
SEMINÁRIO

Expansão e Reforma 
Universitária: Unir
Ampliação da oferta e permanência no Ensino Superior

O Seminário Expansão e Reforma Universitária trou-
xe para discussão o tema “Educação Direitos de Todos, 
Dever do Estado”. Na ocasião, foi discutido o projeto 
apresentado às Universidades brasileriras, sobre a Re-
forma Universitária. O Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) e a Portaria Normativa Interministerial Nº 22, 
que trata sobre a questão do Professor Equivalente, tam-
bém esteve entre os pontos de discussão. 

De acordo com as informações prestada pelos or-
ganizadores do evento, o Reuni tem o objetivo de criar 
condições para a ampliação da estrutura física e recursos 
humanos, além da proposta de ampliar a oferta e perma-
nência no ensino superior federal. 

Uma das preocupações mais discutidas foi a ofer-
ta de Ensino. Ao proferir discurso, um dos palestrantes 
destacou que “alguns pontos que deve ser considerado: 
superlotação nas salas de aula,a abertura de cursos sem 
estrutura e submissão das Universidades a cumprimen-
to de planos para captação de recursos, caracterizando 
uma certa dependência e fim da autonomia. A Portaria 
Interministerial Nº 22, que trata do professor equivalente, 
define esse como a soma do professor de ensino squeu-
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OPINIÃO ACADÊMICA

O Projeto da Reforma Universitária foi palco 
de intenso debate no Centro de Vivência 
Paulo Freire, campus da Unir de Porto 

Velho. Acadêmicos de vários cursos opinam sobre 
o entendimento e, divergem em pontos distintos. 
Acompanhe:

No dia 4 de Julho
Na manhã do dia 4 de julho último, no Centro de 
Vivência Paulo Freire, campus da Unir de Porto 
Velho, foi realizado o Seminário “Expansão e 
Reforma Universitária”. A mesa presidida pelo re-
presentante dos Sindicatos da Associação Nacional 
dos Docentes das Instituições do Ensino Superior 
(Andes- SN), Professor Adilson Siqueira, contou 
com a presença da representante da Federação 
de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades 
Brasileiras (Fasubra), Professora Maria Ângela 
Ferreira Costa e representações estudantis.

O Caderno de Artigos e Resenhas 
publica mensalmente trabalhos de 
acadêmicos e professores da 
Universidade Federal de Rondônia.

Edna Samáira andradE FrEitaS
Graduada em Letras pela Universidade Federal de Rondônia (Unir) e Pesquisadora do Grupo
Alfabetização de Ribeirinhos da Amazônia, atuando sob orientação da Professora Doutora 
Nair Ferreira Gurgel do Amaral.

As Estratégias Discursivas 
do Sujeito e suas Relações 

com o Letramento

O bservamos que a aplicação de 
atividades de leitura e inter-
pretação de textos, onde cada 
texto lido é discutido em sala 

pelo professor para que os alunos respon-
dam a questionários aplicados ao fim de 
cada leitura, a criação de texto a partir de 
um texto visual (livro ou cartaz apenas com 
figuras) e a leitura coletiva, são realizadas 
regularmente. Constatamos que os alunos 

demonstravam grande interesse em ler e 
ouvir histórias, porém, quando solicitados a 
produzirem textos, havia grande resistência. 
Percebemos que a maioria dos alunos trans-
crevia as histórias que contávamos, ao invés 
de produzirem um texto próprio. O oposto 
acontecia quando substituíamos a produção 
escrita pela oral, pois, nesta, os alunos de-
monstravam mais segurança, entusiasmo e 
naturalidade.

A resistência à produção de textos es-
critos se dá pela dificuldade que os alunos 
têm em organizá-los; a falta de familiaridade 
com a escrita dificulta a identificação do alu-
no com texto, logo, a percebem como uma 
atividade artificial, sem sentido e, portanto, 
desinteressante. Como o nosso projeto bus-
ca o exercício das práticas sociais da leitura/
escrita através do respeito e da valorização 
da pluralidade cultural, usamos como subsí-

O projeto “Alfabetização 
de Ribeirinhos da Ama-
zônia” e o sub-projeto 

“Letramento: Pluralidade Cultu-
ral e Subjetividade Discursiva” 
nasceram da necessidade de 
explicitar a realidade ribeirinha, 
da vontade em estabelecer um 
diálogo com os professores, de discutir com eles suas 
práticas e de instaurar o letramento em favor dos alunos e da 
expressão da sua subjetividade discursiva. Visamos diminuir o re-
ceio que o aluno tem de expor suas idéias ao escrever, por acreditarmos 
que o trabalho com a escrita faz com que o sujeito passe a refletir sobre a 
linguagem, conscientizando-se de que sua reflexão crítica é importante para o 
exercício das suas práticas sociais. Para isso trabalhou-se na escola rural Domingos 
Sávio localizada na comunidade São Sebastião, situada à margem esquerda do rio Ma-
deira, com os alunos da terceira e quarta séries do Ensino Fundamental, perfazendo um total 
de quinze alunos. Os alunos residem na própria comunidade e sobrevivem da pesca e da agricultu-
ra ou da venda de produtos como a farinha de mandioca e colorau que são vendidos em feiras livres na 
cidade de Porto Velho-RO, pois poucos são os pais que possuem trabalho fixo na cidade.

dio para nossas atividades a leitura de contos 
folclóricos, parlendas e jogos lingüísticos que 
tivessem proximidade com o contexto sócio-
cultural desses alunos, a fim de despertá-los 
para sua capacidade de diálogo e contribuir 
para sua constituição enquanto sujeito so-
cial.

Os alunos residem na 
própria comunidade e 

sobrevivem da pesca e da 
agricultura ou da venda 
de produtos como a fari-

nha de mandioca

perior efetivo e substituto. Dentre suas propostas, 
está o atendimento de 18 alunos por professor, 
sendo que atualmente a proporção apresenta 12 
alunos.  Aumenta a sobrecarga, além de um do-
cente com dedicação exclusiva(40h),e que realiza 
pesquisa, se equiparar a três professores que traba-
lham 20h, dedicando-se apenas ao ensino. 

“A discusão das questões da reforma universitária é de extrema importância aos acadêmicos da Uni-
versidade, essa iniciativa faz com que os discentes tomem consciência e conhecimento do que significa 
esta reforma, e a participação de todos é fundamental, ainda mais quando se trata de uma proposta 
que parte do nosso governo, e saber quais são as intenções do mesmo é interesse da comunidade em 
geral. Hoje a presença de discussões no campus da universidade é de suma importância, já estava 
na hora de haver mobilização da comunidade, pois esta não pode ficar sem esse tipo de informação. 
Quanto a reforma acompanho, principalmente as informações a respeito das diretrizes do curso de 
pedagogia, no qual está previsto que sofrerá drásticas mudanças com a reforma universitária”

ADRIANA OLIVEIRA
Acadêmico do 1º período de Pedagogia

‘Quando se trata da reforma universi-
tária é necessário debates e discussões 

sobre o assunto, e se for para que acon-
teçam as mudanças, que essas sejam 

positivas, que tragam benefícios tanto 
aos discentes quanto aos docentes, pois 

SANDRA NUNES
Acadêmico do 1º período 

de Pedagogia

será uma renovação importante. A iniciativa de divulgar o con-
teúdo desta proposta é um meio de fazer com que todos parti-
cipem, faz com que o processo fique ainda mais democrático, 
onde todos podem tem a possibilidade de propor suas idéias 
e chegar a um consenso.  “Desde que surgiram os primeiros 
comentários sobre a reforma universitaria já acompanhava, 

mas não profundamente somente por jornais e na internet.”

“Sou contra a reforma universitária. 
O curso que faço dá um esclareci-

mento histórico e acadêmico sobre 
o assunto. A reforma tem que partir 

de dentro para fora, com proposta  
elaborada  pelos alunos. Antes de 

iniciar o curso de Ciências Sociais já 
conhecia sobre o tema e mantenho 

a minha opinião.  A reforma Univer-

LUIZ FELIPE
Acadêmico do 1º período 

de Ciências Sociais

sitária representa uma faceta do  governo para uma suposta 
ampliação da oferta de vagas e formação superior, sem ao 

menos dar condições físicas e materiais para que isso ocorra. 
Além disso, essa reforma abre espaço para que mais alunos 

possam ingressar no ensino superior privado”

“Meu conhecimento a respeito da reforma não é profunda, 
acredito que é uma  maneira de transformar a Universidade 

DINAEL MARQUES
Acadêmico do 3º período de Pedagogia

em Educação Básica. O que esta sendo 
priorizado é a quantidade e  não a quali-
dade do Ensino. O tipo de educação que 
esta sendo debatido esta acessível a que 
preço e com que qualidade? Vejo que a 
comunidade acadêmica perdeu o espírito 
de mudança, quase não participa dos de-
bates propostos. A educação deve ser prio-
ridade e é melhor que se tenha discussões 
agora do que surpresas depois”


