebeu alguma outra mudança na 

sua atuação enquanto coordenador, após ter vivenciado esse processo? 

P – (I) Não, que eu lembre não. Deve ter, sempre muda, mas... 

E – Que você lembre não? 

P – (I) Não... 

(I) 3.3.2. O entrevistado não soube dizer se 

houve mudança na sua atuação como 
coordenador de curso após sua 
participação no processo estudado, 
embora acredite que mudanças sempre 

ocorram ao vivenciar esse tipo de 
processo. 

E – Você já disse que participou de outros processos e esse é um 

momento onde eu estou tentando levantar elementos diferenciadores 

entre os processos vivenciados, entre este em questão e outros. Como 

você já disse que participou de outros processos, eu queria saber quais 

são as vantagens e desvantagens do processo que a gente está 

abordando aqui em relação a outros processos que você vivenciou. Quais 

as vantagens e desvantagens que existem entre esses processos? 

P – (I) As vantagens são no nível de compromisso que você pode 

conquistar se você abre a possibilidade de participação, não só de 

participação, mas a possibilidade de interferência e criação real. Isso daí, 

se você constrói politicamente, o compromisso é gigantesco. 

E – E isso aconteceu em alguma das mudanças? 

P – (I) Aconteceu nessa daí, eu acho que aconteceu. No curso, 

internamente, depois de maneira mais ampla, foi mais limitada, mas 

ocorreu envolvimento, não só compromisso, mas uma coordenação maior 

de áreas também, isso é um dado positivo. As outras propostas, em 

(I) 4.1.1. O Coordenador C disse, ao ser 

questionado sobre as vantagens e 
desvantagens em relação aos processo de 
mudança curricular que vivenciou na IES 

estudada, que a abertura para uma 
participação efetiva dos envolvidos no 
processo gera comprometimento, quando 

essa participação possibilita interferência e 
criação real. Essa característica foi 
associada o processo estudado, ao dizer 

que: “No curso, internamente, depois de 
maneira mais ampla, foi mais limitada, mas 
ocorreu envolvimento, não só 

compromisso, mas uma coordenação 
maior de áreas também, isso é um dado 
positivo”. 

(I) 4.1.2. O processo vivenciado 
posteriormente ao estudado foi 
caracterizado pelo Coordenador C como 

criador de um esvaziamento de espaços 
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geral, elas criam um esvaziamento dos espaços de discussão e debate 

então ele passa a ser muito formal e burocrático. Você vai lá e ouve a 

reunião e anota, mas as pessoas se sentem constrangidas de falar 

porque sabem que há pouca possibilidade de interferência nas decisões 

finais, então isso é um aspecto negativo desses outros processos que eu 

estou vivendo aí, falta de clareza de objetivos e falta de espaço de 

decisão coletiva, então seria um aspecto negativo. 

de discussão, tornando-se algo muito 

formal e burocrático. Ainda, reafirmou que 
essa outra experiência não possibilitava 
muita interferência nas decisões finais, 

além de apresentar falta de clareza de 
objetivos e de espaços de discussão. 

 

E – Além desta característica do envolvimento e não envolvimento das 

pessoas no processo, na possibilidade de discussão. Quais outras 

características você acha que diferenciam esses dois processos que você 

vivenciou ou esse processo em relação a outros? 

P – (I) Acho que o principal é a concepção teórica, esse processo de que 

a gente participou envolvia uma discussão conceitual da didática, da 

pedagogia. Eu lembro dessa discussão, não foi tanta mas tivemos vários 

debates. Agora, os outros, não, os outros dois, de 2005 e agora, a 

preocupação é de gestão econômica, então você precisa cortar custos, 

você precisa... e a questão pedagógica é um mero detalhe que o justifica. 

Então o processo é diferente, no caso aqui você cria uma ideologia para 

encobrir um procedimento administrativo. Então, se você precisa reduzir 

custos, você reduz a aulas presenciais e diz que é uma justificativa 

pedagógica etc. 

E – E no processo anterior não? Qual foi a preocupação? 

P – (I) Teve preocupação pedagógica, embora também existisse a 

preocupação de redução de custos. Mas eu acho que existia pelo menos, 

não sei se eu fui enganado e tal (risos), acho que existia uma 

preocupação real de discutir os problemas do ponto de vista pedagógico. 

E – Especificamente sobre a forma como o processo foi encaminhado e 

como ele foi gerido, o que você vê de diferença na gestão do processo? 

Ou seja, as etapas, se você puder acrescentar alguma coisa. 

P – (I) São autoritários, este processo e aquele de 2005, não tem 

nenhuma preocupação, simplesmente tem que cumprir e acabou. 

E – Coisa que não aconteceu no outro? 

P – (I) Não aconteceu no outro não, teve espaço para conversação. 

(I) 2.1./4.1.1./4.1.3. Outra vantagem 
percebida pelo Coordenador C no  

processo estudado, apontada como o 
principal, foi a existência de uma base 
teórica educacional perpassando as 

discussões do Grupo de Trabalho das 
Licenciaturas Ampliado. Isso se evidencia 
na seguinte fala: “Acho que o principal é a 
concepção teórica, esse processo de que a 

gente participou envolvia uma discussão 
conceitual da didática, da pedagogia. Eu 
lembro dessa discussão, não foi tanta mas 

tivemos vários debates”. Embora o 
processo estudado tivesse uma demanda 
de contenção de custos, “[...] existia uma 

preocupação real de discutir os problemas 
do ponto de vista pedagógico”. 

(I) 4.1.2./4.1.3. Nos outros processos 

vivenciados pelo Coordenador C na IES, 
foi apresentada mais claramente, como 
uma característica negativa, a demanda 

exclusivamente econômica, disfarçada sob 
uma pseudoideologia educacional para 
encobrir um procedimento administrativo. 

Para atingir seus fins de redução de 
custos, reduziram-se as aulas presenciais, 
sob uma justificativa pedagógica 

inexistente. Os processos, anterior e 
posterior ao estudado, foram 
caracterizados como autoritários e sem 

preocupação de ouvir a comunidade. 

E – Comparando os processos, como é que você vê os resultados? A 

diferença entre os resultados desses processos? Ou seja, as propostas 

que saíram desses processos. 

P – (I) O monstro que está sendo gerado agora é um monstro porque a 

gente nem sabe, entendeu? Você manda as propostas, elas são 

mandadas pra um burocrata numa sala e ele decide o que pode e o que 

não pode e manda modificar isso ou aquilo. O outro não, foi um projeto 

livre, ele seguiu um coletivo e ele já foi desmontado, não totalmente, mas 

nas instâncias comuns ele permanece. Mas é um processo de desmonte 

que está sendo realizado de cima pra baixo sem ouvir ninguém, então é 

algo muito autoritário, não tem a mínima preocupação em ouvir e saber 

se você está de acordo ou não, desmonta e acabou. 

(I) 4.1.4./4.1.5. As proposta formativas do 

curso coordenado pelo Coordenador C no 
processo estudado e no posterior tiveram 
características muito diferentes devido à 
forma como os processos foram geridos. 

No primeiro, resultou em “[...] um projeto 
livre, ele seguiu um coletivo e ele já foi 
desmontado, não totalmente, mas nas 

instâncias comuns ele permanece”. Para 
descrever o resultado obtido no segundo 
processo, o entrevistado usa a seguinte 

metáfora: “O monstro que está sendo 
gerado agora é um monstro porque a 
gente nem sabe, entendeu? Você manda 

as propostas, elas são mandadas pra um 
burocrata numa sala e ele decide o que 
pode e o que não pode e manda modificar 

isso ou aquilo”.  

(I) 4.1. O Coordenador C caracterizou 
processo de mudança curricular posterior 

ao estudado como “[...] um processo de 
desmonte que está sendo realizado de 
cima pra baixo sem ouvir ninguém, então é 

algo muito autoritário, não tem a mínima 
preocupação em ouvir e saber se você 
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está de acordo ou não, desmonta e 

acabou”. 

E – A gente já está caminhando para o final da nossa conversa, eu queria 

saber: hoje como é que você descreveria a sua ligação com a educação? 

Como é que você vê nos dias atuais a sua ligação com a educação? 

P – É muito grande, sou totalmente envolvido com isso. 

E – Em que aspectos? 

P – (I) Por exemplo, eu sou diretor do curso há mais de 10 anos, 

formando um monte de professores e agora eu estou me relacionando 

com ex-alunos que são professores já, diretor, supervisor de ensino e não 

sei o quê. Eu tenho uma relação já diferenciada que eu percebi que 

consigo influenciar com alguma coisa, muito mais do que antes, porque 

há pessoas que eu formei que estão formando outras pessoas já. E eu 

acabei começando a participar da associação da [entidade da área de 

formação], me tornei diretor dessa associação e estou tentando agora 

discutir um projeto num congresso, eu fui de cabeça no negócio, e 

escrevo também, participo de congressos. Estou totalmente mergulhado 

nesse mundo da formação do professor e super preocupado porque 

agora me pediram: “Professor, falta professor da disciplina em tudo 

quanto é lugar”, não só desta disciplina, tem uma crise enorme e os 

cursos de Licenciatura estão fechando. Aqui fecharam curso, fecharam 

meu curso, eu falo meu curso porque eu estou há mais de 10 anos 

dirigindo. Acabaram vários outros cursos, um só tem só uma turma, eu 

acho isso gravíssimo. (II) Não só aqui, na área de educação, não é uma 

crise superficial, não porque o país está crescendo economicamente, 

está se criando mercado de trabalho para várias profissões. Mas quem 

qualifica esses caras? Se, por outro lado, a formação como pessoa está 

lá embaixo. Tem um descompasso, um abismo entre as necessidades 

reais do país em formar em várias áreas e a formação de formadores. O 

engenheiro precisa saber matemática e os caras não sabem! Você entra 

numa turma de engenharia e mais da metade não sabe matemática 

básica que se aprende no ensino médio. E quem vai ensinar esse cara 

vai ser um bom professor de matemática e de onde vai sair um bom 

professor da disciplina? Se você desmonta daqui um curso que tinha 40 

anos, acabaram as turmas, não tem mais nenhuma turma. Isso é 

angustiante porque você se sente impotente. É um desrespeito muito 

grande com o trabalho de quem leva a sério o negócio. 

E – E com o passar do tempo... 

P – (III) Exatamente, agora passando o tempo eu vejo, porque enquanto 

eu estava lá, eu estava super incomodado. Eu me segurei muito, porque 

eu ia falar um monte de coisa, porque queria participar, intervir. Eu 

sempre fui muito participativo dentro e fora daqui. Entendeu? Participação 

acadêmica... Eu sempre participei e aqui você tem que ser muito político, 

tem que saber como falar etc. Eu extravazei um pouco disso no curso, 

mas a nossa realidade atual é muito difícil. Então aquilo lá perto de uma 

experiência geral, foi uma experiência super positiva, que criou 

referenciais. 

(I) 6. O Coordenador C se descreveu muito 

envolvido com a educação, apontando as 
seguintes vias: o exercício da função de 
coordenador de curso há mais de 10 anos, 

a relação que mantém e a influencia que 
exerce sobre egressos atuantes no âmbito 
educacional, a participação na criação de 

projetos e congressos, a publicação em 
congressos.  

(II) 7.2. O Coordenador C descreveu o 

contexto atual da formação de professores 
em meio a uma crise educacional não 
superficial, no qual as demandas de 
formação de profissionais qualificados para 

atender às necessidades do país não 
estão sendo supridas, se instalando um 
descompasso, um abismo, na formação 

em várias áreas e na formação de 
formadores. Com isso, os graduandos 
estão se formando em meio a lacunas de 

conhecimentos básicos que prejudicam 
qualificação para o exercício de sua 
profissão. Acima de tudo, com os 

fechamentos de cursos de Licenciatura em 
diversas IES, não haverá que socialize os 
conhecimentos historicamente acumulados 

pela humanidade às futuras gerações. 

(III) 2.1. Já no final da entrevista, o 
Coordenador C manifestou que, após ter 

transcorrido o tempo e ter falado sobre o 
processo estudado, avalia essa 
experiência como “[...] super positiva, que 

criou referenciais”. Ainda disse que não 
conseguiu perceber isso enquanto vivia a 
experiência devido estar “super 

incomodado” por não ter conseguido 
participar como gostaria.  

E – Da minha parte eu não tenho mais questões, então eu queria saber 

se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. 

P – (I) Eu já acrescentei alguma coisa né, porque eu estou vivendo esse 

dilema. Não só eu, mas assim, a gente pensa “a gente constrói tudo isso 

e depois você vê desmontarem”, você sente a impotência. Dai você faz o 

quê? Aí é o nosso patrono da educação brasileira, o Paulo Freire agora, 

ele é uma referência, passa a ser uma discussão evidentemente política. 

Se você tiver um compromisso verdadeiro, você cai num ciclo sem 

perspectivas e para mim. (II) Eu estou vendo isso como um problema 

político geral do país. Não é um problema só de educadores, um 

problema técnico ou pedagógico, o problema é político que envolve 

questões mais amplas. Que país a gente quer formar? Quem é o 

(I) 2.2.3./2.2.4. O Coordenador C disse ter 
o sentimento de impotência ao ver o tudo o 
construído no processo estudado ser 

desmontado sem que se possa fazer algo. 

(II) 7. O Coordenador C fez uma 
associação entre a realidade econômico-

produtiva e a educação brasileira, 
ressaltando que o problema educacional 
não é técnico ou pedagógico, mas uma 

questão política mais ampla. Ao dizer 
sobre um possível movimento de 
desindustrialização no país, afirmou que as 

decisões políticas mais amplas estão 
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brasileiro que a gente quer formar daqui 20, 30 anos? Esse é o problema, 

estão formando uma colônia de novo, está regredindo, está se 

desindustrializando. A indústria que há 30 anos atrás era 50% do PIB, 

hoje é 30% do PIB brasileiro. Isso tem a ver com a educação. Um país 

que vive agora só de vender soja e não sei o quê não precisa de tantos 

técnicos, não é isso? Os caras que estão dirigindo o país, não sei se eu 

estou percebendo isso, mas isso tem a ver com a educação. Você tem 

uma “pequenice” de técnicos intelectuais que se formam no exterior, a 

cúpula, ou nas universidades mais de elite e a grande massa do povo fica 

com esses cursos semipresenciais, presenciais em 3 anos, que não 

formam de fato alguém, formam meios profissionais. 

formando uma “nova colônia”, ao se 

retomar o modo de produção voltado para 
o Setor primário da economia e a formação 
de uma minoria de profissionais da elite no 

exterior, enquanto a grande massa em 
cursos com condições formativas 
insuficientes. 

E – Diante do que você acrescentou, que depois que passou o processo, 

hoje você o enxerga como uma referência, processo do qual estamos 

falando, me surgiu uma pergunta. Como é que você se sente vendo esse 

processo sendo jogado fora?  

P – (I) Não vou dizer frustrado, mas é mais do que frustrado, eu estou 

muito tenso aqui nessa universidade porque esse processo diz respeito à 

comunidade, aos profissionais e tudo mais e... alguns anos atrás eu tinha 

uma empolgação com essa universidade aqui. (II) Eu acabei me 

empolgando, eu estava motivado, achei legal, fiz coisas, pesquisas e 

perdi tudo isso. Estou aqui por causa do emprego, sinceramente. Mas eu 

estava vivendo um momento legal, eu me envolvia, eu estava 

participando. Eu percebi que tem vários professores que se envolveram 

com a universidade de fato, que é o problema da educação né, é uma 

relação humana não é só um trabalho burocrático. (I) Você se envolve de 

fato e eu estou muito decepcionado. Talvez eu soubesse... Estamos em 

uma universidade particular, sabe como é!?!?! “Tem um dono, e ele senta 

em cima de mim”. Sempre foi um aviso!  (III) Eu espero que ninguém seja 

dono e se acabem com as universidades particulares. Eu fiquei com essa 

convicção, na verdade no fundo é isso, eu estou com a convicção de que 

isso aqui não pode funcionar mais, universidade privada é uma negação 

da educação e tudo mais, não pode estar nas mãos de donos. Tem que 

estar nas mãos da comunidade e esse é o grande erro do MEC. 

Inclusive, o MEC está sendo muito negligente, ele permite que esses 

empresários ganhem fortunas, desviem dinheiro, façam sei lá o quê e 

manipulem a gente. As pessoas que de fato podem formar o país, os 

educadores. Então me deu uma convicção política de lutar contra o 

ensino privado, (III) e (IV) depois que eu vi tudo o que estão fazendo aqui 

sabe, esculhambando todo mundo, demitindo gente legal, orientando as 

pessoas a não darem aulas para os professores mais antigos, professor 

com 30, 40 anos tendo que cortar a aulas deles, é um desrespeito ao ser 

humano, ao trabalhador que se dedicou a universidade. Esse é o 

resultado, para mim o resultado é esse, eu nunca acreditei em 

universidade particular, mas eu não tinha visto o monstro mostrar suas 

garras. Hoje o monstro mostrou suas garras e mostrou do que ele é 

capaz, e depois é pior porque ele destrói tudo, não tem limites. 

(I) 4.2. O Coordenador C manifestou 

sentimentos de frustração, tensão, 
decepção e desapontamento ao falar sobre 
o descarte da proposta formativa criada no 

processo estudado. Ainda, acrescentou 
que vinha se sentindo desmotivado para 
atuar na IES, mas a sua participação no 

processo estudado o levou a ter motivação 
novamente. Contudo, depois do processo 
de mudança posterior, que apresentou 

referenciais contrapostos ao processo 
estudado, o entrevistado disse estar 
desmotivado novamente, permanecendo 

na IES por necessitar do emprego. 

(II) 2.1.1. Novamente, o Coordenador C 
manifestou empolgação ao descrever seu 

envolvimento e sua  participação no 
processo estudado, ao dizer que estava 
vivendo um momento legal. Também 

afirmou ter percebido um envolvimento 
efetivo por parte de outros professores 
com a IES. Segundo a fala do entrevistado, 

pode-se dizer que o processo estudado 
não tratou somente do aspecto burocrático 
da mudança curricular, mas também das 

relações humanas, inerentes à educação, 
apesar de nem sempre serem levadas em 
consideração na gestão desse tipo de 

processo. 

 (III) 7.2. O Coordenador C manifestou, no 
final da entrevista, uma concepção de 

Ensino Superior privado bastante 
pessimista, ao dizer que: “Eu espero que 
ninguém seja dono e se acabem com as 

universidades particulares. Eu fiquei com 
essa convicção, na verdade no fundo é 
isso, eu estou com a convicção de que isso 

aqui não pode funcionar mais, 
universidade privada é uma negação da 
educação e tudo mais, não pode estar nas 

mãos de donos. Tem que estar nas mãos 
da comunidade e esse é o grande erro do 
MEC. Inclusive, o MEC está sendo muito 

negligente, ele permite que esses 
empresários ganhem fortunas, desviem 
dinheiro, façam sei lá o quê e manipulem a 

gente. As pessoas que de fato podem 
formar o país, os educadores. Então me 
deu uma convicção política de lutar contra 

o ensino privado[...]”. 

(IV) 4.1. O discurso pessimista do 
Coordenador C sobre o Ensino Superior 
privado pareceu bastante influenciado pela 

experiência relacionado ao processo de 
mudança curricular posterior ao estudado 
nessa pesquisa, quando descreveu: “[...] 

depois que eu vi tudo o que estão fazendo 
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aqui sabe, esculhambando todo mundo, 

demitindo gente legal, orientando as 
pessoas a não darem aulas para os 
professores mais antigos, professor com 

30, 40 anos tendo que cortar a aulas deles, 
é um desrespeito ao ser humano, ao 
trabalhador que se dedicou a universidade. 

Esse é o resultado, para mim o resultado é 
esse, eu nunca acreditei em universidade 
particular, mas eu não tinha visto o 

monstro mostrar suas garras. Hoje o 
monstro mostrou suas garras e mostrou do 
que ele é capaz, e depois é pior porque ele 

destrói tudo, não tem limites”. 

 Uma análise geral da modificação de 
percepção do entrevistado ao longo da 

entrevista 

O Coordenador C foi modificando sua 
percepção sobre o processo estudado e 

sua participação nele à medida que foi 
relembrando-o e comparando-o com outras 
experiências de mesma natureza 

vivenciadas na mesma IES. Essa 
entrevista exemplifica o quanto a dimensão 
afetiva do sujeito exerce influência na 

construção e na ressignificação de 
concepções dos sujeitos, ou seja, em seus 
discurso e prática. Com isso, parece ser 

bastante relevante a escolha institucional 
“XXX”, que definiu ser importante 
considerar as manifestações afetivas e 

cognitivas com igual importância para o 
desenvolvimento do processo de mudança 
curricular. 

O Coordenador C começou suas 
argumentações apontando o processo 
estudado como pouco democrático, mas, 

ao longo da entrevista, sua fala começou a 
se modificar, chegando ao ponto de avaliar 
a experiência como tendo sido bastante 

produtiva e um referencial institucional 
difícil de ser destruído, apesar de ações da 
Alta Gestão, tomadas no novo processo de 

mudança instalado, na direção de tentar 
acabar com qualquer vestígio de 
processos anteriores. Isso poderia ser 

explicado pelo fato de ter sido ele o 
entrevistado que maior carga afetiva de 
contrariedade e de contraposição 

manifestou em seu discurso, na medida 
em que sua dimensão afetiva interfere na 
maneira como sua dimensão cognitiva 

reconstrói sua memória sobre as 
experiências vivenciadas, por vezes 
distorcidas em relação a outras evidências 

que se obtém do mesmo fenômeno em 
análise. Daí a importância de se cuidar do 
clima institucional no decorrer de 

processos de mudança em sua estrutura 
organizativa, seja pedagógica, 
administrativa e/ou financeira.  
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Anexo A  – Parecer Consubstanciado do CEP nº 68745 
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Anexo B  – Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado 
2007-2011 

PARTE MENCIONADA NA PESQUISA 
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Anexo C  – Projeto Pedagógico de Curso de Pós-graduação em 
Docência no Ensino Superior  
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