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Resumo: 

O presente trabalho, de caráter reflexivo teórico-prático, tem por objetivo apresentar o processo 

de reformulação curricular do curso de Pedagogia do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo – UNASP e a proposta de inovação delineada a partir desse processo. A educação 

superior brasileira vem discutindo nas últimas décadas os modelos de formação na graduação. 

No contexto da formação de professores, em especial no curso de Pedagogia, essa discussão 

ganhou impulso a partir de segunda metade da década de 70 envolvendo iniciativas de 

organismos oficiais e associações de educadores. Vários propostas e embates se travaram até 

que em 2006 foram lançadas as novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia. Na 

esteira das novas orientações legais, das profundas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade 

contemporânea e dos conseqüentes desafios de se construir um novo modelo de formação, o 

Centro Universitário Adventista de São Paulo elegeu um grupo de trabalho e estudos para 

reformulação do currículo do curso, colocando-se como questão: Que currículo deve ser 

elaborado para atender as inovações que a realidade atual impõe?  Adotou-se como metodologia 

a proposta de “Grupos de Formação Reflexiva” (Abramowicz, 2004). A metodologia adotada 

teve como apoio a pesquisa bibliográfica, pesquisa com egressos e análise documental de 

experiências curriculares inovadoras. A reformulação curricular privilegiou como base teórica a 

modalidade de Currículo Integrado. O desenho curricular rompe com as fronteiras disciplinares, 

estruturando-se em grandes eixos temáticos e módulos. Os eixos temáticos direcionam o foco 

para o qual deve convergir a formação em suas dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Os módulos integram saberes e conceitos-chave dos diferentes recortes disciplinares, 

favorecendo a compreensão dos fenômenos e contextos educativos em toda a sua 

multidimensionalidade. A proposta compreende ainda a colocação do aluno em contato com a 

realidade desde o início do curso, a superação dos pré- requisitos teóricos para depois se partir 

para a prática, a construção do conhecimento em rede, a reorganização dos tempos e espaços da 

aprendizagem.  Ao longo de quatro anos de implantação, o processo indica a viabilidade de uma 
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organização curricular integrada como uma alternativa de mudança no quadro atual da formação 

inicial dos profissionais da educação. 
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Introdução: 

São pouco presentes no âmbito universitário propostas curriculares comprometidas com a 

superação do paradigma técnico-linear-disciplinar tão predominante em nossos currículos. 

Algumas iniciativas têm sido empreendidas em especial na área de saúde, como por exemplo, o 

PBL (Problem Based Learnig) e algumas modalidades de currículo integrado. Outras áreas como 

Direito e Administração começam a despertar para organizações curriculares alternativas. 

No entanto na área da educação ainda são pouco comuns proposições curriculares que desafiam a 

lógica tradicional da organização linear e disciplinar do conhecimento. 

 

Estamos com problemas sérios e de há muitos anos para se concretizar em currículos 

revolucionários nossas incontáveis e quase seculares discussões sobre a formação de 

educadores para a sociedade contemporânea. Excetuada algumas poucas experiências, na 

maioria das vezes, das discussões e debates se passa para remendos na grade curricular 

ou nas cargas horárias dos departamentos e dos professores e continuamos, literalmente 

na mesma situação de insatisfação, desconforto, desinteresse e desmotivação de nós 

mesmos como docentes e de nossos alunos. MASETTO (2004:187) 

 

Para Imbérnon (2001) a educação das pessoas tem se tornado cada vez mais complexa, 

consequentemente o mesmo ocorre com a profissão docente em decorrência das mudanças radicais 

e vertiginosas nas estruturas científicas, sociais e educativas. Para o autor, essa realidade requer 

uma nova formação inicial e permanente. “Os docentes precisam desenvolver capacidades de 

aprendizagem da relação, da convivência, da cultura do contexto e de interação de cada pessoa com 

o resto do grupo, com seus semelhantes e com a comunidade que envolve a educação”. 

(IMBÉRNON, 2001:18) 

Tais exigências afetam diretamente as instituições e os programas de formação docente. Que 

formação será necessária para o profissional que queremos? Que concepção e desenho curricular 

contribuiriam para tais objetivos? 
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Este trabalho apresenta o relato de uma experiência de inovação curricular que teve como objetivo 

buscar novos caminhos para a formação docente a partir dos referenciais que vem se colocando nos 

últimos anos. 

 

Repensando os modos de trabalho na formação inicial de professores 

A preocupação com a formação de professores é algo bastante recente na educação brasileira. A 

análise dos estudos que tratam do assunto: Libâneo (2008), Brzezinski (2008), Aguiar (2006) 

apontam que a pouco mais de um século a qualidade da formação de professores passou a fazer 

parte das discussões e medidas oficiais, revelando sua fragilidade nas políticas públicas. 

No que concerne ao curso de Pedagogia, foco do nosso trabalho, consta que foi regulamentado no 

Brasil pela primeira vez em 1939, voltado para a formação do bacharel em pedagogia conhecido 

como o ”técnico de educação”. O curso já nasce despertando divergências quanto a sua identidade 

e a caracterização do profissional a ser formado. Apesar das transformações no cenário sócio-

político e econômico no Brasil, o curso não sofreu alterações até a década de 60. 

Mudanças substanciais concernentes à formação dos professores ocorreram com a Reforma 

Universitária de 1968, com a criação das habilitações destinadas ao trabalho de planejamento, 

supervisão, administração, inspeção e orientação. 

Essa nova organização gerou conflitos em vários segmentos que se contrapunham a fragmentação 

do curso em habilitações e a formação do professor relegada a um segundo plano e balizada pela 

teoria do capital humano.  

A partir da segunda metade da década de 70 surgem iniciativas para repensar e reformular o curso 

de Pedagogia envolvendo organismos oficiais e associações de educadores. Destacaram-se nesse 

cenário o I seminário de Educação Brasileira em 1978, a I Conferência Pró-formação do Educador, 

entre outros. 

Nos anos 80 é significativo o número de cursos que suspenderam as habilitações (administração 

escolar, orientação educacional, supervisão escolar etc.) para investir na formação de professores 

para as séries iniciais do ensino fundamental e curso de magistério. 

O ano de 1998 marca um importante movimento de discussão e elaboração das diretrizes da 

pedagogia, agregando à comissão de especialistas de pedagogia, associações como ANFOPE, 

FORUMDIR, ANPAE, ANPED, CEDES e Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia. 

Várias propostas e embates se travaram durante 8 anos, até que em 2006 por meio dos Pareceres 

CNE/CP nº 05/2005 e na Resolução CNE/CP nº 01/2006 são lançadas as novas Diretrizes 

Curriculares do curso de Pedagogia.  
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São de fato mais de 50 anos de controvérsias em torno da manutenção ou extinção do 

curso, da pertinência ou não de um campo de estudo próprio à Pedagogia, da formação do 

professor primário em nível superior, da formação de especialistas ou técnicos em 

educação. (LIBÂNEO, 2008:47)  

 

Com as novas Diretrizes não se encerram as polêmicas em torno da identidade do curso, no entanto 

outros desafios se colocam, tais como:  

Caminhar na perspectiva de construir efetivamente cursos e percursos de formação no 

campo da educação e da pedagogia, para formar profissionais que atuarão na educação 

básica, na formação de crianças, jovens e adultos, na gestão e organização dos espaços 

escolares e na elaboração de formas criativas e criadoras para a educação escolar e não-

escolar.” (AGUIAR, 2006:9) 

 

A resolução CNE/CP n.01/2006 que define as Diretrizes Curriculares para o curso de pedagogia, 

traz em seus artigos 4º e 5º a ampliação do campo de atuação e as aptidões requeridas para os 

profissionais desse curso. 

A formação proposta para o profissional da educação do curso de pedagogia é abrangente 

e exigirá uma nova concepção da educação, da escola, da pedagogia, da docência, da 

licenciatura. Uma nova compreensão que situe a educação, a escola, a pedagogia, a 

docência, a licenciatura, no contexto mais amplo das práticas sociais construídas no 

processo de vida real dos homens, com o fim de demarcar o caráter sócio-histórico desses 

elementos. (AGUIAR et al, 2006:7) 

 

Será que os currículos que temos nos cursos de Pedagogia conseguem responder às exigências do 

momento atual? Os paradigmas curriculares que os embasam são coerentes com as expectativas e 

desafios que se apresentam? 

Gatti (2008) a partir do projeto “Formação de professores para o ensino fundamental: instituições 

formadoras e seus currículos” procuraram examinar as características que vem assumindo a atual 

formação dos docentes com base na análise instituições que promovem a formação inicial. 

O estudo focalizou os cursos presenciais de Pedagogia. O conjunto amostral foi composto por 71 

cursos selecionados segundo critérios de localização, categoria administrativa e organização 

acadêmica. 

O relatório que apresenta os resultados referentes aos currículos do curso de Pedagogia, que 

segundo as autoras sinaliza a tendência formativa do conjunto dos cursos, chama atenção:  

 

Foram listadas 3513 disciplinas (3107 obrigatórias e 406 optativas) nas grades 

curriculares dos 71 cursos de Pedagogia. [...] A variedade de nomenclatura de disciplinas 
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encontradas em cada curso e entre os cursos de pedagogia é muito grande, o que sinaliza 

que o projeto de cada instituição procura sua vocação em diferentes aspectos do 

conhecimento, com enfoque próprio, o que se reflete na denominação das disciplinas. Nas 

71 instituições pesquisadas, foram encontradas 3107 disciplinas registradas como 

obrigatórias, excluindo-se as que se referem a estágios, o que sugere a possibilidade de 

pensar, em média, em 44 disciplinas obrigatórias do curso. Agregando a essas disciplinas 

o rol de optativas registradas, obtêm-se mais 406 disciplinas. A variação de curso para 

curso do número de disciplinas propostas também é grande. (GATTI, 2008:17, 20) 

 

Seria esse um indício de que os cursos de Pedagogia organizam-se predominantemente sob o 

paradigma técnico-linear disciplinar? Seriam inexistentes arranjos curriculares alternativos no 

curso de Pedagogia? 

Acreditamos ser necessário continuar defendendo a multiplicidade de experiências em 

termos de organização curricular dos cursos de formação, que sejam acompanhadas em 

seu desenvolvimento, socializadas e debatidas amplamente pela comunidade da área. Esse 

parece ser um bom caminho, em oposição ao modelo único de formação, para a 

construção de caminhos alternativos de professores/profissionais da educação, com vistas 

ao aprimoramento da educação e da escola públicas em nosso país. (FREITAS, 1999:12) 

 

Temos, portanto, como desafio buscar proposições curriculares para a formação docente que 

desafiam a lógica tradicional da organização linear e disciplinar do conhecimento.  

A responsabilidade daqueles que estão na universidade não é apenas o de criticar o 

caráter das reformas recentes. É também a de articular alternativas reais e o modo como 

elas possam elevar o nível e incentivar um novo profissionalismo dos professores. 

(YOUNG, 2001:238) 

 

Proposta para reorganização curricular do curso de pedagogia 

A experiência que trazemos para relato tem como locus o curso de Pedagogia do centro 

universitário Adventista de São Paulo-Brasil. O centro universitário Adventista é uma instituição 

quase centenária, iniciou suas atividades em 1915, hoje é uma instituição tri-campi e oferece o 

curso de pedagogia nos três campi.  

Em 2006 sob a égide das novas Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, o UNASP 

instituiu um grupo de trabalhos para reformulação do currículo em atendimento a nova legislação e 

na direção de desenvolver uma proposta conjunta para os três campi. O grupo era formado pela 

reitoria acadêmica, coordenadores do curso de cada campus, assessores pedagógicos e alguns 
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representantes docentes, uma representação que poderíamos considerar como restrita quando se 

pensa em mudanças mais profundas. 

Inicialmente a discussão ficou em torno da alteração das nomenclaturas das disciplinas, inclusão de 

novas disciplinas, revisão de créditos e cargas horárias, porém, a experiência em inovação 

educacional de alguns participantes do grupo, a participação em programas de pós-graduação em 

educação, alguns deles em currículo, como o caso do Programa de Pós Graduação em Educação: 

Currículo da PUC/SP, a participação em grupos de pesquisa, dentre os quais destacamos o grupo 

“Formação de Professores e Paradigmas Curriculares” – FORPEC, coordenado pelo professor 

Marcos Masetto e sediado na PUC/SP foram decisivos para que estes membros “contaminassem” o 

grupo para pensar a reformulação do curso sob um novo paradigma curricular. 

O trabalho do grupo se estendeu ao longo de 2007, foi elaborado um plano de estudo sobre 

paradigmas curriculares e sobre o curso de Pedagogia, que muitas vezes era interrompido por 

discussões que retornavam para adequação dos componentes curriculares já existentes às novas 

diretrizes, mantendo inquestionável a organização disciplinar do conhecimento, o perfil 

profissional e a concepção epistemológica. Emergia nesse processo de reformulação o campo 

contestado e interessado do currículo e a diversidade de concepções no campo da formação de 

professores. 

Paralelamente aos encontros tri-campi, cada campus trazia os estudos e discussões para o colegiado 

do seu curso. Num momento de amadurecimento, entendeu-se que a unidade nem sempre está na 

uniformidade, que a inovação precisa ser contextualizada, bem como compreendida, aceita e 

ressignificada por aqueles que vão implementá-la. Como diz Nóvoa (2009:39) “é preciso abrir os 

sistemas de ensino a novas ideias. Em vez da homogeneidade e da rigidez, a diferença, e a 

mudança”. 

No final do processo os três campi optaram por uma abordagem curricular integrada, porém com 

diferentes níveis de integração. Apresentaremos a seguir os pressupostos básicos de organização 

curricular integrada e o desenho delineado por um dos campus. 

 

O currículo integrado e seu potencial de mudança  

A diversidade e a complexidade dos campos de atuação dos profissionais da educação sugerem o 

delineamento de um novo paradigma para a formação, capaz de romper com a tradição mecanicista 

e buscar propostas que favoreçam uma abordagem integrada, complexa e global do conhecimento. 

Segundo Morin (2000) as realidades e os problemas que se colocam estão cada vez mais 

multidimensionais e globais, enquanto os saberes estão cada vez mais desunidos, divididos e 

compartimentados. 
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Para este mesmo autor efetuaram-se avanços gigantescos nos conhecimentos disciplinares, porém, 

estes avanços estão dispersos, desunidos, em decorrência da hiper especialização que muitas vezes 

fragmenta os contextos, as globalidades e as complexidades. 

Um dos direcionamentos importantes para responder a estes desafios tem se dado a partir da 

abordagem curricular integrada. 

O currículo integrado tornou-se conhecido a partir de Brasil Bersntein. De acordo com Silva 

(2007), Bersntein distinguia duas formas de estruturar o currículo: o currículo coleção e o currículo 

integrado. 

No currículo tipo coleção, as áreas e campos de conhecimento são mantidos fortemente 

isolados, separados. Não há permeabilidade entre as diferentes áreas de conhecimento. No 

currículo integrado, por sua vez, as distinções entre as diferentes áreas  de conhecimento  

são muito menos   nítidas, muito menos marcadas. A organização do currículo obedece a 

um princípio abrangente ao qual se subordinam todas as áreas que o compõem. (SILVA, 

2007, p.72). 

 

Romano, com base em Bersntein defende que um currículo é caracterizado como integrado 

“quando o conhecimento está organizado em conteúdos que mantêm uma relação entre si [...], 

existindo uma subordinação das disciplinas previamente isoladas a uma idéia central 

relacionadora”. (ROMANO, 1999, p.50).    

Para Santomé (1998), o currículo integrado adquire força alternativa a partir de argumentos 

fundamentados em bases epistemológicas, metodológicas, psicológicas e sociológicas. 

A linha da argumentação epistemológica e metodológica alicerça-se na crise paradigmática da 

ciência e da educação firmada na fragmentação do conhecimento. Defende a premência de 

estabelecer relações entre os campos do conhecimento que preservam uma relação de 

incomunicabilidade.  

No desenvolvimento do currículo, na prática cotidiana na instituição escolar, as diferentes 

áreas do conhecimento e experiência deverão entrelaçar-se, complementar-se e reforçar-se 

mutuamente, para contribuir de modo mais eficaz e significativo com esse trabalho de 

construção e reconstrução do conhecimento e dos conceitos, habilidades, atitudes, valores, 

hábitos que uma sociedade estabelece democraticamente ao considerá-los necessários 

para uma vida mais digna, ativa, autônoma, solidária e democrática. (SANTOMÉ, 1998, 

p.125). 

 

Entre as razões que convergem para a defesa da organização do conhecimento a partir de um 

enfoque interdisciplinar estão a multidimensionalidade humana, a complexidade da sociedade na 

qual vivemos e a globalidade dos contextos geográficos, sociais, econômicos e políticos nos quais 



7260 

 

estamos inseridos. Tais características sugerem a necessidade de análises mais integradas, que 

incluam as várias dimensões envolvidas de forma inter-relacionada, o que leva à formação de um 

novo perfil, mais polivalente, aberto, flexível, crítico, solidário e democrático. 

Para Masetto (2006) a interdisciplinaridade apresenta um paradigma de conhecimento e de ciência 

que ultrapassa o modelo tradicional de se conhecer, que é a forma disciplinar. 

Machado (2000) situa a emergência da interdisciplinaridade como alternativa à fragmentação 

crescente do conhecimento, que tem se revelado desorientadora para o desenvolvimento de uma 

visão de conjunto e insuficiente para a busca de respostas aos fenômenos que ocorrem fora da 

escola. Propõe a idéia de interdisciplinaridade como a busca “de uma reconstrução da unidade 

perdida, da interação e da complementaridade nas ações envolvendo diferentes disciplinas”. 

(MACHADO, 2000, p.117). 

Para o autor, a concepção epistemológica que tem orientado a organização curricular dominante, o 

currículo por disciplinas, tem como influência as idéias cartesianas que propunham que para um 

objeto ser conhecido é necessário decompô-lo em partes para torná-lo mais simples e reconstruí-lo 

novamente a partir do encadeamento lógico, do simples para o complexo.  

Santomé alerta que “quanto maior for a compartimentação dos conteúdos, mais difícil será sua 

compreensão, pois a realidade torna-se menos precisa”.    (SANTOMÉ, 1998, p.41). 

A abordagem curricular integrada não subestima o papel das disciplinas, mas, propõe novas 

relações entre elas para além da dominante e praticamente exclusiva organização disciplinar. 

Conforme Beane, na integração curricular “o conhecimento proveniente das disciplinas 

reposiciona-se no contexto do tema, questões e nas atividades em causa”. (BEANE, 2003, p.106). 

Em um currículo integrado as disciplinas estão presentes no momento de orientar o planejamento, 

mas, não precisam estar visíveis no trabalho cotidiano da sala de aula, considerando que qualquer 

experiência educativa que se propõe formativa articula várias áreas e dimensões do conhecimento. 

Quando o conhecimento é visto como uma simples coleção de fragmentos e retalhos de 

informação e destrezas organizadas por disciplinas separadas, a sua utilização e o seu 

poder estão confinados pelas suas próprias fronteiras, e, por isso mesmo, diminuídos. 

(BEANE, 2003, p.97).  

 

No âmbito da argumentação psicológica, um dos aspectos que mais tem caracterizado a defesa de 

currículos integrados pontua a necessidade de atribuir uma maior significação aos conteúdos, 

dificultada por uma apresentação fragmentada e descontextualizada do âmbito vivencial dos 

alunos. “Um sistema de ensino desvinculado da realidade ou que a apresenta de um modo tão 

fragmentado aos estudantes, tornando-a praticamente irreconhecível, não serve para estimular o 

interesse, que é o verdadeiro motor da atividade construtiva.” (SANTOMÉ, 1998, p.115). 
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Quando a ênfase é colocada em unidades temáticas centradas em problemas e situações da 

realidade dos envolvidos, ajuda a explicar e encontrar soluções para os problemas vividos, bem 

como, engaja os envolvidos na busca do conhecimento necessário para compreendê-los, dotando as 

aprendizagens de um caráter de significatividade. 

Outro aspecto que tem caracterizado a defesa psicológica em termos do currículo integrado refere-

se ao papel ativo do sujeito na própria aprendizagem e a valorização da experiência. Na medida em 

que a psicologia se desenvolve, a importância da ação e da experiência adquire força e fica 

evidenciada no pensamento de John Dewey e nas psicologias piagetianas e vygotskianas.  

Da perspectiva sociológica, a linha argumentativa mais decisiva é a que defende a relevância de 

humanizar o conhecimento que é oferecido nas instituições educacionais. 

Uma das críticas que vem recebendo a opção disciplinar é a de que em geral realça visões 

alienadas da sociedade e da realidade [...]. De perspectivas sociológicas, a integração é 

definida como uma forma de educação que propicia visões da realidade nas quais as 

pessoas aparecem como sujeitos da história, como as peças-chaves para entender o 

mundo. (SANTOMÉ, 1998, p.118). 

 

A forma estática, acabada e neutra em que o mundo é apresentado mediante livros textos e aulas 

expositivas, não desperta a interpretação consciente dos contextos sociais, econômicos e políticos 

nos quais os indivíduos se encontram inseridos e não estimula o compromisso com a intervenção e 

transformação da sociedade, impedindo uma participação mais ativa, crítica e responsável. 

 As acusações às instituições escolares de que distribuem saberes pouco relacionados com 

as preocupações e as necessidades dos alunos não apenas partem de uma imagem de 

escola obsoleta centrada em saberes tradicionais, em torno dos quais estabeleceram uma 

série de usos e ritos que tendem a justificá-la por si mesma, mas também expressam a 

aspiração manifesta de um currículo diferente que se ocupe de outros saberes e de outras 

aptidões. (SACRISTÁN, 2000, p.56). 

 

A aspiração por uma educação globalizadora e democrática, voltada para a formação de 

profissionais, cidadãos críticos, reflexivos e transformadores, abre possibilidades para uma 

abordagem curricular integradora, comprometida com a integração do conhecimento e a 

significatividade da aprendizagem. 

 

Desenho do currículo 

Optar por uma filosofia curricular integrada implica desconstruir a clássica organização disciplinar. 

O desenho curricular proposto para o curso constitui-se de grandes temas ou eixos semestrais que 

direcionam o foco para o qual deve convergir a formação. Para a elaboração dos eixos temáticos da 

proposta aqui relatada, escolheu-se como fio condutor as fases do desenvolvimento e as ênfases de 
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atuação do pedagogo. Com um semestre inicial que prevê a construção das bases para a 

interpretação dos espaços educativos mediante o contato, observação e problematização desses 

espaços com suportes teóricos e um semestre final denominado de “Construção do Pensamento 

Pedagógico” que visam oferecer um aprofundamento dos grandes pensadores e correntes de 

pensamento provenientes das áreas que contribuem para o campo da ciência pedagógica, tais como 

a Filosofia, Sociologia, Didática e Psicologia. Esses conhecimentos trabalhados em disciplinas 

separadas e no início do curso têm deixado uma lacuna na cultura pedagógica dos pedagogos.  

Os módulos procuram integrar os conhecimentos de forma a torná-los mais significativos e superar 

as repetições desnecessárias, como por exemplo, o módulo “Organização dos Sistemas Públicos e 

Particulares de Ensino” que integra conceitos das áreas de História da Educação, Estrutura e 

Funcionamento do Ensino, Políticas Educacionais e Sociologia. Torna-se mais significativo ao 

trabalhar os períodos da história da educação brasileira, abordar paralelamente as políticas 

educacionais e a estrutura e funcionamento do ensino. 

Os módulos de Pesquisa e Práxis Educativa que oferecem uma formação teórico-investigativa da 

educação, do ensino, da aprendizagem e do trabalho pedagógico que se realiza na práxis social e os 

módulos relativos à filosofia cristã percorrem todo o curso. 

Eixo I: Construindo as Bases Para a Interpretação Dos Espaços Educativos. 

Módulo I: Organização dos Sistemas Públicos e Particulares de Ensino 

Módulo II: Espaços Diversificados da Ação Educativa 

Módulo III: Pesquisa E Práxis Educativa 

Módulo IV: Cosmovisão Bíblico Cristã 

 

Nesse eixo o aluno será colocado em contato com os diferentes espaços formais e não formais da 

ação educativa para conhecimento desses ambientes e percepção das possíveis atuações do 

educador. Atividades básicas de observação, registro, troca de informações sobre os ambientes e 

levantamento de problemas serão complementados com a integração de conhecimento provindo de 

diversas áreas para uma interpretação crítica e propositiva dos espaços educativos.  

Eixo II - Aspectos do Desenvolvimento e Prática Pedagógica na educação Infantil: 

Formação Pessoal, Social e Conhecimento de Mundo. 

Módulo I – Educação Infantil: Fundamentos e Métodos 

Módulo II - Educação Infantil: Aspectos do Desenvolvimento afetivo, sócio-moral, físico, 

cognitivo. 

Módulo III - Pesquisa e Práxis Educativa II 

Módulo IV - Antropologia Cristã  
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Neste eixo, o foco de estudos dirige-se para os sistemas Escolares de Educação Infantil, delineando 

seu papel mediador com outras entidades educativas com as quais compartilha a missão de educar 

como a família e a comunidade, guardando sua especificidade enquanto instância educativa 

intencional e legalmente regulada para o cuidado, educação e desenvolvimento das crianças de 0 a 

5 anos.  

Este eixo busca trabalhar de forma integrada os aspectos metodológicos da Educação Infantil com 

as características do desenvolvimento dessa fase: os conhecimentos, valores e práticas 

indispensáveis ao processo de desenvolvimento e socialização da criança de 0 a 5 anos nos 

aspectos cognitivos / lingüísticos, sócio / emocional e psicomotor por meio de aportes originados 

dos campos da psicologia, Didática, Antropologia e Sócio- lingüística. 

Eixo III - Aspectos do Desenvolvimento e Prática Pedagógica nas Séries Iniciais. 

Módulo I: A criança: Organização do tempo e espaço 

Módulo II: A criança, a natureza, os fenômenos naturais e físicos. 

Módulo III: A criança e a linguagem. 

Módulo IV: A criança movimento e expressão 

Módulo V: Fundamentos do Cristianismo   

Módulo VI: Pesquisa e Práxis Educativa III          

 

Este eixo focaliza a relação desenvolvimento psicológico, prática pedagógica e construção do 

conhecimento da criança em fase de alfabetização nos primeiros anos das séries iniciais, 

favorecendo a construção das categorias de tempo espaço causalidade e as estruturas lógicas, no 

contexto do conhecimento social, físico e lógico matemático, bem como os processos de 

alfabetização e construção da linguagem.  

Eixo IV - Didáticas específicas e saberes nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

Módulo I: Linguagem e códigos    

Módulo II: Identidade cultural e Sociedade 

Módulo III: Matemática e Ciências   

Módulo IV: Interpretação Bíblica da Historia   

Módulo V: TCC I    

 

Este eixo prevê o estudo de didáticas especificas, teorias pedagógicas, metodologias e processos de 

organização do trabalho docente nas séries iniciais nos Ensino Fundamental nos anos subsequentes 

ao processo de alfabetização. 

 

 

Eixo V - Organização Escolar e Gestão Educacional. 
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Módulo I: Avaliando, interpretando e gerenciando os ambientes educacionais   

Módulo II: Princípios de Vida Saudável   

Módulo III: TCC II   

 

O propósito deste ciclo é estimular a observação, análise e avaliação da organização e 

funcionamento dos ambientes educacionais, bem como orientar práticas de gestão de processo 

educativo nos espaços escolares e não escolares, a partir da compreensão da escola como uma 

organização complexa que tem a função social e formativa de promover com equidade e de forma 

participativa e democrática educação para e na cidadania.  

Eixo VI - Análise Aprofundada da Evolução do Pensamento Pedagógico: Uma 

Abordagem Comparativa, Integrativa e Propositiva.  

Módulo I: Das Bases do Pensamento Pedagógico às Perspectivas Atuais: Para 

Compreender e Transformar a Educação 

Módulo II: Ética Cristã   

Módulo III: TCC III  

 

Este eixo prevê um estudo aprofundado dos grandes pensadores e correntes de pensamento 

provenientes das áreas que contribuem para o campo da ciência pedagógica, tais como a Filosofia, 

sociologia, Didática e Psicologia, tendo em vista oferecer uma sólida cultura pedagógica e o 

aprofundamento de referenciais para interpretar processos educativos que ocorrem dentro e fora das 

instituições de ensino, bem como para planejar, implementar e avaliar processos pedagógicos 

comprometidos com aprendizagem significativa.  

Por determinações legais quanto à duração do curso de três anos para quatro anos, no decorrer da 

implementação da proposta foram acrescentados dois módulos. O módulo “Didáticas Específicas e 

Saberes nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental” passou a ter duração de dois semestres para 

contemplar uma formação mais aprofundada nos saberes específicos de cada área como 

matemática, linguagem, etc. Os alunos têm trazido deficiências nesses saberes acarretando 

dificuldades ao trabalhar as metodologias e um módulo no final do curso denominado “imersão na 

prática Pedagógica”.  

 

Considerações finais 

A experiência relatada coloca-nos diante de uma iniciativa de avançar na concretização dos 

discursos que já estão se tornando redundantes e repetitivos em relação às mudanças que se fazem 

necessárias à educação e em especial na formação inicial de professores em cursos de Pedagogia, 

foco desse trabalho. O que a proposta delineada concretiza de novo para a formação de 

professores? 
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 Destacaríamos que estamos diante de um novo paradigma e desenho curricular. Este currículo ao 

organizar-se sob o código curricular integrado promove alterações em um conjunto de aspectos 

essenciais para novos modos de trabalho pedagógico na formação inicial de professores. Vejamos 

alguns deles: 

x Superação da fragmentação do conhecimento e do desenho curricular disciplinar. 

Moreira e Silva (2001) defendem que a disciplinaridade constitui o núcleo que 

primeiramente deveria ser atacado na desconstrução da organização curricular 

dominante em nossos meios educacionais. O desenho curricular apresentado 

organiza-se por grandes temas e módulos.  

x Viabilização da interdisciplinaridade. Os módulos favorecem a integração e o 

diálogo entre os diferentes domínios do saber. 

x Reorganização dos espaços e tempos da aprendizagem. O modelo usual de se 

dividir as horas aulas/dia em várias disciplinas inviabiliza uma abordagem 

integrada, complexa e global do conhecimento e constitui-se num reforço a 

fragmentação do conhecimento. No desenho curricular proposto, os módulos não 

fragmentam-se nos tradicionais 45 ou 50 minutos hora/aula. Os procedimentos de 

construção da aprendizagem são favorecidos na organização dos tempos desse 

currículo, módulos com uma duração maior favorecem a utilização de outros 

espaços que não somente a sala de aula, como biblioteca, visitas a instituições e 

locais de apoio a aprendizagem, bem como a utilização de métodos ativos que 

praticamente se inviabilizam numa aula de curta duração. 

x Superação da dicotomia teoria-prática. Nos desenhos curriculares convencionais 

costuma-se colocar no início do curso as disciplinas de cunho teórico, 

consideradas pré-requisitos e mais para o final as metodológicas de caráter 

prático e de aplicação da teoria. No desenho proposto, teoria e prática estão 

integradas desde o começo do curso em todos os componentes curriculares. Por 

exemplo, o primeiro semestre que tem como objetivo a construção das bases para 

a interpretação dos espaços educativos, privilegia-se o conhecer e compreender 

mediante o contato, observação e problematização desses espaços com o auxílio 

das ciências pedagógicas (fundamentos teóricos) com características de 

integração entre teoria e prática ou ainda, o desenho curricular cujo foco do 

semestre se dirige para etapas de atuação do pedagogo, como por exemplo, no 

semestre que tem como foco a educação infantil, a didática e a metodologia 

específica dessa fase é desenvolvida de forma integrada com a psicologia do 

desenvolvimento. Trabalha-se uma metodologia adequada às características do 

desenvolvimento social, cognitivo, linguístico, emocional e psicomotor dessa 
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etapa. Ao mesmo tempo são abordados questões de currículo e gestão para essa 

fase.  O mesmo processo acontece no semestre que o foco é as séries iniciais. A 

Didática e as Metodológicas são trabalhadas em conjunto com a Psicologia do 

Desenvolvimento da criança nessa fase. Dessa forma os conceitos da Didática, da 

Psicologia, da Filosofia, da Estrutura e Funcionamento do Ensino e etc. não se 

esgotam em um semestre, eles se integram ao longo do curso de acordo com o 

foco do semestre. O estágio também é voltado para a ênfase do semestre.  

x Formação para a ampliação do campo de atuação do pedagogo. Há um módulo 

“Espaços Diversificados da Ação Educativa” que oferece formação para os 

espaços educativos não escolares. Nos cursos tradicionais não é comum essa 

formação. 

 

Podemos considerar que esses aspectos levantados que não se esgotam, outros mais poderiam ser 

destacados, indicam um movimento na direção de mudanças substanciais na formação de 

professores. Estamos com uma pesquisa em fase de andamento sobre as representações de 

professores e alunos sobre a inovação curricular do curso de Pedagogia do UNASP. Encontramo-

nos na fase de análise da coleta de dados dos alunos. Os resultados mostram-se bastante 

animadores e sinalizam para uma inovação curricular.  

Essa experiência curricular alternativa coloca-nos diante de importantes iniciativas inovadoras, 

mas, não oculta grandes desafios. Conforme nos lembra Castanho (2000, p.90) “é relativamente 

fácil introduzir mudanças superficiais que não ameacem as estruturas existentes. Desafiar e mudar 

as estruturas profundas do ensino constituem o grande desafio”. Na busca de caminhos possíveis, e, 

ao mesmo tempo comprometidos para alavancar e alterar estruturas enraizadas do ensino, não 

podem ser desconsiderados aspectos tais como: apoio institucional, clima organizacional, processo 

de planejamento participativo, formação de professores, flexibilidade do programa e dos atores 

para correções emergentes no processo, comunicação aberta com os envolvidos como alunos, pais 

e comunidade, bem como, os fatores macro estruturais e seus determinantes sociopolíticos, 

econômicos e culturais.  

Nada será conseguido se não se alterarem as condições existentes nas escolas e as políticas públicas 

em relação aos professores. É inútil apelar à reflexão se não houver uma organização das escolas 

que a facilite. É inútil reivindicar uma formação mútua, inter-pares, colaborativa, se a definição das 

carreiras docentes não for coerente com esse propósito. É inútil propor uma qualidade baseada na 

investigação e parcerias entre escolas e instituições universitárias se os normativos legais 

persistirem em dificultar essa aproximação. (NÓVOA, 2009, p.8) 
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Deixamos como intenção que a experiência relatada possa constituir-se no estímulo para o 

desenvolvimento, implementação e consolidação de inovações na Educação Superior em especial 

na formação de professores. 
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