
155 
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IDENTITÁRIA NA PUCPR 

Pereira, Marcos Aurélio.Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
 
Resumen 
Este trabajo es un estudio descriptivo del programa de capacitación institucional 
organizado y ofrecido por PUCPR desde 2000 hasta 2014. Organizaciones como la 
PUCPR tienen una identidad. Para que los miembros actúan de acuerdo con su 
identidad, las organizaciones necesitan que ellos tienen un cierto grado de 
identificación. Así, ofertar un programa de capacitación institucional crea un sentido 
de pertenencia. El PUC Identidade se ha organizado con el fin de crear y fortalecer el 
sentimiento de pertenencia, por lo que las prácticas en las áreas de docencia e 
investigación son la expresión de la identidad de la universidad. Una identidad 
fundamentada en el principio de que la universidad es una comunidad de profesores y 
estudiantes que buscan la verdad a través de la experiencia de la fe, el establecimiento 
de un diálogo entre la fe y la razón, la cultura y la trascendencia, la espiritualidad y la 
vida cotidiana académico. 
 
Resumo 
Este trabalho é um estudo descritivo do programa de formação institucional 
organizado e ofertado pela PUCPR ao seu corpo docente no período de 2000 a 2014. 
As organizações, como a PUCPR, são portadoras de uma identidade. Para atuar em 
consonância com sua identidade, as organizações precisam que seus protagonistas 
tenham um certo grau de identificação. Por isso, ofertam programas ou desenvolvem 
ações de formação institucional para criar um sentimento de pertença. O PUC 
Identidade foi organizado com o objetivo de criar e fortalecer o sentimento de 
pertencimento, para que as práticas nos âmbitos da docência e da pesquisa sejam 
expressão da identidade da universidade. Uma identidade calcada no princípio de que 
a universidade se constitui em comunidade de docentes e estudantes que buscam as 
verdades pela experiência da fé, estabelecendo uma interlocução entre fé e razão, 
cultura e transcendência, espiritualidade e cotidianidade acadêmica. 
 
Introdução 
O presente trabalho é resultado de um estudo bibliográfico e documental de caráter 
descritivo das ações desenvolvidas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) para a formação institucional de sua equipe docente no período de 2000 a 
2014, criando e fortalecendo sentimentos de pertença para que sua atuação nos 
campos do ensino, pesquisa e extensão estejam em consonância com a legislação 
nacional, a identidade institucional e os princípios que a definem como universidade 
de confissão católica. 
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A PUCPR é uma organização de ensino e pesquisa administrada pelo Instituto dos 
Pequenos Irmãos de Maria, uma instituição religiosa católica de origem francesa, 
fundada pelo Pe. Marcelino Champagnat em 1817, com forte tradição no campo da 
educação, principalmente das crianças e dos jovens. Pela atual legislação educacional 
brasileira, essa universidade é considerada uma organização de ensino superior 
privada sem fins lucrativos e comunitária. No cenário educacional brasileiro, pelo RUF 
(Ranking Universitário Folha) de 2014, feito pelo jornal Folha de S. Paulo, ela é a 1ª 
colocada como a melhor universidade privada do estado do Paraná, a 3ª em relação às 
instituições privadas de todo o Brasil e a 32ª colocada geral entre as 192 universidades 
brasileiras avaliadas. Localizada no Paraná, um dos estados da região Sul do Brasil, a 
PUCPR tem seu campus sede na capital do estado, Curitiba, três campi no interior, nas 
cidades de Londrina, Maringá e Toledo. 
Nesses 13 anos, sendo denominada de PUC Identidade, a formação institucional 
docente foi organizada e/ou ofertada por agências da Pró-Reitoria Comunitária da 
PUCPR e passou de um evento anual para várias ações no ano, assumindo caráter de 
programa de formação identitária. 
 
Núcleo Identitário 
Em 31 de dezembro de 1950, recém-empossado arcebispo de Curitiba, Dom Manuel 
da Silveira D’Elboux (1950-1970) criou a Sociedade Paranaense de Cultura (SPC) para 
congregar e fundar instituições de ensino superior, à proporção que estimulou as 
congregações religiosas católicas a fazerem o mesmo. O resultado foi profícuo, foram 
fundadas a Escola de Enfermagem Madre Léonie (1953) pelas Irmãs de S. José de 
Chambéry, a Faculdade Católica de Direito (1956) pelos Padres Jesuítas e a Faculdade 
Católica de Ciências Econômicas do Paraná (1957) pelos Frades Franciscanos. Em 1956, 
a própria Arquidiocese de Curitiba fundou a Faculdade de Ciências Médicas do Paraná, 
o que lhe dá um caráter distinto das demais instituições católicas de ensino superior na 
ação pastoral da Igreja no Paraná. Da fusão dessas faculdades e escolas sob a direção 
da SPC (Hoerner Jr., 2009, p. 72) originou-se a Universidade Católica do Paraná (UCPR), 
em 1959, que ganhou título de Pontifícia em 1985. 
Reuniram-se instituições portadoras de culturas organizacionais e práticas docentes 
singulares, tendo em vista a natureza dos cursos que ofertavam e as motivações de 
seus fundadores. Não se pode olvidar uma particularidade nesse processo de fusão. As 
mantenedoras eram organizações jurídico-administrativas de congregações religiosas 
portadoras de distintos carismas. Ainda que imbuídas da mesma preocupação religiosa 
no campo da educação universitária, a presença de cada uma das congregações é 
distinta em decorrência de seu carisma. Mesmo que não seja determinante, é 
relevante identificá-los para a compreensão da construção e do sentido identitário da 
PUCPR. 
Os carismas de cada uma das instituições são experiências de fé, cuja memória 
contribui para seu fortalecimento, resultando na construção de uma identidade 
católica, que ganhará sentido quanto mais intensa for a memória dessas experiências 
(Candau, 2011, p. 21-50), o que implica no reconhecimento de que essa diversidade de 
carismas tem de ser considerada na organização e oferta de um programa formativo 
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institucional para os docentes da PUCPR, pois constitui-se noutro elemento do núcleo 
identitário da universidade. 
Ao olhar as motivações históricas para a criação da universidade católica, constata-se 
que, mesmo sob o empuxo do movimento de recatolização da Igreja no Brasil – que 
originou suas congêneres, a PUC-Rio e a PUC-SP, constituídas na vigência do Estado 
Novo (1937-1945), uma ditadura civil com apoio militar de matizes fascistas –, a PUCPR 
surgiu nos anos que antecedem o Concílio Vaticano II, que promoveu uma renovação 
da Igreja Católica, permitindo novas experiências de fé, Igreja e universidade. 
Diferentemente também de sua coirmã, a PUCRS, fundada pelos Irmãos Maristas nos 
anos imediatamente posteriores à ditadura estado-novista, a PUCPR passou a ser 
marista em 1973. Essa gênese dará um sentido peculiar à identidade e à maneira como 
se dá a identificação das pessoas com a instituição. 
Há que se levar em conta também as contingências históricas locais, como os 
catolicismos étnico e devocional na região curitibana. As colônias de imigrantes 
poloneses, italianos e alemães mantinham suas práticas religiosas, incluindo a 
realização dos cultos em sua língua materna, enquanto os brasileiros nativos tinham 
pouca ou nenhuma assistência religiosa, permitindo o surgimento de um catolicismo 
popular de caráter devocional, desprovido de um conteúdo dogmático e moral (Azzi, 
2005). As comunidades de Curitiba e de seu entorno se reconheciam católicas, mas 
com um profundo sentimento anticlerical, que ganhou vitalidade com a Proclamação 
da República, não obstante a aliança entre Estado e Igreja no campo da educação. 
 
PUC Identidade 
A identidade da PUCPR é afetada pela legislação, pelas mudanças nas diferentes 
esferas da sociedade, pelos confrontos de diferentes naturezas intra e extramuro e 
pela maneira como os indivíduos e/ou as coletividades apropriam-se do núcleo 
identitário organizacional. Para assegurar o que lhe é próprio, o que lhe define e dá 
sentido como instituição de ensino superior católica e marista, a universidade criou 
ações para apresentar sua identidade, como as coleções Institucional e Legado. Na 
primeira, composta de cinco livros, apresenta-se o jeito próprio da universidade nos 
campos do ensino, da pesquisa, da saúde, da evangelização, do comunicar e do servir. 
A segunda coleção é composta pela biografia de professores e Irmãos que atuaram na 
universidade, apresentando seu legado nas áreas da pesquisa, do ensino e da 
evangelização para a comunidade universitária em particular. Nela também se 
apresenta a história de algumas das organizações universitárias, como a Faculdade de 
Direito, o campus de São José dos Pinhais e da Rádio Clube Paraná. Outra ação foi a 
organização de um programa de formação institucional identitário, denominado PUC 
Identidade. 
Para responder às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a 
comunidade docente da PUCPR realizou várias reuniões de estudos para a elaboração 
do projeto pedagógico dos cursos de graduação. O resultado imediato desses 
encontros foram as Diretrizes para o ensino de graduação – projeto pedagógico, em 
2000. O Projeto Pedagógico Institucional foi redigido em 2005 e revisado oito anos 
depois. Em curso também estava a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
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Institucional (PDI), que, segundo a própria universidade, representou mais que a mera 
formalidade legal, foi uma oportunidade ímpar para: “refletir sobre seu 
posicionamento atual no mercado e na região de atuação, [...] associada à reflexão 
também quanto a seu futuro e a que caminhos poderá (e deverá ou não) adotar diante 
desses” (PUCPR, 2012, p. 5). 
Reconhecendo como matriz fundacional “[...] a comunidade católica e os valores de 
orientação Marista” (PUCPR, 2012, p. 14), no PDI, a universidade definiu como missão 
“desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura e promover a formação integral e 
permanente de cidadão e de profissionais comprometidos com a vida e com o 
progresso da sociedade” (PUCPR, 2012, p. 15). 
Por isso, para a consecução de sua missão, definiu alguns objetivos estratégicos nos 
âmbitos pedagógicos, administrativos e confessionais, notadamente marcados pelas 
mudanças que ocorrem no mercado e por extensão nas organizações e na Igreja 
Católica. 
Dos 17 objetivos estratégicos elencados pela universidade para a concretização de sua 
missão, quatro incidem diretamente na organização do PUC Identidade pela íntima 
vinculação com sua dimensão confessional, traduzindo seu núcleo identitário.  
Esses quatro objetivos expressam, em uma linguagem coloquial e com ampla 
ressonância, um conteúdo de natureza teológica. No uso das expressões liderança 
transformadora e impacto transformador, a universidade reconhece que, sendo uma 
organização de ensino católica, é “o sal da terra” (Mt 5:13), “o fermento” (Mt 13:33; 
Mc 13:20-21) e “a luz do mundo” (Mt 5:14-16). 
Por ser administrada pelos Irmãos Maristas, a identidade da PUCPR no âmbito do 
ensino assume o compromisso com a formação de “bons cidadãos e virtuosos cristãos” 
(Furet, 1999, p. 79). Isso exige que o corpo docente da Universidade atue em 
consonância com a pedagogia marista, marcada pela forma de ser de Maria, mãe de 
Jesus Cristo, tomada como modelo educador pela congregação marista. Daí a 
preocupação no fortalecimento da identidade marista da organização. 
Para alcançar os objetivos estratégicos, a universidade organizou um conjunto de 
projetos, agrupado em quatro programas. No início da década de 2000, entre esses 
projetos estava o PUC Identidade, criado por iniciativa do Ir. Clemente Ivo Julliato, 
membro da congregação religiosa marista e reitor da universidade. Para sua execução, 
a modalidade adotada foi a de encontros de grupos de professores com a duração de 
um dia e meio, em regime de imersão. Esses encontros ocorriam em espaços que não 
o da universidade, geralmente, casas de retiro, pousadas e hotéis. O formato dos 
encontros se aproximava dos retiros realizados pela comunidade religiosa católica, 
oferecendo momentos para reflexão, recolhimento, diálogo e convivência fraterna. 
Enfim, oportunizando aos professores uma experiência de vida de comunidade em 
oração. 
Posteriormente, esses encontros assumiram uma forma híbrida, com feições de 
encontros corporativos propriamente ditos com modus operante das formações 
religiosas católicas. Continuam sendo realizados extramuros universitários, com a 
duração de um dia, com palestras e momentos de reflexão, não havendo a 
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necessidade de pernoitar. Em 2014 não ocorreram encontros, mas duas grandes 
palestras, sendo uma em cada semestre, com um tema de caráter educacional. 
O PUC Identidade passou de projeto para um programa de formação, ou seja, tem uma 
organicidade didático-pedagógica (conteúdo e procedimentos) e um período de 
execução durante o ano letivo. Deixando de ser um evento que interrompe o fluxo de 
trabalho cotidiano do corpo docente, estando em íntima relação com os programas de 
formação técnico-pedagógicas organizados e ofertados pela diretoria acadêmica. 
O programa de formação institucional tem seus fundamentos na Constituição 
Apostólica “Ex corde ecclesiae” sobre as Universidades Católicas e outras fontes 
eclesiais, tendo estrutura e conteúdo alinhados com a Missão Marista na Educação 
Superior e as Matrizes do Programa de Imersão para Colaboradores Maristas. 
Ainda que realizado a expensas da instituição, no horário em que os professores estão 
à sua disposição e com a finalidade de intensificar os vínculos de identificação, o 
programa de formação proposto pela universidade não se enquadra na categoria de 
uma educação corporativa, constitui-se em uma nova forma de evangelizar, em que o 
diálogo é o espaço/tempo indispensável para a atualização identitária da organização e 
dos indivíduos em particular e em coletividade. 
O presente trabalho é o primeiro resultado da pesquisa sobre o impacto dos projetos 
identitários desenvolvidos pela PUCPR. A segunda fase é uma pesquisa survey para 
reconhecer o grau de identificação dos docentes com a identidade da universidade e 
sua participação no PUC Identidade. 
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