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Resumo 
O texto apresenta os avanços da pesquisa em desenvolvimento Identidade e memória da 

formação de professores da UCS – IDENFORMA. Tal estudo propõe investigar e analisar os 
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processos de qualificação do ensino superior empreendidos institucionalmente, agora representados 

pelo Programa de Formação para Professores, ligado à Pró-Reitoria Acadêmica, desde 2010, cuja 

finalidade é contribuir para a qualificação do corpo docente da Universidade de Caxias do Sul 

(UCS), Brasil. Por meio de uma abordagem qualitativa, realiza-se uma pesquisa documental, com 

análise dos registros arquivados, ao longo de duas décadas. O aporte teórico sobre formação 

docente considera as contribuições de Tardif e a capacidade reflexiva no desenvolvimento de 

competências, complementados pelos estudos de Perrenoud. O recorte teórico da pesquisa também 

se sustenta no conceito de memória e identidade, segundo Pollak. Como resultados da análise 

realizada até o momento, são identificados pressupostos relativos (a) investimento institucional ; 

(b)  ênfase na figura central do professor, principalmente nos primeiros anos; (c) poucas estratégias 

com olhar ao aluno e às relações interpessoais; (d) foco técnico da aplicabilidade dos 

conhecimentos ; (e) efeitos da pressão exercida pelo contexto sócio educacional; (f) foco na 

formação por competências. 

 

 

Abstract 
The paper presents advances that took place regarding the on-going research on Identidade e 

memória da formação de professores da UCS – IDENFORMA (Identity and memory on teachers’ 

education). The research aims to investigate and analyze qualification processes on higher 

education carried out by the university, and which are now represented by the Program for 

Teachers’ Education, bound to the Vice-Presidency of the University since 2010, and whose 

purpose is to contribute for the qualification of the faculty members of the University of Caxias do 

Sul (UCS), Brasil. Using a qualitative approach, a documental research is carried out, analyzing 

registers that have been filed throughout two decades. Literature on teachers’ education taken into 

consideration includes Tardif’s contribution and the reflexive capacity on developing competences, 

complemented by Perrenoud’s studies. The theoretical cut of the research is also supported on the 

concept of memory and identity, as per Pollak. As a result of the analyses carried out so far, the 

following assumptions have been identified (a) institutional investment; (b) emphasis  on the 

central figure of the teacher, especially in the very first grades; (c) few strategies with a sight on the 

student and interpersonal relationships; (d) technical focus on the applicability of knowledge; (e) 

effects of pressure exerted by the social and educational context; (f) focus on teacher education by 

competences. 

 

 



 

3018 

 

A Universidade de Caxias do Sul e aformação continuada de professores no ensino 

superior 
O texto apresenta os avanços da pesquisa em desenvolvimento Identidade e memória da 

formação de professores da UCS – IDENFORMA. Considera-se assim a necessidade de registrar a 

trajetória histórica e o investimento na formação dos professores da UCS, pela relevância que se 

reveste esse processo de qualificação de seu docente no âmbito acadêmico local, nacional e mesmo 

internacional.  

A questão que a pesquisa coloca é quais as estratégias de formação interna emergem dos 

registros documentais e contextos da docência, para reconhecer e delinear a identidade estratégica 

do Programa de Formação de Professores da Universidade de Caxias do Sul. Para tanto, 

considerou-se a análise do acervo levantado nos arquivos existentes, com seus registros 

documentais. Como resultado, pretende-se destacar e dar visibilidade ao investimento institucional 

na formação da docência do ensino superior, construído ao longo do tempo, em seus aspectos 

históricos e estratégicos, bem como promover uma contribuição no campo da pedagogia 

universitária. 

A Universidade de Caxias do Sul é uma instituição comunitária, fundada em 1967. No ano 

de 2014, conta com aproximadamente 32000 alunos, 80 cursos de graduação, em todas as grandes 

áreas do conhecimento. No âmbito da pós-graduação, desenvolve programas Lato Sensu e Stricto 

Sensu em áreas de interesse e pertinência regional com  13 programas de mestrado e doutorado. 

Atualmente conta com cerca de mil e vinte professores, dos quais 83% possuem título de Mestre ou 

Doutor, 34% são professores de tempo integral e 14% de tempo parcial. Nesse contexto, atua o 

Programa de Formação para Professores desde o ano de 1992, como uma das ações institucionais 

do Programa de Qualificação Docente, instituído pela Resolução nº 004/92, do Conselho 

Universitário. 

 

 

Memória e identidade do Programa de Formação de Professores da UCS 
Um dos autores que relaciona identidade e memória é Pollak (1992), o qual refere identidade 

como a imagem que uma pessoa constrói, apresenta aos outros e a si própria; construção essa que 

se realiza ao longo de um percurso histórico, situado. O processo de construção da identidade do 

PFP não está descolado de sua função social, do estatuto da profissão e do próprio profissional, da 

cultura do grupo de pertença profissional e do contexto sociopolítico em que se encontra. Dessa 

forma, contribuem para a construção da identidade do Programa as interações entre o seu universo 

de atuação e os demais contextos socioculturais que se dão ao longo do processo de atuação. Tomar 

a memória do Programa de Formação de Professores como abordagem para construção da sua 
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identidade é iluminar permanências e transformações, os quadros de referência presente nos 

diferentes momentos. Ademais, construir a história do Programa envolve mais que uma 

metodologia, instala a via de entrada ao processo de constituição da identidade da formação 

continuada na instituição. 

 

 

A unidade física, as fronteiras de pertencimento ao grupo e a continuidade dentro do 

tempo 
Quais as estratégias de formação interna emergem dos registros documentais e contextos da 

docência? Na análise realizada da documentação relativa aos anos de 1993 a 2013, é possível 

identificar fases de atuação com os seguintes focos: (a) Docência e Universidade, de 1994 a 1996; 

(b) Do ato de ensinar para a aprendizagem do aluno, de 1997 a 2000; (c) Reflexão sobre a prática 

docente e na própria prática, de 2001 a 2009; (d) Competências pedagógicas do professor 

universitário, a partir de 2010. 

 

 

(a) Docência e Universidade, de 1994 a 1996 
Uma das tentativas, para fazer frente aos desafios propostos na formação do professor, em 

âmbito Nacional, foi a Resolução nº 12/83 do Conselho Federal de Educação, que estabelece a 

obrigatoriedade da formação pedagógica nos cursos de especialização. Tal Resolução produz como 

resultado uma mobilização das Universidades no sentido de introduzir nos cursos de especialização 

disciplinas que pudessem instrumentalizar profissionais para a docência de terceiro grau. Nesse 

sentido, cumprindo ao disposto na Resolução acima, nos diferentes cursos de Especialização 

ofertados na UCS, foi introduzida a disciplina Metodologia do Ensino Superior, com 60 horas-aula. 

A introdução dessa disciplina nos cursos de pós-graduação, a partir de 1983, parece não ter 

sido suficiente para gerar mudanças significativas na qualidade do ensino oferecido, talvez em 

decorrência da existência, na Instituição, de grande número de docentes graduados (representavam, 

em 1990, 42,95% dos professores). Percebendo que as ações não estavam envolvendo todos 

professores da Instituição, mas apenas aos que cursavam especialização a partir da Resolução, a 

UCS estabeleceu normas para a qualificação do seu corpo docente, por meio da Resolução nº 

004/92, cujo artigo 6º estabelece que, ao ingressar, todos os docentes deverão participar de ao 

menos um Seminário de Atualização Didático-Pedagógica (SADP). Sendo que o quadro de 

disciplinas que formam estes seminários é exclusivamente de cunho reflexivo e instrumental. 

Em 1993, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, juntamente com a Pró-Reitoria de 

Graduação, buscou criar condições necessárias à efetiva realização dos Seminários de Atualização 
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Didático-Pedagógica, que passaram a ser ofertados a partir de 1994. Nesse ano, e no subsequente, a 

sistemática utilizada para mobilizar os professores foi a realização de Conferências em torno de 

temas como: a) Universidade e Modernidade; b) Valores e dos fins da educação superior; c) O 

ensino superior e a questão do conhecimento; d) A prática pedagógica no ensino superior; e) A 

organização estrutural e funcional da UCS. Metodologicamente, para essa primeira fase, utilizou-se 

a transmissão vertical de informações, visto que cada um dos temas fora abordado na forma de 

palestra, sendo a informação o objeto central do processo. É possível dizer que essa fase, esteve 

fortemente empregnada de traços de um modelo diretivo/normativo, cuja estratégia do discurso 

sobre uma concepção de Universidade e sua estrutura e sobre a prática educativa era ineficaz. 

Evidenciou-se então, a necessidade de desenvolver ações voltadas para a sala de aula refletindo 

sobre a prática docente dos professores em exercício.   

 

 

(b) Do ato de ensinar para a aprendizagem do aluno, de 1997 a 2000 
A exigência legal de avaliação das Instituições de Nível Superior, a partir da LDB - Lei nº 

9394/96 e consolidada pelo MEC/SESU, o qual instituiu um sistema formal de avaliação dos 

cursos e universidades do país, aponta para a necessidade de melhorar o desempenho dos alunos 

enquanto cidadãos e profissionais, no que se refere a competências e habilidades. Uma das formas 

de atingir esse resultado é investir na formação pedagógica mais específica dos docentes. Tais 

formações pedagógicas estão fundamentadas nos pressupostos epistemológicos da educação, que 

passam a valorizar a construção do conhecimento (e não sua transmissão) pelo próprio aluno e que 

apresentam a aprendizagem (e não apenas o ensino) como objetivo final do processo educativo. 

Na história dos movimentos de aprendizagem, observa-se como um desafio a ideia de 

centralidade do professor em sala de aula e a tentativa de quebra deste paradigma. Principalmente 

nos relatórios dos Seminários Pedagógicos, ainda no formato de disciplinas e palestras, pôde-se 

verificar essa centralidade. A partir destas propostas é possível inferir a necessidade do professor 

conhecer o fenômeno emocional manifestado pelos alunos, a fim de quebrar a visão de deficiência 

cognitiva (Almeida, 2000), e visualizar o aluno não como uma parte isolada, mas como um todo, 

integrado com o social, com a instituição e inserido no processo de aprendizagem (Morin, 2001).  

Também na revisão documental, pôde-se observar outro desafio, o foco técnico da 

aplicabilidade dos conhecimentos em sala de aula. Mesmo que de maneira reflexiva, os seminários 

e especializações não exploram o espaço das relações interpessoais na prática docente. Segundo 

Morin (2001) a falta de investimento pessoal nas áreas intelectuais e humanas, sejam elas 

individuais ou coletivas prejudica a relação entre indivíduos e grupos. Sendo assim, é importante 

ressaltar a preocupação que a instituição tem em formar profissionais reflexivos e que buscam 

continuamente estratégias de comunicação e atualização do conhecimento. 
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O estudo de novos referenciais permitiu transformar significativamente a forma de 

organização e condução dos referidos Seminários na UCS, que passaram a ter como objetivo: 

“promover uma reflexão crítica sobre o ato de ensinar, associada ao desenvolvimento de 

experiências concretas de prática de ensino” e a serem desenvolvidos num processo de reflexão-

ação-reflexão, baseado no pressuposto de que “provavelmente a melhoria de nossa atividade 

profissional, como todas as demais, passa pela análise do que fazemos de nossa prática e do 

contraste com outras práticas” (Zabala, 1998, p. 13). Assim, utilizar a reflexão sobre a prática, 

como estratégia, com os professores em exercício, facilitaria a tomada de consciência dos 

problemas da prática de ensino. 

No período foram envolvidos mais de 700 professores, das diferentes áreas de conhecimento 

da Universidade. A experiência devido à atuação com este número de professores possibilitou que 

as bases teóricas fundantes das orientações gradativamente se ancorassem na construção do 

conhecimento, no desenvolvimento de habilidades cognitivas que transcendem a memorização, na 

interação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-conhecimento, para a avaliação de processo como 

forma permanente da melhoria e/ou reconstrução da prática docente. 

 

 

(c) Reflexão sobre a prática docente e na própria prática, de 2001 a 2009 
A partir do ano 2001 pôde-se observar um aumento gradativo na comunicação entre os 

participantes dos seminários. A rede Internet ofereceu um meio de comunicação alternativo, 

primeiramente com e-mails e, a partir de 2006, com utilização de mensagens pelo ambiente virtual 

de aprendizagem, o espaço institucional criado para a gestão pedagógica. Deste modo, além da 

vivência dos seminários e oficinas, há um tempo além do presencial para a troca de experiências e 

relatos entre docentes. O artigo produzido pelas pesquisadoras Carla Valentini e Eliana M. 

Sacramento Soares, intitulado Uma experiência no uso de tecnologias na qualificação pedagógica 

aborda esse processo germinal. Esse período foi de consolidação dos pressupostos epistemológicos 

 orientadores da  formação continuada, na instituição.  Embora todo o investimento em estudos e 

reflexões, a fim de aproximar os docentes da qualificação com princípios metodológicos voltados à 

prática e a experiência docente, o percentual de desistência ficava em 36,92%. 

 

 

(d) Competências pedagógicas do professor universitário, a partir de 2010 
Em fevereiro de 2010, foi criado o Programa de Formação para Professores (PFP) o qual tem 

sua origem nos fundamentos teórico-metodológicos do NPU. A mudança justificou-

se pela exigência em ressignificar o perfil docente no ensino superior, haja visto que, a ampliação 

da rede Internet, a cultura digital e o próprio processo de Bolonha transformam o modo de ser e 
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estar no mundo.Diante de tais mudanças tecnológicas a docência no ensino superior, apresenta-se 

como desafio. 

O exame deste problema mereceu especial atenção discutindo os valores associados à 

formação e a produção do conhecimento; o currículo e os conteúdos que privilegia; os processos de 

ensino e de aprendizagem; as pressões a que estão sujeitos os docentes, no sentido da inovação e da 

melhoria da qualidade, seu profissionalismo e sua profissionalidade. Foi precisamente este último 

foco - o dos docentes e a construção de suas competências pedagógicas - escolhidos para articular 

as ações do PFP com o desenvolvimento do conhecimento científico sobre o ensino superior, seus 

desafios, inovações e perspectivas.  Esse processo buscou pistas para constituir uma identidade de 

formação para a docência a qual pudesse contemplar as competências para a gestão do ensino e da 

aprendizagem em diferentes ambientes considerando que, a Instituição investe em novos espaços 

de ensino, como disciplinas semipresenciais, disciplinas na modalidade completamente EaD, 

cursos de graduação e tecnólogos na modalidade EaD. 

No contexto da formação continuada são oferecidas ações na modalidade de seminários; 

cursos de capacitação, minicursos, oficinas e workshop. As ações possuem foco na formação 

didático-pedagógica para a docência; na formação para a docência e o uso das tecnologias de 

informação e comunicação nos processos de aprendizagem; na formação pedagógica para atuação 

em EaD; no estudo dos processos cognitivos, na capacitação docente para leitura e escrita como 

estratégia de aprendizagem; na reflexão sobre os papéis de supervisores de estágio e orientadores 

de TCC; na produção de vídeo e mediação de videoconferência, na reflexão sobre interações 

didáticas: comunicações escritas professor – aluno; na apropriação do uso das ferramentas do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Todas as ações promovidas se apoiam nos princípios 

pedagógicos constituídos no processo histórico do NPU que é envolver o professor na pesquisa e 

reflexão sobre sua experiência. É uma formação que destaca como relevância a experiência do 

fazer concreto e real do docente como condição formadora. Outra característica importante foi a 

decisão de aprofundar o campo científico, fortalecendo a indissociabilidade entre a “dimensão 

epistemológica, a dimensão pedagógica e a dimensão política” (CORTELLETTI et al., 2002, p. 18) 

(Apud Veiga, 2012). 

No processo de mudanças implementadas, os pressupostos epistemológicos permaneceram, 

mantendo assim fortes laços para a identidade da formação continuada. A dimensão reflexiva sobre 

a experiência, em uma perspectiva de criticidade, foi mantida, ampliando-se tal reflexão para a 

importância da cidadania global e da responsabilidade planetária.  Entende-se que a ação formativa 

precisa estar voltada ao desenvolvimento de competências estratégicas, a fim de promover a 

dimensão do pensamento crítico-reflexivo dos atores sociais sobre os processos em que estão 

envolvidos. O objetivo da formação de adultos se expressa em termos de competências e não 

simplesmente de conhecimentos. Essa mudança de perspectiva pressupõe uma visão que integra 
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saberes com uma visão de prática, entendida como a expressão situada de competências. Desse 

quadro é que se propõe a atenção estratégica sobre modelos da ação focados sobre a experiência. 

Como resultados da análise realizada até o momento, são identificados pressupostos como: 

(a) o investimento institucional na formação didático pedagógica para processos de aprendizagem 

presencial até o ano de 2009, não incluindo em suas propostas de formação o aprimoramento de 

competências para uso de ferramentas virtuais como apoio à aprendizagem; (b) nos temas das 

palestras pode ser identificado uma ênfase na figura central do professor, principalmente nos 

primeiros anos; (c) poucas estratégias com olhar ao aluno e às relações interpessoais; (d) foco 

técnico da aplicabilidade dos conhecimentos em sala de aula; (e) efeitos da pressão exercida pelo 

contexto sócio educacional sobre a perspectiva de uma melhor qualificação dos docentes e por 

consequência do ensino universitário; (f) a partir do ano de 2010, habilitar professores para 

ministrar novas disciplinas e cursos à distância. 
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