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Resumo: A formação de professores, especificamente em Pedagogia, se configura no campo 

de estudo desta pesquisa. Os projetos pedagógicos de curso das Instituições de Educação 

Superior são produzidos a partir das demandas das regiões onde estão inseridos. Essa 

investigação aponta que o currículo é espaço de constituição de poder, que ratifica a 

concepção da função social da universidade. Diversas discussões existentes, no concernente a 

temática do currículo nos cursos de Pedagogia, foram protagonizadas por teóricos que 

assinalaram quem é o profissional formado, entre outros apontamentos. A problematização 

deste estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica e documental em projetos pedagógicos, do 

Curso de Pedagogia, de três instituições de Educação Superior (duas da rede privada e uma da 

rede pública do sistema federal), situadas nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

onde os pesquisadores atuaram. Esta investigação objetivou compreender as relações 

existentes entre didática, currículo e formação de professores expressas nas propostas. Foram 

avaliadas intersecções entre a base teórica dos três cursos e as atividades práticas sugeridas 

nos projetos. Enquanto procedimento metodológico no tratamento dos dados utilizou-se a 

análise de conteúdo. Os materiais coletados foram organizados e classificados em categorias 

analíticas. Uma delas trata das novas propostas desenvolvidas para formação docente, por 

meio da interligação entre anseios implícitos no currículo como documento norteador das 

políticas educacionais, entrelaçados as propostas pedagógicas expressas nos projetos 

pedagógicos dos cursos. Considerando que as questões curriculares eram desconexas dos 

problemas sociais, agora estão intimamente conectadas aos aspectos políticos e culturais. Isto 

porque o currículo, pelas suas peculiaridades, é um fenômeno histórico, sendo resultado de 

forças sociais, políticas e pedagógicas que expressam a organização dos saberes vinculados à 

construção dos sujeitos, é um processo dinâmico, flexível, suscetível a inúmeras influências. 

Finalmente, destaca-se que o desenvolvimento do currículo requer uma reflexão entre o 

previsto e o realizado. Pode-se constatar que o currículo dos três projetos analisados tem 

aproximações e divergências referentes à execução prática da formação de professores. 
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Introdução 

 

Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático 

da educação, isto é, do ato educativo, da pratica educativa concreta que se realiza na 

sociedade como uns dos ingredientes básicos da configuração da atividade humana 

(LIBÂNEO, 1999, p. 25).  
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Sob os olhares investigativos de três profissionais licenciados em Pedagogia 

configurou-se o campo de estudos desta pesquisa.  Especificamente centrados na formação de 

professores preconizada pelos cursos de pedagogia de três instituições de educação superior, 

uma da rede pública do sistema federal e duas da rede privada, situadas nos estados de Mato 

Grosso do Sul e Mato Grosso, respectivamente. 

 Para tal percurso, a pergunta de partida centrou-se na busca pelas tessituras entre 

currículo e didática e sua contribuição à formação de professores, objetivando compreender as 

relações existentes entre didática, currículo e formação de professores expressas nas propostas 

dos três projetos pedagógicos. Tinha como finalidade também, avaliar interseções entre a base 

teórica dos três cursos e as atividades práticas sugeridas nos projetos, bem como analisar a 

interligação entre os anseios implícitos no currículo entrelaçados às propostas pedagógicas 

expressas nos projetos dos cursos constituíram-se nos objetivos desta pesquisa. 

Não é mistério que a ideia de currículo de alguma forma estabelece dois conceitos 

fundamentais, identidade e identificação. A principal capacidade dos seres humanos tem 

relação com a sua interferência no meio em que ele se desenvolve da mesma forma com que 

ele é influenciado por esse meio. No caso da identidade profissional dos processos formativos, 

estas estão atreladas a necessidade implícita à elaboração do currículo que é, em termos 

simples, a representatividade que às instituições assim como os sujeitos que em elas 

interagem, devem atender a respeito dos anseios da comunidade onde dita instituição 

encontra-se inserida.  Isto porque o currículo é representação de forças sociais, políticas e 

pedagógicas. 

A relevância científica deste estudo é marcante, pois seu escopo identifica que a 

relaçao existente entre esses elementos indissociaveis, destacam a relação existente entre o 

ensino e a sociedade. Isso significa dizer que se relaciona diretamente a importância do 

currículo na universidade e o desenvolvimento da sociedade e na construção de cidadãos 

autônomos e conscientes. 

Nesta direção, este artigo se encontra disposto em quatro eixos, além das notas 

introdutórias: o primeiro apresenta o marco teórico, no que tange ao currículo e a didática; em 

seguida, apresenta-se a metodologia; posteriormente, os resultados e as discussões são 

elencadas; e, por fim, no quarto eixo, sinalizam-se as considerações finais retomando o 

objetivo proposto pela investigação.  

 

2. Marco teórico 

 



 

2.1 Currículo   

 

“Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto 

sujeito, que o homem pode realmente conhecer”. (FREIRE, 1979, p. 35). 

A base da experiência humana é a reflexão, nada do que o homem produz resulta da 

realização espontânea, a prática educativa, num nível micro requer a indissociável fusão entre 

teoria e prática. Isto porque em qualquer realidade micro pode ser extrapolada para o macro, 

poder ia-se inferir que, da mesma forma, se as bases dos exercícios educativos se encontram 

no currículo como elemento norteador, esta ferramenta não escapa dessa premissa.  

De igual forma, não existe uma ação que não seja influenciada pela concepção de 

mundo ou filosofia de vida de quem a realiza, nessa perspectiva, as ideias que norteiam a 

educação advindas das pessoas que desenvolvem os currículos estão, por sua vez, pautadas 

nas teorias e filosofias que tais pessoas construíram no curso de suas experiências pessoais. 

Morin (1995, p. 182) apud Alves (2012, p. 63), advertia, “o processo social é um círculo 

produtivo ininterrupto no qual, de algum modo, os produtos são necessários à produção 

daquilo que os produz”, ou seja, teorias e práticas se produzem umas e outras por meio de 

conversas, de interlocuções, entre outras ações dentro de um círculo de produções de 

significados.    

Quando falamos na importância da seleção para um currículo que promova o 

protagonismo acadêmico, estamos falando que todos os envolvidos no contexto precisam 

apreender o valor do diálogo, da interação/discussão/teoria e desenvolve-los na prática, base 

do processo dialético inerente a da educação, conforme Juliani (2014), o currículo também é 

os discursos que dele são produzidos, proferidos, elaborados e reproduzidos. Porém, nem 

sempre o currículo transcende a estes discursos e se reflete em ações práticas. As mudanças 

necessárias para uma formação docente que atenda os imperativos de nossa época passam 

pela construção de um currículo que considere as demandas sociais e a ação dos agentes 

envolvidos neste processo (currículo oculto).  

Um bom currículo é elaborado a partir da análise sociocultural e uma análise 

pedagógica sobre a melhor forma de aplicar a aprendizagem, a relação teoria/prática, a 

organização do tempo, a seleção de materiais, de conteúdos, a metodologia e avaliação de 

todo o processo pedagógico. Para Goodson (2010), apud Fonseca (2014, p.47) “o currículo 

escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte documental, um mapa do terreno sujeito a 

modificações”.  O currículo se constrói no processo de expressão de experiências e práticas 

pedagógicas.  



 

Aqui estamos destacando a importância do currículo como um projeto e, como tal, sua 

utilidade reside em ser instrumento entre a teoria e a prática, muito mais do que apenas uma 

listagem de conteúdos expressos através de ementas, muitas vezes extremamente sucintas e 

outras vezes até, instransponíveis
4
, no qual professores e alunos se veem com um papel ativo 

e importante a desempenhar. Segundo Fonseca (2014), o currículo também é os discursos que 

dele são produzidos e reproduzidos, daí a importância e o cuidado na elaboração de projetos 

pedagógicos voltados a formação de professores. 

 

[...] os currículos que criamos misturam elementos dos textos oficiais com as 

possibilidades e desejos que temos de implanta-los [...]. Além disso, há misturas de 

conhecimentos trazidos pelos diferentes sujeitos em interação com aqueles que são 

definidos como conteúdo curricular, modificando uns e outros dando origem, 

portanto, a novos conhecimentos (ALVES, 2012, p.71). 

 

O currículo deve ser visto como pilar do desenvolvimento de uma proposta de ensino 

diferenciada e o curso de Pedagogia necessita estar alicerçado em um projeto cuja estrutura 

curricular desenvolva propostas desafiadoras e, até mesmo, ousadas, distante da reprodução e 

da cópia.  Conforme Fonseca e Bohm (2018), somos sabedores que a educação se subordina a 

um modelo político-social, que está organizada de forma a atender à sociedade em que está 

inserida, mas isso não quer dizer que os cursos de formação de professores não possam propor 

um currículo que se traduza em um novo caminho com novas ideias e novos ideais. 

Pois, conforme Silva (1998, p.100) “a pedagogia representa um modo de produção 

cultural implicado na forma como o poder e o significado são utilizados na construção e na 

organização do conhecimento [...] a pedagogia não está reduzida ao domínio de habilidades e 

técnicas. ” É preciso, portanto, dar espaço para uma leitura cientifica
5
 do currículo de modo a 

evitar construções, desconstruções e organizações de um conhecimento distante da realidade, 

de um entre lugar composto por conteúdos que não são válidos de serem ensinados em um 

curso de pedagogia. 

 

2.2 Didática 

 

A didática é uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o processo de ensino 

através de seus componentes – os conteúdos escolares, o ensino e aprendizagem – 

para, com o embasamento numa teoria da educação formular diretrizes orientadoras 
da atividade profissional dos professores (LIBÂNEO, 1999, p. 79). 
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Quando se intenciona correlacionar as temáticas da Didática e do Currículo, uma das 

primeiras questões que surge neste contexto é que as universidades juntamente com a 

Educação Básica têm a obrigação constitucional de oferecer formação aos cidadãos. A 

obrigatoriedade se encontra inicialmente expressa no segundo capítulo da Constituição 

Federal que enfatiza os Direitos Sociais, na declaração de que a Educação é um desses 

direitos (BRASIL, 1988).  

Mais à frente, no artigo 205 descreve-se que: “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 42). 

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9.394/96 

corrobora com essa obrigatoriedade explicitando no artigo segundo seus princípios e fins: “A 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, p. 01). 

Esses indicativos legais levam a compreensão de qual seja efetivamente a função da 

educação contemporânea. Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2005) deve promover 

conjuntamente o domínio dos conhecimentos. Libâneo (1999) destaca ainda que: “Com efeito, 

educação seria concebida como uma prática social caracterizada como ação de influências 

entre os indivíduos e grupos, destinada à configuração da existência humana; [...] e a didática 

um ramo da ciência pedagógica” (p. 98). 

Neste sentido, a Didática é o processo de motivação do saber pensar. Todavia, na 

teoria e, sobretudo na prática, tem-se o contrário. Alguns professores só foram treinados para 

ensinar, e nunca ultrapassaram o estágio da mera aprendizagem. Infelizmente, em situações 

encontradas na realidade educacional continua presa ao repasse mecânico, entretanto, poder-

se-ia organizar e sistematizar uma maneira inteligente de reverter o processo 

instrumentalizante, à medida que os docentes tivessem uma atitude alternativa participante, 

construtiva, questionadora. 

Isso demonstra a relevância de conjugar qualidade formal e política, isso significa 

dizer que saber pensar é, ao mesmo tempo, a capacidade de dominar e renovar informação, e 

de decidir o que fazer com ela. Não se contenta em apropriar-se do conhecimento, porque faz 

dele a estratégia do questionamento, papel esse reservado a formação do cidadão nas 

universidades.  

Em contrapartida, não se pode esquecer que as instituições de educação superior, 

como aparelhos ideológicos do Estado, se apresentam como mecanismo que garantem e 



 

perpetuam seus interesses, através da profissionalização. Deste modo, reproduz as relações de 

exploração a despeito do discurso democrático (SAVIANI, 1998). Penin (2001) destaca que o 

papel da educação se relaciona ao seu lugar na sociedade, seus nexos e interfaces.  

A prática educativa requer uma direção de sentido para a formação humana dos 

indivíduos e processos que assegurem a atividade prática que lhes corresponde. Em outras 

palavras, para tornar efetivo o processo educativo, é preciso dar-lhe uma orientação sobre as 

finalidades e meios da sua realização, conforme opções que se façam quanto ao tipo de 

homem que se deseja formar e ao tipo de sociedade a que se aspira. 

O caráter pedagógico da prática educativa se verifica como ação consciente, 

intencional e planejada no processo de formação humana, através de objetivos e meios 

estabelecidos por critérios socialmente determinados e que indicam o tipo de homem a 

formar, para qual sociedade, com que propósitos.  

A didática é o principal ramo de estudo que investiga os fundamentos, condições e 

modos de realização da instrução e do ensino. A ela cabe converter objetivos sócio-políticos e 

pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses 

objetivos, estabelecer vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o 

desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos.  

Juntamente com as metodologias específicas das matérias de ensino, a didática forma 

uma unidade, mantendo entre si relações recíprocas, tratando da teoria geral do ensino. As 

metodologias específicas, integrando o campo da didática, ocupam-se dos conteúdos e 

métodos próprios de cada matéria na sua relação com fins educacionais.  

Com base, em seus vínculos com a Pedagogia, a didática generaliza processos e 

procedimentos obtidos na investigação das matérias específicas, das ciências que dão 

embasamento ao ensino e à aprendizagem e das situações concretas da prática docente. Com 

isso, pode generalizar para todas as matérias, sem prejuízo das peculiaridades metodológicas 

de cada uma, o que é comum e fundamental no processo educativo escolar. 

Enfim, destaca-se que a didática é uma disciplina de intersecção entre a teoria 

educacional e as metodologias específicas das matérias (ou de temas), nas quais os problemas 

específicos do ensino das distintas matérias se esclarecem e se particularizam sob 

características comuns, básicas, de atividade pedagógica e, em particular, do processo de 

ensino e aprendizagem. 

A didática opera a interligação entre teoria e prática. Ela engloba um conjunto de 

conhecimentos que entrelaçam contribuições de diferentes esferas científicas (teoria da 

educação, teoria do conhecimento, psicologia, sociologia, entre outras) junto com requisitos 

de operacionalização. Isto justifica um campo de estudo com identidade própria e diretrizes 



 

normativas de ação docente, que nenhuma outra disciplina do currículo de formação de 

professores cobre ou substitui. Esta é a razão pela qual é tomada como “disciplina 

integradora” (LIBANEO, 1994). 

 

  3. Metodologia  

 

Quem olha de fora, através de uma janela aberta, não vê jamais tantas coisas quanto 
quem olha uma janela fechada. Não há objeto mais profundo, mais misterioso, mais 

fecundo, mais tenebroso, mais deslumbrante do que uma janela iluminada por uma 

vela. O que se pode ver à luz do sol é sempre menos interessantes do que o que se 

passa atrás de uma vidraça. Nesse buraco negro ou luminoso vive a vida, sonha a 

vida, sofre a vida (BAUDELAIRE apud BOURDIEU, 2011, p. 13). 

 

Esta pesquisa caracterizou-se por uma abordagem metodológica bibliográfica e 

documental. A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Já a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e 

dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, 

vídeos, programas de televisão, entre outros (FONSECA, 2002). 

De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa possibilita uma aproximação e um 

entendimento da realidade a investigar, como um processo permanentemente inacabado. Ela 

se processa através de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo subsídios para uma 

intervenção no real. 

Enquanto procedimento metodológico no tratamento dos dados utilizou-se a análise de 

conteúdo. Os materiais coletados foram organizados e classificados em categorias analíticas.  

A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa e, como tal, tem determinadas características 

metodológicas: objetividade, sistematização e inferência.  

Segundo Bardin (1979, p. 42) apud Fonseca (2002) ela representa um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que visam a obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas 

mensagens.  

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo inicia pela leitura das falas, 

realizada por meio das transcrições de entrevistas, depoimentos e documentos. Geralmente, 

todos os procedimentos levam a relacionar estruturas semânticas (significantes) com 

estruturas sociológicas (significados) dos enunciados e articular a superfície dos enunciados 

dos textos com os fatores que determinam suas características: variáveis psicossociais, 



 

contexto cultural e processos de produção de mensagem. Esse conjunto analítico visa a dar 

consistência interna às operações (MINAYO, 2007).  

Existem várias modalidades de análise de conteúdo, optamos aqui pela análise 

temática, por que esta trabalha com a noção de tema, o qual está ligado a uma afirmação a 

respeito de determinado assunto.  Para Minayo (2007, p. 316), “a análise temática consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência 

signifique alguma coisa para o objetivo analítico visado”. Organizou-se a pré- análise através 

da exploração do material, ou seja, a leitura dos Projetos Pedagógicos do Curso de Pedagogia 

(PPC) das três Instituições participantes da pesquisa.  

 Na sequência, fez-se um recorte dos textos (fragmentos considerados importantes) e 

foram organizadas as categorias para posterior análises e reflexões possíveis.  

 

4. Resultados e Discussões 

 

“Não nego, de modo algum, que outras tendências e objetivos permeiam o cotidiano 

da vida universitária, tecido colorido de ideais edificantes e esdrúxulos” (GIANOTTI, 1986, 

p. 66). 

De acordo com Bardin (2011, p. 147), “a categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e em seguida por 

reagrupamento, com os critérios previamente definidos”.  

Assim, seguem as categorias do campo do currículo que foram desveladas:  

 

QUADRO 1 – Lista das categorias principais e específicas que emergiram da pesquisa de campo 

CATEGORIAS PRINCIPAIS (CP) CATEGORIAS ESPECÍFICAS (CE) 

     

1. Currículo 

1.1 Formação docente (7) 

1.2 Estrutura e Funcionamento do Curso (3) 

1.3 Integração (2)  

Fonte: Dos autores. 

 

Dos três Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) analisados, em uma das Instituições 

percebe-se que o currículo, estrutura-se a partir de fundamentos coerentes e indispensáveis 

sobre a concepção de formação do educador/educando, sobre o contexto dessa formação e 

sobre a finalidade, os objetivos e o perfil do egresso, que propiciam as inter-relações 

necessárias à formação humanista, ao embasamento teórico-prático do desenvolvimento dos 

núcleos curriculares e das atividades acadêmicas estabelecidas para o aprimoramento dos 

procedimentos da formação docente, sendo que para esta foi criada a categoria específica 

dentro da categoria Currículo, formação docente. 



 

Anastasiou (2001) expõe que nos cursos onde se oferecem as habilitações para a 

licenciatura e o bacharelado há um processo visível na estrutura curricular: “os conteúdos que 

enfocam a docência, discutindo elementos teóricos e práticos relativos à questão do ensino e 

da aprendizagem, só farão parte do currículo da licenciatura. E é nesta diferenciação que 

gostaríamos de centrar nossas reflexões” (p. 59). 

No segundo Projeto Político Pedagógico (PPC) analisado, a ideia de currículo se 

esboça uma relação com uma proposta que pretende ir além da concepção de estrutura 

fragmentária de conteúdos da aprendizagem, de métodos didáticos e de avaliações fixadas. 

Em tal perspectiva, segundo dados extraídos do próprio Projeto do Curso, a concepção de 

disciplina tem sido pensada a partir dos princípios e valores nas condições estruturais e os 

meios necessários para o bom funcionamento do curso, sendo destacada a categoria de 

estrutura e funcionamento do curso. 

Ao analisar o terceiro Projeto, nos deparamos com uma visão que nos remeteu a 

conceitos que pretendem assegurar a criticidade epistemológica dinâmica e dialética e criar 

instrumentos que impeçam da ação educativa se fechar em esquema mecanicista e 

racionalista, esta análise nos trouxe a categoria integração.  

Destaca-se, assim, uma reflexão sobre a complexidade do currículo, apontando a 

necessidade de adequações que subsidiem uma melhor formação do educador. Candau (1996) 

sugere que o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem são fundamentais a 

consideração das multidimensões (dimensões humanas, técnica e político-social, aspectos 

explícitos e implícitos), e que o desafio é superar uma visão e formação reducionista, 

dissociada da relação entre as dimensões.  

Os quadros seguintes apresentam as categorias que foram evidenciadas no que diz 

respeito à didática e a questão que tangencia a teoria e a prática:  

 

QUADRO 2 – Lista das categorias principais e específicas que emergiram da pesquisa de campo 

CATEGORIAS PRINCIPAIS (CP) CATEGORIAS ESPECÍFICAS (CE) 

     

2. Didática 

2.1 Organização (6) 

2.2 Organização (10) 

2.3 Organização (8) 

Fonte: Dos autores. 

 

QUADRO 03 – Lista das categorias principais e específicas que emergiram da pesquisa de campo 

CATEGORIAS PRINCIPAIS (CP) CATEGORIAS ESPECÍFICAS (CE) 

     

3. Teoria/Prática 

3.1 Seminários Integradores (7) 

3.2 Atividades Culturais (5) 

3.3 Dramatizações/Seminários (3) 

Fonte: Dos autores. 

 



 

A análise dos PPC de Licenciatura em Pedagogia, das três Instituições participantes 

desta pesquisa, não nos permitiu criar uma categoria específica para “didática”, pois os três 

citam a didática somente como disciplina integrante da estrutura curricular, na ementa do 

próprio componente e nas bibliografias. A união da teoria com a prática se evidencia em uma 

das Instituições, com mais ênfase através da realização dos Seminários Integradores.  

Estes componentes curriculares visam promover o protagonismo acadêmico, 

utilizando uma metodologia em que os mesmos escolhem como vão demonstrar a evolução de 

seu processo ensino/aprendizagem durante sete semestres do Curso, pois, apenas no oitavo, os 

Seminários Integradores não acontecem.   

Nos outros dois Projetos analisados, as atividades de integração teoria/prática estão 

restritas as atividades como, visitas culturais, Seminários isolados (organizados sobre algum 

tema específico ou disciplina).  Como categoria integradora das duas categorias principais 

analisadas em nossa pesquisa nos três Projetos Pedagógicos, elegemos como categoria 

integradora, a categoria Identidade, pois tanto o currículo como a didática são responsáveis 

por promover a construção de uma identidade profissional de quem vai atuar na educação. E a 

formação docente, deve reforçar e potencializar essa identidade enquanto profissionais.  

 

5. Considerações finais  

  

O currículo desenvolvido por via de mão dupla - currículo formal e o aprendizado 

das lições ocultas, tem nas inter-relações à posteriori um caráter socializador, pois 

muito do que se aprende no âmbito escolar não esta declarado no conteúdo formal, 

estas prerrogativas evidenciam que não ha neutralidade no âmbito educacional 

(CANDAU, 1996, p. 33 – grifos nossos). 

 

A partir do levantamento bibliográfico e documental, considera-se que uma das 

categorias analíticas, trata das novas propostas desenvolvidas para formação docente, por 

meio da interligação entre anseios implícitos no currículo como documento norteador das 

políticas educacionais, entrelaçados as propostas pedagógicas expressas nos projetos 

pedagógicos dos cursos.  

Considerando que as questões curriculares eram desconexas dos problemas sociais, 

agora estão intimamente conectadas aos aspectos políticos e culturais. Isto porque o currículo, 

pelas suas peculiaridades, é um fenômeno histórico, sendo resultado de forças sociais, 

políticas e pedagógicas que expressam a organização dos saberes vinculados à construção dos 

sujeitos, é um processo dinâmico, flexível, suscetível a inúmeras influências.  

As considerações finais deste estudo são no sentido de compreender que, ao analisar o 

papel do currículo, esta investigação contribuiu na percepção das tensões que se estabelecem 



 

na interação entre a didática e a sociedade. Ao tomá-lo como referência, traz em seu bojo a 

organização e a estruturação dos cursos, do processo de ensino aprendizagem, dos objetivos e 

dos interesses.  

Finalmente, destaca-se que é prudente salientar que o desenvolvimento do currículo 

requer uma reflexão entre o previsto e o realizado. Pode-se constatar que o currículo dos três 

projetos analisados tem aproximações e divergências referentes à execução prática da 

formação de professores. 
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