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Resumo: 

Esse estudo traz para discussão uma prática pedagógica diferenciada que vem sendo 

desenvolvida em um curso de Graduação em Pedagogia- Licenciatura no município de Lucas do 

Rio Verde, estado de Mato Grosso-Brasil. O Curso de Pedagogia, criado no Brasil na década de 
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30, vem, ao longo de sua existência, passando por significativas reestruturações, buscando 

redefinir a identidade do pedagogo no elenco dos cursos de formação de profissionais para a 

educação. Em sua política de ensino, a Faculdade pretende assumir a interdisciplinaridade na 

sua pedagogia de aprendizagem, promovendo-se, assim, a superação da visão restrita do 

conhecimento pelo da complexidade da realidade, do conhecimento e da vida. Focados na 

preocupação de oferecer aos egressos destes cursos uma formação docente diferenciada buscou-

se oferecer uma estrutura onde se compreende que os desafios do campo pedagógico, das 

escolas e da sociedade, requerem uma estrutura de curso de Pedagogia que busque uma 

aprendizagem mais profunda e intensa, com maior integração do aluno com a prática 

pedagógica de forma que se estabeleça maior vínculo com a realidade. Dessa forma, questiona-

se, qual o papel do Ensino Superior na sociedade enquanto formador de formadores? Que 

saberes precisam ser promovidos para um acadêmico de Licenciatura? O gosto pela leitura, à 

habilidade de saber expor suas ideias em debates e eventos científicos, tudo isso se buscou 

desenvolver através da prática didática inovadora do componente curricular obrigatório 

chamado Seminário Integrador. Os esforços para a construção de uma proposta educacional 

desta natureza ressaltam a necessidade da adoção de um paradigma de educação superior 

centrado no acadêmico. No contexto de análise do universo pesquisado, trata-se de um estudo 

de caso, com abordagem indutivo e pesquisa descritiva, onde procuramos centrar na relevância 

de se compartilhar esta experiência educativa, pois um Curso de Pedagogia como formador de 

educadores, deve vivenciar a indissociabilidade como processo de integração das três dimensões 

por meio de um currículo onde esses processos de aprendizagem estão contemplados, buscando 

uma formação científica, ao mesmo tempo em que se preocupa com que o conhecimento gerado 

e sistematizado seja acessível à sociedade, colaborando também na formação social e ética dos 

nossos acadêmicos. Objetiva-se assim, por meio das políticas de ensino, educar estudantes para 

que sejam educadores bem informados e profundamente motivados, capazes de pensar 

criticamente e de analisar os problemas com a sociedade de nossa região, procurando suas 

soluções e aceitando as responsabilidades sociais daí decorrentes, e que tenham habilidade de 

transitar nas diferentes áreas do saber. Serão utilizados como referencial os estudos como de 

Cristopher Day (2001), Eusébio André Machado, Maria Palmira Alves e Fernando Ribeiro 

Gonçalves, orgs.(2001), Masetto (2000), Morosini (2001) dentre outros.  

Palavras-chave: 

Trabalho Diferenciado. Pedagogia. Práticas Inovadoras. 

 

 



7006 

 

1.Introdução 

Ao longo do tempo, o Curso de Pedagogia, tem tentado retomar o verdadeiro sentido da formação de 

professores atrelada a vivência do espírito de integração entre teoria e prática, conteúdo e realidade, 

objetividade e subjetividade, aprendizagem e avaliação, meios e fins, tempo e espaço, professor e 

aluno, reflexão e ação, dentre muitos dos múltiplos fatores integradores do processo pedagógico.  

Os esforços para a construção de uma proposta educacional desta natureza ressaltam a necessidade da 

adoção de um paradigma de educação superior centrado no acadêmico. Este paradigma está assentado 

nos quatro pilares da educação contemporânea propostos pela UNESCO, dando a sustentação 

necessária para a missão da educação superior: do aprender a ser; aprender a fazer; aprender a 

conhecer; e aprender a viver juntos. Desta forma, os processos curriculares, na medida das 

possibilidades do curso, devem progressivamente incorporar aos currículos abordagens que impliquem 

em: - conceber a ciência como um conhecimento em construção e sujeita a incerteza ao erro e a ilusão; 

- promover o conhecimento capaz de apreender problemas globais e fundamentais para neles inserir os 

conhecimentos parciais e locais; - ensinar princípios para formulação de estratégias que permitam 

enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu desenvolvimento, em consonância 

com as informações adquiridas ao longo do tempo. 

A formação docente pressupõe uma formação integral, apesar dos discursos distorcidos, linguagens 

fragmentadas, ideologias, doutrinas e escolas pedagógicas diversas, que interferem na construção do 

conhecimento da pessoa concreta, num processo dialético de totalidade, na medida em  

que a capacitação inicial de professores para atuar na educação básica, preconiza a necessidade de uma 

sólida formação geral e profissional, capaz de responder ao novo paradigma educacional que emerge 

na modernidade, o qual pressupõe que os fins do conhecimento e da educação devam refletir em 

última instância, os reais interesses da sociedade ao instaurar as inter-relações primordiais que 

determinam novos conceitos, novos discursos e teorias, na reorganização e produção do 

conhecimento.  

O contexto da formação de professores hoje é complexo, em alguns momentos e discursos aponta-se 

para formação como solução para todos os desafios da educação. A formação de professores é uma 

das estratégicas mais significativas, mas precisa ser acompanhada de outras medidas de valorização da 

docência, melhoria das condições de trabalho e avanços em outros segmentos sociais. A complexidade 

da formação do professor significa compreender profundamente a estrutura social e a organização das 

forças produtivas e, especialmente, o lugar do conhecimento dentro das novas dinâmicas sociais. O 

desafio central para formação de professores é fazer dos cursos de graduação uma oportunidade para o 

futuro e não para o passado. Objetiva-se assim, por meio das políticas de ensino, educar estudantes 

para que sejam educadores bem informados e profundamente motivados, capazes de pensar 
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criticamente e de analisar os problemas com a sociedade de nossa região, procurando suas soluções e 

aceitando as responsabilidades sociais daí decorrentes, e que tenham habilidade de transitar nas 

diferentes áreas do saber.  Dessa forma, questiona-se, qual o papel do Ensino Superior na sociedade 

enquanto formador de formadores? Que saberes precisam ser promovidos para um acadêmico de 

Licenciatura? 

 

2. Metodologia  

Este estudo utilizou-se da metodologia do estudo de caso, com abordagem  indutivo e pesquisa 

descritiva. O método científico surgiu desta necessidade, caracterizado principalmente pela 

racionalidade técnica do positivismo que priorizava informações estritamente quantitativas. De acordo 

com Thiollent (2006), esta abordagem não respondia às questões subjetivas, às situações 

problemáticas surgidas no contexto social onde a pesquisa objetiva não conseguia solucionar e até 

mesmo ignorava. Porém a pesquisa qualitativa veio trazer uma nova abordagem deviod ao seu 

atravessamento por várias áreas como nos diz Denzin e Lincoln (2006) 

                           
 A pesquisa qualitativa é, em si mesma, um campo de investigação. Ela atravessa disciplinas, 

campos e temas. Em torno do termo pesquisa qualitativa, encontra-se uma família interligada 

e complexa de termos, conceitos e suposições. 

 

Segundo André (2005), o estudo de caso surge, na sociologia e na antropologia, ao final do século 

XIX e início do século XX. O principal propósito, nestas áreas, era realçar características e atributos 

da vida social. Na Medicina, Psicanálise, Psicologia e Serviço Social objetivavam estudar um caso 

para fins de diagnose, tratamento e acompanhamento. Na área de Direito, Administração e Medicina 

foi, e ainda é utilizado como recurso didático. 

Na Educação, o estudo de caso aparece nas décadas 60 e 70 apenas como estudo descritivo de uma 

unidade: uma escola, um professor, uma sala de aula. O marco principal deste tipo de pesquisa, na área 

educacional, foi a Conferência internacional realizada em Cambridge, Inglaterra, em 1972 (ANDRÉ, 

2005). A respeito do conceito de estudo de caso, há que se considerar a perspectiva da Conferência 

supracitada: estudo de caso sempre envolve uma instância em ação. Este, entretanto, se constitui em 

conceito muito amplo, o que, segundo André (2005), pode levar a conclusões equivocadas. Para a 

referida autora, tendo como aporte teórico Stake (1994, apud André, 2005), o estudo de caso não é um 

método específico de pesquisa nem uma escolha metodológica, mas uma forma particular de estudo e 

uma escolha do objeto a ser estudado. 
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É fundamental conhecer o que se aprende ao estudar o caso, sendo necessário um estudo da 

particularidade e da complexidade de um caso singular, o que leva a entender sua atividade dentro de 

importantes circunstâncias. Para Yin (2005), estudo de caso é uma investigação empírica, um método 

que abrange tudo – planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. Na perspectiva de 

Merrian (1988, apud André 2005), o conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente do 

conhecimento gerado a partir de outras pesquisas porque é mais concreto, mais contextualizado, mais 

voltado para a interpretação do leitor e baseado em populações de referência determinadas pelo leitor. 

Além disso, a autora explica que o estudo de caso qualitativo atende a quatro características essenciais: 

particularidade, descrição, heurística e indução. 

A primeira característica diz respeito ao fato de que o estudo de caso focaliza uma situação, um 

fenômeno particular, o que o faz um tipo de estudo adequado para investigar problemas práticos. A 

característica da descrição significa o detalhamento completo e literal da situação investigada.  

Yin (2005) define o estudo de caso como único e múltiplo. Já André (2005) reúne o estudo de caso em 

quatro grandes grupos: etnográfico (um caso é estudado em profundidade pela observação 

participante); avaliativo (um caso ou um conjunto de casos é estudado de forma profunda com o 

objetivo de fornecer aos atores educacionais informações que os auxiliem a julgar méritos e valores de 

políticas, programas ou instituições); educacional (quando o pesquisador está preocupado com a 

compreensão da ação educativa); e ação (busca contribuir para o desenvolvimento do caso por meio de 

feedback).  

 

3.Revisão da literatura 

3.1 Evolução Histórica do Curso de Pedagogia  no Brasil 

O Curso de Pedagogia  surgiu, durante o regime autoritário e unitário conhecido como Estado Novo, 

período caracterizado por uma ideologia antiliberal e antidemocrática, marcada por uma política de 

corte fascista que pretendia eliminar todas as forças de resistência existente no país. (BRZEZÍNSKI, 

1996) 

A partir de 1945, iniciou-se a fase de redemocratização do país, caracterizada pela pressão interna dos 

militares, que contou com o apoio das camadas médias, e facções da classe dominante, ligadas ao 

capital norte-americano.   

Também os Estados Unidos contribuíram para impulsionar a reorganização liberal democrática, 

implantando-se um regime que tentou acompanhar as exigências do governo Americano, logo da 

Segunda Grande Guerra e a queda dos regimes totalitários. 
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Durante a década de 50 tanto Brasil, como o resto da América Latina iniciaram um longo processo de 

submissão aos interesses norte-americanos e tentaram adequar-se à expansão do grande capital 

estrangeiro.  Sendo assim, a industrialização, e modernização dos países era o lema dos governos ditos 

democráticos.  A burguesia nacional, representada pelos empresários, era a maior defensora da 

industrialização, também a classe média, e a frágil esquerda que acreditavam na necessidade de 

industrializar os países. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o governo  dos Estados Unidos iniciou um extenso programa de 

assistência técnica aos "países subdesenvolvidos", principalmente àqueles situados na América Latina. 

Vale ressaltar que os acordos bilaterais assinados entre os Estados Unidos e o Brasil, imediatamente 

terminada a Segunda Guerra Mundial  só são homologados pelo Congresso Brasileiro em 1959. O 

PABAEE foi fator importante na institucionalização  desta atividade  nos estados de Goiás e São 

Paulo. A supervisão existente, gestada no âmbito das reformas escolanovistas de Campos, tinha como 

eixo de suas atividades, a escola.    Esperava-se  que as supervisoras atuassem sobre o trabalho do 

professor nas escolas. (PEIXOTO, 1993, apud  RANGEL, 2001 p. 40). Com a expansão da matrícula 

do ensino primário e do secundário, cada vez mais eram colocadas as necessidades de mudança  do 

modelo de educação superior, dado que se revelava inadequado, tanto desde o ponto de vista 

qualitativo como quantitativo.   

Durante mais de duas décadas o Curso de Pedagogia permaneceu no mesmo formato sendo ainda 

reforçado pelo Parecer 251/62 do Conselho Federal de Educação.  

O Parecer regulamentou o currículo mínimo do Curso de Pedagogia, porém apresentou certa 

ambiguidade, dado que adotou uma postura conciliatória: manifestou que para a continuidade do 

curso, teria que ter conteúdo próprio; e como este não apresentava conteúdos específicos devia ser 

extinto, porém ao mesmo tempo, supervalorizando esse conteúdo, protegendo a existência do curso.  O 

relator do Parecer, Conselheiro Valnir Chagas, considerou conforme a experiência de países mais 

desenvolvidos a necessidade de elevar o nível de formação do professor através da pós-graduação nas 

instituições de ensino superior. A própria LDB de 61 colocava a ênfase nos Institutos de Educação 

para formar professores para a escola normal "dentro das normas estabelecidas para os cursos 

pedagógicos das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras” (Art. 59, parágrafo único). 

Com a determinação do currículo mínimo do Curso de Pedagogia previsto no Parecer 251/62 se 

procurava manter uma unidade de conteúdos básicos como critério para transferências de alunos, em 

todo o território nacional. Mas os educadores do país foram contra este parecer devido que na verdade 

deixava de lado as características próprias de cada região ao unificar o currículo em nível nacional. 

Assim, a LDB não cogitou a formação de Especialistas na graduação, só no Art. 42 limitou-se a prever 

a formação de professores, orientadores, supervisores e administradores escolares destinados ao ensino 

primário.   
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E no Art. 52 prescreveu que o diretor de escola de 2o Grau deveria ser um "educador qualificado".  

Assim, os cursos de Administração Escolar e outros criados em 1946, em nível pós-normal, foram 

incorporados ao Curso de Pedagogia, como de curta duração. 

Nesse contexto a United States Agency Inernacional for Development-USAID -  teve um papel 

fundamental na implantação destas reformas na educação.  Os decretos citados foram parte de uma 

política de doutrinação e alinhamento aos interesses norte-americanos desenvolvidos durante a 

ditadura militar.   

O Brasil percorreu toda a década de 1960 num clima convulsionado pelas lutas políticas e sociais que 

envolviam estudantes universitários, e secundaristas, professores, trabalhadores urbanos e rurais, 

militares subalternos, entre outros.  Sendo assim, as elites brasileiras não duvidaram em apoiar todas 

as medidas autoritárias que garantiram a continuidade do sistema capitalista. 

A Reforma Universitária já era uma bandeira de luta dos movimentos estudantis, dos professores e dos 

dirigentes universitários desde inícios dos sessenta, porém a ditadura daria uma conotação muito 

diferente da esperada. Porém o modelo adotado pela Reforma Universitária na verdade foi marcado 

pela intenção de preparar técnicos, mão-de-obra qualificada para atuar no mercado de trabalho, 

objetivando atender ao apelo desenvolvimentista.  

Conforme os supostos requerimentos do capitalismo brasileiro o governo devia investir na educação, 

conforme o ideário tecnicista. Dando lugar à implantação de uma política de desenvolvimento de 

recursos humanos, subsidiada pelos aportes teóricos dos ideais do capital humano  e da modernização. 

Com a Reforma Universitária constatamos um terceiro momento de reestruturação do Curso de 

Pedagogia. O Artigo 30 da Lei 5.540/68 estabelece que "a formação dos professores para o ensino de 

segundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas bem como o preparo de especialistas destinados aos 

trabalhos de planejamento, supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito de escolas e 

sistemas escolares faz-se em nível superior". A Reforma Universitária também determinou os 

currículos mínimos dos Cursos de Pedagogia, que estavam constituídos por um ciclo de caráter 

comum formado por um bloco de conteúdos necessários para formação genérica, e um ciclo 

diversificado, constituídos pelas especializações, direcionado às habilitações específicas. 

Através do Parecer 252/69  foram determinadas as diretrizes dos Cursos de Pedagogia e sua duração.  

Este Parecer determinou que após os estudos de Pedagogia, o título obtido seria de Licenciado, e 

ainda, esclareceu que, qualquer que fosse a habilitação cursada, daria o direito aos habilitados de 

serem profissionais do ensino normal; incluindo-se para tal caso a disciplina Didática no ciclo comum, 

dado que dava um maior suporte teórico/prático ao desempenho desses profissionais. 

O Parecer 632/69 estabeleceu que a formação do educador devesse dar-se em três planos: o das 

ciências básicas do homem, como fundamentação geral de todo estudo científico da educação; o das 
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ciências humanas aplicadas ao conhecimento do processo educativo e assim qualificadas de educação; 

e da elaboração dos métodos e técnicas educacionais (SUCUPIRA apud BRZENKINSKI, 1996) 

 Porém já na década de 1990, podemos observar que existe uma retomada do debate no que diz 

respeito aos cursos de pedagogia, porém estes últimos anos estão marcados por um discurso de cunho 

neoliberal em que privilegia a produtividade, os valores da economia de mercado, embora essa 

orientação já viesse sendo discutida desde os anos 80, observamos que ela consegue ganhar consenso 

durante os anos noventa. 

Neste contexto a educação deixa de ser um direito e passa a ser considerado um bem de consumo que 

se compra no mercado. Assim, a educação deve preparar o novo trabalhador, de acordo com os novos 

padrões, porém a preocupação é com a produtividade e não com a formação humana e a 

conscientização política dos sujeitos como cidadãos.  

3.2 A formação de professores  

Inicialmente o professor do ensino superior não se constitui em uma base sólida na construção de 

conhecimento cientifico e no Brasil devido à carência de produção cientifica, o Ensino Superior vai se 

expandir com base nas influencias internacionais. A presença do Estado na avaliação da excelência e 

da qualidade do ensino ainda na década de 90 possibilitou que a avaliação da educação se tornasse 

foco de interesse e um sistema nacional de medidas foi adotado. 

Ao final da década de 90, no auge da globalização, o questionamento se voltou para a formação dos 

professores do ensino superior, como estariam preparados para atender as necessidades do mercado de 

trabalho que estaria sendo ampliado, entre outros. A função do Estado na avaliação do ensino das 

instituições de nível superior deve seguir os critérios normativos das Leis de Diretrizes de Base, 

sancionada em 20 de dezembro de 1996 sob o nº 9394. Com base nessa lei, fica entendido que o 

professor universitário para atuar em sala de aula deva possuir conhecimento técnico cientifico na área 

de atuação. A proposta do Curso de Pedagogia da Faculdade La Salle é levar os acadêmicos e 

consequentemente futuros professores, a compreender a importância de ter e manter uma formação 

diferenciada que os leve a desenvolver melhor os conteúdos apresentados em aula e que continuem e a 

desenvolver estratégias relativas à organização de seus fazeres docentes, que vejam que dessa forma as 

questões como ensino e avaliação estão sendo colocadas em perspectiva e que práticas assim 

diferenciadas possibilitam o desempenho de papéis de liderança, a promoção da verdadeira 

interdisciplinaridade em um contexto onde as grandes maiorias dos docentes ainda trabalham 

isoladamente. Como nos diz Day (2001, p. 85), “por outro lado, as oportunidades para melhoria das 

práticas através da observação e da crítica, continuam limitadas, apesar dos melhores esforços da parte 

dos gestores,” sendo assim vemos que muitas propostas ficam apenas nos planejamentos e projetos, 

jamais chegando a modificar a realidade das práticas docentes. Nessa abordagem de formação docente 
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diferenciada temos a reflexão de Barth apud Day que diz que existe o “lugar perigoso” da 

aprendizagem na vida dos professores 

Os aprendentes vorazes são aqueles professores que se encontram no inicio da carreira, 

professores no seu primeiro ano de ensino, que se preocupam desesperadamente em aprender 

o seu novo ofício. A curva da aprendizagem mantem-se elevada durante três ou quatro anos na 

altura em que a vida do professor se torna altamente rotinizada e repetitiva. A curva da 

aprendizagem torna-se plana. Os anos se repetem, o próximo setembro é igual ao setembro 

anterior. Muitos observadores afirmam que os professores, depois de cerca de dez anos, 

acomodados e esgotados, tornam-se resistentes à aprendizagem. A curva da aprendizagem 

desce. Após vinte e cinco anos de vida na Escola muitos educadores tornam se exausto. 

 

Se pretendermos verdadeiramente, mudar essa realidade, realizando intervenções nas práticas 

docentes, necessitamos mudar a forma como as práticas são apresentadas nos cursos de graduação 

vem sendo trabalhadas.  E estes profissionais só conseguirão obter sucesso se forem capazes de 

alimentar e expressar a sua paixão pelo conhecimento e pelo ensino, segundo Day (2004,p.36), “ser 

apaixonado pelo ensino não é unicamente demonstrar entusiasmo, mas também exercer sua atividade 

de forma inteligente, baseando-se em seus princípios e valores”. 

Para que ocorra o processo de inovação é necessária à existência de conhecimento para melhor 

justificar a necessidade de por em pratica.  A produção do conhecimento deve obedecer a normas de 

elaboração para que ele seja produzido e reconhecido como algo inovador para a comunidade do 

saber, sem esquecer de que deva levar a promoção do entusiasmo e da paixão pelo ensino, a formação 

docente precisa atender a estes princípios, as inovações precisam permitir o espaço onde os olhares se 

cruzam, mas sem nunca esquecer o que nos diz Machado ( 2011), o olhar do outro em sala de aula 

deve vir carregado do respeito pelos vários poderes que se inscrevem em uma relação pedagógica 

eficaz.  

 

3.3 A Metodologia do Seminário Integrador  

O Seminário Integrador é um componente curricular obrigatório do Curso de Pedagogia e promove a 

sistematização das práticas interdisciplinares e serve de incentivo e valorização da participação do 

acadêmico em atividades que ampliem as dimensões dos componentes curriculares relacionadas à 

educação, incentivando sua formação continuada e seu compromisso com esta formação. È a 

disciplina onde os acadêmicos poderão apresentar suas trajetórias no Curso, em forma de painéis, 

discussões, debates e oficinas temáticas, sendo também o momento para sistematizar e socializar os 

trabalhos realizados, para que possam ser aprofundados e apresentados a Comunidade como forma de 
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proporcionar o saber extramuros, ou seja, levar até a comunidade onde a Instituição está inserida o 

saber que é produzido no espaço acadêmico. 

Dentre seus objetivos podemos destacar a sistematização de práticas interdisciplinares, a dinâmica o 

processo de ensino‐aprendizagem; o desenvolvimento do acadêmico para a apreensão de constantes 

mudanças nos perfis profissionais. E ainda o desenvolvimento das habilidades lógico‐argumentativas 

por meio de apresentação e discussão de questões, ideias e processos relacionados às futuras atuações 

profissionais. 

Mas, o mais importante e que deve ser destacado aqui é que o ensino no Brasil sempre foi 

caracterizado como mero transmissor do conhecimento constituído, as formas de ensino tradicional 

como as expositivas, livrescas e sem compromisso com o espírito investigativo foram alvo de muitas 

críticas e discussões inclusive por educadores Darci Ribeiro e Anízio Teixeira que defendiam a 

importância da pesquisa como função social do conhecimento ensinado e aprendido.  

O Curso de Pedagogia na Faculdade La Salle tem uma abordagem diferenciada, pois traz uma 

proposta de desenvolver uma Pedagogia com forte acento na pesquisa e na produção intelectual e 

prática. Os acadêmicos do Curso de Pedagogia tiveram acesso a discussões que propuseram a reflexão 

da postura e da formação de educador. A dinâmica do curso de Pedagogia institui uma organização 

semestral composta por eixos temáticos, que buscam superar a compartimentalização do 

conhecimento. “Desafiar um aluno significa propor situações que ele considere complexa, mas não 

impossíveis. Trata-se de gerar nele certa tensão, que o anime a ousar, que o convide a pensar, a 

explorar [...]”, nas palavras de Patrícia Sadovsky, pretende-se demonstrar o quão importante se faz na 

formação de um acadêmico enfrentar situações que o coloquem próximos da realidade que 

encontrarão em seu futuro profissional. No caso dos acadêmicos do 1º semestre de Pedagogia o 

desafio está posto através da prática do Seminário Integrador. O Seminário Integrador é um 

componente curricular obrigatório do Curso de Pedagogia e promove a sistematização das práticas 

interdisciplinares e serve de incentivo e valorização da participação do acadêmico em atividades que 

ampliem as dimensões dos componentes curriculares relacionadas à educação, incentivando sua 

formação continuada e seu compromisso com esta formação. Ocorre do 1º ao 7º semestre do Curso e 

vem proporcionando que os acadêmicos desde o inicio do curso possam perceber a Dinâmica o 

processo de ensino‐aprendizagem que os levará consequentemente ao desenvolvimento de várias 

habilidades, dentre as quais a habilidade lógico‐argumentativo por meio de apresentação e discussão 

de questões, ideias e processos relacionados às futuras atuações profissionais. O Seminário Integrador 

coloca em perspectiva ainda, habilidades que são intrínsecas a uma formação de excelência para um 

Pedagogo, como o planejamento, pois o Seminário é planejado com muito cuidado e atenção, na 

seleção cuidadosa das propostas que serão levadas para discussão e ainda a gestão do tempo que se faz 

imperiosa em uma sociedade como a nossa, em que saber gerir seu tempo para planejar, estudar e 
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trabalhar tornou-se uma ferramenta indispensável. No primeiro ano de implantação do curso de 

Pedagogia em Lucas do Rio Verde, estado do Mato grosso os acadêmicos da primeira turma tiveram a 

missão de produzir um seminário onde contariam suas experiências com a iniciação cientifica, cujo 

tema foi “A constituição do "ser" professor e as especificidades do trabalho docente" Baseado no 

componente Curricular obrigatório do curso de Pedagogia- Seminário Integrador: História de Vida- a 

Constituição do sujeito educador. 

Seguindo esta abordagem , os acadêmicos do 1º Semestre da segunda turma de Pedagogia  

apresentaram  suas reflexões obtidas através de suas pesquisas para a comunidade acadêmica sobre o 

tema: “Pressupostos teóricos e práticos necessários para o bem ensinar, conhecimentos indispensáveis 

à construção de identidades docentes.” 

Através da diversidade de temas que na verdade se reencontram a cada discussão na busca de uma 

proposta diferenciada de promover o ensino/aprendizagem é que reside a riqueza das atividades do 

Seminário Integrador do Curso de Pedagogia. O Seminário Integrador se organiza por eixos temáticos 

e ocorre do primeiro ao sétimo semestre. Tais eixos temáticos são referenciais para a organização dos 

componentes curriculares de cada semestre, contemplando todos os campos da formação do 

profissional para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, são eles: 

1º semestre - História de Vida e Constituição do Sujeito Educador 

2º semestre - Pedagogia: constituição, desafios e campos de investigação. 

3º semestre - Educação Básica no Brasil: dilemas, desafios e experiências. 

4º semestre - Educação Infantil: dilemas, desafios e experiências 

5º semestre - Neurociência e Aprendizagem 

6º semestre - Múltiplas Linguagens: processos didáticos metodológicos. 

7º semestre - Gestão Educacional: concepção, modelos, análise e crítica.  

Integra os estudos do semestre e propicia a interação dos conceitos, dos temas e dos dados 

desenvolvidos em cada componente disciplinar. Este componente curricular apresenta caráter 

diferenciado dos demais sendo metade de suas aulas teóricas e metade práticas. Nas aulas teóricas, o 

professor objetiva desencadear e articular o eixo de cada tema, a partir da apresentação, 

problematização e aprofundamento dos temas relacionados a cada eixo. Esta apresentação pode ser 

feita em forma de seminário por especialistas convidados. As práticas são atividades vinculadas às 

aulas, mas que ocorrem fora do ambiente acadêmico, mas supervisionado pelo professor: pesquisas, 

entrevistas, estudos em grupos, leituras, filmes, produção, visitas técnicas e intervenções educativas. 

Os estudantes, por sua vez, devem apresentar relatórios e trabalhos que trazem para a sala de aula as 

reflexões dos componentes disciplinares e dialogam entre si e com o professor com base nos 
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referenciais teóricos do eixo do semestre, estabelecendo a aplicabilidade dos conteúdos do semestre. A 

culminância do Seminário Integrador ocorre com sua apresentação de trabalho escrito como 

documento para avaliação. Pode também ser proposta uma apresentação pública para os demais 

integrantes do curso. A avaliação é contínua, acompanhando o desempenho do discente nas atividades 

propostas. Esta metodologia propicia que cada estudante busque seu aprofundamento, e construa o seu 

próprio ser aprendizado. Constitui-se de espaço-tempo de práxis e de experimentação de alternativas 

pedagógicas. Este componente curricular apresenta caráter diferenciado dos demais sendo metade de 

suas aulas teóricas e metade práticas. Nas aulas teóricas, o professor objetiva desencadear e articular o 

eixo de cada tema, a partir da apresentação, problematização e aprofundamento dos temas 

relacionados a cada eixo.  

Esta apresentação pode ser feita em forma de seminário por especialistas convidados. As práticas são 

atividades vinculadas às aulas, mas que ocorrem fora do ambiente acadêmico, mas supervisionado 

pelo professor: pesquisas, entrevistas, estudos em grupos, leituras, filmes, produção, visitas técnicas e 

intervenções educativas. Os estudantes, por sua vez, devem apresentar relatórios e trabalhos que 

trazem para a sala de aula as reflexões dos componentes disciplinares e dialogam entre si e com o 

professor com base nos referenciais teóricos do eixo do semestre, estabelecendo a aplicabilidade dos 

conteúdos do semestre.  A avaliação é contínua, acompanhando o desempenho do discente nas 

atividades propostas. 

 

4. Apresentação e análise dos resultados 

Com o objetivo de oferecer uma aprendizagem mais profunda e intensa, com maior integração da 

prática pedagógica, proporcionando a interação de conceitos e temas desenvolvidos em cada 

componente disciplinar, o Curso de Pedagogia da Faculdade La Salle realizou o seu primeiro 

Seminário Integrador. 

 Segundo a Coordenadora do Curso, Profª. Janete Rosa da Fonseca, o Seminário Integrador “é um 

grande desafio e também uma grande realização, através de um curso de Pedagogia que tem uma 

proposta totalmente diferenciada. Podemos ver isso na prática do Seminário Integrador, em que os 

alunos discutem todos os aspectos que perpassam todas as outras disciplinas, caracterizando, dessa 

forma, uma abordagem interdisciplinar, pluridisciplinar e transdisciplinar. Procurou-se debater tudo 

aquilo que é discutido em cada disciplina de uma forma ainda mais profunda nos encontros do 

Seminário Integrador”. 

 A cada semestre, um novo Seminário Integrador será organizado e realizado pelos próprios 

acadêmicos do curso. O primeiro dos Seminários teve como tema central “A constituição do ‘ser’ 

professor e as especificidades do trabalho docente” e foi realizado dia 14 de abril de 2011 no auditório 
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da Sede da Faculdade. Ao todo, cinco grupos apresentaram temas diretamente ligados ao tema central: 

1º O Propósito de ser Educador; 2º O Sujeito Educador; 3º Formação Docente; 4º Educação 

Ambiental; e 5º Ecopedagogia. 

Ao final de sua apresentação, um dos acadêmicos destacou que “o Seminário Integrador incentiva o 

futuro educador a desenvolver a pesquisa, a procurar novos meios, uma formação diferenciada e isso 

vai ser com certeza um diferencial na nossa carreira”. Já para outro acadêmico , “é muito gratificante 

para todos nós, do curso de Pedagogia, pois, com esse trabalho, pretendemos mostrar para a sociedade 

o que estamos aprendendo durante a realização do curso de Pedagogia”. 

Além de apresentar os seus temas, os acadêmicos tiveram que organizar todo evento, desde o 

planejamento, organização e avaliação do processo. Para isso, tiveram o apoio dos acadêmicos de 

Turismo, que relataram a importância dessa atividade prática: “os acadêmicos do Curso de Pedagogia 

deverão utilizar esse conhecimento em planejamento e organização de eventos técnico-científicos 

durante a sua trajetória acadêmica e profissional”. 

Segundo o Diretor Geral da Faculdade, “educar é tirar de dentro da pessoa as qualidades que ela tem e 

que a sociedade tem para ajuda-la a ser melhor. Isso traz todo o universo do conhecimento, todo o 

universo da pessoa para dentro do processo de educação. Realiza-se  esse Seminário Integrador 

justamente para que cada um desses educadores inicie esse crescimento do ser educador, ou seja, do 

amor, da perspectiva pessoal, da melhoria do conhecimento, para que eles realmente cresçam como 

pessoa e se tornem um ser educador”. A segunda edição do seminário Integrador que acontecerá no 

primeiro bimestre de 2012, contará com o tema, pressupostos teóricos e práticos indispensáveis a 

formação docente. 

  

5. Considerações finais 

Desafiar os acadêmicos colocá-los de frente com a realidade educativa é uma forma de promover o 

desenvolvimento de uma formação diferenciada, como já vimos o Brasil, passou por diversos períodos 

e reformas educativas que sempre tiveram como alvo os cursos de formação de professores. 

Porém, o desafio é muito maior do que podemos supor, não temos apenas o esvaziamento dos Cursos 

de Pedagogia, o que gera um grande problema para a formação de formadores, mas temos também o 

esvaziamento das bases indispensáveis para um conhecimento eficaz e transformador.  

O Curso de Pedagogia no Brasil passou por muitas transformações para atender as exigências do 

sistema, hoje se percebe, porém ainda de forma tímida e incipiente o interesse e a disposição de alguns 

em promover a mudança necessária. É preciso abordar temas que contribuam para dar aos acadêmicos 

de Pedagogia conhecimentos indispensáveis para sua atuação no espaço diverso e multicultural de sala 
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de aula, bem como leva-los a descobrir o valor de uma base teórica, da leitura e da contextualização da 

mesma. Nas palavras de Gramsci apud Semeraro (2006), vemos que para entender de fato os 

problemas humanos e sociais é preciso estar sintonizado com as dinâmicas sociopolíticas econômicas 

de seu tempo e ainda quando nos traz Marx para esta reflexão nos deixa claro que a indicação de 

conceitos e teorias não acontece no vazio da mente, mas dentro de determinados processos e em 

sintonia com seus protagonistas. Porém, sabemos que assim como não existe uma boa prática sem uma 

boa teoria, também somente a teoria sem estar ligada a uma prática diferenciada acaba por se perder, 

como nos diz Saviani,2009,p.66 

 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua transformação, mas 

para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar tem que ser ocasionada pelos que 

vão ocasionar com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade 

prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de organização 

dos meios materiais e dos planos concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável 

para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido uma teoria é prática na medida em que 

se materializa, através de uma série de modificações, que antes só existia idealmente, como 

conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. 

 

Dessa forma, a proposta aqui apresentada, de levar as discussões de sala de aula para o debate com 

atuação crítica e diferenciada dos acadêmicos de um curso que busca promover a formação de 

formadores voltada para as novas questões que permeiam nossa sociedade, sem deixar de lado a 

importância de uma base teórica sólida, é segundo os resultados que vem sendo obtidos com essa 

metodologia, uma prática pedagógica diferenciada, capaz de colocar os futuros acadêmicos de frente a 

uma realidade a qual serão capazes de transformar através de sua atuação docente.  
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Resumo: 

A sociedade atual pauta-se pela quantidade de informação acessível, seja através dos meios 

clássicos de transmissão, seja através dos inúmeros formatos de veiculação de dados albergados 

pelas novas tecnologias. Se, no passado, a insuficiência de informação limitava a acção do 

indivíduo, no presente, é exatamente o excesso de informação que o constrange. Neste quadro 

ganha relevância a sua capacidade de discriminação, seleção e organização dos dados mais 

pertinentes. Os sistemas educativos, para além do desenvolvimento das componentes cognitivas 

elementares, nomeadamente percepção, atenção, memória ou linguagem, devem desenvolver 

competências superiores, por exemplo pensamento crítico e pensamento computacional (ambos 

alvo desta comunicação). Sobretudo, no quadro do volume excessivo de informação, e falando 


