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RESUMO 
  
MELLO, Marilice Pereira Ruiz do Amaral. Formação inicial de professores e projetos 
integradores do curso de Pedagogia: desafios e possibilidades. 2013. 224 f. Tese 
(Doutorado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2013. Instituição Financiadora: CNPq. 

 
O presente estudo parte do pressuposto que o currículo pensado para os Cursos de Pedagogia, 
mesmo depois das orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs, não contribui 
para a superação da fragmentação no processo de formação de professores. Para superar a 
citada fragmentação, esta pesquisa caminhou em direção a verificar as possibilidades de 
integração entre as disciplinas, por meio do componente curricular denominado Projetos 
Integradores. Sendo assim, aprofundou-se, mais especificamente, sobre os Projetos 
Integradores do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Alagoas- UFAL, tendo por 
objetivos: refletir sobre a integração formativa de professores de Educação Infantil e anos 
iniciais do Ensino Fundamental; oferecer subsídios para a elaboração de Projetos 
Pedagógicos, que permitam a integração das disciplinas do curso; contribuir para a 
ressignificação do currículo de formação daqueles professores; considerar concretamente, de 
que modo foram contempladas as diferentes dimensões dessa integração. Portanto, nesta 
investigação foram levantadas as seguintes questões: (a) Os Projetos Integradores, enquanto 
componentes curriculares do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia- PPP da UFAL, 
sugeridos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, contribuem para uma proposta curricular 
formativa inovadora? (b) Quais elementos são identificados? (c) Quais desafios e 
possibilidades para tanto? O cenário para tais reflexões é a Universidade Federal de Alagoas-
UFAL. O objeto da pesquisa recaiu sobre as ações de atores do Curso de Pedagogia desta 
instituição. Foram sujeitos de pesquisa: 2 coordenadores pedagógicos; 3 diretores do Centro 
de Educação; 21 professores e 8 alunos entre o período de 2008 e 2012. Todos tiveram sua 
identidade preservada com siglas e números. Nesta pesquisa, de abordagem qualitativa, a 
coleta dos dados foi procedida mediante a técnica de entrevista não - diretiva. Foram 
realizadas entrevistas coletivas em duplas e individuais. A investigação considerou que a 
concretização dos Projetos Integradores permitiria a integração formativa, em quatro 
dimensões: a integração dos saberes, a integração do currículo, a integração das disciplinas e a 
integração do conhecimento. Assim, espera-se que tal proposta possa oferecer subsídios 
inovadores para a ressignificação do currículo do curso de Pedagogia. Obteve-se, ainda, como 
resultado desta pesquisa, a identificação de dispositivos que contemplam a integração 
formativa no que se refere à articulação teoria e prática. Por outro lado, foram detectadas 
algumas fragilidades nesse processo vinculadas à reduzida carga horária destinada aos 
Projetos Integradores, bem como, à resistência à integração do currículo. A partir dos 
resultados encontrados, espera-se também, que todos os participantes da comunidade 
pedagógica assumam metas comuns, para a formação e desenvolvimento do profissional da 
educação e para a reflexão sobre o compromisso social dos envolvidos, em busca de uma 
sociedade melhor e mais justa.  

 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Currículo-educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais. Projetos Integradores. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

MELLO, Marilice Pereira Ruiz do Amaral. Initial teacher education and integration 
projects in Pedagogy courses: challenges and possibilities. 2013. 224 f. Thesis (Doctorate in 
Education: Curriculum) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
Financial support: CNPq. 

 

The initial assumption of this study is that the current curriculum in Pedagogy Courses in 
Brazil does not contribute to overcome the existing fragmentation in teacher education, even 
after the implementation of the Diretrizes Curriculares Nacionais–DCNs(The National 
Curriculum Guidelines). With a view to contribute to the overcoming of such fragmentation, 
this study aims at analyzing the possibilities of integration of the different disciplinary areas 
by means of a curriculum component called Integration Projects. Therefore, a detailed 
analysis of the Integration Projects in the Pedagogy course at Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL) was carried out, in order to (1) reflect about the formative integration of 
teachers in Elementary School and in the initial years of Junior High School; (2) offer 
subsidies for the creation of Pedagogy Projects, that can promote the integration of the course 
subjects; (3) contribute to the redefinition of those teachers education programme; (4) analyze 
from a practical perspective, how this integration was contemplated, in its different 
dimensions. In order to carry out the investigation, the following questions were raised: (a) 
Did the Integration Projects (as syllabus components in the Pedagogy Project in the Pedagogy 
Course at UFAL, as suggested in the National Curricular Guidelines) contribute to an 
innovate formative integration? (b) What elements were identified? (c) What challenges and 
possibilities were raised? The context of those reflections was the Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL). The study focused on the practices of the actors from the Pedagogy course 
in this institution. The subjects of the study were: 2 pedagogical coordinators; 3 managers 
from the Education Centre; 21 teachers and 8 students during the period of four years, 
between 2008 and 2012. All of them have had their identities preserved by the use of numbers 
and acronyms. This study was carried out from a qualitative approach. Data collection 
followed the procedures of non-directive interviews, in groups, in pairs or individually. The 
survey is based in the assumption that the implementation of Integration Projects would allow 
for the formative integration in four dimensions: the integration of skills, the integration of the 
curriculum, the integration of subjects and the integration of knowledge. Therefore, it is 
expected that this survey can offer the necessary innovative subsidies for curriculum 
redefinition in Pedagogy courses. The findings of this survey also point to the identification of 
the means to accomplish formative integration from a practical and theoretical perspective. 
On the other hand, some weaknesses have been identified in this process. Firstly, those related 
to the short time frame dedicated to the Integration Projects, and secondly, those related to 
resistance to curriculum integration on the part the teachers. The findings of this study, also 
aim to contribute to the creation of a set of common goals amongst the participants in the 
pedagogical community regarding professional education and development in Education and 
also offer a sound basis for reflection on the social commitment for a fairer and more 
egalitarian society, on the part of all those involved. 

 

 

Keywords: Teacher Education. Curriculum- Education. National Curriculum Guidelines. 
Integration Projects. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente tese parte da minha trajetória pessoal e profissional, de inquietações que 

surgiram ao longo desta caminhada, sobretudo as advindas do âmbito da Educação Superior.   

Em 1980, iniciei minha experiência profissional na área de Educação, atuando como 

professora na Educação Infantil, assim como em outras etapas da Educação Básica (ensino 

Fundamental e ensino médio Magistério). Posteriormente, fui gestora de Escola Municipal de 

Educação Infantil e, mais recentemente, docente no ensino superior no Estado de Alagoas, em 

cursos de Pedagogia e outras licenciaturas da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e em 

outras Instituições particulares de Ensino Superior. Decorrem dessas experiências, o meu 

interesse pelo tema referente à formação de professores.  

No âmbito acadêmico, concluí em 2001, o curso de mestrado em Educação na 

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP, do qual resultou a dissertação sob o título: 

“Gestão democrática das Escolas Municipais de Educação Infantil de Piracicaba: 

possibilidades e limites”. Entre as premissas levantadas, a formação do educador se destaca 

como um dos fatores fundamentais à concretização de um projeto de educação com qualidade 

social, capaz de formar cidadãos críticos, reflexivos, engajados e atuantes socialmente, projeto 

esse que pressupõe sua implantação a partir da Educação Infantil, por meio, inclusive, de 

políticas de formação de professores.  

O estudo realizado no curso de mestrado contribuiu para o aprofundamento de 

reflexões sobre as contradições e lacunas existentes nos cursos de Pedagogia, entre elas, as 

relacionadas aos currículos e à fragmentação desses, refletidas, à época, nas falas dos sujeitos 

entrevistados. Por decorrência, delineou-se o tema de investigação no doutorado, qual seja:  

“Formação inicial de professores e Projetos Integradores do curso de Pedagogia: 

desafios e possibilidades”. 

O interesse por tal tema consolidou-se em meados de 2005, em um momento ímpar 

vivenciado, quando atuei como professora de didática, em cursos de licenciatura, e de estágio, 

no Curso de Pedagogia da UFAL. Durante o período de 2005 a 2007, participei das 

discussões para a reelaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia dessa Universidade. O projeto encontrava-se em fase final para ser 

aprovado. No transcorrer das discussões, percebi que o referido projeto oferecia 

características inovadoras que apontavam para uma possível integração formativa, via 

integração curricular, capaz de favorecer a qualidade na formação de professores.  
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Tais fatos contribuíram para o meu retorno à Universidade, agora como doutoranda, 

com o propósito de refletir, sobre a implantação do novo Projeto Político Pedagógico Global 

(PPPG), do Curso de Pedagogia no que se refere aos Projetos Integradores, investigando 

como são vivenciados pelos alunos, coordenadores e professores no dia a dia. Para tanto, o 

ponto de partida foi a consideração das diretrizes estabelecidas na legislação educacional, em 

vigor, normatizadoras e regulamentadoras da educação nacional, em especial, os instrumentos 

legais referentes à formação do professor para a Educação Básica.  

Cabe ressaltar que os Projetos Integradores definem-se enquanto componentes 

curriculares capazes de proporcionar diálogo entre os diferentes núcleos de estudo, ao longo 

de toda a formação do pedagogo, sobretudo, dos professores da Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Sendo assim, o estudo em questão, tem a preocupação com a qualidade da formação 

de professores que trabalham ou irão trabalhar neste nível de ensino, esperando contribuir 

para a melhoria da Educação, em especial do Estado de Alagoas, posto que, é o Estado com 

os mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), uma vez que concentra o maior 

número de analfabetos do país. (UFAL. PDI, 2008-2012). 

Tomando por base a literatura sobre a formação de professores, e os dados da 

realidade em estudo, faz-se premente uma formação diferenciada daquela oferecida pelos 

atuais cursos de Pedagogia, tendo em vista as peculiaridades do Estado. É importante destacar 

que o cenário da pesquisa teve forte influência na escolha do tema, pelo fato de a UFAL 

contribuir, sobremaneira, para a formação dos profissionais do Estado alagoano e ter grande 

responsabilidade social. 

 

A presença da UFAL no território alagoano, por meio de suas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e assistência, representa importante vetor de 
desenvolvimento de Alagoas, sobretudo por se tratar de um dos estados que 

representa elevadíssimos indicadores de desigualdades do Brasil. Mas, ao 

mesmo tempo, significa enfrentar enorme desafio para exercer plenamente 
sua missão social neste contexto periférico, de grandes limitações e 

precariedades. (UFAL. PDI, 2008-2012). 
 

Acredito que seja um momento propício para refletir sobre mudanças na dinâmica 

curricular, voltadas a uma ressignificação do currículo de formação do professor da Educação 

Infantil e anos inicias do Ensino Fundamental. Isto posto, ao delimitar o problema da pesquisa 

e a respectiva hipótese, busco contribuir para a formação de professores do curso de 

Pedagogia, de uma forma geral. 
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Problema e hipótese  

 

Nesta pesquisa proponho investigar a seguinte questão:  

Os Projetos Integradores, enquanto componentes curriculares do Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, sugeridos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, contribuem para uma proposta curricular formativa 

inovadora?  

Desdobram-se à questão central: Quais elementos são identificados?  Quais desafios 

e possibilidades para tanto? 

Decorrente do problema central levanto a seguinte hipótese: Os PPP dos cursos de 

Pedagogia, quando elaborados sob um olhar inovador no que se refere a uma perspectiva de 

integração formativa que incorpora dimensões articuladas, contribui para uma formação do 

aluno, qualitativamente  ampliada.   

Assim, enfatizo o conceito “integração formativa”, considerando a relação teoria e 

prática, nas quatro dimensões que mais se articularam e se destacaram nas falas dos sujeitos 

da pesquisa: a integração dos saberes, a integração do currículo, a integração das 

disciplinas e a integração do conhecimento; dimensões que, mais adiante, se converteram 

em categorias de análise. 

Para efeito complementar, a integração dos saberes, apresentados por Tardif (2012), 

engloba os saberes disciplinares, os saberes pedagógicos, os saberes curriculares e os 

saberes experienciais da prática pedagógica cotidiana, unificados por reflexão constante 

(sistemática), tendo em vista a formação do professor, ponto central desta pesquisa. 

 

 

Objetivos  

 

O objetivo geral da pesquisa é identificar a existência de elementos inovadores em 

Projetos Integradores capazes de contribuir para a integração formativa dos professores de 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio do PPP do Curso de 

Pedagogia da UFAL. 

Considerando tal objetivo, delineiam-se os seguintes objetivos específicos: 

 

- Construir um panorama histórico-conceitual do curso de Pedagogia no Brasil, 

destacando-se as diversas proposições de currículo referentes à formação de professores; 
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 - Proceder à análise documental do PPPG do Curso de Pedagogia da UFAL, 

identificando elementos capazes de expressar a integração formativa do professor de 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; 

- Identificar desafios e possibilidades para a integração formativa de professores de 

Educação Infantil e anos iniciais da Educação Básica; 

- Apresentar subsídios para mudanças curriculares do Curso de Pedagogia buscando 

a integração formativa dos alunos, futuros professores. 

 

Em busca de respostas à questão formulada e aos objetivos elencados, optou-se por 

realizar uma pesquisa de campo, sob enfoque qualitativo, de cunho exploratório, 

complementada pela pesquisa bibliográfica e análise documental.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de consultas em diferentes 

publicações: livros, periódicos, artigos científicos, dissertações e teses. Por sua vez, a análise 

documental pautou-se na consideração dos documentos legais, documentos da universidade, 

relatos das reuniões, encontro dos professores, e avaliação dos alunos, incluindo documentos 

relacionados ao Planejamento de Projetos Integradores.  

As técnicas utilizadas na pesquisa de campo valeram - se de dois instrumentos de 

coleta de dados, o questionário e a entrevista com os sujeitos investigados. Para a análise dos 

dados utilizou-se da organização do material coletado e da análise de conteúdo, uma vez 

definidas as categorias. 

Sob a concepção da perspectiva de integração formativa, esta pesquisa tencionou em 

última instância, contribuir para a formação plena do aluno e refletir sobre a ressignificação 

do currículo, dos cursos de formação de professores. 

Para tanto, enuncia-se a seguinte proposta de composição estrutural desta tese: 

O primeiro capítulo apresenta os “Aspectos teórico-metodológicos” da pesquisa, 

características da pesquisa com base a uma abordagem qualitativa, natureza e fonte da 

pesquisa, cenário e sujeitos pesquisados, com o objetivo de situar o leitor. 

O segundo capítulo ao abordar a “Formação de professores da Educação Infantil  e 

anos iniciais do Ensino Fundamental”, discute a trajetória da formação de professores para a 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. O capítulo contribui para 

fundamentar a reflexão sobre o Curso de Pedagogia, assim como, para aprofundar aspectos 

relacionados à legislação e à história do curso de  Pedagogia no Brasil. 

O terceiro capítulo, “Currículo e integração formativa”, apresenta as diferentes 

concepções de currículo, a inovação curricular, a integração formativa e suas dimensões; 
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suporte para o entendimento de uma abordagem com base na concepção da integração 

formativa. 

O quarto capítulo, ao destacar os “Projetos Integradores e cenário da pesquisa”, 

considera o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, o referido curso, a trajetória do 

Centro de Educação (CEDU), o PPPG de 2006 a 2011 e o início dos Projetos Integradores. 

O quinto capítulo, “Caminho percorrido”, apresenta os dados obtidos durante as 

investigações, além da análise e discussão dos resultados da pesquisa. 

No sexto capítulo, são apresentados os “Subsídios para a integração formativa”, com 

o fim de contribuir para as universidades que queiram trabalhar de forma integrada, como 

sugerem as DCNs.  

E, por último, as Considerações finais destacam alguns pontos referenciais, a partir 

da pesquisa realizada, possibilitando a continuidade da reflexão que se faz sobre a formação 

inicial de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A realização da pesquisa possibilitou aprofundar e ampliar meus conhecimentos 

sobre currículo, formação de professores e os assuntos relacionados ao foco da pesquisa. Tive 

também a oportunidade de vivenciar relações educativas significativas (aluno e professor, 

aluno e aluno, aluno e conhecimento). 

O caminho da elaboração desta tese foi marcado por múltiplos sentimentos, entre 

eles, alegrias e angústias. Os desafios foram muitos, porém, a satisfação tornou-se imensa, ao 

contribuir para a reflexão dos PPP, do curso de Pedagogia, diante das possibilidades em 

ressignificar o currículo para uma integração formativa. 
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Praia de Ponta Verde, Maceió- AL 

 

“Aprendi que trabalhar com educação é tratar de 

um dos ofícios mais presentes da formação da 

espécie humana. Nossas práticas se orientam por 

saberes e artes aprendidas desde o berço da história 

cultural e social”. M. ARROYO 
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Capítulo 1 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

Ao definir como foco da pesquisa, identificar a existência de elementos inovadores 

em Projetos Integradores capazes de contribuir para a integração formativa dos professores de 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio do Projeto Político 

Pedagógico Global do Curso de Pedagogia da UFAL, optamos por investigar os Projetos 

Integradores nos sete primeiros períodos do curso de Pedagogia, assim como, os desafios e as 

possibilidades para a integração formativa dos professores, desde a concepção, planejamento 

e implantação do PPPG do Curso, compreendendo o período 2006 a 2011. 

Em busca de subsídios voltados à fundamentação para o desenvolvimento 

metodológico da presente pesquisa, obtivemos como referenciais as contribuições de 

Chizzotti (2000); André e Lüdke (1986,2004); Gatti (2002); Markoni e Lakatos (2003); 

Szymanski (2002); Bodgan e Biklen (1994), entre outros. 

Entendemos ser importante delinear o caminho metodológico desta pesquisa, de 

modo a contribuir, sobretudo, para o entendimento aprofundado da relação teoria e prática na 

formação de professores na visão da integração formativa.  

 

 

1.1 Pesquisa de abordagem qualitativa 

 

Esta pesquisa foi realizada sob o enfoque da abordagem qualitativa, por possibilitar 

elementos necessários que permitissem encontrar o sentido de um dado fenômeno, tanto 

quanto interpretar o sentido que as pessoas dão a ele.  

Para Chizzotti (2008, p. 28, 29), o termo “qualitativo”,  

 

[...] refere-se a uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 

visíveis e latentes que, somente são perceptíveis a uma atenção sensível. 
Após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente 

escrito, com perspicácia e competência científica, os significados patentes ou 

ocultos do seu objeto de pesquisa. 
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Sendo assim, 

[...] as pesquisas qualitativas não têm um padrão único porque admitem que 
a realidade é fluente e contraditória e os processos de investigação dependem 

também do pesquisador - sua concepção, seus valores, seus objetos. Para 

este a epistemologia significa os fundamentos do conhecimento que dão 
sustentação à investigação de um problema. (CHIZZOTTI, 2008, p. 26). 

 

No entendimento de André e Lüdke (2004) tal abordagem preocupa-se em retratar a 

perspectiva dos participantes e produz dados que são possíveis de descrição e críticas, 

implicando ao estudo de um universo de significados, processos e fenômenos que não são 

medidos quantitativamente. 

As cinco características básicas de uma pesquisa qualitativa, na perspectiva de 

Bogdan e Biklen (1994), são definidas da seguinte forma: 

 

1. a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de  

dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 
2. os dados coletados são predominantemente descritivos; 

3. a preocupação com o processo é muito maior que o produto; 

4. o significado que as pessoas dão as coisas e a sua vida são focos de 
atenção especial pelo pesquisador; 

5. a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. (BODGAN; 

BIKLEN, 1994, p. 50). 

 

Compreendemos assim, ser a abordagem qualitativa a que melhor ajusta-se à nossa 

realidade, posto que, “pesquisar em educação significa trabalhar com algo relativo a seres humanos 

ou com eles mesmos, em seu próprio processo de vida”. (GATTI, 2002, p. 12). 

Para a formulação do problema, recorremos a Chizzotti (2000) quando sugere que o 

pesquisador mergulhe no cenário da pesquisa. Todo o contexto condiciona o problema, tanto 

passado quanto presente, comporta circunstâncias importantes a serem pesquisadas. 

 

A delimitação é feita em campo onde a questão inicial é explicitada, revista e 

orientada, a partir do contexto e das informações das pessoas ou grupos 

envolvidos na pesquisa. (CHIZZOTTI, 2000, p. 81). 

 

Uma vez considerada a delimitação, definimos a natureza e a fonte da pesquisa. 
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1.2 Natureza e fonte da pesquisa 

 

Definidas as fontes utilizadas e a abordagem para investigar o objeto deste estudo, 

optamos pela pesquisa exploratória e explicativa, de natureza bibliográfica, documental e de 

campo.  

Segundo André e Lüdke (1986), a “pesquisa bibliográfica” objetiva posicionar o 

pesquisador em contato com tudo o que foi escrito sobre determinado assunto, com a 

finalidade de colaborar na análise de sua pesquisa. A pesquisa bibliográfica é aquela que se 

desenvolve na tentativa de explicitar um problema, a partir do conhecimento disponível das 

teorias publicadas em livros ou obras congêneres.  

Ao realizar a pesquisa bibliográfica aprofundamos o conhecimento sobre formação 

de professores e, entre os autores pesquisadores da área, citamos: Brito (2011, 2009); Beane 

(2003); Feldmann (2009); Freire (2007); Gatti (2008); Nóvoa (1995,2007); Severino (2003). 

Ao refletir sobre currículo buscamos a fundamentação teórica em Silva (2003); Sacristán 

(2008); Apple (2006) e Arroyo (2011), entre outros. 

Consultamos teses e dissertações no banco de dados da CAPES e no banco de dados 

da biblioteca da PUC. A contribuição de diversos autores faz-se presente neste estudo, no 

sentido de ampliar a visão conceitual de questões relacionadas à formação de professores, à 

integração e à inovação.  

Outra etapa desta investigação diz respeito à “análise documental”, que teve início 

com a leitura e análise do PPPG, com o objetivo de contextualizar os Projetos Integradores à 

legislação pertinente. 

A análise documental também incluiu o acesso aos documentos do curso (projetos 

pedagógicos de 1993 e de 2008, relatórios de avaliação do curso, planos de aula dos 

professores). Em busca de fundamentação da história do curso consultamos também, 

documentos oficiais, como: Parecer CNE/CP n. 03/2006, Resolução CNE/CP n. 01/2006, 

Parecer CFE n. 252 de 1969, Resolução CFE n. 2 de 1969, Lei 5692/71, Resolução CP n. 

1/99, Resolução CNE/ CP n. 1/2002, Pareceres CNE/CP n. 9/ 2001 e 27/2001, Parecer CNE/ 

CP n. 5/ 2005. (vide ANEXOS).  

Procuramos compor parte significativa dos dados por meio de análise documental, 

pois, além de ser uma base rica em detalhes, de acordo com  André e Lüdke (1986, p. 39), 

constata-se em “quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre 

o comportamento humano”, uma vez que são referenciais poderosos dos quais podem ser  

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. 
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A “pesquisa de campo” é a observação dos fatos tal como ocorrem, não permitindo 

isolar e controlar as variáveis, mas permite perceber e estudar as relações estabelecidas. As 

observações ocorreram em vários momentos do estudo, em grande parte na fase inicial da 

pesquisa, nos primeiros contatos com o campo de pesquisa, e de forma exploratória, já que o 

objetivo da “pesquisa exploratória” é a caracterização inicial do problema, sua classificação e 

sua definição; constitui-se no primeiro estágio de toda pesquisa científica. 

Na pesquisa de campo valemo-nos de entrevistas, técnica esta predominante para a 

coleta dos dados. Para Marconi e Lakatos (2003), as entrevistas, tradicionalmente, têm sido 

definidas como um encontro entre duas pessoas ou mais, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional.  

Szymanski (2002) explica que as entrevistas proporcionam ao entrevistador, a 

informação desejada, entretanto, em uma visão voltada à interação pesquisador-pesquisado; a 

entrevista deixa de ser neutra e assume conflitos e contradições, entrando em jogo a 

representatividade da fala e a questão da interação social.  

Além das entrevistas, utilizamos também um questionário para a coleta de 

informações, para obtenção de depoimentos dos professores. Para utilizar o referido 

instrumento, no dizer de Chizzotti (2000) é necessário que o pesquisador tenha clareza dos 

objetivos da pesquisa e do que pretende conhecer em cada uma das questões. Tal fato requer a 

definição de critérios e planejamento, de modo que seja possível obter os elementos essenciais 

para a pesquisa.  

Outro requisito é que as questões devem ser planejadas de forma coerente com o 

nível de informação, condição e reações pessoais dos sujeitos investigados. Ademais, 

retomando Chizzotti (2008), na elaboração do questionário, deve-se considerar a “estrutura 

lógica” e a “linguagem”. 

Pensando desse modo, realizamos entrevistas e aplicamos questionário com 

características específicas, na tentativa de deixar o entrevistado, o mais a vontade possível. 

Contudo, as entrevistas semiestruturadas foram priorizadas em relação ao questionário 

enviado aos professores, com o intuito de elencar um roteiro de perguntas com vistas a 

conhecer o pensamento de cada entrevistado sobre o assunto e garantir uma postura flexível 

ao entrevistador e, ao mesmo tempo, favorecer ao entrevistado a desenvolver, de forma ampla 

e sem constrangimento, o tema trabalhado.  

Assim, o pesquisador deixa de ter um caráter meramente passivo e posiciona-se 

como partícipe da pesquisa, não exercendo uma posição de observador neutro. Permitiu-se, 

assim a que os sujeitos entrevistados refletissem sobre suas ações, assunto discutido pela 
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primeira vez, e tivessem a oportunidade de reelaborar seu conceito sobre os Projetos 

Integradores, após seis anos de trabalho. 

O questionário também foi elaborado com questões abertas, por entender que seria a 

única maneira de entrevistar professores que não pudessem participar das entrevistas in loco, 

mesmo com o oferecimento de datas diversas, já que eles faziam parte do grupo inicialmente 

selecionado para as entrevistas e, mostraram-se dispostos a contribuir com seus depoimentos. 

As questões foram enviadas eletronicamente, cujas respostas foram encaminhadas, da mesma 

forma, à entrevistadora. 

As questões elaboradas para os entrevistados foram estruturadas de acordo com os 

objetivos propostos na pesquisa. Mesmo sendo entrevistados por meio de questões 

direcionadas ao tema, todos ficaram livres para, no momento da fala, expressar seus 

sentimentos sobre o assunto. A pesquisadora, por sua vez, teve o cuidado de focar as reflexões 

nos elementos dos Projetos Integradores capazes de contribuir ou não com a integração 

formativa dos alunos do Curso de Pedagogia, para não mudar o ponto central da entrevista.  

Mediante, as respostas e os comentários dos diretores, coordenadores, professores e 

alunos elaboramos um total de 62 quadros, de forma a classificar os resultados das falas mais 

frequentes, que tornaram-se indicadoras das categorias de análise, sustentadoras do tema e,  

relacionadas aos objetivos iniciais traçados, em busca de respostas à questão principal. 

 

 

1.3 Cenário e sujeitos pesquisados 

  

Em setembro de 2011, participamos na UFAL do VI Encontro de Pesquisa em 

Educação em Alagoas/ I Encontro da Associação Nacional de Política e Administração em 

Educação (ANPAE)-AL, no qual apresentamos parte da pesquisa que desenvolvíamos tendo 

em vista, o Curso de Pedagogia. 

Na abertura do evento revimos alguns colegas e fomos apresentadas a outros que 

seriam prováveis sujeitos da pesquisa. O coordenador do curso e também do evento, nos 

apresentou ao público presente como ex-professora do Centro de Educação - CEDU, 

atualmente, morando em Ribeirão Preto e doutoranda na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), como pesquisadora de um trabalho, em andamento, sobre a formação de 

professores no curso de Pedagogia desta Universidade. 

Um dos palestrantes da abertura do evento referiu-se aos Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) alagoano. Em 2010, o governo estadual alagoano 
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encomendou à UFAL um trabalho de pesquisa sobre o IDH de Alagoas, com a finalidade de 

elaborar um planejamento estratégico. “O resultado da pesquisa não foi novidade, apenas 

comprovou o que já sabíamos”, disse o palestrante. O estudo mostrou que, se o governo 

estadual continuar investindo da mesma forma e não mudar as estratégias, em dez anos, os 

índices continuarão os mesmos, e, o quadro será o mesmo. Por essa razão, o governo do 

Estado tem de trabalhar, pesquisar e colocar em prática seus projetos em educação. 

O tema do Encontro nos animou pelo fato de as discussões serem voltadas à 

qualidade da educação e à função social da Universidade, e, em se considerando valores tão 

baixos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o compromisso da UFAL passa a ser 

ainda maior.  

 

 

Primeira fase da pesquisa de campo 

 

O fato de conhecermos grande parte dos professores, prováveis sujeitos da pesquisa, 

favoreceu a coleta dos dados iniciais, bem como nos possibilitou ter maior comprometimento 

por parte deles, e a garantia do comparecimento às entrevistas realizadas na segunda fase da 

pesquisa de campo. 

Participamos de uma reunião com parte da comissão de avaliação do Curso de 

Pedagogia, na qual estavam presentes quatro professoras. Assim, fizemos os primeiros 

contatos com a equipe e apresentamos o projeto de pesquisa, cujo tema central era investigar 

os desafios e possibilidades dos Projetos Integradores. No primeiro encontro, não gravamos as 

falas, mesmo porque não tínhamos a intenção de iniciar a pesquisa formalmente. As 

professoras presentes nos enviaram, por e-mail, alguns relatórios sobre o que foi discutido nas 

reuniões dessa comissão.  

Na apresentação do nosso trabalho, segundo encontro com a turma, estavam 

presentes quatro alunas do Curso de Pedagogia. Elas apresentaram artigos que foram 

elaborados nos encontros de Projetos Integradores. Os temas dos trabalhos, num total de 

quatro, foram diversificados, a saber: “A alfabetização nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental”; “A história do negro ditas no livro didático”; “Os objetivos do Enem”; “A 

história da relação do sujeito”. A discussão foi muito interessante e a seriedade das alunas foi 

fundamental, para afirmar a qualidade dos trabalhos apresentados e debatidos, que seriam 

desenvolvidos nas escolas. 

O terceiro encontro foi com o coordenador do Curso de Pedagogia, ocasião em que, 
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depois de uma conversa informal, solicitamos a que nos concedesse uma entrevista sobre os 

Projetos Integradores, a qual foi realizada de forma mais livre e exploratória a permitir uma 

compreensão geral e preliminar. A finalidade última era ter a possibilidade de investigar a 

forma pela qual estava sendo desenvolvido o PPPG, que anuncia uma proposta de curso de 

formação inovadora, por meio dos Projetos Integradores. 

Quando julgamos que tínhamos o material adequado e que seria importante o retorno 

ao campo de pesquisa, aliado ao fato de o cronograma da pesquisa já estar adiantado, o 

fizemos, mesmo sabendo que a UFAL e outras 69 faculdades públicas do país estavam em 

greve¹, por melhores condições de trabalho. No caso da UFAL, outro fator que estava na 

pauta da greve era o problema apresentado na estrutura do prédio do campus de Arapiraca, 

um agravante para a greve estender-se além do previsto nacionalmente. 

 

 

Segunda fase da pesquisa de campo 

  

Em agosto de 2012, ao chegarmos à UFAL, identificamos todos os professores que 

trabalhavam com Projetos Integradores e fizemos a separação dos grupos de professores para 

o primeiro contato, a fim de marcar uma data para as entrevistas.  

O fato de a Universidade encontrar-se em greve, por um lado, favoreceu os encontros 

com os entrevistados e, por outro, alguns professores foram prejudicados. Em virtude de os 

professores e alunos estarem sem as atividades de sala de aula, a disponibilidade aumentou, 

porém, muitos deles assumiram, nessa ocasião, outros compromissos ligados à pesquisa.  

Os alunos, por sua vez, foram trabalhar como monitores em escolas do estado e do 

município (Maceió). Por isso, não foi possível viabilizar um horário em que mais de duas 

pessoas estivessem presentes. Optamos, então, por realizar entrevistas agendadas, conforme a 

disponibilidade dos entrevistados. Os dias das entrevistas foram, predominantemente, os 

mesmos das assembleias do comando de greve, às quartas-feiras e, extraordinariamente, às 

terças-feiras. 

 

 

 

 

 

_______________ 
¹ Greve Nacional das Universidades Federais brasileiras que ocorreu entre abril e outubro de 2012. 
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Para a escolha dos sujeitos da pesquisa buscamos alguns critérios importantes, um 

deles, a familiaridade com o tema em estudo, ou seja, sujeitos envolvidos com tal problema. 

Os sujeitos pesquisados totalizaram 34 (trinta e quatro), sendo: 2 (dois) coordenadores 

pedagógicos – o coordenador anterior, que participou ativamente da elaboração do PPP do 

curso pós-2006, e o atual, partícipes da implementação do referido projeto (ambos acumulam 

o cargo de professor); 3 (três) diretores do Centro de Educação, o atual, e outros dois que 

participaram do início da implantação da reforma curricular da Universidade em anos 

anteriores, e também acumulam o cargo de professor; 21 (vinte e um) professores e 8 (oito) 

alunos entrevistados que estavam na Universidade desde 2008 até 2012. 

Tais sujeitos foram denominados por números e as letras iniciais de suas funções, a 

saber: coordenadores/professores: C/P; diretores/professores: D/P; professores entrevistados: 

PRE; professores que responderam aos questionários: PRQ; alunos: ALU.  

Foram realizadas duas entrevistas individuais, com dois coordenadores; três 

entrevistas com diretores do centro de educação; duas entrevistas coletivas com dois grupos: 

um formado por cinco professores da Educação Infantil e o outro composto por cinco alunos; 

duas entrevistas com duas duplas de professores; entrevistas individuais com três alunos e 

oito professores. Além dessas entrevistas, quatro professores responderam a um questionário, 

enviado por e-mail. 

 

 

Quadro 1. Descrição das entrevistas e respectivos entrevistados 

Tipo de entrevistas Entrevistados Sigla 

Entrevistas individuais 

2 coordenadores pedagógicos/ 

professores                       
3 diretores de Centro/professores 

8 professores 

3 alunos 

C/P 

 
D/P 

PRE 

ALUE 

Entrevistas em dupla 2 duplas de professores (4 professores) PRE 

Entrevistas coletivas 
1 grupo de 5 professores 

1 grupo de 5 alunos 

PRE 

ALUC 

Questionário com questões abertas 4 professores PRQ 

Total de entrevistados 34 entrevistados  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Ressalta-se que os procedimentos adotados para a coleta dos dados atendem às normas 

do Comitê de Ética da PUC-SP, assim como, que os entrevistados assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Uma das questões chave deste estudo, como já explicitado, diz respeito à formação de 

professores. Por esta razão, o capítulo que segue, trata da história e breve reflexão sobre o 

percurso da formação de professores de educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental na realidade brasileira.  
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Praia do Pontal - Maceió- AL 

 

 

“Tenho mais dúvidas do que certezas; me deixo 

contaminar pelo momento que vivo”. M. ARROYO 

 

 



37 

Capítulo 2 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

 

O presente capítulo contribui para fundamentar a reflexão sobre o Curso de 

Pedagogia da UFAL, e, para identificar elementos inovadores nos PPP para a formação de 

professores de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, 

apresentamos pontos que fundamentam teoricamente as questões relacionadas à história do 

curso de Pedagogia no Brasil, à formação de professores da Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental, bem como a legislação pertinente.  

 

 

2.1 Formação de professores: breve reflexão 

 

Tomando por base estudos de Nóvoa (1995), destacamos que o profissional docente 

tem sido destaque no mundo, ele tem sido o centro das discussões educacionais, seja pela 

negatividade (a falta de competência), seja pela positividade (como peça fundamental na 

construção do trabalho escolar). 

Crescentemente, sobretudo na atualidade, a formação do professor tem sido 

considerada uma das mais importantes ações em busca da solução dos problemas 

educacionais e parte integrante dos discursos sobre qualidade na educação. Diante de tal 

contexto, os cursos que formam os docentes da rede pública e privada têm centrado suas 

preocupações em busca de modelos e concepções diferenciadas de formação que preconizam 

um determinado perfil de professores, de forma que, confirmando Freire (2007), possam atuar 

no âmbito educacional com base a uma perspectiva mais crítica e consciente e, por isso 

mesmo, distantes de posturas alienadas e limitadoras.  

Feldmann (2009), em seus estudos, aponta-nos que a formação de professores passa 

a ter prioridade nas discussões de forma geral. 

 

A partir dos anos 1980, esse tema assume relevância. Torna-se pauta em 
vários congressos, seminários relacionados à área educacional. Ocupa 

espaço nas políticas de educação, em programas político-partidários, em 

propaganda governamental e também como forma de obtenção de 
empréstimos junto a organismos internacionais, como o Banco Mundial, por 

exemplo [...] a formação de professores é perspectivada a partir do fazer 
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docente no contexto social, político e cultural brasileiro, tendo como cenário 

os avanços tecnológicos, as novas concepções do trabalho e da produção, 

que apontam para uma nova configuração mundial atrelando o saber à 
questão do poder entre as mais diversas culturas, povos e nações. 

(FELDMANN, 2009, p. 73). 

 

Assim, julgamos pertinente refletir sobre a formação de professores, considerando 

proporcionar uma amplitude de questionamentos, sobretudo, de caráter avaliativo do processo 

de formação. Decerto, torna-se necessário repensar tal formação por meio da ressignificação 

do currículo, em busca da integração formativa como um elemento favorável à qualidade da 

educação. Qualidade entendida, quando atrelada ao direito de todo cidadão a um aprendizado 

por meio do qual se configura a sua emancipação, aspecto que necessita estar em constante 

reflexão, no cotidiano dos cursos de formação de professores. (BRITO, 2011). 

Especificamente, no que diz respeito à integração formativa, salientamos que tais 

questionamentos tendem a ser tratados de forma restritiva, ainda mais por professores 

graduados em cursos de Pedagogia, que foram “formatados de modo fragmentado”.  

Para Beane (2003, p. 97), 

 

[...] quando o conhecimento é visto como uma simples coleção de 

fragmentos e retalhos de informação e destrezas organizados por disciplinas 
separadas, a sua utilização e o seu poder estão confinados pelas suas próprias 

fronteiras e, por isso mesmo, diminuídos. Por exemplo, a definição de 

problemas e, os meios de os abordar, estão limitados ao que é conhecido e 

considerado problemático no seio de determinada disciplina. Quando se 
perspectiva o conhecimento de uma forma integrada, torna-se possível 

definir os problemas de um modo tão amplo como existem na vida real, 

utilizando um corpo abrangente de conhecimento para os abordar. 

 

Desta forma, a contextualização acontece quase que naturalmente, ou seja, quando a 

formação é valorizada de forma integrada, a vida real se confunde com as disciplinas. 

De acordo com a concepção de integração formativa e a relevância das discussões 

sobre a formação de professores, acima preconizadas, enfatizamos nossa contestação à prática 

docente concebida como decorrência de um “dom natural”, visão esta que, reforçada pelo 

senso comum, associou-se à metáfora da “maternagem”. A grande maioria das pessoas que 

atuavam na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental eram (e ainda são) 

mulheres, por serem consideradas mais pacienciosas com as crianças da faixa etária entre 0 e 

9 anos. “Quando a relação pedagógica é pautada no exercício da docência com base na 

espontaneidade, desvaloriza-se a formação de professores”. (SEVERINO, 2003). Sendo 

assim, a desvalorização da formação de professores, reafirma Severino (2003), implicada está 
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no espontaneísmo, como inimigo de uma prática educacional competente e saudável. 

Estabelece ainda o autor, uma crítica ao reducionismo da formação, no sentido da baixa 

importância que lhe é atribuída, uma vez que o cenário educacional assinala exigências de 

uma prática profissional que necessita de referências científicas e de habilidades técnicas. 

Além do espontaneísmo apontado como uma das condições resultantes do 

reducionismo na formação docente destaca-se também, a desvinculação entre teoria e prática, 

permitindo que se estabeleça distância de uma prática pedagógica que traga em si a 

possibilidade de uma ação dialógica e emancipadora do mundo e das pessoas; concepção que 

nem sempre acompanhou o curso de Pedagogia em sua história, afirma Feldmann (2009).  

Para confirmar o espontaneísmo, enquanto condição assinalada pela História, 

verificamos em uma pesquisa realizada por Faria (1999, p. 30) que: “Já em 1932, o Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova² apresentava uma proposta para a educação brasileira, sem 

excluir a idade pré-escolar”. No entanto, a pré-escola era considerada como válida nesse 

manifesto, apenas sob o aspecto da saúde física da criança, e não sob o seu desenvolvimento 

mental. Dessa forma, para o atendimento às crianças na faixa etária de 5 a 6 anos, os 

profissionais não precisavam de formação pedagógica, uma vez que questões envolvidas a 

esta faixa etária, eram desconsideradas. 

A formação de professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental constitui-se em uma questão complexa. Estudos como os de Campos (2007); 

Kramer (2005), entre outros, identificam que ainda nos dias atuais, no Curso de Pedagogia, 

um mesmo plano curricular é direcionado para formar profissionais de todos os níveis da 

educação, consequentemente, o saber e o saber fazer pedagógico perdem em especificidades e  

solidez. Fica evidente, a complexidade da formação inicial de professores nas DCNs 

(Resolução CNE/CP n. 01/2006), ao propor no Art. 2º: 

 

 

 

 

 

____________________ 
² O “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova” nasceu com a necessidade de mudanças na educação, foi  um 

movimento de reconstrução educacional que se voltou às mudanças do sistema de organização educacional do 

país, que se dava de forma fragmentária e desarticulada. Na época, 26 educadores lançaram o manifesto ao povo 
e ao governo. Representou o início do nosso engajamento na luta pela escola laica, gratuita, obrigatória e 

acolhedora, e pela co-educação dos sexos. Em certo sentido, tratou-se de um eco dos ideais da terceira república 

francesa, pela qual Durkheim se empenhou como intelectual e professor. De um ponto de vista mais 

propriamente pedagógico, o manifesto buscou acolher alguns princípios, caros à “pedagogia nova”, como a 

atenção aos métodos de ensino que articulariam trabalho cooperativo, com respeito aos interesses individuais e 

com a forma de “aula” como pesquisa, o que Dewey pregava nos Estados Unidos. 

(http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm). 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm
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As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e 
em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem 

como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

(BRASIL, 2006). 

 

Isto posto, percebemos que as DCNs contribuem para as diversas compreensões 

diante da complexidade atribuída à formação de professores. Por isso mesmo, torna-se mais 

difícil um currículo que contemple tal formação, e que garanta aos professores, a competência 

necessária e abrangente para assumir suas funções na escola. 

Outros fatores interferem na formação do professor. Como agravante, as políticas 

educacionais, em âmbito nacional, não oferecem condições à formação dos profissionais da 

educação e nem propiciam condições concretas de trabalho, como carreira docente, jornada de 

trabalho, salário digno, bem-estar aos professores e, nem espaços coletivos para o debate das 

questões educacionais e profissionais.³ Diante de tal contexto evidencia-se a ausência de 

plano para a carreira profissional; o salário, ao não ser questionado, reforça a desvalorização 

do docente e, contribui para o seu rebaixamento. As variáveis em questão impactam de forma 

direta na atuação dos professores, e, consequentemente, muitos deles necessitam 

complementar seus salários com aulas extras, fazendo com que o tempo que poderia ser 

dedicado à pesquisa, e aos avanços na melhoria da ação educativa, seja subtraído. 

Por outro lado, conforme expõe Carvalho (1998), os baixos salários pagos ao 

magistério também são fatores determinantes da presença feminina nessa carreira. No caso 

dos salários dos professores que atuam na educação de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, 

tendencialmente são menores, em virtude da desvalorização dessa função. Os 

questionamentos, ora mencionados, representam um alerta em relação à inadequação dos 

cursos de Pedagogia e à formação na esfera da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental; negligenciam a possibilidade de os futuros docentes se apropriarem de 

conhecimento abalizado que justifique uma formação qualificada e inovadora. 

 

 

 

 

--------------------- 

³ Salientamos que políticas educacionais e plano de carreira não são o foco desta pesquisa, porém julgamos 

importante afirmar que esses fatores contribuem para a falta de comprometimento do aluno com sua formação.A 

falta de motivação do professor para a formação associa-se também, à desvalorização da profissão e da educação 

como um todo. 
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O Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógica (INEP) comprovou mediante várias 

pesquisas, o distanciamento e a impropriedade dessa formação, quando confrontados com as 

necessidades de uma escolaridade básica de qualidade. As pesquisas mostraram que o então 

nominado Curso Normal foi estruturado sem considerar os dados e a análise da realidade, ou 

seja, não permitiu que se estabelecesse a relação teoria e prática. (PIMENTA; GHEDIN, 

2002). 

Desde a criação do curso de Pedagogia, que remonta o início do século XX, no 

Brasil, a questão da formação docente foi tratada com o oferecimento de conteúdos não 

condizentes com as reais necessidades dos futuros profissionais professores, sobretudo em 

relação à prática de ensino, situação que ainda persiste. Os conteúdos necessários à prática de 

ensino, além de insatisfatórios, somaram-se a uma proposta curricular do Curso de Pedagogia 

que teve, como centralidade, uma visão voltada para o funcionamento dos sistemas 

educacionais e os fundamentos da Educação. Decorre então, como ponto prioritário, rever os 

conteúdos curriculares, acrescentando na formação docente, um caráter mais prático, sem 

negligenciar o aspecto teórico.  

No próximo item apontamos algumas etapas, de ordem histórica, que caracterizaram 

a formação de professores no Brasil.  

 

 

2.2 Trajetória da formação de professores de Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental  

  

A trajetória da formação de professores, de Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental está ligada, primeiramente, aos cursos de magistério e, mais tarde, aos 

cursos de Pedagogia. 

Para este estudo elencamos quatro fases importantes referentes às regulamentações 

legais no decorrer da criação do curso até o início do século XXI. As referidas fases estão 

relacionadas às décadas de 1930, 1960, 1980,1990 e, início do século XXI. Cada legislação ao 

ser reformulada apresentou comparativamente, avanços e retrocessos em relação à questão da 

formação de professores.  
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2.2.1 Década de 1930 

  

No Brasil, o curso de Pedagogia teve origem após a revolução de 1930, com o início 

do processo de industrialização no país, como resposta à necessidade de maior escolarização 

dos trabalhadores. O curso foi estruturado para formar “técnicos em educação”, por meio do 

Decreto-Lei n. 1.190/1939, assim como docentes para a escola secundária no esquema 3+1: os 

bacharéis, com três anos de formação nas áreas específicas, podiam atuar na administração 

pública e na área de pesquisa, e os licenciados, com mais um ano de estudos em Didática e 

Prática de Ensino, podiam lecionar no ginasial e no colegial, respectivamente, Ensino 

Fundamental (anos finais) e Ensino Médio. 

Brzezinski (2008) nos diz que, 

 

Segundo o padrão federal eram necessários três anos para cursar o conteúdo 

específico da área de saber e mais um para o curso de didática. Os bacharéis 

em ciências sociais, filosofia, história natural, geografia e história, química, 
física, matemática, letras e pedagogia acrescentavam mais um curso a sua 

formação para se tornarem licenciados. Desse modo foi regulamentado o 

sistema de formação de professores que se desenvolveria nas faculdades de 

filosofia, ciências e letras. Foram padronizados os cursos de licenciatura, 
conforme o disciplinamento exigido em lei. Esse sistema de formação de 

professores secundários perdurou por 23 anos e passou para a história dos 

estudos pedagógicos em nível superior com a denominação “esquema 3+1. 
(BRZEZINSKI, 2008, p. 44). 

 

No ano da aprovação do Decreto-Lei (1939), o curso de Pedagogia foi 

regulamentado. O regulamento foi considerado um fator importante na formação de 

professores. O Quadro 2 contribui para o entendimento da matriz curricular do curso. O fato 

de as disciplinas práticas (didática geral e didática especial) serem oferecidas no último ano 

do curso favoreceu para a fragmentação teoria e prática, posto que a prática não ‘dialogava’ 

com a teoria dos primeiros anos do curso. 
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Quadro 2. Década de 1930. Curso de Pedagogia. Decreto-Lei n.1190/1939 

Formações 

Seriação de disciplinas 

1ª série 2ª série 3ª série 
4ª série 

Curso de didática 

Psicologia 
Educacional 

Psicologia Educacional Psicologia 
Educacional 

Psicologia Educacional 

Fundamentos 

Biológicos da 

Educação 

  Fundamentos Biológicos 

deia Educação 

História da 

Filosofia 

 

Sociologia 

Complementos da 
Matemática 

 
Fundamentos 

Sociológicos da Educação  

Fundamentos 

Sociológicos da Educação  

 História da Educação História da Educação  

 Estatística Educacional   

 
Administração Escolar Administração 

Escolar 

Administração Escolar 

 
 Educação 

Comparada 
 

 
 Filosofia da 

Educação 

 

   Didática Geral 

   Didática Especial 

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2011, p. 56. 

 

Observa-se a partir da carga horária, que as disciplinas fundamentos da educação 

eram oferecidas com maior número de horas. 

Com base nessa matriz curricular, depreendemos que nem sempre os professores 

formados tinham o conhecimento teórico necessário para articular os saberes com a prática 

docente. O professor polivalente era formado para as séries iniciais do antigo primário (anos 

iniciais do ensino fundamental) e, o professor especialista optava por disciplinas específicas 

(matemática, geografia, por exemplo) e podia lecionar no antigo ginasial e colegial (atual 

ensino fundamental anos finais e ensino médio).
4
 

 

 

 

 

 

_________ 
4 Desde a criação do curso de Pedagogia, os professores com o mesmo grau de formação, mas que atuam em 

níveis de ensino diferentes têm salários diferenciados, situação que permanece até a atualidade.           
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Gatti e Barretto (2009, p. 38) relatam que: 

 
[...] a diferenciação entre o professor polivalente, para as primeiras séries de 

ensino, e o professor especialista, para as demais séries, fica, assim, histórica 

e socialmente, instaurada, sendo vigente até nossos dias, tanto nos cursos 
como na carreira e salários e, sobretudo, nas representações das 

comunidades sociais, da acadêmica e dos políticos, mesmo com a atual 

exigência de formação em nível superior dos professores dos anos iniciais da 

educação básica.  

 

Lembramos que na década de 1940, pouco se fez com relação à formação de 

professores, de modo específico. A Constituição Brasileira de 1946 resgatou o princípio de 

“escola para todos”, presente no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que se referia à 

formação de professores da seguinte forma:  

  

 O magistério primário, preparado em escolas especiais (escolas normais), 
de caráter mais propedêutico, e, as vezes misto, com seus cursos geral e de 

especialização profissional, não recebe, por via de regra, nesses 

estabelecimentos, de nível secundário, nem uma sólida preparação 

pedagógica, nem a educação geral em que ela deve basear-se. A preparação 
dos professores, como se vê, é tratada entre nós, de maneira diferente, 

quando não é inteiramente descuidada, como se a função educacional, de 

todas as funções públicas a mais importante, fosse a única para cujo 
exercício não houvesse necessidade de qualquer preparação profissional. 

Todos os professores, de todos os graus, cuja preparação geral se adquirirá 

nos estabelecimentos de ensino secundário, devem, no entanto, formar o seu 
espírito pedagógico, conjuntamente, nos cursos universitários, em 

faculdades ou escolas normais, elevadas ao nível superior e incorporadas às 

universidades. 

 

Os educadores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova ao fazerem crítica à 

formação de professores da época propunham uma formação de todos os professores, de todos 

os graus, elevada ao nível superior e incorporada às universidades.  

Brzezinski (2008), nos apresenta que, 

 

Para os pioneiros, a formação dos educadores, professores de todos os graus 

de ensino, deveria assentar-se no princípio da unificação. Segundo esse 

princípio, toda a formação de professores primários e secundários deve ser 

efetivada em escolas ou cursos universitários, sobre a base de uma educação 
geral comum, dada em estabelecimentos secundários. Nessa perspectiva, os 

signatários do manifesto avocavam uma concepção de preparo de 

professores análoga à sua concepção de escola, comum e igual para todos, 
visando a unificação respeitadas a diversidade e a especificidade de cada 

grau de ensino. Afirmam que a formação universitária dos professores de 

todos os graus de ensino não era apenas uma necessidade, mas o único meio 

de abrir seus horizontes. Nessa perspectiva, os signatários do manifesto 
avocaram uma concepção de preparo de professore análoga à sua concepção 
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de escola, comum e igual para todos, visando à unificação, respeitadas a 

diversidade e a especificidade de cada grau de ensino. Afirmam que a 

formação universitária dos professores de todos os graus de ensino não era 
apenas uma necessidade, mas o único meio de abrir seus horizontes. 

(BRZEZINSKI, 2008, p. 31). 

 

Percebemos aí a importância dada à formação de professores, pelos educadores do 

Manifesto.  

A partir da Constituição de 1946 foi criada uma comissão para preparar um 

anteprojeto de reforma geral da educação nacional, porém a grande questão era refletir sobre a 

responsabilidade do Estado pela Educação. 

Os anos de 1950 a 1959 foram pouco significativos no tocante às mudanças na 

educação, entretanto foi neste período, em que os grupos sociais se organizaram em 

associações, sindicatos e partidos, mobilizações que precederam as grandes mudanças da 

década subsequente. 

 

 

2.2.2 Década de 1960 

  

Na década de 1960, os fundamentos legais que nortearam a estrutura curricular dos 

cursos de formação de professores no país encontravam-se nas Leis n. 4.024/61 e n. 5.540/68. 

Ambas as legislações regulamentaram a formação de professores, aproximadamente por 30 

anos, até a homologação da Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN). A LDBEN 9394/96 apresentou exigências para a formação do professor, porém 

sem muita clareza e precisão em sua redação.  

Em 1961, criou-se um currículo mínimo para o bacharelado em Pedagogia, com sete 

disciplinas determinadas pelo Conselho Federal de Educação (CFE), além de outras duas 

opcionais definidas a critério das próprias instituições de ensino de nível médio, as Escolas 

Normais. Tem-se assim: 1) Psicologia da Educação; 2) Sociologia Geral da Educação; 3) 

História da Educação; 4) Filosofia da Educação; 5) Administração Escolar; e, por fim, duas 

disciplinas opcionais (6 e 7). 

Pimenta (2002) revela-nos que embora a matriz curricular apresentasse as disciplinas 

Psicologia e Sociologia, os alunos não adquiriram atitudes psicológica e sociológica 

adequadas para enfrentar, depois de formados, os problemas concretos de sala de aula. A 

teoria se apresentava distante da prática, sem a devida relação. 
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O currículo, de certa forma, trouxe avanços para a época, pois apresentava um elenco 

de disciplinas obrigatórias e opcionais, de forma a iniciar certa flexibilidade no currículo. 

Conforme o Quadro 3, observa-se que o currículo mínimo de três anos voltava-se para o 

bacharelado, o outro, com quatro anos, para as licenciaturas.  

 

 

Quadro 3. Década de 1960. Curso de Pedagogia. 

Parecer do Conselho Federal de Educação n.251/1962 

Formações 

Pedagogia – Bacharelado e Licenciatura (paralelamente) 

Currículo mínimo:  

Bacharelado 

Currículo mínimo: 

Licenciatura 

Disciplinas obrigatórias  

a. Didática 
b. Prática de Ensino 

1 – Psicologia da Educação 
2 – Sociologia Geral da 

Educação 

3 – História da Educação 

4 – Filosofia da Educação 
5 – Administração Escolar 

6 e 7 – duas dentre as disciplinas 

opcionais  

                                  Disciplinas opcionais 

Biologia 

História da Filosofia 

Estatística 
Métodos e Técnicas de 

Pesquisa Pedagógica 

Cultura Brasileira 

Educação Comparada 

Higiene Escolar  

Currículos e Programas 

Técnicas Audiovisuais de 
Educação 

Teoria e Prática da Escola 

Primária 

Teoria e Prática da Escola Média 
Introdução à Orientação 

Educacional 

 

Duração: Quatro anos para o bacharelado e a licenciatura - Vigência a partir de 1968 

Atualização do bacharelado – Técnico/especialista/ bacharel de 
Educação 

Atuação do licenciado: 
professor de disciplinas 

pedagógicas do curso normal 

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2011, p. 56. 

 

 

Os professores para as primeiras séries do Ensino Fundamental eram formados em 

Escolas Normais (equivalentes ao nível do então nominado 2º. grau, ou com a atual 

nomenclatura de Ensino Médio), mas, em muitos casos, eram professores leigos, que atuavam 

junto às crianças, fato que ainda hoje, encontramos em alguns municípios e estados do Brasil, 

como acontece em Alagoas e Maceió, cenários da pesquisa. Com isso, evidenciamos o 

desinteresse público pela formação do professor, para com essa faixa etária de ensino. 

Confirmamos esse descaso com Brzezinski (2008), ao afirmar que, 
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[...] desde os anos 30 até os anos 60 no Brasil, os estudos pedagógicos em 

nível superior, públicos e privados, tiveram uma evolução, via de regra, lenta 

e irregular, pois a educação é um dos setores da sociedade no qual os 
mecanismos sociais de resistência a mudança atuam com mais intensidade. 

A essa resistência acrescenta-se o desprestígio dessa área do saber. 

(BRZEZINSKI, 2008, p. 30). 

 

Na década de 1960, as crianças de famílias trabalhadoras da cidade, na faixa etária de 

0 a 6 anos, eram atendidas de forma assistencialista pelas instituições cujos profissionais, em 

sua grande maioria, não tinham formação, tampouco o curso de magistério; o trabalho docente 

era exercido por profissionais liberais ou autodidatas. Porém, deve-se considerar que o 

número de escolas secundárias era menor, bem como o número de alunos. Poucos tinham a 

oportunidade de frequentar cursos de formação de professores e, até mesmo, os cursos 

básicos, que se referem hoje, aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Em 1962, o estágio supervisionado e o currículo da licenciatura em Pedagogia foram 

regulamentados, e o curso passou a ter, entre as disciplinas obrigatórias, Psicologia da 

Educação e Prática de Ensino. O fato de a teoria ser oferecida nos primeiros anos e o estágio 

no último ano do curso foi um dos motivos geradores da fragmentação entre teoria e prática. 

Essa estrutura curricular ainda permanece em alguns cursos. 

Em 1968, foi aprovada a Lei da Reforma Universitária, Lei n. 5.540/68, de 28 de 

novembro, que possibilitou aos cursos de Pedagogia oferecer as habilitações: Inspeção 

Educacional, Administração, Orientação e Supervisão Escolar e Magistério. Tais formações 

eram exigidas para os cargos de direção e outros que faziam parte dos poderes decisórios da 

escola, de acordo com a Resolução n. 2/1969 do Conselho Federal de Educação-CFE. 

A partir de 1969, ainda que apenas em forma de lei, modificou-se a divisão entre 

licenciatura e bacharelado na Pedagogia por meio do Parecer n. 252/69, situação pela qual 

somente o licenciado que havia cursado os três primeiros anos e o último (3+1) para as 

práticas pedagógicas de sala de aula é que podia atuar como docente, ou seja, três anos 

consecutivos de matérias de conteúdo das áreas específicas de formação, acrescido de mais 

um ano de matérias pedagógicas; diferentemente do bacharel, que podia exercer o cargo de 

técnico em educação.  

As instituições eram obrigadas a formar, no mesmo curso, os professores que iriam 

lecionar nas Escolas Normais e os especialistas, como supervisores e inspetores. Com base no 

Parecer CFE n. 252/69 e na Resolução CFE n. 2/1969, ofereceu-se a formação Magistério, 

para os anos iniciais de escolaridade, também para os formados em Pedagogia (bacharelado), 

com a concepção de que “quem pode o mais, pode o menos”. Dessa forma, mesmo sem a 
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habilitação necessária era concedido ao formando um único diploma. O curso era seriado, as 

disciplinas teóricas ficavam nos três primeiros anos e as práticas, que eram as didáticas, no 

último ano, permanecendo a fragmentação teoria e prática, como evidencia o Quadro 4. 

 

 

Quadro 4. Década de 1960. Curso de Pedagogia.  

Parecer do Conselho Federal de Educação n.252/1969. Resolução n.2, de 12 de maio de 1969  

Formação – Pedagogia – Licenciatura com modalidades diversas de habilitação 

Sob a vigência do currículo mínimo 

Parte Comum – matérias: 

 

 
Sociologia Geral 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 
Filosofia da Educação 

Didática. 

Parte Diversificada 

 

Habilitações 
Administração Escolar 

Orientação Educacional 

Supervisão Escolar 
Inspeção Escolar 

Magistério nos Cursos Normais. 

 

“Esta parte compreenderá, segundo a modalidade de habitação 
específica e as possibilidades de cada instituição, duas ou mais 

dentre as seguintes matérias e atividades”. 

 
Para as habilitações acima, foram previstas onze disciplinas, que 

se desdobram em dezessete para ensejar as combinações 

necessárias em cada curso. 
 

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º grau 

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º grau 

Estrutura e Funcionamento do Ensino Superior 
Princípios e Métodos de Orientação Educacional 

Princípios e Métodos de Administração Escolar 

Administração da Escola de 1º Grau 
Princípios e Métodos de Supervisão Escolar 

Princípios e Métodos de Inspeção Escolar 

Inspeção da Escola de 1º Grau 

Estatística Aplicada à Educação 
Legislação do Ensino 

Orientação Educacional 

Medidas Educacionais 
Currículos e Programas 

Metodologia do Ensino de 1º Grau 

Prática de Ensino na Escola de 1º Grau 
Estágio Supervisionado. 

Carga Horário/ Duração Mínima: 

a) 2200 horas de atividades (para exercício nas escolas de 1º e 2º graus). Mínimo de 3 anos. Máximo 

de 7 anos letivos. 
b) 1100 horas de atividades(para exercício nas escolas de 1º e 2º graus). Mínimo de 1 ½ anos. Máximo 

4 anos. 

Atuação especialista: administrador escolar/ orientador educacional/ supervisor escolar/ professor de 

disciplinas pedagógicas do curso normal 

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2011, p. 56. 
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Com a Lei n. 5.692/71, a Educação Básica no Brasil foi reformulada, e o Ensino 

Médio, antes dividido em Clássico, Científico e Normal, foi unificado. A Escola Normal 

passou a ser chamada de Habilitação Específica para o Magistério (HEM) de 2° grau, e os que 

nela se formavam mantinham o direito de lecionar da 1ª à 4ª séries. A referida lei foi aprovada 

e promulgada durante a ditadura militar, período em que o país passava por grandes 

problemas sociais e econômicos. A Lei n. 5.692/71 destacou a profissionalização no ensino 

médio. Com isso, 

 

A escola passou a formar profissionais treinados e instrumentados, mediante 

“rações” de um saber fragmentado visando atingir cada vez mais a 

produtividade. Ao mesmo tempo, foi negada qualquer oportunidade de 
pensar, criticar e criar. Houve portanto, nesse momento, uma 

supervalorização dos cursos que formavam apenas técnicos. (BRZEZINSKI, 

2008, p. 59). 

 

Quadro 5. Década de 1970.  

Curso de Pedagogia: habilitação Educação de Excepcionais -deficientes da 

audiocomunicação.  

Parecer do Conselho Federal de Educação n.7/1972. Resolução n.7, de 3 de agosto de 1972. 

Formação – Pedagogia – Licenciatura modalidade especialista em Educação de Deficientes da 

Audiocomunicação 

Sob a Vigência do currículo mínimo 

Parte Comum – matérias 

 

Sociologia Geral 
Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 

História da Educação 
Filosofia da Educação 

Didática 

Parte Diversificada 

 

Habilitação: Educação de Excepcionais – Deficientes da 
Audiocomunicação 

-Anatomia, Fisiologia e Patologia dos órgãos da Audição e 

Fonação; 
-Psicologia da Autocomunicação (linguagem, testes e medidas de 

deficiência audiofonética); 

-Problemas Sociais dos deficientes da audiocomunicação; 
-Técnicas Especiais de Comunicação (Leitura orofacial, ensino de 

fala e da linguagem e treinamento oro-audiovisual)   

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2011, p. 56. 

 

Tal habilitação proporcionou o início das discussões sobre a inclusão. Contudo, 

Brzezinski (2008) acrescenta-nos que, 

 
No final da década de 1970, uma das questões que preocupavam os 

educadores brasileiros envolvidos com a formação de profissionais da 

educação era a da revolução ou a da extinção do curso de pedagogia que 

mais uma vez estava ameaçado por críticas a sal identidade. Átis críticas 
vieram a tona com a divulgação em 1976, da indicação de Valnir Chagas, 

do Conselho Federal de Educação, CFE, a qual propunha a extinção do 

curso de pedagogia e conseqüentemente da profissionalização de pedagogo. 
(BRZEZINSKI, 2008, p. 17). 
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2.2.3 Década de 1980 

 

Nos anos de 1980, concomitantemente aos movimentos para a redemocratização do 

país, aconteceram também os debates promovidos pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), que eram voltados à organização dos estudos para as decisões sobre a formação do 

professor. 

O agravamento das condições de formação do professor em todo o território 

nacional, a queda nas matrículas da HEM e o descontentamento relativo à desvalorização da 

profissão propiciaram a criação de movimentos, nos âmbitos federal e estadual, com a 

finalidade de se estabelecer discussões em relação a projetos de estudo, pesquisas e propostas 

de ação, frequentemente denominados “revitalização do ensino normal”. Esses movimentos 

exerceram impactos junto ao MEC e Secretarias Estaduais, impelindo-os a propor iniciativas 

em direção à reversão do quadro instalado.  

Tanto as Secretarias Estaduais, quanto o MEC apresentaram propostas para a 

formação de professores, entre elas, a proposição do Ministério da Educação, com destaque 

para o projeto dos Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAMs) elaborado, em 1982, pela antiga Coordenadoria do Ensino Regular de Segundo 

Grau do MEC e, assimilado pelas Secretarias de Educação.  

Para Cavalcante (1994), o projeto tinha por objetivo reestruturar as Escolas Normais, 

dotá-las de condições adequadas à formação de profissionais com competência técnica e 

política e ampliar suas funções, de modo a torná-las um centro de formação inicial e 

continuada para professores de educação pré-escolar e para o ensino das séries iniciais. O 

projeto foi implantado inicialmente em 1983, com apoio técnico e financeiro do MEC, em 

seis unidades da Federação: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Piauí, Pernambuco e 

Bahia, perfazendo um total de 55 Centros. Em l987, por intermédio do projeto “Consolidação 

e Expansão dos CEFAMs”, os Centros foram estendidos a mais nove estados: Santa Catarina, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Goiás e São 

Paulo, de modo a atingir 120 unidades, ainda, nesse mesmo ano. (CAVALCANTE, 1994). 

Cabe ressaltar que os CEFAMs foram criados com o objetivo de garantir melhoria na 

formação de docentes para os anos iniciais de escolarização.  

Ainda em 1983, em um encontro nacional promovido pelo MEC, foi criada uma 

Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador (CONARCFE). 

Depois disso, em 1986, o CFE aprovou uma resolução que permitia aos cursos de Pedagogia, 

além de formar os técnicos em Educação, oferecer habilitação para a docência de 1ª a 4ª 
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séries, antes limitada ao Magistério em nível médio, e como forma de legalizar o que antes era 

informal. 

Assim, no período entre 1960 até o final dos anos 1980, estudos apontavam 

problemas nos cursos de formação de professores do país, pois ora a legislação dos cursos de 

Pedagogia permitia a docência de 1ª a 4ª séries, ora não. Tais trabalhos, muitos deles 

apresentados em reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), denunciavam imprecisões referentes ao perfil desejável do profissional da 

educação, assim como, em relação aos currículos, apontando-os como diretamente implicados 

a uma formação específica, cada vez mais, superficial e, a uma formação geral, diluída e 

fragmentada.  

Estudos também apontavam necessidades formativas diante da situação existente: 

formas de articulação e relação entre formação em disciplina específica; formação 

educacional geral e formação didática específica, levando em conta os níveis de ensino; novas 

formas de organização institucional que poderiam dar suporte a essas necessidades e novas 

formas de integração, na formação de professores, com profissionais gabaritados, para 

promover a preparação de docentes de nível superior.  

Tendo como perspectiva, o conceito ampliado de profissionalização dos professores, 

citado em Nóvoa (2009); Pimenta e Ghedin (2002), entre outros, baseado na proposta de um 

continuum de formação que se faz indefinida e inacabadamente, e não por meio de obtenção 

de títulos ou licenciatura, a questão que se levanta, refere-se à possibilidade de uma educação 

estética
5 

na universidade. Processo completamente imbricado à subjetividade do docente em 

formação, delineando uma docência particular em que cada sujeito faz sua própria história, 

afirma Menezes (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________  

5 Entre vários conceitos para a educação estética identificamos em Schiller (1995), como sendo um suporte 

teórico para se atingir a plenitude da vida humana, caracteriza-se como uma relação da sensibilidade com a 

racionalidade. Para Freire (2010, p.165) é uma forma sensível de estar no mundo,implica o envolvimento 

consciente com a realidade, na presença humanizante em todos os espaços que favorecem a vida. 
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2.2.4 Década de 1990 

 

Em 1990, o CONARCFE transformou-se em Associação Nacional pela Formação 

dos Profissionais da Educação (ANFOPE), uma entidade de grande representatividade que 

organiza e desenvolve o aprofundamento de estudos e decisões pertinentes à formação de 

professores no Brasil, além de lutar em busca da qualidade desta. O Estatuto da referida 

Associação mostra-nos essa preocupação com a formação de professores em seu artigo 1º: 

 

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 
(Anfope) criada em 26 de julho de 1990, em Assembléia Nacional do 5º. 

Encontro Nacional da Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de 

Formação do Educador (Conarcfe), realizado em Belo Horizonte (MG) entre 

24 a 27 de julho, tem como finalidade fazer avançar o conhecimento no 
campo da formação e da valorização dos profissionais da educação, por meio 

da mobilização de pessoas, de entidades e de instituições dedicadas a esta 

finalidade. (ANFOPE, 2009).  

 

As instituições de ensino e entidades dedicadas à formação de professores, em sua 

grande maioria, possuem representantes que participam regularmente das reuniões da 

ANFOPE. As reflexões nas reuniões da ANFOPE contribuem para a definição dos rumos da 

formação de professores, assim como para a qualidade da educação de forma geral.  

As reflexões críticas sobre as práticas dos professores acontecem de forma a 

congregar pessoas, instituições e entidades interessadas em educação e nas questões da 

formação e da valorização do profissional da educação, integrantes do Sistema Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação.  

A ANFOPE, por meio de documentos enviados ao CNE contendo valiosas ideias, 

participou ativamente da maior conquista dos professores, que foi a aprovação da LDBEN, a 

qual, conforme expõe Saviani (1998, p. 2), 

 

[...] é a Lei maior da educação no país, por isso mesmo denominada, quando 
se quer acentuar sua importância, de ‘Carta Magna da Educação’, ela se situa 

imediatamente abaixo da constituição, definindo as linhas mestras do 

ordenamento geral da educação brasileira. 

 

 

 

 

 

 



53 

No campo da educação, o que marcou a luta pela aprovação da LDBEN foi a 

organização política dos movimentos sindicais e científicos dos educadores que constituíram 

o Fórum Nacional da Educação (FNE)
6 

, na Constituinte, em defesa do ensino público e 

gratuito, assim como para garantir a qualidade na formação dos profissionais da Educação. 

Em 1996, com a publicação da nova LDBEN, instituiu-se a exigência de nível superior para 

os professores da Educação Básica. 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação  admitida como formação 

mínima para o ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. (BRASIL, 1996). 

Art. 63. Os institutos Superiores de Educação manterão: 
I. cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado a formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
II. programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III.  programa de educação continuada para os profissionais dos diversos 

níveis; 
IV. cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado a formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
V. programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de     

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

VI. programa de educação continuada para os profissionais dos diversos 
níveis. (BRASIL, 1996). 

 

Às redes de ensino públicas e privadas e aos profissionais da Educação foi dado o 

prazo de dez anos para se adaptarem à nova legislação.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

______________________ 
6 De acordo com Mello (2001, p. 11), o fórum foi constituído de entidades educacionais como: ANDE 

(Associação Nacional de Educação), Andes (Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior), ANFOPE 

(Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação), ANPAE (Associação Nacional dos 

Profissionais da Administração da Educação), ANPED (Associação Nacional dos Profissionais de 

Administração em Educação), CPB (Confederação dos Professores do Brasil), CEDES (Centro de Estudos 

Educação e Sociedade), CGT (Central Geral dos Trabalhadores), FASUBRA (Federação das Associações dos 
Servidores das Universidades Brasileiras),OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), SBPC (Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência), SEAF (Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas), UBEs (União Brasileira de 

Estudantes Secundaristas), UNE (União Nacional dos Estudantes), FENOE (Federação Nacional de Orientadores 

Educacionais). 
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Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 

publicação desta Lei. 

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com 

diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos. [...] 

§ 4º Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores 
habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. 

(BRASIL, 1996). 

 

O estabelecimento do prazo de dez anos para a adaptação dos sistemas de ensino teve 

o mérito de agilizar a criação de cursos, tanto públicos, como privados, para a formação dos 

profissionais. No período anterior à sua implantação, a maioria dos professores do Ensino 

Fundamental (primeiros anos) era formada no Magistério, em nível médio, existindo também 

milhares de professores leigos sem formação no Ensino Médio, como se exigia até então.  

Contudo, em 2013 o citado parágrafo 4°, do artigo 87 foi revogado pela Lei n. 

12.796, Depreende-se então, que essa exigência não foi levada à sério em todos os âmbitos 

(poder público, universidades e professores). Mesmo com a criação de programas de 

formação, ainda há muitos professores leigos. Supostamente esta seja uma das justificativas 

de se revogar tal parágrafo. Com o elevado número de professores leigos, Alagoas vem 

participando de muitos programas de formação de professores, porém consideramos a 

necessidade de, ainda mais, intensificar os programas de formação inicial no Estado. 

Tomando por base os dados do site “Todos pela Educação” (2011), a existência, no 

Brasil, de professores leigos é maior nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde muitos 

deles estudaram apenas até a 4ª. série e, a maior parte não concluiu o Ensino Fundamental 

(antigo 1º grau). Em 1999, aproximadamente 30% dos 456 mil professores de Ensino 

Fundamental no Norte, Nordeste e Centro-Oeste não tinham habilitação para lecionar. Ainda 

de acordo com dados do MEC, do universo de professores leigos existentes no país, no 

mesmo ano, cerca de 113 mil docentes não haviam concluído, nem ao menos, o Ensino 

Fundamental. 

Na tentativa de acabar com a figura do professor leigo, o MEC criou, em 1999, o 

Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO), que se constituía 

em um curso de nível médio, com habilitação em Magistério, na modalidade de Educação a 

distância, cujo objetivo era oferecer um curso para professores sem habilitação que atuavam 

nas quatro séries iniciais e classes de alfabetização, das escolas da rede pública das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma a garantir a esses, o domínio dos conteúdos do 
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Ensino Médio e a formação pedagógica necessários para a melhoria da qualidade de sua 

prática na sala de aula. (BRASIL. Todos pela Educação, 2011). 

Porém, essa ação do MEC não foi o suficiente para sanar o problema, pois, de acordo 

com o Censo Escolar de 2007, no tocante à formação e ao perfil do professor brasileiro, o 

número de professores leigos, naquele ano, representava 6,3% do total de docentes 

pesquisados atendendo a 600 mil alunos. Entre os que possuíam só o Ensino Fundamental, a 

maioria lecionava em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental e na pré-escola. Já os 

professores que possuíam formação em nível médio, mas sem habilitação para o magistério, 

concentravam-se, em maioria, no Ensino Fundamental. (BRASIL. Todos pela Educação, 

2011). 

Com dados de 2010, que correspondem a informações mais atualizadas, 

apresentamos, na Tabela 1, a porcentagem de professores com curso superior atuando na 

Educação Básica, de acordo com cada região do Brasil. Observarmos que as regiões Centro-

Oeste, Sudeste e Sul apresentam os maiores percentuais de professores com Ensino Superior 

em todos os níveis de escolaridade e, as regiões Norte e Nordeste, os menores.  

 

 

Tabela 1.  Distribuição percentual de docentes com curso superior, segundo área de atuação, 
por regiões do Brasil, 2010 

 Região 

Centro-Oeste 

Região 

Nordeste 

Região 

Norte 

Região 

Sudeste 

Região 

Sul 

Creche 57,5% 29,2% 34,4% 55,6% 47,6% 

Pré-escola 67,5% 31,1% 34,3% 64,5% 63,6% 

Ensino 

Fundamental 

(anos iniciais) 

76,9% 42,2% 46,6% 73,3% 76,9% 

Ensino 

Fundamental 

(anos finais) 

87,5% 61,1% 61,8% 93,0% 90,8% 

Ensino Médio 91,8% 80,3% 92,6% 95,7% 93,9% 

Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 

 

 

Em virtude do elevado número de professores leigos e do baixo nível de formação, 

entendeu-se que as universidades poderiam, assim, manter a organização da formação de 
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professores de acordo com seus projetos institucionais, na medida que os cursos fossem 

oferecidos em licenciatura plena, com a alternativa de assimilar ou não, a Escola Normal 

Superior (ENS) aos Institutos Superiores de Educação (ISEs). Seriam mais escolas de 

formação, com mais ofertas, na tentativa de acabar com os professores leigos. 

Essa nova concepção de estrutura formativa, em que se faz referência à prática como 

objetivo central para a formação de professores, foi decidida em debates que culminaram com 

a publicação da Resolução CP n. 1/99, a qual, conforme os artigos 1º., 2º. e 3º., propõe uma 

estrutura para seu funcionamento, bem como se flexibiliza a sua organização e denominação. 

(BRASIL, 1999). 

Iniciou-se, então, uma rivalidade entre os ISEs e as Faculdades de Pedagogia. Um 

grupo de estudiosos defendia as práticas pedagógicas como principal objetivo da formação de 

professores, que seriam as ENS, já outro grupo advogava os conteúdos filosóficos da 

profissão como fator de maior importância nas Faculdades de Pedagogia, em detrimento da 

prática, os ISEs.  

Posteriormente, a legislação passou a defender os cursos de Pedagogia de forma que 

uma possível integração pudesse acontecer entre os dois (Faculdades de Pedagogia e ISEs). 

Foi permitido então, que as Instituições que mantinham o Curso Normal Superior pudessem 

transformá-lo em Curso de Pedagogia, a partir da apresentação de um novo PPP.  

Os professores, da então 1ª a 4ª séries, hoje, anos iniciais do ensino fundamental, do 

primeiro ao quinto ano, não tinham uma direção claramente definida (licenciatura ou 

bacharelado); na licenciatura predominando a prática e, no bacharelado, a teoria.  

Nóvoa (2007) defende:  

  

[...] a formação centrada nas práticas e na análise das práticas. A formação 

do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes, 
excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de trabalhar 

sobre as práticas, de saber como fazer. (NÓVOA, 2007, p. 28). 

 

Entendemos que, mesmo diante de uma matriz curricular com número mais elevado 

de horas destinadas às práticas, por vezes, não se obtém o resultado esperado na formação do 

professor; o equilíbrio entre teoria e prática configura-se como a melhor solução para os 

currículos. Para refletir o rumo dos cursos de Pedagogia e o perfil do profissional desejado, o 

CNE designou, em 2002, uma Comissão Bicameral, formada por conselheiros da Câmara de 

Educação Superior e da Câmara de Educação Básica. Inicialmente, tratou-se de rever as 

contribuições apresentadas ao CNE, ao longo dos últimos anos, por associações acadêmico-
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científicas, organizações estas que discutiram também o rumo do curso de Pedagogia, dando 

origem ao projeto de resolução que culminou com as Diretrizes Curriculares do Curso de 

Pedagogia.  

A Resolução CNE/CP n. 1/2002 (BRASIL, 2002), decorrente dos Pareceres CNE/CP 

n. 9/2001 e n. 27/2001, é o instrumento que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) para a formação de professores da Educação Básica, em cursos de nível superior de 

licenciatura plena, para atuarem em todas as etapas da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. (AGUIAR, 2006). 

Com o avanço das discussões, a ANFOPE gradativamente incorporou a concepção 

de formação de professores voltada à docência, como base da formação profissional de todos 

que se dedicam ao estudo do trabalho pedagógico, assim como, a importância de uma 

integração formativa para os profissionais da educação.  

Dessa forma, a defesa da ANFOPE em relação à organização institucional e 

curricular dos Cursos de Formação dos Profissionais da Educação teve por referência a base 

comum nacional, orientando-se no sentido de uma estrutura organizativa que favorecesse a 

articulação de todos os componentes curriculares dentro do PPP de cada Instituição e Curso, 

de forma a superar as práticas curriculares que, tradicionalmente dicotomizaram teoria e 

prática, pensar e fazer, trabalho e estudo, pesquisa e ensino. (ANFOPE, 2004).  

O posicionamento da ANFOPE teve determinante influência nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Pedagogia, licenciatura, instituídas 

no âmbito oficial, por meio da Resolução CNE/CP n. 01/2006. (BRASIL, 2006). Para Aguiar 

et al. (2006), as DCNs representam, embora não de forma harmoniosa e consensual, os 

anseios dos projetos de formação em disputa no Brasil, desde os anos 80.  

 

 

2.2.5 Início do Século XXI 

  

Após muitos debates, o CNE aprovou a Resolução CNE/CP n. 1/2006, de 15 de 

maio (BRASIL, 2006), indicando as DCNs para os cursos de graduação em Pedagogia 

licenciatura, atribuindo também a estes, a formação de professores para a Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como para o Ensino Médio, na 

modalidade Normal e para a Educação de Jovens e Adultos, além da formação de 

gestores.  

São diretrizes gerais constituídas de princípios, fundamentos e procedimentos que as 
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instituições de Ensino Superior deveriam aplicar na organização dos cursos. Além das 

diretrizes curriculares gerais, o CNE instituiu diretrizes específicas para o curso de Pedagogia 

(Resolução CNE/CP n. 1/2006) e para as licenciaturas diversas (Letras, Matemática, 

Geografia, História e outras), em resoluções próprias. 

Indicam que a formação para o Curso de Pedagogia abrangerá integralmente, o 

exercício da docência, a participação na gestão de instituições de ensino e avaliação de 

sistemas destas, elaboração, execução e acompanhamento de programas e de atividades 

educativas, gerando, assim, uma amplitude conceitual, no que diz respeito à formação do 

professor. Embora tenha como finalidade a formação de docentes, essa licenciatura 

passou a ter amplas atribuições. 

Tal Resolução definiu os elementos da formação profissional do pedagogo e da 

estrutura curricular dos Cursos de Pedagogia e Normal Superior, autorizados e em 

funcionamento, e permitiu aos cursos adaptarem-se às diretrizes, mas, para tanto, 

deveriam propor novo PPP.  

A referida formação é constituída pelos seguintes pilares: a docência como base da 

formação e área de atuação, os princípios, os saberes e as habilidades. A estrutura curricular 

se faz a partir do estabelecimento dos núcleos de estudo e aprofundamento dos conteúdos, da 

composição das atividades acadêmicas (entre elas, o estágio) e da carga horária.  

Verificamos também uma notável preocupação legal com a qualificação dos 

formadores de formadores, caracterizando uma inovação na formação dos professores, a 

qual propõe a articulação do currículo dos cursos de modo a garantir qualidade na 

Educação Básica. Quanto à qualidade do corpo docente para os cursos de licenciatura, 

esta se apresenta com maior exigência do que para outros cursos de graduação no país, 

como se pode verificar no artigo 4º, da Resolução CNE/CP n.1/2006: 

 

Art. 4° Os institutos superiores de educação contarão com corpo docente 

próprio apto a ministrar, integradamente, o conjunto dos conteúdos 

curriculares e a supervisionar as atividades dos cursos e programas que 

ofereçam.  
§ 1° O corpo docente dos institutos superiores de educação, obedecendo 

ao disposto no art. 66 da LDB, terá titulação pós-graduada, 

preferencialmente em área relacionada aos conteúdos curriculares da 
educação básica, e incluirá, pelo menos:  

I. 10% (dez por cento) com titulação de mestre ou doutor; 

II.  1/3 (um terço) em regime de tempo integral;  
IV. metade com comprovada experiência na educação básica. (BRASIL, 

2006). 
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Percebemos, tendo como referência, a Resolução CNE/CP n.1/2006, que a 

formação de professores avança no país, à medida que a exigência no que se refere à 

qualificação dos docentes desse curso, aumenta. 

No que tange aos ISEs, não é declarada a importância da formação dos 

profissionais; por outro lado, destaca-se o projeto institucional visando adequada 

formação profissional do aluno: 

 

Art. 2° Visando assegurar a especificidade e o caráter orgânico do processo 
de formação profissional, os institutos superiores de educação terão projeto 

institucional próprio de formação de professores, que articule os projetos 

pedagógicos dos cursos e integre: 
I. As diferentes áreas de fundamentos da educação básica; 

II. Os conteúdos curriculares da educação básica; 

III. As características da sociedade de comunicação e informação. 
Art. 3° Os institutos superiores de educação poderão ser organizados: 

I. como instituto superior propriamente dito, ou em faculdade integrada 

ou em escola superior, com direção ou coordenação do conjunto das 

licenciaturas ministradas; 
II. como unidade de uma universidade ou centro universitário, com 

direção ou coordenação do conjunto das licenciaturas ministradas; 

III. como coordenação única de cursos ministrados em diferentes 
unidades de uma mesma instituição.  

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, os institutos superiores de 

educação contarão com uma instância de direção ou coordenação, 

formalmente constituída, a qual será responsável por articular a 
formulação, execução e avaliação do projeto institucional de formação de 

professores, base para os projetos pedagógicos específicos dos cursos. 

(BRASIL, 2006). 
 

A Resolução em questão, apresenta uma proposta na tentativa de evitar um 

funcionamento fragmentado, como vem acontecendo desde a criação dos cursos de 

Pedagogia, propondo articulação mediante os PPP. 

No que se refere ao estágio, a Resolução CNE/CP n. 01/2006 apresenta uma visão de 

integração entre teoria e prática da seguinte forma: 

 

[...] estágio curricular que deverá ser realizado, ao longo do curso, em 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 
disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade Normal 

e/ou de Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar, ou 

ainda em modalidades e atividades como educação de jovens e adultos, 
grupos de reforço ou de fortalecimento escolar, gestão dos processos 

educativos, como: planejamento, implementação e avaliação de atividades 

escolares e de projetos, reuniões de formação pedagógica com profissionais 

mais experientes, de modo a assegurar aos graduandos experiência de 
exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares, que amplie e 

fortaleça atitudes éticas, conhecimentos e competências, conforme o 

previsto no projeto pedagógico do curso. O estágio curricular pressupõe 
atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de 
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trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na 

relação interinstitucional, estabelecida entre um docente experiente e o 

aluno estagiário, com a mediação, de um professor supervisor acadêmico. 
Deve proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada, conferindo-

lhe condições para que se forme como autor de sua prática, por meio da 

vivência institucional sistemática, intencional, norteada pelo projeto 

pedagógico da instituição formadora e da unidade campo de estágio. 
Durante o estágio, o licenciando deverá proceder ao estudo e interpretação 

da realidade educacional do seu campo de estágio, desenvolver atividades 

relativas à docência e à gestão educacional, em espaços escolares e não –
escolares produzindo uma avaliação desta experiência e sua auto-avaliação. 

(BRASIL, 2006). 

 

Porém, não basta essa exigência, outras questões são importantes, sendo uma 

delas a pesquisa para os ISEs, deixada de lado nessa Resolução. André (2001), afirma 

que a pesquisa é uma aliada à prática docente em uma concepção de integração 

formativa. É necessário que o professor aprenda a observar, formular questões e 

hipóteses, selecionar instrumentos e dados que contribuam para clarificar seus 

problemas na busca de caminhos alternativos para sua prática docente.  

A fragmentação do currículo na formação de professores, apontada por 

pesquisas recentes, leva-nos a crer que o que prevalece são os interesses institucionais 

e, em alguns casos, a falta de clareza do perfil do profissional que se quer formar e a 

resistência dos professores às mudanças institucionais resultando na desqualificação de 

tal formação. (MASETTO, 2000).  

Antecedendo às DCNs, a Resolução CNE/CP n. 01/2002, que dá origem às 

diretrizes, confirma a obrigatoriedade do diploma em nível superior para a docência na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o que já fora instituído na 

LDBEN de 1996. (BRASIL, 2002). Nesse sentido, a redação dessa Resolução foca o 

aprimoramento de competências pessoais, sociais e profissionais dos professores. 

Segundo a proposição dessas diretrizes, os professores que atuarão nos diferentes níveis 

e modalidades da Educação Básica, devem seguir orientações que levem em 

consideração, a formação de competências. 

Conforme os incisos do artigo 6º do documento, na construção do PPP dos cursos de 

formação dos docentes, devem ser consideradas: 

   

I - as competências referentes ao comprometimento com valores inspirados 

na sociedade democrática;  

II - as competências referentes à compreensão do papel social da escola;  
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III - as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 

socializados, seus significados em diferentes contextos e sua articulação 

interdisciplinar; 
IV - as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; 

V - as competências referentes ao conhecimento de processos de 

investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica e ao 

gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. (BRASIL, 2002, p. 
3). 

 

E, em conformidade ao anteriormente apresentado, cabe destacar: 

 
§ 3° A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de 

competências deverá, além da formação específica relacionada às 

diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate 

contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, 
econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a 

própria docência, contemplando:  

I - cultura geral e profissional;  
II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí 

incluídas especificidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais e as das comunidades indígenas;  
lII - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica 

da educação;  

IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino;  

V - conhecimento pedagógico;  
VI - conhecimento advindo da experiência. (BRASIL, 2002, p. 3). 

 

De acordo com o parágrafo 2º, do artigo 12, da Resolução CNP/CP n. 1/2002 

(BRASIL, 2002, p. 5), expõe-se a orientação de que: "A prática deverá estar presente 

desde o início do curso e permear toda a formação do professor, em qualquer 

especialidade”, salientando, no artigo 14: 

 
[...] a flexibilidade necessária, de modo que cada instituição formadora 

construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos 

articuladores nelas mencionados. (BRASIL, 2002, p. 6). 
 

De acordo com o artigo 11, seis são os eixos articuladores para a composição da 

matriz curricular, a saber: 

 

I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento 

profissional;  

II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional;  

III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade;  

IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica; 
V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conhecimentos filosóficos,educacionais e pedagógicos que fundamentam 

a ação educativa; 

VI - eixo articulador das dimensões teóricas articuladas com as 
práticas. (BRASIL, 2002, p. 5, grifo nosso). 
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De acordo com Gatti (2008), a partir daí, delineada por essa Resolução, criou-

se uma orientação para os cursos de formação de professores, que se tornou referência 

para as demais diretrizes curriculares específicas da área; entretanto, nem sempre foi 

seguida nos currículos, dos cursos formadores de professores.  

Acreditamos que tais competências devam ser desenvolvidas por meio de uma 

integração formativa, na medida em que se efetivarem as atividades de forma integrada, 

conforme propostas nos Núcleos de Estudos Integradores, oriundos das diretrizes que 

apresentamos no Quadro 6. 

 

 Quadro 6. Formação Pedagogia-Licenciatura 

Resolução CNE/CP n.1, de 15 de maio de 2006 

Formação – Pedagogia - Licenciatura 

I- Núcleo de Estudos Básicos 

 

 

Diversidade  e 
multiculturalidade  

da sociedade brasileira. 

II-Núcleo de Aprofundamento 

e diversidade de estudos 

 

Voltado às áreas de atuação 
profissional 

III-Núcleo de Estudos 

Integradores 

 

Enriquecimento curricular 

Carga horária mínima: 
 

 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas 

II-300 horas dedicadas ao Estágio supervisionado 
III- 100 horas de atividades teórico-práticas 

Integralização de estudos se dará por meio de: 

 

Disciplinas, seminários e atividades de natureza 

predominantemente teórica; 

Práticas de docência e Gestão educacional; 
Atividades complementares; 

Estágio curricular 

Extinção das habilitações 

Atuação: exercer funções do magistério na Educação infantil e nos anos do ensino Fundamental, nos 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 
apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2011. 

 

O alcance das atribuições conferidas aos cursos de licenciatura em Pedagogia, 

pela Resolução n. CNE/CP n. 1/2006, com especial consideração ao número de horas 

para totalização do curso, percebe-se em seu artigo 4°:  

 

Art. 4° O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 

na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos.  

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação 

na organização e gestão de sistemas institucionais de ensino, englobando: 
I. planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de tarefas próprias do setor da Educação;  
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II. planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de projetos e experiências educativas não-escolares;  

III.produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. (BRASIL, 

2006a, p. 2). 

 

Notamos, conforme as orientações da Resolução n. CNE/CP n. 1/2006, que a 

complexidade curricular exigida para o curso é grande, assim como a dispersão 

disciplinar que se impõe em função do tempo de duração do curso e sua carga horária, 

dado que ele deverá propiciar. 

 Segundo dispõe o inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 2º: 

 

[...] a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, antropológico, o 
ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, sociológico, o político, 

o econômico, o cultural. [...] e, englobar todos os aspectos previstos pelo 

parágrafo único do artigo 4
º
. (BRASIL, 2006a).  

 

O licenciado em Pedagogia deverá ainda, estar apto em relação ao que é 

determinado em mais 16 incisos do artigo 5° dessa Resolução e cumprir o disposto no 

inciso IV do artigo 8º:  

 
IV. estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 

assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 

ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes 
éticas, conhecimentos e competências:  

a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

prioritariamente;  
b)  nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal;  

c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar;  

d)  na Educação de Jovens e Adultos;  
e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, no 

planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de atividades e projetos educativos;  
f)  em reuniões de formação pedagógica. (BRASIL, 2006a, p. 5). 

 

Com toda a indicação das DCNs foi construído o currículo do curso de Pedagogia da 

UFAL, que está inserido em seu PPPG. Para tanto, faz-se necessário apresentar nossa 

compreensão acerca do desenvolvimento curricular e da noção de integração voltada ao 

currículo, sob a ótica da integração formativa, foco do próximo capítulo. 
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Praia de Ponta verde do alto- Maceió- AL 

  

As ideias que as pessoas têm sobre si próprios e sobre o 

seu mundo - as suas percepções, crenças, valores, etc. - 

constroem-se com base nas suas experiências. O que 
aprendemos através da reflexão sobre as nossas 

experiências torna-se um recurso para lidar com 

problemas, questões e outras situações, tanto pessoais 
quanto sociais, á medida que estas surgem no futuro. 

Estas experiências e os esquemas de significação que 

construímos a partir delas, não se posicionam 

simplesmente nas nossas mentes, como categorias 
estáticas e endurecidas. Pelo contrário, constituem 

significados fluidos e dinâmicos que podem ser 

organizados de uma determinada maneira para lidar 
com um assunto, de outra maneira para lidar com um 

segundo assunto, e assim sucessivamente. J. A. BEANE 
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Capítulo 3 

CURRÍCULO E INTEGRAÇÃO FORMATIVA 

 

Definir currículo é uma tarefa complexa. No presente estudo, consideramos a 

perspectiva integradora sob uma visão crítica de desenvolvimento curricular. Para tanto, 

buscamos identificar elementos que contribuam para a ressignificação do currículo do Curso 

de Pedagogia. Em direção a uma maior clareza conceitual, abordaremos o currículo e seu 

percurso, a inovação curricular, a integração formativa e suas dimensões. 

Scocuglia (2010) apresenta-nos o conceito de Freire sobre reinvenção, o qual, 

trazemos para o conceito de ressignificação, que consiste, basicamente, na criação de 

condições que permitem continuamente rever as concepções e, por isso mesmo, promover 

mudanças no currículo, conforme a necessidade da realidade dos alunos de determinado 

curso. Refletindo a partir dessa ótica, percebemos que o currículo do Curso de Pedagogia da 

UFAL está em constante ressignificação, ou seja, o fato de ser reavaliado com frequência 

permite que novos elementos sejam incorporados a ele, mas sempre considerando as reais 

necessidades voltadas a uma formação mais elevada,qualitativamente, tanto para os alunos, 

quanto para a sociedade alagoana.  

Baseando-nos em Silva (2003), Sacristán (2008), Apple (2006) e Arroyo (2011), 

entre outros pesquisadores que desenvolvem análises aprofundadas sobre as teorias do 

currículo, desde sua origem até as teorias pós-críticas, procuramos sintetizar, nesta pesquisa, 

alguns tópicos por eles explicitados e contextualizar o PPP do Curso de Pedagogia da UFAL. 

 

 

3.1 Currículo: breve consideração sobre seu percurso 

 

O termo currículo aparece pela primeira vez com o significado de planificação do 

ensino, na obra de Bobbitt (1918), intitulada The curriculum. O conceito de currículo, até 

então, foi se consolidando como elemento de convergência de interesses do Estado. Sob esta 

ótica, a concepção de currículo esteve voltada à condição de ferramenta da educação, ou seja,  

- a serviço de um processo de seleção de conteúdos - e, não (ainda) como área do 

conhecimento, permanecendo assim, por muito tempo. A sustentação desta visão remete-nos à 

visão clássico - humanista da Idade Média e do Renascimento da educação, que tinha por 

objetivo introduzir o estudante ao repertório das grandes obras artísticas herdadas da 

Antiguidade Clássica (grega e latina). O modelo era próprio de uma situação de escolarização 
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restrita à classe dominante e centrada no conteúdo. 

 

O modelo de currículo de Bobbitt iria encontrar sua consolidação definitiva 

num livro de Ralph Tyler, publicado em 1949. O paradigma estabelecido por 
Tyler iria dominar o campo do currículo nos Estados Unidos, com influência 

em diversos países, incluindo o Brasil, pelas próximas 4 décadas. Com o 

livro de Tyler, os estudos sobre currículo se tornaram decididamente 
estabelecidos em torno da ideia de organização e desenvolvimento. (SILVA, 

2010, p 24, 25). 

 

Diante deste quadro fica clara a visão de currículo de forma essencialmente técnica. 

Somente a partir dos anos 1960 que o currículo tornou-se parte do campo da didática, 

alternando sua incumbência, segundo predomine uma forma ou outra, de entender a educação 

e o ensino. 

Estudos de Silva (2003), Sacristán (2008), Apple (2006), Arroyo (2011), entre outros 

sobre currículo, apontam a tendência deste, de incorporar diversos aspectos como: político, 

social, cultural e, expõem como são realizadas a seleção e a organização do conhecimento. 

Afirmam ainda, que o processo de seleção não é neutro, favorecendo certos grupos, em 

relação a outros.  

Na década de 1970, o movimento de reconceptualização do currículo difundiu 

críticas por considerá-lo tecnocrático, e, por limitar-se às questões fenomenológicas 

hermenêuticas e autobiográficas de crítica aos currículos tradicionais. Com o avanço das 

discussões, nasceu aí a preocupação com a integração entre teoria e prática, contrapondo-se à 

visão tecnicista de currículo. Para Freire (citado em SAUL, 2010, p. 109), 

 

[...] currículo é a política, a teoria e a prática do que - fazer na educação, no 
espaço escolar, e nas ações que acontecem fora desse espaço, numa 

perspectiva crítico-transformadora. 

 

Na concepção fenomenológica, o currículo é concebido como um lugar de 

experiência e como local de interrogação e questionamento da experiência. A hermenêutica 

constata a existência de um significado único e determinado e defende a ideia de interpretação 

múltipla dos textos não só escritos, mas qualquer conjunto de significados. O currículo é 

entendido, de forma ampla, como experiência vivida. Aqui se entrelaçam o conhecimento 

escolar, as histórias de vida, o desenvolvimento intelectual e profissional, permitindo a 

transformação do próprio eu, dando um verdadeiro sentido ao conceito de 

interdisciplinaridade, e contribuindo para um currículo integrado.  

Freire (2005) ao criticar o currículo existente, por meio do conceito de "educação 
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bancária", afirma que o currículo tradicional está afastado da situação existencial das pessoas 

que fazem parte do processo de conhecer. 

Outro conceito que está atrelado à condição do sujeito, é a visão de Apple ao 

destacar que o currículo não é neutro e tem uma intencionalidade. Para Apple (1989), o 

currículo representa, de forma hegemônica, as estruturas econômicas e sociais mais amplas; 

assim, ele não é neutro, desinteressado. O conhecimento por ele corporificado é particular; ou 

ainda, importa saber qual conhecimento é considerado verdadeiro. 

Com base a uma visão crítica, as contribuições de Giroux (1993) nos remetem à 

concepção do currículo como política cultural, ao sustentar que este, não transmite apenas 

fatos e conhecimentos objetivos, mas também constrói significados e valores sociais e 

culturais. O autor aprofunda a visão de currículo por meio dos conceitos de emancipação e 

libertação.  

Sacristán (2008), por sua vez, concebe o currículo como, 

 

[...] um objeto que se constrói no processo de configuração, implantação, 
concretização e expressão de determinadas práticas pedagógicas e em sua 

própria avaliação, como resultado das diversas intervenções que nele se 

operam. Seu valor real para os alunos, que aprende seus conteúdos, depende   

processos de transformação aos quais se vê submetido. (SACRISTÁN, 2008, 
p. 101) 

 

Depreende-se então, que o currículo é dinâmico e pode ser visto como um objeto 

inserido em diversos campos de ação. Está vinculado às organizações sociais e aos seus 

interesses. (SACRISTÁN, 2008). 

Silva (2004), ao analisar as influências da "nova sociologia da educação" sobre os 

estudos curriculares salienta as questões de relação entre o currículo e o poder, entre a 

organização do conhecimento e a distribuição do poder. O currículo é visto como uma 

"construção social". 

Bernstein (apud FERREIRA, 2008) analisa o currículo a partir de duas distinções 

fundamentais: o currículo concebido como “coleção” e, o currículo concebido como 

“integrador”. No primeiro, as áreas e os campos do conhecimento são organizados de forma 

isolada. No segundo, as distinções entre as áreas do conhecimento não se mostram 

fortemente. Tal classificação determina o que é legítimo ou ilegítimo incluir no currículo. A 

classificação, para o autor, é uma questão de poder.  

Além disso, Silva (2004) destaca a concepção do currículo oculto como sendo aquele 

que, embora não faça parte do currículo escolar, encontra-se presente nas escolas, por meio de 
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aspectos pertencentes ao ambiente escolar e que influenciam na aprendizagem dos alunos. Na 

visão crítica de currículo, o oculto gera atitudes, comportamentos, valores, orientações, etc., 

que permitem o ajustamento dos sujeitos às estruturas da sociedade capitalista.  

Sob a perspectiva das abordagens que tratam das categorias “diferença” e 

“identidade”, o currículo é caracterizado como multiculturalista, ou seja, apresenta-se como 

uma possibilidade de aproximação e inclusão dos grupos raciais e étnicos, pois representa um 

importante instrumento de luta política. (MOREIRA, 1993). 

A visão crítica divide o currículo multiculturalista entre as concepções pós-

estruturalistas e materialistas. A primeira concepção enfatiza que a diferença é um processo 

linguístico e discursivo. De acordo com a segunda concepção, o materialismo de inspiração 

marxista, os processos institucionais, econômicos e estruturais fortalecem a discriminação e as 

desigualdades baseadas na diferença cultural. Importa compreender como as diferenças são 

produzidas por meio das relações de desigualdade. Assim, para obter a igualdade, é necessária 

uma modificação substancial do currículo existente.  

Numa perspectiva emancipadora, o currículo é trabalhado de forma a construir, com 

os alunos e professores, uma educação voltada à apropriação da cultura produzida pelo 

homem em sua história, que garanta a qualidade social por meio de práticas democráticas 

dentro da escola e, assim, assegure a integração do currículo. (MELLO, 2001). 

De acordo com Cappelletti (2002), o currículo vai além do processo de planejamento 

da teoria, ele deve corresponder ao nível pessoal e social quando se refere aos aspectos 

estético, ético e político. O currículo, quando pensado sob tal vertente, apresenta-se como 

“ambiente” simbólico, material e humano, em constante movimento de reconstituição. 

Seguindo essa concepção contemporânea de currículo, Abramowicz (2006) enfatiza 

o aspecto de o currículo ser uma construção que compreende quatro dimensões: histórica, 

cultural, social e política, comprometida com a democracia, em busca de uma sociedade mais 

justa, igualitária e solidária.  

Avançamos nossa reflexão com o pensamento de Freire (2005) que, ao referir-se 

sobre currículo, afirma que, “sozinho não é capaz de transformar o mundo, mas é capaz de 

transformar as pessoas que transformam o mundo”. Todavia, essa transformação só é possível 

com uma formação emancipadora que requer um pensamento crítico, propiciado por um 

currículo que traz diferentes formas de dialogar com a realidade do mundo. (SAUL, 2010, p. 

65). 

O diálogo ao pressupor a abertura, passa a considerar também, o processo de 

inovação, um dos elementos essenciais ao entendimento conceitual de currículo. 
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3.2 Inovação curricular 

 

Refletir sobre inovação curricular remete-nos a mudanças em direção a um currículo 

que ultrapasse o elenco de disciplinas e, que só se concretiza com a disponibilidade de todos 

os envolvidos, para também mudar seus conceitos enraizados. 

Para Carbonell (2002), a inovação é um conjunto de intervenções, decisões e 

processos com intencionalidade e sistematização, ou seja, um ato planejado que integra 

diversas ações coordenadas e complementares que afetam toda a instituição escolar, e não 

apenas algumas partes isoladas. O conjunto de intervenções trata de modificar atitudes, ideias, 

culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas e introduzir novos materiais curriculares, 

estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outras formas de organizar e gerir o 

currículo, a escola e a dinâmica da sala de aula. 

Contudo, num mesmo sistema de educação, o que é inovação para uma pessoa 

pode não ser para outra, em sendo assim, a interpretação conceitual de inovação torna-se uma 

variável significativa na constituição do processo inovador, uma vez que este é o 

reconhecimento do ponto de vista, do qual fazem parte as pessoas que a ela se referem.  

A inovação resulta da confluência de uma pluralidade de olhares e opiniões que 

procedem de indivíduos que com ela estreitam algum tipo de relação. A inovação é uma tarefa 

complexa na qual os processos interpretativos são uma constante e, para os referidos autores, 

uma tarefa socialmente necessária, academicamente útil e, enriquecedora em nível pessoal, 

por isso, caracteriza-se por seu caráter multidimensional, envolvendo muitos sentidos e 

direções, como assinalam Carbonell (2002) e Hernández et al. (2000).  

Destacamos então, que o conceito de inovação apresenta-se atrelado a uma mudança 

voltada a promover, na maioria das vezes, como resultado último, a melhoria do ensino. No 

sistema educacional existem algumas condições que nos levam a entender se este é inovador 

ou não, por exemplo, a existência da relação qualitativa entre o planejado e o realizado do 

projeto educacional, diminuindo distâncias entre tais variáveis; o estabelecimento de 

orientações e esclarecimentos às partes envolvidas sobre o que se espera de uma inovação; a 

presença de conflitos pode também sinalizar benefícios em direção ao caminho da inovação; a 

possibilidade de a comunidade escolar incorporar na prática, as iniciativas que surgirem e 

rever constantemente tais ações, assim como, a definição e assunção de papéis, sem 

rigorosidade. (HERNÁNDEZ et al., 2000). 

No entendimento de Bogdan e Biklen (1994), a inovação, ao centrar-se na mudança,  

mesmo com o objetivo maior de promover a melhoria na vida das pessoas, implica também, o 



70 

enfrentamento de conflitos por parte de algumas pessoas, considerando as suas crenças, os 

estilos de vida, podendo até chegar à resistências que se tornam obstáculo para a consecução 

do processo inovador.  

Inovar passou a ser palavra propulsora para a mudança; e no que se refere à 

organização do currículo de curso, como um indicador da tão almejada qualidade. A inovação 

vincula-se, assim, como possibilidade de melhorar a qualidade do aprendizado dos alunos. E 

pensando assim, concordamos com Brito (2011, p. 187) quando afirma que: 

 

[...] Não raro, para que se atinja este ideal de qualidade faz-se necessário 

reconhecer e gerir uma reformulação curricular, a qual com certeza deva 

estar em permanente gestação na cultura das organizações escolares, posto 
que o currículo tem vida.  

 

E, tendo vida, o currículo requer uma constante reflexão que resulta em avaliação; 

para isso, é necessário que os professores tenham um objetivo claro e preciso para avaliar se 

os currículos dos projetos pedagógicos atingiram ou não o que foi proposto. Outro elemento 

de grande importância é a participação ativa dos docentes no processo de aplicação do modelo 

de inovação.  

Contudo, entendemos que o projeto de inovação tem de nascer na escola, não 

somente com a participação dos professores, mas também dos alunos, caso contrário, a 

inovação não se concretizará efetivamente. O êxito do projeto inovador relaciona-se às 

condições, ao envolvimento dos professores e à gestão dos recursos voltados para a inovação; 

daí decorre o processo de mudança implicado no âmbito de condutas não mecânicas, isto é, 

envolvendo aspectos cognitivos e afetivos dos que dele participam.  

O professor inovador deve ter um compromisso na linha das pedagogias 

progressistas, dentro de uma intencionalidade e reconhecimento social e pessoal das suas 

atribuições e trabalho, além do compromisso com sua formação permanente (individual e 

coletiva), bem como desenvolver a inovação educativa e promover a construção do 

conhecimento. Para Hernández et al. (2000) a inovação está centrada na busca e na descoberta 

dos conhecimentos científicos, sob o enfoque da experimentação. A visão inovadora impõe-se 

como um dos aspectos fundamentais ao entendimento da integração formativa e de suas 

dimensões, questão refletida no tópico subsequente. 
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3.3 Integração formativa e suas dimensões   

 

A definição de integração formativa utilizada no decorrer da pesquisa fundamenta-se, 

contrariamente, às dicotomias que com frequência se manifestam na área de educação, 

sobretudo, na fragmentação dos conceitos e conteúdos, corroborada por contradições e 

ambivalências. O rompimento da dicotomia teoria e prática apresenta-se como possibilidade 

para a integração formativa. 

Na contra mão da fragmentação dos conceitos, recorremos então, à concepção de 

integração formativa como resultante de várias dimensões de formação que, articuladas, 

contribuem para a condição plena do sujeito, primeiramente como humano, e depois, como 

profissional. 

Propomos uma ruptura com a fragmentação curricular, de forma a permitir por meio 

das práticas, integrar conhecimentos separados, contribuindo para a contextualização da 

realidade em que vivemos. 

A prática é a cristalização da experiência histórica das ações, é o resultado da 

consolidação de padrões da ação sedimentados em tradições e formas visíveis de desenvolver 

a atividade. (SACRISTÁN, 1999, p. 73). 

Ao buscar os elementos inovadores dos Projetos Integradores, contribuidores à 

integração formativa, mediante saberes advindos da relação teoria e prática, foco de nossa 

pesquisa, encontramos ressonância em Lazzarin (2011) quando afirma que: 

 

Entende-se que a reflexão sobre os saberes advindos da prática possibilitam 

uma prática fundamentada em teorias e uma teoria que advém da prática a 

ela retorna ao se reelaborá-la com a intenção de aproximar o futuro professor 

de um referencial teórico/prático que o auxilie na construção de sua 
autonomia profissional. (LAZZARIN, 2011, p. 94). 

 

Posto está, que o grande desafio para a integração formativa é a superação da 

fragmentação, que persiste em nossos currículos de curso de formação de professores.  

 

 

Integração, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade  

 

Para a introdução do tópico em questão, iniciamos tendo como referencial o conceito 

de integração em Morin (2000) para considerar que, nos Institutos ou nas Faculdades de 

Educação, os PPP das diferentes licenciaturas precisariam, necessariamente, uma conexão 
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entre si, ou seja, uma integração, propiciando um pensamento que una e concretize 

conhecimentos fragmentados, um pensamento que seja capaz de conceber os conjuntos de 

saberes, além de contextualizar e globalizar os problemas multidimensionais. 

Ao definir o currículo do Curso de Pedagogia, de forma geral, como um documento 

fragmentado, separado em partes, dividido, fracionado, retalhado, parcelado, buscamos em 

Morin (2000) a fundamentação para a construção de um currículo não fragmentado. 

 

A fragmentação se origina de uma visão determinista, mecanicista, 

quantitativa, formalista, que ignora, oculta ou dilui tudo que é subjetivo, 
afetivo, livre e criador, que impede a percepção do contexto complexo 

planetário, em que as dimensões do conhecimento se difundem, tornando 

impossível vislumbrar o global, o essencial, o todo do que é “tecido junto”. 

(MORIN, 2000, p. 15).  

 

O retalhamento das disciplinas no currículo de formação de professores leva o aluno 

a perder o contexto do problema, um desafio para sua aprendizagem. Com isso, o ensino, ao 

contrário do que deveria ser, compartimentaliza o saber, fazendo com que o aluno perca a 

capacidade de contextualizar e articular os saberes. (BRITO, 2011). 

Para Silveira e Lodovici (2011, p. 293), 

 

[...] superar a fragmentação e os formalismos herméticos, presos a 

pensamentos mecanicistas e lineares, exige a necessidade de desconstruir a 
disciplinaridade, frequentemente redutora da produção do conhecimento e da 

prática educacional, reconhecendo, contudo, os limites da sua contribuição 

para a interpretação da complexidade do real. 

 

Na opinião de Morin (2000), 

  

[...] o processo do conhecimento é circular no que se refere ao separar e ao 

ligar, ou seja, vai da separação à ligação e da ligação à separação, assim 

como, da análise à síntese e da síntese à análise, num processo dinâmico do 
ir e vir. Portanto, o que vem acontecendo, em muitos casos, é que nosso 

ensino e nossa civilização privilegiam a separação (fragmentação) em 

detrimento da ligação (articulação, integração) e a análise em detrimento da 
síntese. E isso, porque, a separação e a acumulação sem ligar os 

conhecimentos são privilegiadas em detrimento da organização que liga os 

conhecimentos. (MORIN, 2000, p. 24). 

 

A organização do currículo liga os conhecimentos; dessa forma, acreditamos que um 

currículo elaborado considerando a ligação - integração e articulação - seja capaz de abranger 

integralmente, de forma multidimensional a formação do aluno, futuro professor. 
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Remete-nos Morin (2000, p. 102), ao conceito de integração  como sendo,  

 

[...] um modo de pensar capaz de unir e solidarizar conhecimentos 

separados. [...] um pensamento capaz de não se fechar no local e no 
particular, mas de conceber os conjuntos [...] fornecer uma cultura que 

permita distinguir, contextualizar, globalizar os problemas 

multidimensionais, globais e fundamentais e dedicar-se a eles. 

 

Em Fazenda (2011), encontramos a consideração de que a palavra “integração”, 

usada em décadas passadas, deixou seu lugar de destaque nos anos 1980, talvez pelo mau uso, 

uso indevido, ou mesmo, um certo ranço disciplinar, que a ligava ao jogo de reunir sem nada 

conduzir.  

Contudo, encontramos com muita frequência conceitos antigos revestidos de 

palavras novas, correndo o risco de seus significados próprios serem modificados. Citamos 

aqui, o caso do trabalho em equipe ser compreendido como interdisciplinaridade, ou seja, uma 

redução, diante de algo mais abrangente e complexo. Ainda, segundo Fazenda (2011, p. 76),  

  

[...] a interdisciplinaridade é entendida como uma mudança de atitude na 

forma de conceber, compreender e entender o conhecimento, uma troca em 
que todos saem ganhando, uma vez que há uma mudança de atitude por parte 

dos envolvidos.  

 

Porém, para se conseguir um trabalho interdisciplinar precisamos de pessoas 

disponíveis  a enfrentar um novo desafio. Ao retomar Fazenda (2011), encontramos algumas 

exigências para o trabalho interdisciplinar, quais sejam:  

 

[...] o trabalho sobre interdisciplinaridade tem exigido três atributos: preparo, 

espera e coragem – coragem para desencastelar-se dos muros da academia, 
retirar com cuidado o pó das velhas pesquisas, exercitar, com cautela e 

espera a provocação das mudanças e de nos re- alimentarmos com esse 

trabalho, preparando-nos para pesquisas mais ousadas. (FAZENDA, 2011, p. 
76). 

 

Ressaltamos o entendimento de Silveira e Lodovici (2011) ao identificarem a 

interdisciplinaridade com base ao pressuposto de que: 

  
[...] a ideia de nenhuma área do conhecimento esgota, em si mesma, todas as 

possibilidades de interpretação dos fenômenos da vida humana e social. Na 

realidade, o processo de compreensão e representação desses fenômenos é 
viabilizado e fortalecido no diálogo, na interrelação entre teoria e prática e, 

essencialmente pelo desenvolvimento de atitudes pertinentes a esse processo. 

(SILVEIRA; LUDOVICI, 2011, p. 295).  
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Reforçam ainda, Silveira e Lodovici (2011) tal concepção, ao considerarem que a 

interdisciplinaridade tem seu papel fundamental na formação de professores. Giroux (1997) 

apresenta a interdisciplinaridade como uma aliada à integração, a qual concentra, em sua base, 

a integração disciplinar das várias áreas da ciência, mantendo, porém, a especificidade de 

cada uma delas, na totalidade de sua produção. Destaca-se como importante nesse processo, a 

interpretação e o engajamento dos educadores em trabalhos conjuntos, interagindo as 

disciplinas entre si e com a realidade. 

Para Masetto (2010), a interdisciplinaridade posiciona as disciplinas em diálogo entre 

si, de modo a permitir uma nova visão da realidade e dos fenômenos. A interdisciplinaridade 

proporciona um novo aprendizado ao dialogar com várias ciências. 

Outro conceito que auxilia no embasamento da integração formativa é o da 

transversalidade, trazida por Gallo (2001), ao afirmar que: 

 

A educação poderia possibilitar a cada aluno um acesso diferenciado às áreas 
do saber de seu particular interesse. Isso significaria o desaparecimento da 

escola como conhecemos, pois romper-se-ia com todas as hierarquizações e 

disciplinarizações, tanto no aspecto epistemológico como no político. Mas 
possibilitaria a realização de um processo educacional muito mais 

condizente com as exigências da contemporaneidade. (GALLO, 2001, p. 8). 

 

O conceito de transversalidade apresenta-se como uma forte aliada da integração, 

pois está presente na organização curricular da formação do professor. Se realmente 

acontecesse, significaria uma revolução no processo educacional, substituiria um acesso 

arquivístico e estanque ao conhecimento por um acesso que permitiria um trânsito entre os 

saberes, reconhecendo a multiplicidade das dimensões do conhecimento. 

Nesta perspectiva, concretiza-se a formação de cidadãos autônomos, criativos e 

criadores de suas oportunidades diante de um trabalho coletivo entre universidades, 

professores e alunos, questão impossível de se viabilizar em uma cultura proveniente de uma 

sociedade hierarquizada e impositiva.  

Contudo, as possibilidades de integração formativa, que aqui antecipamos, estão 

ligadas ao PPP inovador que integra a teoria e a prática, propiciando uma reflexão crítica e 

relações entre os conteúdos estudados. O currículo integrado é considerado um dos grandes 

mecanismos para a integração formativa. Segundo Brito (2011), entre as características do 

conhecimento escolar, mais criticadas pelos pesquisadores em currículo, se elencadas ao 

longo do tempo, certamente seriam incluídas a sua compartimentalização e a fragmentação. 
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Encontramos, ainda, nos cursos de Pedagogia uma estrutura curricular organizada de 

forma isolada (por área), fragmentando relações que poderiam ser integradoras. Vários são os 

caminhos na busca do entendimento do, por que, para que e de como, integrar numa 

perspectiva interdisciplinar.  

Mesmo diante da impossibilidade de abarcar nesta pesquisa, uma reflexão ainda mais 

aprofundada a respeito da perspectiva interdisciplinar, tencionamos, a partir dos elementos 

advindos dessa concepção, evidenciar a relação entre as dimensões da integração formativa e 

a interdisciplinaridade. Sendo assim, esquematicamente, na Figura 1, identificamos as quatro 

dimensões que dão origem a uma das categorias, a integração formativa. São elas: 

integração dos saberes, integração do currículo, integração das disciplinas e integração 

do conhecimento que se articulam entre si, e que, nesta pesquisa, mais se destacaram nas 

falas dos sujeitos entrevistados. A relação teoria e prática ao se fazer presente em todas as 

dimensões, torna-se um dos grandes pontos articuladores da formação do professor. 

Assim, como diz Arroyo (2009) em um de seus escritos, “não queremos sugerir 

modelos, mas socializar significados que percebemos no movimento de inovação pedagógica, 

o qual a pesquisa faz parte”. Nossa preocupação é também perceber e entender o percurso 

coletivo para a construção da integração formativa. 
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Figura 1. Integração Formativa 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

Considerando atentamente a Figura 1, destacamos que os círculos que envolvem as 

quatro dimensões, ao serem apresentados em pontilhados, sinalizam que, as dimensões 

conversam entre si, sob o princípio da reciprocidade. 

Evidenciamos ainda, por meio da Figura 1, o movimento e a complexidade da 

formação do professor, no qual os saberes se juntam e se relacionam, formando o profissional 

por inteiro, e contribuem para a formação plena do aluno, enquanto humano e profissional. 

Sustentamos que a dinâmica aqui proposta, remete a que se estabeleça real e coerentemente o 

processo de integração formativa.  
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3.3.1 Integração dos saberes 

 

Para Tardif (2012), a definição de saberes do professor ainda encontra-se imprecisa, 

tendo em vista que muitos a utilizam indevidamente e sem constrangimento. De forma 

ousada, Tardif (2012) concebe o saber docente, como um saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais.  

O autor atribui várias denominações para identificar os diferentes saberes. E, ao se 

referir, especificamente, aos saberes profissionais, os considera como o conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituições de formação de professores, por meio da formação inicial ou 

contínua, que permitem acontecer a articulação entre a ciência e a prática docente. Porém, a 

prática docente ultrapassa a ideia de ser um objeto de saber das ciências da educação, 

  

[...] ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem 
ser chamados de pedagógicos. Os saberes pedagógicos apresentam-se como 

doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa 

no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a 
sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da 

atividade educativa. (TARDIF, 2012, p. 37). 

 
 

No entendimento de Tardif (2012), de certa forma, essas doutrinas e concepções 

favorecem um arcabouço ideológico à profissão docente, assim como fornecem algumas 

técnicas e formas de saber-fazer. Os saberes pedagógicos articulam- se com as ciências da 

educação na tentativa de justificar suas ações por meio do saber dessas ciências, a fim de 

legitimá-las cientificamente.  

Outro saber apresentado pelo autor refere-se aos saberes disciplinares, que são 

saberes sociais definidos e selecionados pela instituição de formação de professores. Os 

saberes disciplinares estão ligados à integração das disciplinas, que se unem à prática docente. 

Sendo assim, pensamos em um modelo diferente que rompa com a disciplinaridade, a qual 

emerge da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes.  

Tardif (2012) apresenta também, os saberes curriculares que os professores deverão 

se apropriar ao longo de suas carreiras, os quais correspondem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos. A instituição escolar, no caso desta pesquisa, a universidade, escolhe e 

define os saberes sociais como modelo da cultura erudita. Para Tardif (2012), os saberes 

sociais mostram-se como cultura erudita pela importância atribuída a esses saberes que se 

apresentam como uma produção acadêmica e de formação para a cultura erudita.  
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Os saberes curriculares apresentam-se na estrutura dos programas institucionais, 

portanto, os professores devem aprender a aplicá-los. De certa forma, a aplicação desses 

saberes está relacionada aos saberes experienciais. No exercício de suas funções e na prática 

de sua profissão, os professores desenvolvem saberes específicos baseados nas atividades do 

dia a dia e no conhecimento do meio em que vivem. A acumulação dessas experiências 

resulta em um conjunto de habilidades, ou seja, o saber-fazer e o saber-ser a permitir uma 

retomada crítica dos saberes adquiridos, antes ou fora da prática profissional. 

Segundo Tardif (2012), os saberes são elementos constitutivos da prática docente, e 

pensando na sua integração, o presente estudo os referencia ao saber plural. Em assim sendo, 

a integração dos saberes caracteriza-se pela articulação de diversos saberes provenientes das 

instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana, 

permitindo a que o saber docente seja configurado como, essencialmente heterogêneo. Essa 

heterogeneidade perpassa o corpo docente e vai além dos saberes dos grupos produtores e 

portadores de saberes, assim como, das instituições de formação. 

 

 

3.3.2 Integração do currículo 

 

Depois de optar pela concepção inovadora de currículo sinalizando a importância de 

superação de sua concepção tradicional, apresentamos a visão de integração curricular que 

centra o currículo na própria vida, e não no domínio de informações fragmentadas, resultantes 

das compartimentalizações das disciplinas. Propomos aqui movimentos que buscam integrar 

saberes e percursos com vistas a compor espaços coerentes de formação humana, no limite em 

que sejam possíveis as construções de sentidos e significados para a experiência humana e, 

dessa forma contribuir para a integração formativa de professores. Para Beane (2003), 

 

As ideias que as pessoas têm sobre si próprios e sobre o seu mundo- as suas 
percepções, crenças, valores, etc. - constroem-se com base nas suas 

experiências. O que aprendemos através da reflexão sobre as nossas 

experiências torna-se um recurso para lidar com problemas, questões e 

outras situações, tanto pessoais quanto sociais, á medida que estas surgem no 
futuro. Estas experiências e os esquemas de significação que construímos a 

partir delas, não se posicionam simplesmente nas nossas mentes como 

categorias estáticas e endurecidas. Pelo contrário, constituem significados 
fluidos e dinâmicos que podem ser organizados de uma determinada maneira 

para lidar com um assunto, de outra maneira para lidar com um segundo 

assunto, e assim sucessivamente. (BEANE, 2003, p. 94). 
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Assim, a integração curricular, segundo Alonso (2000), tem por natureza, a abertura 

e a flexibilidade para as tomadas de decisão, investigação, resoluções de problema, reflexão e 

abertura ao meio (um currículo sem grades, aberto para as adequações necessárias daquela 

realidade), visando adequar as diferentes necessidades dos alunos, no contexto de formação 

de professores. 

Partimos, então, do pressuposto que a fragmentação do currículo, aspecto presente 

nas reflexões dos educadores e dificultador ao desenvolvimento do trabalho educativo, possa 

se superar efetivamente mediante a integração curricular, para o que reforçamos a visão de 

que esta se configura em possibilidade de análise e de construção de um currículo 

significativo, base de formação do perfil do profissional docente contemporâneo.   

Ferreira (2008) busca em alguns autores a ideia de currículo integrado afirmando 

que,  

 

[...] constituir-se-ia tendo por base a interconexão conceitual e estrutural com 
vistas ao alcance de metas interdisciplinares, o que, por sua vez, diluiria os 

territórios disciplinares. O currículo integrado demanda um elevado nível de 

compromisso entre os professores, com vistas a atender a inter-relação do 
conhecimento, especialmente ressaltando a emergência de determinadas 

idéias e a relação com diferentes disciplinas. (FERREIRA, 2008, p. 97). 

 

Percebemos então, que as dimensões da integração formativa ao dialogarem entre si 

e, por transitarem em tempos e espaços peculiares, fundem-se.  

 

3.3.3 Integração das disciplinas  

 

A reflexão sobre a integração das disciplinas remete-nos a dois conceitos, o da 

interdisciplinaridade e o da transdisciplinaridade, conforme apresentados anteriormente. As 

ações destas são resultantes da capacidade que nós temos de ultrapassar as fronteiras das 

disciplinas pelo investimento articulado e a contribuição das diferentes disciplinas em jogo, 

num processo de investigação que inclui articulação de teorias e conceitos, métodos e 

técnicas, e, não menos importante, do diálogo entre as pessoas. Beane (2003) apresenta uma 

organização de currículo voltada as questões pessoais e sociais, e diz: 

  

Enquanto que a maior parte das pessoas parece entender uma educação geral 
como uma coleção das disciplinas exigidas, muitos educadores e activistas 

comprometidos com a reforma social têm apelado para outro tipo de projeto. 

De entre estes, o de maior proeminência, tem sido o currículo organizado em 
torno de questões pessoais e sociais, planificado de modo colaborativo e 
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posto em acção por professores e estudantes conjuntamente, e, ainda, 

comprometido com a integração do conhecimento. (BEANE, 2003, p. 96).  

 

As disciplinas, nessa perspectiva, não se resumem em compartimentos estanques de 

conteúdos, como no currículo composto pelo saber parcializado em disciplinas, mas sim de 

forma interdisciplinar, integrando os conteúdos pertencentes a disciplinas diversas. (GALLO, 

2011).  

A disciplinaridade entendida como uma maneira de organizar as ciências num 

conjunto sistemático e homogêneo do conhecimento, necessário para a formação do professor, 

segundo Severino (2006, p. 43) deveria ocorrer de forma transdisciplinar, ou seja, “como uma 

síntese articuladora dos elementos cognitivos e valorativos de uma realidade extremamente 

complexa, dada numa experiência igualmente marcada pela complexidade”.  

Contudo, de acordo com Tardif (2012), o fato é que: 

 

Os cursos de formação para o magistério são globalmente idealizados 
segundo um modelo aplicacionista do conhecimento: os alunos passam um 

certo número de anos a assistir a aulas baseadas em disciplinas e constituídas 

de conhecimentos proposicionais. Em seguida, durante essas aulas, eles vão 
estagiar para ‘aplicarem’ esses conhecimentos. Enfim quando a formação 

termina, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na 

prática e constatando, na maioria das vezes, que esses conhecimentos 

proposicionais não se aplicam bem na ação cotidiana. (TARDIF, 2012, p. 
270). 

 

O modelo aplicacionista citado pelo autor é idealizado diante de uma lógica 

disciplinar que não leva em conta a realidade do trabalho dos professores, tampouco a 

representação dos saberes dos profissionais a respeito de sua prática. 

Tal fato é evidenciado no PPP do curso de Pedagogia da UFAL, ao inovar com os 

Projetos Integradores, como espaço e oportunidade de explorar outras abordagens. 

 

3.3.4 Integração do conhecimento 

 

Para Beane (2003, p. 96), a integração do conhecimento é resultado da ideia do uso 

democrático do conhecimento como um instrumento para a resolução inteligente de problemas. 

Na tentativa de romper com a fragmentação do conhecimento, presente nos projetos 

pedagógicos dos cursos de formação inicial dos professores, pensamos em uma integração do 

conhecimento relacionada com a integração dos saberes, a integração das disciplinas e a 

integração do currículo. Como forma de superar a deficiência e os equívocos decorrentes da 

fragmentação do conhecimento, refletimos, mais uma vez, na interdisciplinaridade como uma 
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aliada à integração do conhecimento.  

Na concepção de Freire (apud ANDREOLA, 2010),  

 

[...]a interdisciplinaridade não constitui algo como uma construção solitária 

em que o sujeito constrói um mundo particular de sentidos e percepções 

fragmentados dos demais, ela  é estabelecida como requisito para uma visão 
da realidade nas perspectivas da unidade e da totalidade do real.  
(ANDREOLA, 2010, p. 229). 

 

Contudo, acreditamos que seja necessário entender a concepção de 

interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade, para então, proporcionar um ambiente 

acolhedor a uma prática que permita a construção do conhecimento por meio do diálogo 

frequente entre teoria e prática. 

Nessa direção, encontramos em Silveira e Lodovici (2011) uma concepção que 

salienta a importância da integração, por meio da interdisciplinaridade. Afirmam que: 

 

O recurso à interdisciplinaridade se impõe, portanto, pela necessidade de um 

método de análise do mundo, considerando as finalidades sociais desse 
conhecimento. As disciplinas, isoladamente, não podem responder de forma 

adequada a problemáticas extremamente complexas. Há necessidade de 

buscar sínteses conceituais que possibilitem o enfrentamento da investigação 
nas fronteiras das disciplinas. (SILVEIRA; LODOVICI, 2011, p. 296). 

 

Mais uma vez, salientamos que o PPP da UFAL, por meio dos Projetos Integradores, 

em nosso entendimento, caminha em direção ao diálogo de forma a integrar a formação dos 

professores, reservando um espaço no currículo, para a reflexão do conhecimento e das suas 

ações.  
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Canyon do São Francisco- Xingó- AL  

 
A escola, enquanto organização, é um sistemas de 

relações e transações, lugar de encontros, de trocas; 

revela-se lócus privilegiado para mudanças, posto que 
lhe é inerente o abrigo e o estudo, também, de 

contradições, complexidades, paradoxos e ambiguidades. 

R. L. G. L.BRITO 
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Capítulo 4 

PROJETOS INTEGRADORES E CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

Apresentamos neste capítulo, o cenário da pesquisa e a história da criação e 

formação do Curso de Pedagogia da UFAL assemelhando-se à história da formação de 

professores em Alagoas, tendo em vista o público-alvo desenhado. Apesar de ter suas raízes 

na legislação da educação brasileira, a formação de professores no estado tem uma 

característica própria, por ter se configurado uma sociedade exacerbadamente controladora no 

passado, carrega ainda, resquícios da colonização. 

Contudo, ao construir o Projeto Político Pedagógico Global (PPPG) para o período 

de 2006 a 2011, o Centro de Educação (CEDU), da UFAL reafirmou as metas de suas ações, 

nos princípios de democratização, autonomia, integração e compromisso social. As 

inovações, assim sendo, aparecem vinculadas às questões ideológicas, sociais e econômicas 

das ações do PPPG. Essas dependem da conjuntura, na qual emergem, quem são seus 

promotores, bem como da incidência e da extensão que adquirem. Tiveram maior relevância 

as ações que deram uma resposta positiva às necessidades da escola e, de forma pontual, 

favoreceram algumas melhorias na qualidade do ensino e nos diferentes sistemas educativos, 

resultado de uma formação inovadora, em conformidade com o PPPG e os depoimentos dos 

entrevistados.  

As características concebidas de formação inovadora, como democratização, 

autonomia, integração, compromisso social, entre outras, estão presentes no PPPG. Ao definir 

sua posição, assumida em plenária pelos professores do colegiado, tais características entram 

em sintonia com as metas do CEDU de uma forma geral.  

Em meio às análises do PPPG, nos aprofundamos nas questões específicas dos 

Projetos Integradores e, na investigação dos elementos inovadores que contribuíram e, ainda 

contribuem para a integração formativa do professor. 

 

 

4.1 Cenário da pesquisa 

 

Para efeito informativo, situamos, em breve relato, as principais características de 

Alagoas, Maceió e da UFAL. 
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4.1.1 Estado de Alagoas 

 

Segundo Cerqueira e Francisco (s.d.), o Estado de Alagoas possui 27.779.343 

quilômetros quadrados e situa-se na Região Nordeste. Conforme dados divulgados, em 2010, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total é de 3.120.494 

habitantes, sendo a densidade demográfica de 112,3 habitantes por quilômetro quadrado. O 

referido estado apresenta uma economia em desenvolvimento, uma das menores do Brasil, um 

dos fatores a requerer atenção.  

Em 2008, o Produto Interno Bruto (PIB) alagoano atingiu a marca de 17,8 bilhões de 

reais, contribuindo com apenas 0,7% para o PIB brasileiro; no âmbito regional, sua 

participação foi de 5,1%. Segundo dados do IBGE, a composição do PIB de Alagoas é a 

seguinte: agropecuária – 6,8%; indústria – 24,5%; serviços – 68,7%. 

A agropecuária, desenvolvida em uma região que se estende do litoral à Zona da 

Mata, é um componente essencial para a economia estadual. Alagoas é o quinto maior 

produtor nacional de cana-de-açúcar, e outros importantes cultivos como: arroz, feijão, 

mandioca, milho, banana, abacaxi, coco-da-baía, laranja, algodão e fumo. O estado também 

possui rebanhos bovinos, equinos, caprinos e ovinos. 

O setor industrial, que responde por 24,5% da economia, atua nos seguintes 

segmentos: alimentício, açúcar, álcool, têxtil, químico, cloroquímico, cimento, mineração, 

produção de petróleo e gás natural. (Alagoas possui importantes reservas de petróleo e gás 

natural). 

O turismo é o principal componente do setor de serviços, além de ser a atividade que 

mais cresce no estado. Alagoas possui 40 municípios com potencial turístico nos quais os 

visitantes podem desfrutar de belas praias, rios e de cidades históricas.  

Em relação aos índices da educação, a Tabela 2 apresenta o atendimento por faixa 

etária. Os índices mostram que ainda há muito a fazer pela educação nesse Estado. 

 

 
Tabela 2. Percentual de atendimento por faixa etária, no Estado de Alagoas, 2010 

Faixa Etária 
4 e 5 

anos 
4 a 6 

anos 
4 a 17 

anos 

6 a 14 

anos 

7 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 

Percentual de 

Atendimento 
78,2 % 82,9 % 89,9 % 95,2 % 95,5 % 80,8 % 

Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 
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Na sequência, apresentamos a Figura 2 que assinala no mapa os pontos nos quais as 

Coordenadorias Regionais de Educação e os municípios abrangentes se localizam. 

 

Figura 2. Coordenadorias Regionais de Educação e municípios abrangentes de Alagoas 

Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 

 
 

Observa-se que Alagoas, apesar de ser um Estado de pequena dimensão geográfica, 

sua representatividade de coordenadorias seria satisfatória, se se compusesse numérica e 

proporcionalmente, duas vezes mais o que aponta a realidade atual. 

Apresentamos a seguir, as Tabelas 3 e 4, com o número de professores com 

formação no ensino superior - a primeira, no Brasil e, a segunda, no Estado de Alagoas. 

 

 

Tabela 3. Distribuição percentual de docentes com curso superior,segundo área de atuação, 
no Brasil, 2010 

 ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Creche Pré-Escola 

Ensino 

Fundamental 

(anos iniciais) 

Ensino 

Fundamental 

(anos finais) 

Ensino Médio 

Percentual de 

docentes 
48,5 % 51,8 % 62,4 % 79,2 % 91,0 % 

Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 

 

Tabela 4. Distribuição percentual de docentes com curso superior, segundo área de atuação, 

em Alagoas, 2010 

 ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Creche Pré-Escola 

Ensino 

Fundamental 

(anos iniciais) 

Ensino 

Fundamental 

(anos finais) 

Ensino Médio 

Percentual de 

docentes 
23,8 % 26,3 % 36,7 % 59,5 % 79,3 % 

Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 
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O déficit de formação de professores com o ensino superior no Estado é maior entre 

os professores de creche, pré-escola e ensino fundamental. Nem sempre, o Estado está 

disposto a enfrentar esse desafio para reversão dos baixos índices de escolaridade, uma vez 

que além de não possuir uma política abrangente, alterna suas decisões com as mudanças de 

governo, e, por consequência, dos interesses. 

 

 

4.1.2 Cidade de Maceió: berço da UFAL  

 

Maceió é a capital do estado de Alagoas. Localizada no Nordeste do Brasil, tem uma 

população de 932.748 habitantes, conforme dados de 2010 e um território de, 

aproximadamente, 511 quilômetros quadrados. Integra com outros dez municípios, a Região 

Metropolitana de Maceió, somando um total de cerca de 1,1 milhão de habitantes. (IBGE, 

2010). Maceió é a cidade sede da Universidade Federal de Alagoas.  

O nome Maceió veio do tupi Maçayó ou Maçaió-k, que significa "O que tapa o 

alagadiço". Por centenas de anos formaram-se terrenos alagados devido ao acúmulo de 

sedimentos oriundos dos rios Mundaú e Paraíba do Meio. O mar também contribuiu com 

sedimentos, fechando a foz dos respectivos rios, formando, assim, o que hoje conhecemos por 

Lagoas Mundaú e Manguaba, um dos maiores complexos estuarinos do Brasil. Foi sobre os 

alagadiços e restingas que a cidade de Maceió cresceu. Dois bairros da capital abrigam pouco 

menos da metade da população. 

Maceió limita-se ao norte com os municípios de Paripueira, Barra de Santo Antônio, 

São Luís do Quitunde, Flexeiras e Messias, ao sul com o município de Marechal Deodoro e o 

Oceano Atlântico, a oeste faz fronteira com as cidades de Rio Largo, Satuba, Santa Luzia do 

Norte e Coqueiro Seco, a leste com o Oceano Atlântico. 

No tocante à educação, apresenta-se, na Tabela 5, o atendimento de alunos do 

município da creche ao Ensino Médio. 
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Tabela 5. Distribuição de atendimentos de alunos, por modalidade, em Maceió, 2010 

 Nível de  

Ensino 
Creche Pré-Escola 

Ensino 

Fundamental 

(anos iniciais) 

Ensino  

Fundamental 

(anos finais) 

Ensino Médio 

Número de 

alunos 

atendidos 

4.123 15.732 73.698 73.815 38.476 

Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 

 

 

Na Tabela 6, os dados apresentados confirmam a necessidade de uma atenção 

especial à formação de professores do Estado de Alagoas, assim como na cidade de Maceió.   

 

 

Tabela 6. Distribuição percentual de docentes com curso superior,segundo área de atuação, 

em Maceió, 2010 

 ÁREA DE ATUAÇÃO 

 Educação Infantil Ensino Fundamental 

Percentual de 

docentes 
61% 76% 

Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 

 

 

Diante do exposto, percebemos que a UFAL tem grande responsabilidade social em 

reverter tais quadros apresentados acima. 

 

 

4.1.3 Universidade Federal de Alagoas: cenário da pesquisa 

 

A UFAL, fundada em 1961, é uma instituição federal de Ensino Superior instalada 

no campus A. C. Simões, em Maceió, e em mais dois campi no interior do estado: campus 

Arapiraca e suas unidades em Viçosa, Penedo e Palmeira dos Índios e campus do Sertão, com 

sede em Delmiro Gouveia, e uma unidade em Santana do Ipanema. 

São aproximadamente 26 mil alunos matriculados nos 80 cursos de graduação, 

distribuídos em 23 unidades Acadêmicas, sendo 53 cursos na capital e 19 e 8 cursos, 

respectivamente, nos campi de Arapiraca e do Sertão. Na modalidade de pós-graduação, são 

39 programas Stricto Sensu oferecidos, sendo 30 mestrados e nove doutorados, que contam 
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com 2.312 alunos, e 13 especializações. Além disso, na educação a distância, possui 4 mil 

graduandos. 

São 1.698 servidores técnico-administrativos e 1.394 docentes, dos quais 690 são 

doutores. Do total de técnicos, 797 são lotados no Hospital Universitário Professor Alberto 

Antunes, que é um órgão de apoio acadêmico que mantém relação funcional com as unidades 

acadêmicas, principalmente as da área de saúde voltadas ao ensino, à pesquisa e à assistência. 

Atualmente, a Universidade conta com 258 grupos de pesquisa, 1.125 linhas de pesquisa e 

3.646 pesquisadores, entre professores, técnicos e alunos.  

A instituição oferece aos alunos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq), o 

Programa de Educação Tutorial (PET), monitoria, estágio e bolsas de estudo/trabalho. 

Também disponibiliza bolsas adquiridas nos editais da Secretaria da Educação Superior 

(SESU/MEC) para programas como, o Afroatitude e o de cotas, entre outros. Mantém cerca 

de 600 convênios com empresas e instituições públicas e privadas. 

A presença da UFAL no território alagoano, por meio de suas atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e assistência é marcada pelo importante papel relacionado ao 

desenvolvimento de Alagoas, sobretudo, por se tratar de um dos estados que apresenta 

elevadíssimos indicadores de desigualdades do Brasil. Significa dizer, que a sua atuação  está 

configurada por inúmeras limitações e precariedades; daí a sua missão social de relevância 

para a região como um todo.  

A estrutura administrativa e acadêmica da UFAL é definida por dois conselhos 

superiores: o Conselho Universitário (CONSUNI) e o Conselho de Curadores (CURA). 

A MISSÃO da universidade é produzir, multiplicar e recriar o saber coletivo em 

todas as áreas do conhecimento de forma comprometida com a ética, a justiça social, o 

desenvolvimento humano e o bem comum. 

O seu OBJETIVO maior é tornar-se referência nacional nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, firmando-se como suporte de excelência para as demandas da sociedade. 

Acreditamos que num futuro próximo a UFAL se consolide como uma referência 

nacional e, possa desenvolver ações em parceria com o poder público, mais especificamente, 

com os governos do Estado e município, de tal sorte que, mediante suas pesquisas, contribua 

na melhoria da qualidade de vida da população.  A educação de um povo é responsabilidade 

social, problema da sociedade como um todo e não apenas de cada indivíduo ou de cada 

família, em particular. Quando tal conceito se concretizar nas ações das pessoas, os desafios 

tenderão a ser enfrentados com maior disponibilidade dos envolvidos. 
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4.2 Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas 

 

O Curso de Pedagogia da UFAL, durante o período de realização desta pesquisa (2º 

semestre de 2011 ao 2º semestre de 2012), encontrava-se em processo de reestruturação e 

avaliação do PPPG. Portanto, o resultado do referido processo tornou-se parte a compor o 

conjunto de documentos considerados na presente pesquisa.   

Ao analisar o PPPG do curso referente ao período de 2006 a 2011, deparamos com 

significativos e inusitados dados que dizem respeito à história da criação do Curso de 

Pedagogia da UFAL, e suas diferentes concepções de currículo para a formação de 

professores. Dessa forma, retratar o Curso de Pedagogia da UFAL e, não considerar o seu 

passado, representa em impeditivo para o entendimento da sua dinâmica atual, bem como da 

cultura desenvolvida ao longo deste período.  

Notamos que a UFAL buscou identificar-se com os princípios democráticos. O 

currículo, não raro, colocou-se na contramão do que se era direcionado pelo Estado, tal como 

revela a análise documental realizada nos projetos pedagógicos antigos. 

A característica do Curso de Pedagogia da UFAL, segundo nosso entendimento e 

observações realizadas, é a ousadia. Trata-se de um curso arrojado, construído com base nos 

princípios de democracia, no qual se faz presente a participação da comunidade acadêmica 

como um todo, quando na elaboração de documentos, na colaboração mediante 

posicionamentos e proposições, junto aos gestores da Universidade, em situações de tomada 

de decisões, assim como, no estabelecimento de critérios, com o fim de assegurar igualdade 

de direitos e deveres de todos os sujeitos que integram o CEDU.  

A formação de professores em Alagoas, tardiamente, teve início, comparativamente 

aos outros cursos do Brasil, mas, tão logo desenvolveu tais ações, a UFAL, além de formar 

professores, tornou-se um espaço para discussões políticas e sociais.  

Em 1955, o padre e educador Teófanes Augusto de Araújo Barros foi quem teve a 

iniciativa de criar o Curso de Pedagogia para o Estado, o qual mais tarde, em 1961, foi 

incorporado à UFAL.  

O curso nasceu como parte integrante da Faculdade de Filosofia, numa tentativa de 

suprir as necessidades momentâneas do Estado de Alagoas, entre elas, a de licenciar os 

bacharéis formados nas diversas áreas das Ciências Humanas, Sociais, Naturais, Letras, Artes, 

Matemática, Física e Química. Contudo, da mesma forma que ocorreu com o curso de 

Pedagogia no Brasil, apresentou também contradições e antagonismos, no que se refere à 

concepção e estruturação do bacharelado e licenciatura. 
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Na época, era seguido o esquema 3+1, como visto anteriormente, o Curso de 

Pedagogia oferecia o título de bacharel, a quem cursasse três anos de estudos em conteúdos 

específicos da área, fundamentos e teorias educacionais. Para ter o título de licenciado, e 

assim atuar como professor, o aluno deveria continuar os estudos por mais um ano, cursando 

a disciplina Didática e Prática de Ensino. Os dois títulos eram tratados separadamente, 

evidenciando a citada fragmentação na formação do professor. 

Os cursos de Pedagogia passaram a ter como pressuposto, a formação de técnicos em 

educação para assessorar os sistemas educacionais que estavam em processo de mudanças e, 

exigiam profissionais capazes de contribuir para a modernização da educação. Conforme 

Gatti (2010), tal visão prendeu-se a uma concepção teórica sob bases tradicionais, segundo a 

qual, o currículo implicado estava em conceber uma escola que funcionasse, semelhantemente 

a uma empresa comercial ou industrial. A ênfase de ambos (teoria e currículo) estava voltada 

para atingir: alta eficiência, produtividade, organização e desenvolvimento. O documento que 

retratava tais questões tem cunho essencialmente técnico, e, evidenciava que a educação tinha 

de ser vista como um processo de moldagem, no qual o aluno, futuro pedagogo, representava 

a ‘formatação’ do referido projeto educacional. 

Em atendimento a essa concepção de currículo, no fim da década de 1960, foram 

criadas, nos cursos de Pedagogia, as habilitações em Supervisão Escolar, Orientação 

Educacional, Administração Escolar e Inspeção Escolar. Depois de formado, o pedagogo, 

passava a exercer funções que reproduziam o que se preconizava nos cursos e habilitações em 

questão.  

Ainda na década de 1960, paralelamente à teoria tradicional de currículo, surgem as 

teorias críticas, que questionam o status quo, e o atribuiu como o responsável pelas injustiças 

sociais. Os defensores das teorias críticas, ao considerarem seu arcabouço, procuravam 

construir uma análise que permitia aos estudiosos conhecer não como se fazia o currículo, 

mas compreender o que o currículo fazia com os alunos e a população alagoana. 

 

 

4.3 Trajetória do Centro de Educação 

 

Em meio a muitas discussões sobre a formação de professores e a respeito de qual 

rumo tomariam os cursos de Pedagogia, a participação dos professores da UFAL em fóruns e 

comitês e a integração destes ao movimento nacional dos educadores, na luta pela 

redemocratização do Brasil, na década de 1980, foram fundamentais para as reflexões que 
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vieram a dar origem ao CEDU. Com o intuito de aprofundar tais discussões, o CEDU foi 

concretizado com o objetivo de ser uma unidade acadêmica autônoma, no que concerne às 

concepções de formação dos profissionais em educação e, conforme estipulado no PPPG, 

 

 [...], permanecerá no atual desenho institucional da UFAL, por força de 

decisão de seus conselhos superiores, já que reunimos os requisitos 

demandados pelo novo Estatuto para sermos unidade acadêmica autônoma, e 
que hoje engloba o que restou dos três departamentos da área mais o antigo 

departamento de Educação física, surgiu, em fins da década de 1980, em 

meio a um processo de debates e amadurecimento sobre as concepções 
acerca da formação dos/as profissionais em educação, tendo sido instituído 

formalmente em 1987. (UFAL, PPPG, 2006, p. 17) 

 

As reformas universitárias passaram a ser uma constante na vida das Instituições de 

Ensino Superior em decorrência das reformas da educação do país. Pode-se afirmar que, as 

incorporações ao estatuto do CEDU para ser uma unidade autônoma foram resultados de 

debates e resoluções do CNE/CP, tidas nos processos de planejamento do curso de Pedagogia, 

responsável direto pela formação de professores.  

Em 1987, oficializou-se a reforma do Curso de Pedagogia da UFAL, o qual assumiu 

um desenho curricular básico, de modo que, a formação de professores tornou-se prioridade, 

porém ainda restrita à formação para a Escola Normal e com disciplinas optativas para a 

Educação Pré-escolar, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Pela primeira vez, 

a Educação Infantil ocupou um espaço no Curso de Pedagogia, ainda que timidamente por se 

tratar de uma disciplina optativa. 

Com isso, o que se pretendia era desmontar uma estrutura curricular criada pelo 

regime militar ditatorial, e assim, criar forças para uma escola democrática no estado de 

Alagoas. As discussões a respeito do assunto se intensificaram nos anos de 1992 e 1993, haja 

vista a necessidade de repensar a formação. No cerne dessa questão, a docência surgiu como 

base da formação do pedagogo e, mais tarde ampliada para a formação de professores, para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Em 1993, o curso da UFAL foi reformulado e o sistema acadêmico de créditos 

passou a ser seriado. Ampliou-se o número de vagas para o curso, incluindo a criação do 

curso noturno de Pedagogia. O princípio norteador do curso foi a RELAÇÃO TEORIA e 

PRÁTICA, na tentativa de eliminar a visão dicotômica do fazer pedagógico, 

institucionalizado no cotidiano da prática educativa. 
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A estrutura curricular criada em 1993, foi concebida com um elenco de disciplinas 

que contemplava a coordenação pedagógica, a gestão escolar e a docência nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. As disciplinas da Educação Infantil eram eletivas nesse currículo. 

Mesmo diante de uma concepção que buscava atender às necessidades da população 

- contingente de alunos e professores da UFAL, os fundamentos teóricos nem sempre 

dialogavam com a prática. A ênfase era dada ao aprender a aprender para poder ensinar. 

O Quadro 7 mostra-nos uma tentativa de mudança, porém a dicotomia teoria e 

prática permanece ao verificar que a prática de ensino referente ao estágio supervisionado é 

oferecida apenas no quarto e último ano do curso. 

 

 

Quadro 7. Matriz curricular do Projeto Político-Pedagógico da UFAL, 1993 

1º ANO 

DISCIPLINA CHS CHA 

Estatística Aplicada à Educação 2 60 

Introdução à Pesquisa Educacional 2 60 

Língua Portuguesa 2 60 

Fundamentos Sócio-Antropológicos da Educação 6 180 

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação I 6 180 

Fundamentos Psicopedagógicos I 4 120 

Fundamentos Político-Econômicos da Educação  2 60 

TOTAL 24 720 

2º ANO 

DISCIPLINA CHS CHA 

Estrutura do Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus 4 120 

Currículos e Programas 4 120 

Avaliação 2 60 

Didática 4 120 

Fundamentos Psicopedagógicos II 4 120 

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação II 4 120 

Disciplinas Eletivas 2 60 

TOTAL 24 720 

3º ANO 

DISCIPLINA CHS CHA 

Pesquisa Educacional 2 60 

Educação e Trabalho 4 120 

Educação Física 2 60 

Metodologia da Língua Portuguesa 4 120 

Metodologia da Matemática 4 120 

Metodologia dos Estudos Sociais 4 120 

Metodologia das Ciências 4 120 

Disciplinas Eletivas 2 60 

TOTAL 24 720 
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4º ANO 

DISCIPLINA CHS CHA 

Gestão Educacional 4 120 

Coordenação Pedagógica 6 180 

Estágio em Supervisão de Coordenação Pedagógica 5 150 

Trabalho de Conclusão de Curso 4 120 

Prática de Ensino de 2º Grau - Disciplina Pedagógica 4 120 

Metodologia dos Estudos Sociais 4 120 

TOTAL 24 810 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

DISCIPLINA CHS CHA 

Introdução ao Desenvolvimento de Recursos Humanos 2 60 

Alfabetização 2 60 

Educação de Adultos 2 60 

Educação Especial 2 60 

Educação Pré-escolar 2 60 

Informática 2 60 

TOTAL 24 810 

Nota: CHS – Carga Horária Semanal; CHA – Carga Horária Anual. 

Fonte: UFAL. PPPG, 1993. 

 

 
 

A fragmentação aconteceu ao se apresentar primeiro, os conteúdos necessários para a 

prática docente, deixando de lado o caráter prático desde o início do curso. Prevaleceu a visão 

voltada para o funcionamento dos sistemas educacionais e aos fundamentos da educação. A 

disciplinaridade, presente no momento em que a organização da matriz curricular, 

permaneceu a mesma, com maior prioridade a uma disciplina, em detrimento de outra. Com a 

criação de barreiras, entre as disciplinas, ficou evidente, o não diálogo entre elas.  

No Quadro 8 visualiza-se a carga horária dispensada à parte teórica e à parte prática, 

assim como, é possível observar que as disciplinas teóricas concentram-se nos três primeiros 

anos e, as práticas no último ano. 
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Quadro 8. Síntese do currículo mínimo e pleno (1993/1998) 

I PARTE COMUM 

DETERMINAÇÃO DAS MATÉRIAS/DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Currículo Mínimo Currículo Pleno Prática Teórica Total 
a)  Sociologia Geral 

b) Sociologia da Informação 

a-b) Fundamentos Sócio-Antropológicos da Educação - 180 180 

c) Psicologia da Educação 
c) c) Fundamentos Psicopedagógicos I - 120 120 

c) c) Fundamentos Psicopedagógicos II - 120 120 

d) História da Educação 

e)  Filosofia da Educação 

d-e)  Fundamentos Históricos Filosóficos da Educação I - 180 180 

d-e)  Fundamentos Históricos Filosóficos da Educação II - 120 120 

f) Didática f) f) Didática 60 60 120 

II PARTE DIVERSIFICADA 

DETERMINAÇÃO DAS MATÉRIAS/DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Currículo Mínimo Currículo Pleno Prática Teórica Total 
a)  Estrutura e Funcionamento do 

Ensino de 1º grau 

b) Estrutura e Funcionamento do 

Ensino de 2º grau 

a-b)  Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º 

Graus 

- 120 120 

c)  Metodologia do Ensino de 1º Grau 

c) c) Metodologia da Língua Portuguesa 60 60 120 

Metodologia da Matemática 60 60 120 

Metodologia dos Estudos Sociais 60 60 120 

Metodologia das Ciências 60 60 120 

d) Prática de Ensino 

d) Prática de Ensino do 2º Grau – Disciplinas Pedagógicas 120 - 120 

d) Prática de Ensino do 1º Grau – Séries Iniciais 120 - 120 

e)  Princípios e Métodos de 

Administração Escolar 

e) Gestão Educacional 60 60 120 

Estágio Supervisionado da Coordenação Pedagógica 150 - 150 

f)  Estatística aplicada à Educação f) Estatística aplicada à Educação - 60 60 

g) Princípios e Métodos de Orientação 

Educacional 

g) Coordenação Pedagógica 90 90 180 

Estágio Supervisionado da Coordenação Pedagógica *  * 

h) Orientação Vocacional h) Educação e Trabalho - 120 120 

i)  Métodos Educacionais i) Avaliação - 60 60 

j)  Princípios e Métodos de 

Supervisão Escolar 

j) Coordenação Pedagógica ** ** ** 

Estágio Supervisionado da Coordenação Pedagógica * - * 

k) Currículos e Programas 

 

 

 

 

 

k) Currículos e Programas 

k) Currículos e Programas - - - 

Língua Portuguesa (Disciplina obrigatória) - 60 60 

Fundamentos Político-Econômicos da Educação 

(Disciplina obrigatória) 

- 60 60 

Introdução à Pesquisa Educacional (Disciplina 

obrigatória) 

- 60 60 

Pesquisa Educacional (Disciplina obrigatória) - 60 60 

Trabalho de Conclusão de Curso (Disciplina 

obrigatória) 

- - 120 

Introdução do Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(*) 

- 60 60 

Alfabetização (*) - 60 60 

Educação de Adultos (*) - 60 60 

Educação Especial (*)  60 60 

Educação Pré-Escolar (*) - 60 60 

Informática Educativa (*) - 60 60 

 (*) Obrigatório cursar duas disciplinas    

Fonte: UFAL. PPPG, 1993. 
 

 

 

Na matriz curricular de 1993, os estágios aconteceram tanto na docência, como na 

gestão e coordenação pedagógica e, mesmo assim, persistiu a dicotomia teoria e prática. 
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Na concepção de Cunha (1998), 

 

[...] as disciplinas do currículo ocupam um espaço próprio de domínio do 

conhecimento que luta por quantidade de aulas para poder ter “toda a 
matéria dada”. [...] Há uma certa propriedade de saberes que não admite 

invasões disciplinares. [...] As fronteiras bem definidas entre as disciplinas 

fazem parte das relações de poder presentes na sociedade, já que o domínio 
do conhecimento outorga condições de geração de mais valia. (CUNHA, 

1998, p. 12). 

 

Mesmo diante de tantos desafios a serem conquistados na reformulação do currículo, 

o Projeto do Curso de Pedagogia da UFAL de 1993 foi considerado um avanço, de acordo 

com os depoimentos de professores, participantes dos movimentos em prol de uma formação 

adequada para os profissionais da educação. O fato de a docência ter sido a base da formação 

do pedagogo, o projeto do curso de Pedagogia da UFAL optou por descartar as muitas outras 

habilitações específicas e, ao mesmo tempo, por criar a formação em Coordenação 

Pedagógica. Em se tratando ainda da formação, o que antes era fragmentada, com muitas 

habilitações específicas, uniu-se pela primeira vez, em torno a uma concepção de que, as 

ações da docência, gestão e coordenação pedagógica, no cotidiano de uma escola, deveriam 

ser consideradas de maneira integrada.  

Em 2001, foi criado o Programa de Pós-Graduação vinculado ao CEDU, inicialmente 

apenas com o curso de mestrado, colaborando no fortalecimento das pesquisas em educação 

voltadas ao tema “qualidade e democracia”, e, contribuindo para a reformulação do Curso de 

Pedagogia que buscava, e ainda busca, o ideal da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.  

Como fruto dessa conduta surgiu o documento geral de orientação da 
reformulação dos Cursos de Licenciaturas, produzido coletivamente em seu 

fórum e, no âmbito interno, mais uma reformulação do curso de Pedagogia, 

implantada em 1994, e, em 2001, a criação do Curso de Mestrado em 
Educação Brasileira, no seio do PPGE – Programa de Pós-Graduação em 

Educação, que demandou quase uma década de árdua construção das 

condições propícias para a sua implementação mais recente. (UFAL, PPPG, 

2006, p. 19).  
 

Com a criação do curso de mestrado foi necessário elaborar um novo Estatuto do 

CEDU que, em dezembro de 2003 foi aprovado pelo colegiado do curso. Depois disso, foi 

também mudado o Regimento Geral, em dezembro de 2005. As reflexões que aconteceram 

nas reuniões de colegiado durante o processo caminharam rumo à construção do PPPG do 

Curso de Pedagogia. Tais discussões levaram em conta as normas gerais e específicas do 

curso, assim como os Pareceres CNE/CP n. 09/2001, 05/2005 e 03/2006 e as Resoluções 
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CNE/CP n. 01/99, 01 e 02/2002 e 01/2006, e a criação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. Os documentos 

apontavam (e apontam) para a reformulação do curso por meio de diretrizes elaboradas no 

sentido de responderem às demandas pertinentes à formação de professores oriundas da 

realidade nacional, especialmente a alagoana. 

A consolidação do CEDU deu-se como uma unidade acadêmica e posicionou-se 

politicamente com um ideal de sociedade democrática quando se comprometeu com o direito 

da população brasileira e alagoana a uma educação de qualidade e democrática quanto ao 

acesso e à sua gestão
8
.  

Nota-se que, por meio de um processo participativo amplo, foi criado o PPPG para o 

período 2006-2011, documento que analisamos a seguir. 

 

 

4.4 Projeto Político-Pedagógico Global do Curso de Pedagogia (2006-2011) 

 

No final de 2005, foi concluída a elaboração do PPPG da UFAL para o período de 

2006 a 2011. Os autores da redação final formaram um grupo de sete professores do Curso de 

Pedagogia, que levou em conta as DCNs do Curso. 

Além dos documentos legais já citados anteriormente, o PPPG teve sua 

fundamentação amparada também, pelos documentos do Fórum Nacional de Diretores de 

Faculdades, Centros de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORUMDIR) e da Comissão de Especialistas do MEC, os quais preconizavam a docência 

como o elo articulador entre os pedagogos e os licenciados das áreas de conhecimentos 

específicos, e base à abertura de espaços para se pensar/propor uma concepção de formação 

articulada e integrada entre os professores, o que justificava, por decorrência, a integração 

formativa dos alunos do curso e futuros pedagogos. 

Aspectos observados nesse processo dão conta, de que o PPPG foi elaborado de 

forma participativa por estudantes e corpo docente, reafirmando assim, os princípios 

democráticos presentes no curso, desde sua criação, apesar da existência de políticas públicas, 

nem sempre condizentes a tais princípios. 

 

 

_________________ 
8 Definimos aqui, qualidade como um conceito que vai além do aprender, incorporando as necessidades de 

diversas ordens, do aluno e da comunidade, de forma geral.  
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O PPPG, além da democratização, acrescenta outros três princípios: autonomia, 

integração (foco desta pesquisa) e compromisso social, os quais são descritos na sequência. 

 

I - DEMOCRATIZAÇÃO - entendida como valorização dos processos 

coletivos já existentes e seu permanente aperfeiçoamento, através: 

a) da definição, do fortalecimento e da consolidação dos processos 
democráticos de decisão; 

b) do estabelecimento e cumprimento de critérios que assegurem igualdade 

de direitos e deveres dos que integram o Centro de Educação. 
II - AUTONOMIA - através de uma política que compreenda: 

a) a gestão da unidade acadêmica no contexto de instituição, segundo os 

princípios orientadores de seu PPPG; 
b) a ação do coletivo na definição, acompanhamento, avaliação e 

reformulação de programas e projetos institucionais; 

III - INTEGRAÇÃO - através da ação efetiva e/ou da intermediação do 

Centro de Educação, visando: 
a) articulação interna dos seus programas e projetos; 

b) interpelação dos cursos de graduação com os de pós-graduação e destes 

com as atividades de pesquisa e extensão, dentro ou fora do Centro. 
c) vinculação das estruturas do CEDU entre si e destas com as outras 

instâncias de formação dos profissionais da educação existentes na UFAL; 

d) relacionamento interinstitucional com entidades estatais e não estatais da 
área educacional, em Alagoas. 

IV- COMPROMISSO SOCIAL - através do desenvolvimento de ações de 

ensino, pesquisa e extensão que estejam permanentemente permeadas pela 

preocupação efetiva com a seleção, qualificação e desempenho do seu corpo 
docente e técnico administrativo, com vistas, sobretudo, à solução dos 

problemas educacionais da UFAL e da sociedade Alagoana. (UFAL, PPPG, 

2006 p. 20).  
 

Os quatro princípios ficaram definidos em plenária do CEDU após muitas discussões 

com docentes e estudantes. O objetivo do Curso de Pedagogia da UFAL, estruturado com 

base na Resolução CNE/CP n. 1/2006. (BRASIL, 2006 b), explicita-se da seguinte forma: 

 

[...] formar profissionais para exercerem funções de magistério na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas 
pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, na 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como para 

exercer atividades de organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino, englobando planejamento, execução, coordenação, acompanhamento 
e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação e produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos 

educacionais. (UFAL, PPPG, 2006, p. 32). 
 

Com isso, não raro os profissionais ligados à área de Formação de Professores 

entendem o perfil desejado do futuro docente, como um profissional que incorpore todas essas 

atribuições. Idealiza-se um profissional a partir de um extenso rol de atribuições e 

competências.   
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As DCNs, conforme os incisos I e II, do artigo 5º dispõem que o egresso do Curso de 

Pedagogia deverá estar apto a agir da seguinte forma:  

 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária;  

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 

psicológica, intelectual, social. (BRASIL, 2006b, p. 2). 

 

Assim como propõe Freire (2000), consideramos que para se conseguir tais  

competências, por parte dos professores, faz-se necessária uma formação integrada mediante 

o estabelecimento do diálogo teoria e prática.   

Ainda, segundo o artigo 5º , das DCNs, é necessário: 

 

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 
escolarização na idade própria;  

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 

em diversos níveis e modalidades do processo educativo. (BRASIL, 2006a, 
p. 2). 

 

A atuação profissional a que se assinala, requer uma formação que proporcione ao 

futuro professor, possibilidades para superar as fragmentações no complexo processo de 

construção do conhecimento. 

V- reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 

coletivas;  
VI- ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 

fases do desenvolvimento humano. (BRASIL, 2006a, p. 2). 

 

Defendemos a ideia de que, para o professor atuar sob a ótica interdisciplinar, sua 

formação deverá conter elementos que promovam a integração do conhecimento, conforme 

apontada nos seguintes trechos das DCNs: 

 

VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à 

educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas;  

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade;  
IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, 

com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras. (BRASIL, 2006a, p. 2). 
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Os pontos destacados representam em inovação, no modo como o professor atua, 

significando dizer, que o que se almeja é um profissional inovador capaz de integrar o 

conhecimento. 

 

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, o 
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 

outras;  

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
educacional e as demais áreas do conhecimento;  

XII - participar da gestão das instituições em que atuem enquanto estudantes 

e profissionais, contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, 
acompanhamento e avaliação do PPP. (BRASIL, 2006a, p. 2). 

 

O trabalho coletivo está explícito nos três últimos perfis, acima mencionados, que, 

mais uma vez, enfatizam a integração formativa como elemento fundamental. 

 

XIII - participar da gestão das instituições em que atuem planejando, 

executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, 
em ambientes escolares e não escolares;  

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: 

sobre seus alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de ensinar e 
de aprender, em diferentes meios, ambiental ecológico; sobre propostas 

curriculares; e sobre a organização do trabalho educativo e práticas 

pedagógicas;  
XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos;  

XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 
determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar 

o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. (BRASIL, 2006a, p. 

2). 

 

Fica evidente, nos últimos quatro incisos do artigo 5º supracitados, a constatação da 

importância e da necessidade de um profissional pesquisador, que reflita sobre suas ações, 

para assim, poder avaliá-las,tanto como professor em sala de aula, quanto fora dela. 

Em síntese, ao analisar os 16 incisos dispostos nas DCNs, os quais pressupõem a 

capacidade de o aluno concluir seu curso com a perspectiva de desempenhar diversas e 

distintas atuações, constata-se a complexidade da formação de cada aluno, futuro egresso. 

Aliadas às questões dos concluintes, estão as questões dos ingressantes, para o que se exige 

dos professores retomar o sentido e a dimensão do processo de avaliação que permita 

considerar, sob parâmetros mais claros e definidos, cada aluno que pretende entrar no curso 

de Pedagogia.  

No que se refere à formação a ser oferecida pelos cursos, a proposta das DCNs 

sugere três núcleos de estudos para a composição do desenho curricular, a saber: núcleo de 
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estudos básicos, núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo de 

estudos integradores. A finalidade de tais núcleos é proporcionar, ao mesmo tempo, 

amplitude nos saberes da formação e identidade institucional relativa à formação do 

pedagogo. 

Os núcleos são definidos no Parecer CNE/CP n. 05/2005 e, os sintetizamos da 

seguinte forma:  

 

I – Núcleo de estudos básicos: se faz por meio do estudo cuidadoso da 

literatura atinente à formação profissional e de realidades educacionais, bem 
como por meio da reflexão e da crítica. Deve abranger os fundamentos da 

educação, os conhecimentos da escola, os saberes didáticos, os conteúdos 

específicos que compõem o currículo da Educação Infantil e dos anos 

iniciais, o estudo da organização do trabalho pedagógico e da gestão, o 
estudo das relações entre educação e as problemáticas contemporâneas, o 

estudo das questões referentes à ética, à estética e à ludicidade no exercício 

profissional, o estudo da legislação pertinente à educação nacional. 
II – Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos: volta-se para o 

aprofundamento de áreas previstas como prioritárias no projeto pedagógico 

das instituições tendo em vista atender as diferentes demandas sociais de 

atuação profissional do pedagogo e a aproximação da formação profissional 
a aspectos emergentes e inovadores do mundo contemporâneo que tenham 

relação com a educação. Este núcleo deve considerar as pesquisas dos 

professores e os interesses dos alunos. Em termos de conteúdo, possibilita a 
investigação sobre processos educativos e de gestão, a criação e avaliação de 

recursos didáticos e tecnológicos com vistas à aprendizagem e a elaboração 

de propostas educativas, entre outras possibilidades, como define a 
Resolução. 

III – Núcleo de estudos integradores: objetiva proporcionar enriquecimento, 

em termos de conteúdos e experiências, à formação profissional dos 

estudantes do Curso de Pedagogia através de vivências e participação em 
diferentes atividades acadêmicas. Cabe às instituições formadoras organizar 

os mecanismos e procedimentos através dos quais as atividades sejam 

reconhecidas como integrantes do currículo em termos de incorporação à 
carga horária da formação. Segundo a Resolução, é conteúdo integrador da 

formação profissional a participação em seminários e estudos curriculares, 

em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, diretamente 
orientados pelo corpo docente; atividades práticas, de modo a propiciar 

vivências, nas mais diferentes áreas do campo educacional, assegurando 

aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e utilização de 

recursos pedagógicos; atividades de comunicação e expressão cultural. 
(Trechos selecionados pela autora). 

 

Baseando-se no Parecer acima citado, a matriz curricular do Curso de Pedagogia da 

UFAL foi organizada tendo como referência os núcleos de estudos sugeridos nas DCNs. Para 

tanto, foram desenhados três eixos formativos: I. Eixo contextual; II. Eixo estrutural; III. Eixo 

articulador, com 3.140 horas-aula divididas em oito semestres. As disciplinas foram divididas 

em módulos, nos quais os três eixos estão presentes. 
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Quadro 9. Eixos formativos 

Eixos Natureza 
Carga horária 

total prevista 

Contextual Compreensão dos processos educativos institucionalizados, 

considerando a natureza específica do processo docente, as 
relações ambiental-ecológicas, sócio-históricas e políticas que 

acontecem no interior das instituições, no contexto imediato e 

no âmbito mais geral em que ocorre o fenômeno educativo. 

780 

Estrutural Saberes e práticas específicos à formação dos pedagogos aptos 
a atuar como professores na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, bem como na organização e 

gestão de sistemas, unidades, projetos e experiências 
educativas e na produção e difusão do conhecimento do campo 

educacional. 

1.680 

Articulador Processos concretos vivenciados pelos(as) profissionais da 

educação no ato de planejar, coordenar e executar o trabalho 
educativo, tendo como produtos concretos por parte dos(as) 

formando/as planos integrados e ações de intervenção na 

realidade educativa. 

680 

Carga horária total 3.140 

Fonte: UFAL. PPPG, 2006, p. 36. 

 

Diante de tal estrutura, foram criados os Projetos Integradores enquanto componentes 

curriculares do eixo articulador. Por ser a Resolução CNE/CP n.1/2002 o instrumento que 

estabelece as DCNS consideramos os seis eixos seguintes da resolução como “inspiradores” 

elementos dos projetos integradores tidos no PPPG que contribuem para a integração 

formativa. 

 

I. Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional . 

Os projetos integradores têm como um de seus objetivos, articular o 

conhecimento profissional do pedagogo com visitas as escolas, 
entrevistas aos pedagogos em diferentes ambientes de trabalho (ONGs), 

Promover o diálogo entre as disciplinas para refletir o perfil do 

pedagogo. Com isso o PPPG contempla este primeiro eixo e cria 
elementos inovadores para reafirmar as metas de suas ações nos 

princípios de democratização, autonomia, integração e compromisso 

social.  
II.  Eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional. Os projetos 

Integradores promovem o diálogo entre as diferentes áreas do saber de 

forma a inovar quando integra os profissionais para a resolução de um 
problema específico. 

 IV. Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade.    

Promover a interdisciplinaridade, ao propor a integração vertical e 
horizontal no sentido de romper as barreiras das disciplinas e promover a 

interdisciplinaridade num espaço reservado no currículo que vai além de 

um componente curricular comum, os Projetos Integradores mais uma 

vez criam elementos inovadores capazes de fazer a integração por meio 
de um projeto para a resolução de um determinado problema.  

IV. Eixo articulador da formação comum com a formação específica.Os 
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projetos integradores estão também nos PPPs das licenciaturas com 

formação especificas, mas existe a resistência da integração com o curso 

de pedagogia por muitas vezes julgarem sua área mais importante que a 
didática. Em muitos cursos, a carga horária das disciplinas pedagógicas 

são agregadas as disciplinas específicas do curso. 

V. Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que 
fundamentam a ação educativa. O PPPG do curso de Pedagogia inova ao 

propor os eixos contextual, estrutural, articulador e os Projetos 

integradores passam a ser os maiores responsáveis por essa articulação. 
VI. Eixo articulador das dimensões teóricas articuladas (grifo nosso) 

com as práticas. Os Projetos Integradores passam a compor a carga 

horária obrigatória dos cursos de licenciaturas, sendo esse um elemento 

inovador que contribui para com a integração dos saberes pedagógicos e 
experienciais. (as menções dos eixos reportam-se a BRASIL, 2002a, p. 

5) 

 

Os Projetos Integradores estão diretamente ligados à pesquisa educacional e ao 

estágio supervisionado, com o objetivo de possibilitar a relação entre teoria e prática, 

buscando, assim, assegurar a construção interdisciplinar do conhecimento, ao longo dos oito 

períodos do curso. A concepção de pesquisa dos Projetos Integradores está relacionada a uma 

articulação que possibilita a reflexão e a intervenção crítica e criativa no âmbito escolar e não 

escolar, assim como, possibilita a vivência na prática, de determinados conceitos e a resolução 

de problemas decorrentes da relação entre sujeito e objeto. 

Os conteúdos dos Projetos Integradores são os conhecimentos advindos das aulas e 

dos estudos individuais e coletivos, das práticas de trabalho pedagógico, das monitorias, do 

estágio curricular, da pesquisa, da extensão, da participação em eventos e em outras 

atividades acadêmico-científicas, de forma a ampliar experiências e consolidar a formação 

profissional. (BRASIL, 2005). 

Emprestamos de Severino (2007), a ideia de projeto quando afirma que, 

 

Projeto é tomado aqui no sentido de um conjunto articulado de propostas e 
programas de ação, delimitados, planejados, executados e avaliados em 

função de uma finalidade, que se pretende alcançar e que é previamente, 

delineada mediante a representação simbólica dos valores a serem 

efetivados. O projeto educacional pode ser metaforicamente representado 
pelo campo de força gravitacional criado por um imã. A força de imantação, 

no caso, é uma intencionalidade, ou seja, um sentido, uma significação, que 

articula todas as ações, todas as medidas, todas as práticas, desenvolvidas 
por todos os sujeitos que se encontram no mesmo campo. É essa 

intencionalidade que evita a fragmentação das práticas e teorias (grifo 

nosso) especializadas e diferenciadas dos múltiplos sujeitos envolvidos: 
educadores, administradores, educandos, servidores, técnicos, especialistas, 

comunidade imediata, etc. (SEVERINO, 2007, p. 129). 
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Ao se confirmar a concepção de Severino (2007) na direção da integração teoria e 

prática, assinala-se a importância das quatro dimensões, anteriormente consideradas, nesse 

processo, por meio dos Projetos Integradores. 

 

4.4.1 Início dos Projetos Integradores  

 

Os Projetos Integradores tiveram início em 2004, enquanto disciplina eletiva, 

pensada como uma estratégia pedagógica para se superar a fragmentação da formação do 

professor, por meio de “atividades integradoras”. Ao longo de 2004, foram desenvolvidas 

experiências piloto no Curso de Pedagogia da UFAL, que possibilitaram refletir sobre uma 

nova proposta curricular para o curso, reforçada no PPPG, de 2006. 

Mais tarde, com a aprovação das DCNs, os Projetos Integradores passaram a ser 

parte da estrutura curricular do curso, como um componente curricular obrigatório a ser 

cursado.  

No Quadro 10, percebemos que os eixos Conceitual e Estrutural oferecem as bases 

teórico-metodológicas e fogem ao desenho, predominantemente disciplinar, das matrizes 

curriculares tradicionais. Eles foram constituídos de um total de seis módulos, organizados em 

temas. O eixo Integrador está dividido em dois módulos que perpassam todo o Curso de 

Pedagogia. Os módulos foram propostos com o fim de contribuir para com a integração teoria 

e prática, no decorrer do semestre. 

 

Quadro 10. Natureza dos estudos 

Eixos Nº 

Módulos 

Título 
Carga 

Horária 

Contextual 

1 Educação: natureza e sentido 160 

2 Educação, sociedade, cultura e meio ambiente 240 

3 Educação, conhecimento e informação 260 

4 Trabalho, educação e profissão 120 

Estrutural 
5 Proposta pedagógica: o campo e as bases da ação 1.160 

6 Proposta pedagógica: o plano e a avaliação da ação 520 

Integrador 
7 Mergulhando na prática pedagógica 280 

8 Planejando e intervindo na prática pedagógica 400 

Carga horária total 3.140 

Fonte: UFAL. PPPG, 2006, p. 37. 

 

 

Outra divisão foi feita em eixo-módulo-saberes/componentes curriculares 

(disciplinas) conforme se apresenta no Quadro 11. 
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Quadro 11 – Matriz curricular do Núcleo de Estudos Básicos por período (Turno diurno) 

1º PERÍODO 

Eixos Módulo Saberes/Componentes Curriculares 
Carga horária 

T P TOTAL 

Contextual 

Educação: natureza e sentido 

Fundamentos Filosóficos da Educação 70 10 80 

Fundamentos Históricos da Educação e 

da Pedagogia 
70 10 80 

Trabalho, educação e profissão Profissão Docente 50 10 60 

Educação conhecimento e 

informação 

Organização do Trabalho Acadêmico 40 20 60 

Educação e novas tecnologias da 

informação e da comunicação 
60 20 80 

Articulador 
Mergulhando na prática 

pedagógica 
Projetos Integradores I 20 20 40 

Sub-Total 310 90 400 

2º PERÍODO 

Eixos Módulo Saberes/Componentes Curriculares 
Carga horária 

T P  TOTAL 

Contextual 

Educação: sociedade, 

cultura e meio ambiente 
Fundamentos Sociológicos da Educação 70 10 80 

Educação, conhecimento e 

informação 

Fundamentos Psicopedagógicos da 
Educação 

70 10 80 

Leitura e produção textual em língua 

portuguesa 
30 10 40 

Trabalho, educação e 

profissão 
Trabalho e Educação 50 10 60 

Estrutural 
Proposta pedagógica: o 

campo e as bases da ação 

Política e Organização da Educação 

Básica no Brasil 
70 10 80 

Estatística Educacional 30 10 40 

Articulador 
Mergulhando na prática 

pedagógica 
Projetos Integradores II 20 20 40 

Sub-total 340 80 420 

3º PERÍODO 

Eixos Módulo Saberes/Componentes Curriculares 
Carga horária 

T P TOTAL 

Contextual 
Educação: sociedade, 

cultura e meio ambiente 

Fundamentos Antropológicos da 

Educação 
30 10 40 

Fundamentos Políticos da Educação 30 10 40 

Estrutural 
Proposta pedagógica: o 

campo e as bases da ação 

Desenvolvimento e Aprendizagem 70 10 80 

Didática 50 10 60 

Currículo 50 10 60 

Avaliação 50 10 60 

Alfabetização e Letramento 30 10 40 

Articulador 
Mergulhando na prática 

pedagógica 
Projetos Integradores III 20 20 40 

Sub-total 330 90 420 
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4º PERÍODO 

Eixos Módulo Saberes/Componentes Curriculares 
Carga horária 

T P TOTAL 

Contextual 

Educação: 

sociedade, cultura e meio 

ambiente 

Fundamentos da Educação Infantil 70 10 80 

Estrutural 

Proposta pedagógica: o 

plano e a avaliação da ação  

Proposta pedagógica: 

o campo e as bases da 

ação 

Projeto Pedagógico, Organização e Gestão 
do Trabalho Escolar 

60 20 80 

Corporeidade e movimento 30 10 40 

Educação Especial 30 10 40 

Planejamento, Currículo e Avaliação da 
Aprendizagem 

60 20 80 

Articulador 
Mergulhando na prática 

pedagógica 
Projetos Integradores IV 20 20 40 

Eletiva 30 10 40 

Sub-total 300 100 400 

5º PERÍODO 

Eixos Módulo Saberes/Componentes Curriculares 
Carga horária 

T P TOTAL 

Estrutural 

Proposta pedagógica: o 

campo e as bases da ação 

Saberes e Metodologias da Educação 
Infantil I 

50 10 60 

Saberes e Metodologias do Ensino da 
Língua Portuguesa I 

50 10 60 

Pesquisa Educacional 60 20 80 

Proposta pedagógica: o 

plano e a avaliação da ação 

Organização e Gestão dos Processos 
Educativos 

70 10 80 

Articulador 

Mergulhando na prática 

pedagógica 
Projetos Integradores V 20 20 40 

Planejando e intervindo na 

prática pedagógica 
Estágio Supervisionado I 20 60 80 

Eletiva 30 10 40 

Sub-total 300 140 440 

6º PERÍODO 

Eixos Módulo Saberes/Componentes Curriculares 
Carga horária 

T P TOTAL 

Estrutural 
Proposta pedagógica: o 

campo e as bases da ação 

Saberes e Metodologias da Educação 
Infantil II 

40 20 60 

Saberes e Metodologias do Ensino da 
Língua Portuguesa II 

50 10 60 

Saberes e Metodologias do Ensino da 

Matemática I 
50 10 60 

Jogos, Recreação e Brincadeiras 20 20 40 

Articulador 

Mergulhando na prática 

pedagógica 
Projetos Integradores VI 20 20 40 

Planejando e intervindo na 

prática pedagógica 
Estágio Supervisionado II 30 90 120 

Eletiva 30 10 40 

Sub-total 240 180 420 

7º PERÍODO 

Eixos Módulo Saberes/Componentes Curriculares 
Carga horária 

T P TOTAL 

Estrutural Proposta pedagógica: o 

campo e as bases da ação 

Saberes e Metodologias do Ensino da 
Matemática II 

40 20 60 

Saberes e Metodologias do Ensino de 
História I 

50 10 60 

Saberes e Metodologias do Ensino de 
Geografia I 

50 10 60 

Saberes e Metodologias do Ensino de 
Ciências I 

40 20 60 

Articulador Mergulhando na prática 

pedagógica 

Projetos Integradores VII 20 20 40 

Planejando e intervindo 

na prática pedagógica 

Estágio Supervisionado III 20 60 80 

Eletiva 30 10 40 

Sub-total 250 150 400 
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8º PERÍODO 

Eixos Módulo Saberes/Componentes Curriculares 
Carga horária 

T P TOTAL 

Estrutural 
Proposta pedagógica: o 

campo e as bases da ação 

Libras 40 20 60 

Arte Educação 30 10 40 

Saberes e Metodologias do Ensino de 

História II 
40 20 60 

Saberes e Metodologias do Ensino de 
Ciências Naturais II 

40 20 60 

Saberes e Metodologias do Ensino da 
Geografia II 

40 20 60 

Articulador 
Planejando e intervindo na 

prática pedagógica 
Estágio Supervisionado IV 30 90 120 

Sub-total 220 180 400 

Fonte: UFAL, PPPG, 2006, p. 40. 

Fonte: UFAL. PPPG, 2006, p. 40. 

 

Considerando o núcleo de estudos integradores, verificou-se no eixo articulador do 

PPPG da UFAL que, na matriz curricular, tal eixo está disposto de forma ordenada em todos 

os semestres, como referência ao modo de organizar o conteúdo integrador da formação 

profissional, e dá origem ao componente curricular Projetos Integradores. O eixo articulador 

vai além das atividades complementares propostas nas DCNs. Isto posto,: 

 

[...] os núcleos que definirão a estrutura do curso de pedagogia- núcleo de 
estudos básicos, núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos, 

núcleo de estudos integradores- devem se integrar e se articular ao longo de 

toda a formação, a partir do diálogo entre os diferentes componentes 
curriculares, por meio do trabalho coletivo sustentado no princípio 

interdisciplinar dos diferentes campos científicos e saberes que informam o 

campo da pedagogia. (AGUIAR et al., 2006, p. 819).  
 

Mudanças na concepção dos cursos e mudanças na concepção do processo de 

formação de professores decorrem, com eficiência e eficácia, se todos os envolvidos se 

dispuserem a conscientemente adotar novas posturas e, a desenvolver coletivamente, as novas 

propostas.  

Para investigar elementos inovadores dos Projetos Integradores, entre os caminhos 

percorridos, incluem-se as entrevistas, descritas no próximo capítulo. 
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Praia de Guaxuma- Maceió- AL 

 

 

[...] o processo do conhecimento é circular no que se 

refere ao separar e ao ligar, ou seja, vai da separação à 

ligação e da ligação à separação, assim como, da 

análise à síntese e da síntese à análise, num processo 

dinâmico do ir e vir. Portanto, o que vem acontecendo, 
em muitos casos, é que nosso ensino e nossa civilização 

privilegiam a separação (fragmentação) em detrimento 

da ligação (articulação, integração) e a análise em 
detrimento da síntese. E isso, porque, a separação e a 

acumulação sem ligar os conhecimentos são 

privilegiadas em detrimento da organização que liga os 

conhecimentos. E. MORIN 
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Capítulo 5 

CAMINHO PERCORRIDO 

  

 

Ao definirmos a investigação de elementos inovadores dos Projetos Integradores 

como eixo norteador da pesquisa, os quais favoreceriam as atividades deles em busca da 

integração formativa de alunos, futuros professores, de Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental, optamos por investigar os Projetos Integradores nos sete primeiros 

períodos do Curso de Pedagogia, assim como experiências exitosas que aconteceram na 

UFAL desde a elaboração/implantação do Projeto Político Pedagógico Global – PPPG, 2006, 

até as que ocorreram em 2011.  

Os instrumentos da investigação escolhidos (documentos, bibliografias, e outros) 

foram apresentados no decorrer da pesquisa e neste capítulo reservamos as entrevistas com os 

sujeitos.  

 

 

5.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

Nesse momento, retomamos o Quadro 1, da p.25 ao se referir à caracterização  dos 

sujeitos de pesquisa. 

 

 

Quadro 1. Descrição das entrevistas e respectivos entrevistados 

Tipo de entrevistas Entrevistados Sigla 

Entrevistas individuais 

2 coordenadores 

pedagógicos/professores 

3 diretores de Centro/professores 

8 professores 
3 alunos 

C/P 

 

D/P 

PRE 
ALU 

Entrevistas em dupla 2 duplas de professores (4 professores) PRE 

Entrevistas coletivas 
1 grupo de 5 professores 

1 grupo de 5 alunos 

PRE 

ALU 

Questionário com questões abertas 4 professores PRQ 

Total de entrevistados 34 entrevistados  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Neste estudo, analisamos o perfil dos entrevistados, cada um deles, com suas  

características peculiares. Conforme mencionado, foram entrevistados 26 professores, sendo 

todos eles de Projetos Integradores em diferentes semestres do Curso de Pedagogia. Entre os 
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professores, além de atuarem em sala de aula; 5 (cinco) deles acumulam ou acumularam cargo 

de coordenação e direção de centro. 1 (um)  deles acumula o cargo de coordenador de curso, 

por ocasião da pesquisa (2012); 1 (uma) foi coordenadora de curso no período de elaboração 

do PPPG (2006); 1 (uma) diretora de centro na época da pesquisa (2012); 1(uma) diretora na 

época da elaboração do PPPG (2006); e, 1 (uma) diretora da pró Reitoria de Graduação.  

Os entrevistados foram codificados por números e por letras iniciais de sua função: 

coordenadores/professores: C/P; diretores/professor: D/P; professores que responderam as 

entrevistas: PRE; professores que responderam os questionários: PRQ.  

Os Quadros 12, 13, 14 e 15 apresentam os perfis dos sujeitos de pesquisa. 

 

 

Quadro 12. Perfil dos diretores 

Entrevistados Idade Tempo de UFAL 
Experiência com os 

Projetos Integradores 

1) D/P 02 58 anos 20 anos 6 anos 

2) D/P 16 64 anos 15 anos 6 anos 

3) D/P 18 48 anos 19 anos 5 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Quadro 13. Perfil dos coordenadores 

Entrevistados Idade Tempo de UFAL 
Experiência com os 

Projetos Integradores 

4) C/P 05 63 anos 21 anos 6 anos 

5) C/P 23 51 anos 17 anos 8 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 14. Perfil dos professores entrevistados 

Entrevistados Idade Tempo de UFAL 
Experiência com os 

Projetos Integradores 

6) PRE 03 41 anos 9 anos 3 anos 

7) PRE 04 39 anos 17 anos 5 anos 

8) PRE 06 49 anos 10 anos 2 anos 

9) PRE 07 29 anos 1 ano e 6 meses 1 ano e 6 meses 

10) PRE 08 41 anos 2 anos 2 anos 

11) PRE 09 38 anos 10 anos 2 anos 

12) PRE 10 49 anos 2 anos 2 anos 

13) PRE 11 55 anos 6 anos 6 anos 

14) PRE 12 56 anos 2 anos 2 anos 

15) PRE 13 39 anos 15 anos 5 anos 

16) PRE 15 41 anos 10 anos 4 anos 

17) PRE 17 58 anos 17 anos 4 anos 

18) PRE 19 42 anos 12 anos 6 anos 

19) PRE 20 49 anos 4 anos 4 anos 

20) PRE 22 29 anos 3 anos 3 anos 

21) PRE 24 30 anos 3 anos 2 anos 

22) PRE 25 55 anos 16 anos 6 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 15. Perfil dos professores que responderam ao questionário 

Entrevistados Idade Tempo de UFAL 
Experiência com os 

Projetos Integradores 

23) PRQ 01 63 anos 25 anos 3 anos 

24) PRQ 14 65 anos 17 anos 4 anos 

25) PRQ 21  66 anos 20 anos 4 anos 

26) PRQ 26 55 anos 9 anos 4 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Ao analisarmos os quadros acima, observamos algumas características que julgamos 

importantes serem destacadas, uma delas é que mais da metade dos professores do Curso de 

Pedagogia da UFAL têm menos de 10 anos de casa e não participaram da elaboração do 

PPPG do curso. Três das professoras entrevistadas já foram assessoras da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) e, outras duas permanecem no cargo até hoje. As mais antigas 

participaram de várias reformas do Curso de Pedagogia. 

Uma das professoras entrevistadas trabalha na área de avaliação desde que chegou à 

UFAL, há 20 anos. As professoras mais antigas passaram alguns anos fora da Universidade, 

para fazer o mestrado e também o doutorado. Uma delas foi professora cedida à Universidade 

de Brasília, lá ficando durante dez anos, e não fez parte do processo de construção e discussão 
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do novo projeto de curso. Outra docente passou os seis primeiros meses de 2012 fazendo o 

seu segundo pós-doutoramento. A mudança dos professores é frequente, e os motivos são os 

mais diversos. 

A ex-coordenadora do Curso de Pedagogia é professora da UFAL desde 1991, com 

21 anos na casa, já foi da rede de Educação Básica do Estado de Alagoas, depois no Ensino 

Superior, sempre com ligação na Escola Básica, e é docente da área de estágios, supervisão de 

estágio. Seu foco é na gestão, com perspectiva na orientação educacional. Ela estuda os 

projetos pedagógicos de curso. No Curso de Pedagogia, participou da equipe sistematizadora 

e coordenadora de todo o processo de construção do PPPG, em vigor. Atualmente, é 

presidente do Sindicato dos Professores da UFAL. 

Entre as professoras entrevistadas está a professora voluntária do programa de 

Educação a Distância (EAD) na UFAL, que trabalha há dois anos com os Projetos 

Integradores e acompanha uma turma de 2010 nos cinco polos: Maragogi, São José da Lage, 

Santana do Ipanema, Maceió, Olho d’Água das Flores, com os PI I, II, III e IV. 

Outra professora entrevistada sobre a qual julgamos interessante tecer comentário é 

uma ex-aluna do Curso de Pedagogia, que já tem especialização e mestrado. Ela atua como 

professora substituta há um ano e meio na Universidade. Seu depoimento foi inusitado por 

apresentar os dois entendimentos de Projetos Integradores, primeiro como aluna e depois 

como professora. 

Várias docentes iniciaram sua carreira na UFAL como professoras substitutas e, com 

o passar dos anos, prestaram concursos, efetivando-se como professoras do Curso de 

Pedagogia, procedimento muito comum na UFAL. 

Algumas das professoras mais novas trabalharam com o currículo novo e o antigo 

concomitantemente; por isso, puderam perceber algumas falhas em ambos, o que contribuiu 

para que sugerissem modificações, durante os primeiros semestres em que atuaram, por 

exemplo, a carga horária de Projetos Integradores incorporada ao estágio, a partir do quinto 

período. 

A vice-diretora do Centro de Educação- CEDU, que também trabalha como 

professora no primeiro período do curso foi outra entrevistada. Ela contribuiu mostrando sua 

visão geral do quadro de professores sobre os Projetos Integradores, acrescido do depoimento 

sobre sua participação na elaboração do projeto do curso.  

Mais uma entrevistada, dessa vez, uma professora aposentada, com contrato 

voluntário com a UFAL, que ingressou na UFAL em 1995 e atuava na Educação Básica da 

rede estadual. Ela participou de um movimento sindical, nos anos de 1970, na época da 
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transição do regime autoritário para um regime mais democrático. Assim como a professora, 

outros também fazem parte de movimentos sindicais. Essa participação leva-nos a acreditar 

no comprometimento dos professores com a qualidade da educação do Estado de Alagoas.  

Outro caso de participação sindicalista é o da professora que está na UFAL desde 

1993, no CEDU. Além de trabalhar com o Curso de Pedagogia, também atua em outros 

cursos de licenciatura. Já ocupou as funções de gestão, ao assumir a coordenação, de 

dezembro de 1995 até 1999; atuou  na Pró - Reitoria de Graduação – PROGRAD; foi chefe de 

departamento, e, substituiu a direção do CEDU, em vários períodos. Além disso, de outubro 

de 2004 até dezembro de 2011 exerceu função na delegacia do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e fez parte do Conselho Estadual da Educação por 10 (dez) anos, 

terminando o mandato em junho de 2012. Cabe destacar que a professora participou da equipe 

sistematizadora do PPPG do Curso de Pedagogia, assim como do projeto da Universidade. 

Os professores entrevistados trabalhavam em diferentes turnos, alguns deles em 

diferentes cursos de licenciatura. Um deles já trabalhou com Projetos Integradores no tempo 

em que eram parte das disciplinas eletivas, isso antes das DCNs, em 2004. 

 

 

Perfil dos alunos 

 

Os alunos entrevistados foram sugeridos pela coordenação do curso por serem 

atuantes nos movimentos em prol do Curso de Pedagogia, os quais foram denominados ALU 

01 e, assim, sucessivamente.  

 

 

Quadro 16. Os sujeitos da pesquisa: alunos 

Alunos Idade Período 

ALU 01 29 anos Sétimo período 

ALU 02 20 anos Terceiro período 

ALU 03 23 anos Quinto período 

ALU 04 24 anos Oitavo período 

ALU 05 24 anos Quinto período 

ALU 06 23 anos Sétimo período 

ALU 07 24 anos Sétimo período 

ALU 08 38 anos Terceiro período 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A idade dos alunos pesquisados (Quadro 16) evidencia a existência de defasagem 

referente ao ano série, já que 23 anos, seria a idade de expectativa para a conclusão do ensino 

superior. Tal constatação nos permite considerar que muitos deles já atuam como professores 

em salas de aula, mesmo sem a formação superior; pararam de estudar depois do Ensino 

Médio e, retornam à Universidade, depois de alguns anos. Esse grupo de alunos estava na 

Universidade, no período da greve dos professores, uma vez que eram membros do Centro 

Acadêmico do Curso de Pedagogia e pesquisadores do PIBIC. Cinco deles foram para a 

reunião do Centro Acadêmico. 

 

 

 

Depoimentos via questões abertas para os entrevistados  

(Diretores, Coordenadores, Professores e Alunos) 

 

Apresentamos a seguir, as questões iniciais enviadas por e-mail e respondidas por 

quatro professores, assim como uma estrutura preliminar de questões, para as entrevistas 

abertas, as quais foram discutidas livremente pelos entrevistados, e, tiveram a duração, cada 

uma delas, de 25 a 65 minutos. 

Com o objetivo de explorar a concepção de Projetos Integradores do ponto de vista 

dos entrevistados, elaboramos as seguintes questões:  

- Qual é a sua percepção de Projetos Integradores?  

- O que eles visam ou deveriam visar, na sua opinião? 

Para contribuir com a identificação de elementos inovadores dos Projetos 

Integradores voltados para a integração formativa dos professores, elaboramos as seguintes 

questões:  

- Quais as atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores?  

- Em sua opinião, essas atividades contribuem para a integração formativa dos 

futuros professores? 

Para investigar possíveis práticas promovidas pelos Projetos Integradores capazes de 

contribuir para a formação dos futuros professores, formulamos a questão: 

- Os Projetos Integradores estão sendo vivenciados no cotidiano do Curso? Como? O 

que o leva a esta resposta?  
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Em busca de identificar os desafios para a integração formativa de professores de 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, elaboramos as seguintes 

indagações:  

- Quais os desafios apresentados?  

- Como eles são enfrentados? 

E, por achar quase impossível obter condições de estabelecer entrevistas com os 

alunos, não fizemos a organização de aplicação desse instrumento mediante cronograma de 

datas e horários, no primeiro momento. Porém, mais adiante, com a permanência diária da 

pesquisadora na Universidade, em período integral, foi possível agendar data para as 

entrevistas individuais, com os alunos.  

As questões elaboradas para eles, inicialmente foram estruturadas obedecendo a um 

roteiro de organização de pontos a serem considerados. Porém, no momento da fala, as alunas 

ficaram livres para expressar os sentimentos sobre o tema. Foram entrevistadas três alunas 

individualmente, e um grupo de cinco alunos, (quatro alunas e um aluno), para os quais foram 

feitas as seguintes questões: 

- O que tem sido importante para a sua formação inicial? 

- O que representam os Projetos Integradores em sua formação?  

- Em sua opinião, eles têm contribuído para a articulação dos saberes? Justifique sua 

resposta. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, e algumas delas, em três mídias diferentes: 

áudio, vídeo e fotografia, com a permissão dos entrevistados, que assinaram o TCLE, sendo 

todas elas, posteriormente transcritas.  

A partir das respostas e dos comentários feitos pelos professores coordenadores e 

alunos elaboramos 56 quadros - síntese dos resultados, com o fim de elencarmos seis grandes 

categorias de análise, que sustentam o tema e se relacionam com os objetivos iniciais, em 

busca de respostas à questão principal. A primeira categoria que emergiu da fala dos 

entrevistados foi a integração formativa, mencionada em várias dimensões, nos relatos de 

professores coordenadores, diretores e alunos. Emergiram também, as seguintes categorias de 

análise: teoria e prática; inovação do currículo; formação de professores; fragmentação 

do currículo; ensino, pesquisa e extensão.  
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5.2. Análise e discussão dos resultados 

 

As entrevistas tiveram características diferentes, fato que contribuiu para intensificar 

a difícil tarefa de eleger as categorias. As falas dos entrevistados mostraram uma ampla 

riqueza de dados a respeito da formação de professores, em Alagoas. Porém, por se tratar de 

entrevistas semi - estruturadas, as falas não seguiram uma linha temporal, o que tentaremos 

fazer nas análises das categorias.  

As questões norteadoras das entrevistas, com depoimentos dos diretores, 

coordenadores e professores relacionam-se com os temas. As questões enviadas por e-mail e 

respondidas pelos professores, também foram de grande relevância, o que serão 

contempladas, mais adiante.  

Os passos para a definição (prévia) das categorias foram:  

- transcrição das entrevistas – ao todo foram 17 transcrições, num total aproximado 

de 13 horas de gravação; 

- síntese dos conteúdos das falas e categorização inicial de cada entrevista e os 

primeiros 56 quadros - síntese; 

- triangulação dos dados relacionados com as temáticas afins de todas as entrevistas, 

para a construção de seis quadros de categorias, totalizando 62 quadros. 

 

 

Voz dos diretores  

 

Este item apresenta 16 quadros que contemplam as respostas de três diretores, que 

também atuam como professores, e que trouxeram elementos significativos por estarem nas 

duas situações, ou seja, por terem concepções advindas tanto da sala de aula, enquanto 

docentes, quanto fora dela, enquanto gestores. 

No Quadro 17, observamos que todos os diretores os entrevistados falaram sobre a 

inovação, sendo essa característica destacada quando se referiram aos Projetos Integradores. 

A percepção é que por meio dos Projetos Integradores, possa haver um currículo integrado, 

pelo qual se unem conteúdos, relacionando teoria e prática.   

Percebemos, no entanto, que as concepções de inovação não são as mesmas,na 

medida que os diretores se referem a ela, demonstrando visões diferenciadas.  
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A inovação não é a mesma coisa para quem promove, para quem a facilita, 

para quem a põe em prática ou para quem recebe seus efeitos. Portanto a 

definição do que constitui uma inovação resulta da confluência de uma 
pluralidade de olhares e opiniões que procedem dos que têm algum tipo de 

relação com ela. (HERNANDEZ et al., 2000, p. 25). 

 

 

Quadro 17. Percepção dos Projetos Integradores: diretores 

Qual sua percepção dos Projetos Integradores, enquanto diretor? indicações 

Inovação 3 

Relação teoria e prática 3 

Integração dos conteúdos 2 

Rompimento com a disciplinaridade 1 

Concepção de currículo integrado 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Por sua vez, o Quadro 18 apresenta os depoimentos dos três diretores do Centro de 

Educação.  

 

Quadro 18. Percepção dos Projetos Integradores: respostas dos diretores 

Inovação 

D/P 02: Projetos Integradores são inovadores a partir do momento em que 

integram o conhecimento das disciplinas de cada período, de forma vertical e 
horizontal.  

D/P 18: O modelo de currículo da universidade ao apresentar os Projetos 

Integradores, passa a ser inovador ao trazer a pesquisa para dentro dos cursos.  

D/P 16: É inovador na tentativa de resolver um problema. Temos um objeto e 
vamos buscar nas diversas áreas do conhecimento ou nas diversas disciplinas, 

contribuições para resolver o problema. 

Relação teoria e 

prática 

D/P 18: O Projeto de Desenvolvimento Institucional da UFAL tem uma 
concepção de formação acadêmica do estudante, na relação teoria prática. A 

vivência de ensino pesquisa e extensão. Pensar a relação teoria e prática 

levando o estudante para dentro da realidade da escola por meio de um projeto. 

D/P 16: Os projetos Integradores propiciam o contato do aluno com a escola 
desde o primeiro período e contribuem para a relação teoria e prática. 

D/P 02: A teoria e a prática caminhando juntas desde o início do curso. 

Integração dos 
conteúdos 

D/P 02: A ideia é integrar os conteúdos a partir de um projeto. 
D/P 18 Projetos Integradores vêm como espaço de integração dos conteúdos 

das disciplinas do semestre. 

Rompimento com a 

disciplinaridade 

D/P 16: Projetos Integradores têm como meta romper com a disciplinaridade 

tão fechada. 
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Concepção de 

currículo integrado 

D/P 16: Projeto Pedagógico do curso foi elaborado pensando na integração do 

currículo por meio dos eixos propostos nas diretrizes curriculares.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No depoimento de uma das diretoras de centro fica evidente, a preocupação com a 

legislação, com o cumprimento do sugerido pelas diretrizes curriculares; e, por isso, considera 

ser uma inovação, o eixo articulador: 

 

“A ideia inicial foi discutir o componente curricular que integra o eixo 
articulador pensado já na legislação do currículo”. D/P 16. 

 

As DCNs sugerem os três núcleos de estudo: núcleo de estudos básicos, núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo de estudos integradores, contudo 

percebemos que o núcleo mais polêmico é o núcleo de estudos integradores, que nem sempre 

é valorizado pelos professores. 

Uma professora diretora, que participou de várias reformas da universidade, 

apresentou um novo elemento que contribuiu para a confirmação do caráter inovador que já 

percebíamos no projeto, ao afirmar:  

 

“Os Projetos Integradores são uma inovação que nasce com as dificuldades 

dos cursos noturnos. A integração das disciplinas em blocos se deu como 

forma de recuperar as aulas perdidas. Neste momento, as disciplinas 
começam a dialogar e trabalhar mais próximas”. D/P 18. 

 

Concordando com Carbonell (2002), vemos os Projetos Integradores como um 

conjunto de intervenções necessárias, com a intencionalidade de modificar toda a estrutura 

curricular, voltado a garantir a integração das disciplinas.  

Ainda nessa linha de pensamento, pode-se observar no Quadro 19, que os 

entrevistados dão destaque para a relação entre teoria e prática, por julgarem ser o item mais 

importante para a formação inicial dos alunos do Curso de Pedagogia. Mais uma vez, é 

destacada a importância de trabalhos integrados vertical e horizontalmente durante todo o 

curso. 
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Quadro 19. Importância dos Projetos Integradores para a formação inicial dos alunos do 

curso de Pedagogia: diretores 

Qual a Importância dos Projetos Integradores para a formação inicial 

dos alunos do curso de Pedagogia? 

 

Indicações 

Relação teoria e prática 3 

Integração vertical e horizontal 2 

Eixo integrador 1 

Trabalho integrado 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 20. Importância dos Projetos Integradores: respostas dos diretores 

Relação teoria e prática 

D/P 02: PI contribui para a percepção da articulação 
teoria e prática pelos alunos do curso. As discussões 

das disciplinas contribuindo para o trabalho no 

campo de atuação. 

D/P 16: A relação teoria e prática por meio da 
integração dos saberes das outras disciplinas a partir 

do que os alunos trazem para a sala de aula. 

D/P 18: contribui para os alunos pensarem a relação 
teoria e prática, levar o estudante para dentro da 

realidade. 

Integração vertical e horizontal 

D/P 02: para o aluno perceber a integração vertical e 

horizontal do currículo, ao longo do curso. 
D/P 18: PI é um espaço para as discussões das 

disciplinas do semestre (integração horizontal), assim 

como dos semestres já estudados (integração 
vertical).  

Eixo integrador 

D/P 02: Os PI apresentam como eixo integrador e 

contribuem para os alunos entenderem que o 

conhecimento não acontece de forma isolada. 

Trabalho integrado 

D/P 18: PI apresenta aos alunos uma proposta de 

trabalho integrado, de forma a dialogar com todas as 

áreas do conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quanto aos objetivos dos Projetos Integradores apresentados no Quadro 21, destaca-

se a interdisciplinaridade como um elemento novo. A articulação na formação de professores 

vem contribuir para a qualidade do curso. 

 

Quadro 21. Objetivos dos Projetos Integradores: diretores 

Quais os objetivos dos Projetos Integradores? Indicações 

Articulação entre teoria e prática 2 

Integração dos conteúdos das disciplinas 2 

Interdisciplinaridade 1 

Articulação na formação de professores 1 

Integração do conhecimento 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 22. Objetivos dos Projetos Integradores: respostas dos diretores 

Articulação entre teoria e prática 

D/P 18: A ruptura com o modelo 3+1, já no parecer de 

2002 fez com que as discussões se voltassem para a 

relação teoria e prática desde o início dos cursos de 

licenciatura e os projetos integradores vêm com esse 
objetivo maior.  

D/P 16: Tem como objetivo a articulação entre teoria e 

prática, fruto de uma discussão que vem de muitos anos 
(na UFAL). 

Integração dos conteúdos das disciplinas 

D/P 02: Objetiva a integração dos conteúdos das 

disciplinas. 

D/P 18: Nasceu antes das diretrizes por uma necessidade 
do curso de pedagogia noturno, integrar os conteúdos 

das disciplinas. 

Interdisciplinaridade 
D/P 16: PI deveria visar a interdisciplinaridade, porém é 
mal compreendida por todos nós. 

Articulação na formação de professores 

D/P 18: PI é o responsável pela articulação na formação 

de professores. 

Integração do conhecimento 
D/P 02: As questões de cada período levam as 
discussões voltadas à integração do conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Mesmo sabendo da importância da interdisciplinaridade, há consenso entre os 

professores de que existe pouca clareza do que seja interdisciplinaridade, esta é a grande 

questão para os professores e para os alunos: 

 
“Os Projetos Integradores deveriam visar à interdisciplinaridade, porém ela 

é mal compreendida por todos nós”. D/P 16. 

 

Ao refletir sobre o conceito de interdisciplinaridade com Fazenda (2006), 

percebemos sua complexidade e quão antiga é essa discussão, assim como, carece de ser 

aprofundada. 

Para o grupo entrevistado, a vivência no cotidiano do curso, conforme apresentada 

no Quadro 23, mostra-se amplamente diversificada. O grupo aponta como um dos pontos 

positivos, o estudo do campo de atuação do pedagogo, que é pesquisado pelos alunos como 

uma atividade dos Projetos Integradores, no segundo período do curso. Outro ponto levantado 

é a participação dos alunos em movimentos sociais e Organizações Não- Governamentais 

(ONGs), elaborando projetos que contribuem para uma melhor formação do profissional 

alagoano.  

A partir do 5º semestre, mais especificamente, tem acontecido a incorporação das 

horas de Projetos Integradores para estágio, assim como para as disciplinas, fato que, por  

vezes, descaracteriza o objetivo principal dos Projetos Integradores, já que considerado um 
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eixo articulador que deveria propiciar a partilha do conhecimento entre professores, alunos e 

campo de estágio. Os grupos de estágio se dividem e deixam de ter o momento de diálogo 

necessário para a integração formativa. 

Segundo Tardif (2012), é por meio da integração dos saberes que acontece a 

articulação entre as ciências e a prática docente. Para a D/P 16, acontece em sala de aula, 

mediante as experiências práticas das alunas que buscam encontrar respostas para suas 

questões, relacionando a teoria com a prática: 

 

“Eu tento fazer a integração dos saberes das outras disciplinas a partir do 

que os alunos trazem para a sala de aula. D/P 16 

 

O professor, nesse caso, fez a mediação do conhecimento e proporcionou o 

questionamento para as discussões em sala de aula.  

 

Quadro 23. Vivência no cotidiano do curso: diretores 

Qual sua vivência no cotidiano do curso?   Indicações 

Campo de atuação 1 

Incorporação das horas para estágio 1 

Incorporação das horas para as disciplinas 1 

Eixo articulador 1 

Movimentos sociais e ONGs  1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 24. Vivência no cotidiano do curso: respostas dos diretores 

Campo de atuação 

D/P 02: O aluno vai para o campo de atuação só que 

agora com um outro olhar, o olhar de pesquisador. 

Incorporação das horas para estágio 
D/P 02: A partir do 5º período, as horas de PI passam a 
fazer parte do estágio supervisionado. 

Incorporação das horas para as disciplinas 

D/P 02: Alguns professores das turmas iniciais já 

trabalharam de forma a levar as horas de PI para suas 
disciplinas teóricas. 

Eixo articulador 

D/P 16: O Projeto pedagógico do curso foi elaborado 

pensando na integração do currículo por meio dos eixos 

articuladores. 

Movimentos sociais e ONGs  

D/P 18: Parecias com as ONGs e participação nos 

movimentos sociais de forma a levar propostas de 

mudança para a educação do estado de Alagoas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores, apresentadas no Quadro 25, 

voltam-se aos seminários, às visitas às escolas, aos relatórios de pesquisas. Assim, 

consideramos tais atividades elementos que contribuem para a integração, neste caso, temos 

como fator inovador a forma com que vêm sendo trabalhadas as atividades, nem sempre em 

todos os semestres, mas o eixo articulador é o carro-chefe, o tema para ser trabalhado. 

No Projeto Integrador I, os alunos vão para a escola com o olhar de pesquisador, 

sendo que a primeira discussão é sobre a definição da pesquisa e o lócus desta, é a escola. Lá 

eles observam a parte estrutural da escola e também fazem entrevistas com os pedagogos da 

instituição, para depois, relacionarem as informações obtidas com o que estão estudando em 

sala de aula, a respeito da profissão docente. A reflexão acontece em sala de aula, na 

Universidade; depois disso, eles elaboram relatórios que, por vezes, se transformam em 

artigos para publicação. 

 

 

Quadro 25. Atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores diretores 

Quais as atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores? Indicações 

Seminários 3 

Visita às escolas 3 

Relatórios de pesquisa 3 

Pesquisas 2 

Eixos temáticos dos semestres 1 

Projetos 1 

Entrevistas com pedagogos 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 26. Atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores: respostas dos diretores 

Seminários 
D/P 02: os seminários acontecem como fechamento das atividades 
do semestre como forma a coletivizar os achados dos alunos. 

Visita às escolas 

D/P 16: As visitas às escolas são direcionadas à observação do tema 

tratado no semestre. 

Relatórios de pesquisa 

D/P 16: os alunos elaboram um relatório sobre a escola campo de 

estágio para discussão em sala de aula. 

Pesquisas 

D/P 16: A partir de um problema real da escola vamos buscar nas 

diversas áreas do conhecimento ou nas diversas disciplinas, 
contribuições para resolver o problema. 

D/P 16: a primeira discussão é sobre pesquisa, a escola como lócus 

da pesquisa. 

Eixos temáticos dos semestres 
D/P 18: Cada período trabalha com uma temática e no 4º período o 
tema é Projeto Político Pedagógico. 

Projetos 

D/P 16: Elaboram um projeto a partir de um problema encontrado na 

escola. 
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Entrevistas com pedagogos 

D/P 16: Além da observação da parte estrutural das escolas, alunos 

fazem uma entrevista com os pedagogos da escola e a partir daí 

fazem a ligação com a disciplina de profissão docente. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como observado no Quadro 26, os Projetos Integradores contribuem para a 

articulação do saber, na relação da teoria com a prática. Eles se configuram como um eixo 

articulador, como citado no Quadro 27. Um fator importante é que a ideia de a articulação ser 

do saber e não dos professores, começa a ficar mais clara para os alunos, mas é uma 

experiência nova que está sendo avaliada pela primeira vez. Cabe destacar que o fato de ser 

reservado um espaço para refletir sobre o assunto em questão, representa em ponto que 

favorece a integração. 

A responsabilidade social da universidade é lembrada nesse item, como relata uma 

diretora: 

 

“O fato de a universidade intervir na realidade educacional de Alagoas foi 

motivo de muitas discussões e desentendimentos, muitos professores dizendo 

que o papel da universidade não é intervir na sociedade”. D/P 18. 

 

 

Quadro 27. Contribuição dos Projetos Integradores para a integração formativa dos futuros 

professores: diretores 

Qual a contribuição dos Projetos Integradores para a integração formativa 

dos futuros professores? 
Indicações 

Relação teoria e prática 3 

Articulação do saber 3 

Eixo articulador 1 

Processo ensino aprendizagem 1 

Responsabilidade social 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 28. Contribuição dos Projetos Integradores para a integração formativa dos futuros 
professores: respostas dos diretores 

Relação teoria e prática 

D/P 18: Os alunos participam de dois momentos importantes dentro 
e fora da sala de aula e vivenciam a teoria e prática, simultaneamente 

com os PI. 

Articulação do saber 

D/P 18: mesmo não sendo frequente,quando a articulação do saber 
acontece por meio dos Projetos Integradores, os alunos ganham 

muito com isso. 

Eixo articulador 
D/P 16: Ao se pensar o eixo articulador do semestre a integração do 
currículo acontece e os alunos vivenciam realidades da escola. 

Processo ensino - aprendizagem 
D/P 02: Os Projetos Integradores favorecem o processo ensino- 
aprendizagem ao propor um trabalho que articula o conhecimento. 
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Responsabilidade social 

D/P: 18: Por meio dos PI a universidade é capaz de intervir na 

realidade educacional de Alagoas, de forma a desempenhar seu 
papel social. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quanto aos desafios na sala de aula apresentados no Quadro 29, os diretores citam 

que a individualização do trabalho dificulta a integração. Realmente existe uma fragmentação 

do processo devido à mudança constante do quadro de professores, impedindo os avanços das 

discussões sobre o PPP como um todo. Tal fato configura-se em agravante para a 

responsabilidade social; os professores, por vezes, não se sentem responsáveis pelo processo 

de construção do conhecimento, um prejuízo por conta da falta de vivência dos Projetos 

Integradores, na sua origem, dentro da universidade.  

Outro fato é a competitividade estimulada pelas políticas educacionais que se 

circuncreve na contramão dos discursos:  

 

“Os Professores estão passando por um momento em que o fato da carreira 

estar agregada à produção ensino-pesquisa-extensão faz o professor ser 

cada vez mais individualista”. D/P18. 
 

Para Freire (2007), ensinar exige compreender que a educação é uma forma de 

intervenção do mundo e, como experiência especificamente humana..  

Concordamos com Nóvoa (2009) quando, ao propor novos modos de organização 

que possam auxiliar a integração, presente nos discursos, afirma que: 

 
[...] grande parte do discurso torna-se irrealizável, se a profissão continuar 

marcada por fortes tradições individualistas ou por rígidas regulamentações 

externas, designadamente burocráticas, que se tem acentuado nesses últimos 

anos. (NÓVOA, 2009, p. 19). 
 

Quadro 29. Desafios apresentados em sala de aula: diretores 

Quais os desafios apresentados em sala de aula? Indicações 

Trabalho individualizado 3 

Fragmentação 3 

Carga horária 3 

Integração do saber 2 

Incompreensão de Projetos Integradores 1 

Mudança do quadro de professores 1 

Compromisso profissional 1 

Identidade do professor 1 

Competição entre os professores 1 

Integração das disciplinas 1 

Número de professores 1 

Contradição 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 30. Desafios apresentados em sala de aula: respostas dos diretores 

Trabalho individualizado 

D/P 18: A falta de ações coletivas sempre foram entraves, desafios  à 
execução dos Projetos Integradores e, dos estágios, posteriormente. 

D/P 16: Não conseguimos trabalhar juntos, os professores de cada 
disciplina resolvem só suas questões. 

D/P02: Existe uma vaidade latente que impede o trabalho com o 
outro. Faltou uma discussão coletiva sobre os Projetos Integradores e 

aí acabamos nos perdendo. 

Fragmentação 

D/P 18: A estrutura criada pela política educacional favorece ainda 
mais a fragmentação e, com a volta do regime semestral piorou ainda 
mais. 

D/P 02: Não podemos pensar a educação de forma fragmentada. 

Carga horária 

D/P 16: a carga horária de Projetos Integradores é vista como um 

empecilho para as outras disciplinas.  

D/P: é muito difícil trabalhar com uma disciplina de 40 horas e fazer 

acontecer um diálogo entre elas. 

Integração do saber 

D/P 18: Dificuldade de integrar os professores e os saberes, 

dificuldade de realizar uma integração dentro da escola, já que não 
foi vivida a integração na formação Universitária. 

Incompreensão de Projetos 
Integradores 

D/P18: Outro fator se dá por conta da falta de vivência dos Projetos 
Integradores na sua origem dentro da Universidade. 

D/P 02: a essência do trabalho foi modificada pelo fato de se 
compreender a integração como sendo dos professores e não do 

conteúdo, do conhecimento. 

Mudança do quadro de 

professores 

D/P 18: a mudança constante do quadro de professores causa 
prejuízos por conta da falta de vivência dos PI na sua origem dentro 

da Universidade. 

Compromisso profissional 

D/P 18: Porém, a resistência dos professores em trabalhar com a 

integração curricular, muitas vezes, passa pela falta de compromisso 
profissional. 

Identidade do professor 

D/P 02: falta de discussão sobre o perfil do pedagogo que queremos 
formar. 

Competição entre os professores 

D/P 18: Os problemas individuais passam a ter uma maior 
importância que os assuntos coletivos. É um processo 

individualizante, competitivo e desagregador. 

Integração das disciplinas 
D/P 02: temos que evoluir nossos estudos e avançar, ir além das 
disciplinas, além da estrutura fragmentada das disciplinas. 

Número de professores 
D/P 16: precisamos de mais professores trabalhando com Projetos 
Integradores 

 

Contradição 

D/P 18: as pesquisas não são voltadas às necessidades sociais e sim, 
a uma lógica produtivista individualista. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segundo os coordenadores e diretores, o enfrentamento para as possíveis soluções 

ocorre a partir da atribuição de um professor coordenador de Projetos Integradores (Quadro 

31). Além disso, a realização de planejamento coletivo e o diálogo, pensados no resgate do 

papel social da universidade também contribuem para a qualidade do trabalho. Eles relatam 
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que a dificuldade de trabalhar os Projetos Integradores se dá por conta de ser uma experiência 

muito nova e, que vem apresentando vários desafios ao trabalho integrado. 

 

Quadro 31. Enfrentamentos para as possíveis soluções: diretores 

Quais os enfrentamentos para as possíveis soluções? Indicações 

Professor coordenador de Projetos Integradores 3 

Planejamento coletivo  2 

Reflexões coletivas frequentes 2 

Resgatar o papel social da universidade 2 

Socialização das atividades 1 

Blogs na Internet 1 

Pesquisa e extensão 1 

Diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade 1 

Coletividade 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 32. Enfrentamentos para as possíveis soluções: respostas dos diretores 

Professor coordenador de Projetos Integradores 

D/P 02: Atualmente um professor coordena as 

atividades dos Projetos Integradores, a fim de 
melhor integrar as relações pedagógicas. 

Planejamento coletivo  

D/P 02: a partir do momento em que assumirmos 

a importância do planejamento coletivo iremos 

caminhar com maior facilidade. 

Reflexões coletivas frequentes 

D/P 02: as discussões coletivas devem acontecer 

para que a intervenção dos projetos integradores 

com os projetos de estágio, aconteçam. 

Resgatar o papel social da universidade 

D/P 18: Não é um PI que responde apenas à 
demanda científica de interdisciplinaridade, é um 

PI que procura contextualizar a realidade social e 

formar o professor para essa realidade. 
Resgatando assim, o papel social da universidade. 

Socialização das atividades 

D/P 18: As atividades sejam socializadas para 

assim haver um maior entendimento sobre o que 

o colega está trabalhando. 

Blogs na Internet 

D/P 02: a educação a distância trabalha com 

blogs na internet e esta pode ser uma grande 

alternativa para os cursos presenciais também. 

Pesquisa e extensão 
D/P 18: Os Projetos Integradores contribuem com 
a pesquisa e extensão já na graduação. 

Diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade 

D/P 18: Políticas de formação que contribuam 

para melhorar a qualidade da educação no Estado. 

Fonte: Elaborado pela autora 

. 

Apesar de não ser um consenso entre os entrevistados, alguns dizem que, quando os 

Projetos Integradores eram assumidos pelos grupos de professores, a integração nem sempre 

acontecia por não ter quem a assumisse, e isso era motivo de os alunos dizerem que se tratava 

de um projeto desintegrador. Mesmo diante de divergências, foi definido pelo colegiado do 
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curso que um professor coordenaria os Projetos Integradores. Desse modo, para os alunos 

ficou mais claro o começo, o meio e o fim dos Projetos Integradores, que muitas vezes, só se 

vislumbrou o fim. Com um planejamento bem definido, a execução das atividades aconteceu 

com melhor qualidade. 

Percebemos também, que uns dos problemas à assunção dos Projetos Integradores 

relacionou-se com a questão salarial. Um grande impasse aconteceu em relação aos 

recebimentos das horas aulas dos Projetos Integradores. No início, quando todos os 

professores do semestre ganhavam as horas-aula, a integração acontecia, depois disso, com 

horários em choque, foram retiradas as horas de alguns professores, o que abriu espaço para a 

instalação de novo problema. 

 

 

Voz dos coordenadores 

 

 Neste item apresentamos as respostas dos coordenadores e as respectivas análises.  

 

Quadro 33. Percepção dos Projetos Integradores: coordenadores 

Qual sua percepção dos Projetos Integradores? Indicações 

Inovação 2 

Relação teoria e prática 2 

Integração teoria e prática 1 

Tema articulador 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 34. Percepção dos Projetos Integradores: respostas dos coordenadores 

 
 

 

 
 

Inovação 

CP/23: Projetos Integradores é inovador a partir do momento 
que faz parte da política institucional da universidade, faz 

parte de todas as licenciaturas. 

C/P 05: Julgamos ser um projeto pioneiro e inovador. 
Participamos de alguns encontros nacionais em que o PPPG 

do curso foi referência para muitas universidades. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Relação teoria e prática 

C/P 23: Os Projetos integradores foram criados para atender a 

determinação das DCNs, assim como algumas disciplinas que 
tomaram um ar de inovação. As horas de estágio foram 

diluídas nos cursos de licenciatura e com isso, desde o 

primeiro período existe a preocupação da relação teoria e 
prática. 

C/P 05: Busca desde o início do curso para fazer a articulação 

teoria e prática. Os saberes das disciplinas se integrando no 

transcorrer do curso. 
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Integração teoria e prática 

C/P 23: Projetos Integradores visa fazer a integração entre a 

teoria e a prática desde o primeiro período do curso. 

C/P 05: As discussões sobre a necessidade de articular os 

saberes e, em especial, a teoria e prática,aqui na UFAL vem 
desde os anos 1990. 

 

 
Tema articulador 

C/P 05: A ideia inicial de PI era de trabalhar um projeto em 

cada semestre onde os professores desenvolvessem juntos um 
tema articulador. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Concordando com Carbonell (2002), vemos os Projetos Integradores como um 

conjunto de intervenções necessárias com a intencionalidade de modificar toda a estrutura 

curricular voltado a uma integração das disciplinas. 

Conforme dito por umas das professoras, a proposta das DCNs e sua consolidação no 

PPPG do Curso de Pedagogia da UFAL são tidas como pioneira entre as Universidades 

Públicas e a iniciativa privada: 

 

“Julgamos ser um projeto inovador e pioneiro por termos participado de 

encontros nacionais e enquanto muitas universidades estavam pensando a 
forma de organizar seus cursos de Pedagogia, o nosso PPPG do curso já 

estava com uma proposta pronta”. C/P 5. 

 

Gonzáles e Escudero (1987) citado em Hernandez et al. (2000, p. 29) consideram: 
 

[...] a inovação como uma série de mecanismos e processos que são o reflexo 

mais ou menos deliberado e sistemático por meio do qual se pretende 

introduzir e promover certas mudanças nas práticas educativas vigentes. [...]  

Mecanismos e processos que são o reflexo de uma série de dinâmicas 
explicitas que pretendem alterar ideias, concepções e metas, conteúdos e 

práticas escolares, em alguma direção renovadora em relação à existente”. 

 
 

Percebemos que, além da integração das disciplinas (integração horizontal) no 

semestre trabalhado, tal modelo de currículo requer também a integração dos semestres 

(integração vertical), o que faz ampliar a perspectiva de integração:  

 

“É uma inovação ao se pensar num modelo de currículo na perspectiva da 
integração vertical e horizontal”. C/P 2. 

 

Ainda nessa linha de pensamento, pode-se observar no Quadro 35, que os 

entrevistados dão destaque para a relação entre teoria e prática, por julgarem ser o item mais 

importante para a formação inicial dos alunos do Curso de Pedagogia. Mais uma vez, é 

destacada a importância de trabalhos integrados vertical e horizontalmente, durante todo o 

curso. 
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Quadro 35. Importância dos Projetos Integradores para a formação inicial dos alunos do 

curso de Pedagogia: coordenadores 

Qual a importância dos Projetos Integradores para a formação inicial 

dos alunos do curso de Pedagogia? 
Indicações 

Relação teoria e prática 2 

Eixo integrador 1 

Trabalho integrado 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 36. Importância dos Projetos Integradores para a formação inicial dos alunos do urso 

de Pedagogia: respostas dos coordenadores 

Relação teoria e prática 

C/P 05: Projetos Integradores é um componente curricular que 

favorece os estudantes a manterem desde o início do curso contato 
com o mundo profissional e também permite aos alunos  fazerem a 

integração ou a articulação dos saberes 

C/P: 23: É importante por fazer a relação teoria e prática desde o 

primeiro período do curso, as horas de estágio foram diluídas nos 
cursos de licenciatura. 

Eixo integrador 

C/P 05: Os PI tem sido o eixo de ligação de todo o processo de 

formação. 

Trabalho integrado 

C/P 23:Os Projetos integradores desenvolvem um trabalho integrado 
e ajudam o aluno a caracterizar um problema e a desenvolver o 

projeto de pesquisa no final do curso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

No quadro 37 o C/P 23, nos mostra sua concepção em relação aos objetivos de 

Projetos integradores e diz que como forma de articular a teoria e prática o que aconteceu com 

as horas de estágio foi que: 

 

“[...] elas foram diluídas nos cursos de licenciatura e, com isso, desde o 

primeiro período existe a preocupação da relação teoria e prática”. 
 

Desse modo, os Projetos Integradores passariam a contribuir com essa relação na 

tentativa de romper definitivamente a dicotomia teoria e prática, já que, para muitos, essa 

discussão deveria ser ultrapassada. Comungamos com o pensamento de Freire (1996), quando 

diz que não existe prática sem teoria e teoria sem prática. 
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Quadro 37.  Objetivos dos Projetos Integradores: coordenadores 

Quais os objetivos dos Projetos Integradores? Indicações 

Articulação entre teoria e prática 2 

Integração dos conteúdos das disciplinas 2 

Articulação na formação de professores 1 

Integração do conhecimento 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 38.  Objetivos dos Projetos Integradores: respostas dos coordenadores 

Articulação entre teoria e prática C/P 05: a articulação da teoria e prática desde o inicio 

do curso, inserindo o aluno no campo profissional. 

Integração dos conteúdos das disciplinas C/P 05: Os saberes das disciplinas se integram nos 
Projetos Integradores (conteúdos das disciplinas). 

Articulação na formação de professores C/P 05: Os Projetos Integradores têm como objetivo ser 

o eixo, o elemento de ligação de todo o processo de 
formação 

Integração do conhecimento C/P 05: Como é possível articular o conhecimento para 

compreender um determinado fenômeno. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

No Quadro 39 ao apresentarmos a vivência no cotidiano do curso, percebemos que a 

prática está presente na fala de todos, como parte integrante do curso, desde o primeiro 

período. Contudo existe a preocupação da prática em detrimento da teoria. 

Para C/P 23,  

 

“A ideia inicial de Projetos Integradores era de trabalhar um projeto 

naquele semestre no qual os professores desenvolvessem juntos a um tema 

articulador”. 

Contudo, alguns semestres funcionam e outros não. No primeiro semestre, o grande 

tema é: Quem é o pedagogo? No segundo semestre: o pedagogo nas relações com as demais 

profissões; no terceiro semestre: pensar as práticas docentes; no quarto semestre: o Projeto 

Pedagógico na perspectiva de pensar o profissional que compreenda o fenômeno educativo; 

no quinto semestre: vinculado com o estágio, inicia o estágio em Educação Infantil. O sexto 

sétimo e o oitavo semestres, estão vinculados com o estágio e, têm um caráter de pesquisa e, 

algumas vezes, de pesquisa de intervenção, a qual a escola pede aos alunos que os ajudem a 

solucionar um determinado problema. 

Essa forma de organizar o currículo assemelha-se, de algum modo, à organização do 

currículo por projetos de trabalho, presente na obra de Hernández e Ventura (1998, p. 15), 
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com um olhar mais voltado à pesquisa científica. Os autores propõem um trabalho de 

organização dos conhecimentos escolares mediante projetos. 

 

 

Quadro 39. Vivência no cotidiano do curso: coordenadores 

Qual sua vivência no cotidiano do curso? Indicações 

Campo de atuação 1 

Incorporação das horas para estágio 1 

Incorporação das horas para as disciplinas 1 

Eixo articulador 1 

Movimentos sociais e ONGs  1 

Partilha do conhecimento 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Quadro 40. Vivência no cotidiano do curso: respostas dos coordenadores 

Campo de atuação 
C/P 05: O aluno tem a relação com o campo de atuação 
desde o início do curso. 

Incorporação das horas para estágio 

C/P 23: Projetos integradores passam a incorporar o 

estágio supervisionado a partir do 5º período. 

Incorporação das horas para as disciplinas 
C/P 23: Muitos professores complementam a carga horária 
da disciplina com as horas de Projetos Integradores. 

Eixo articulador 

C/P 23: Ao definir o tema para o eixo articulador do 

semestre, a integração das disciplinas passaram a 

acontecer com maior frequência. 

Movimentos sociais e ONGs  

C/P 23: Temos muita participação em movimentos sociais 

e ONGs que contribuem para a contextualização diante das 

necessidades sociais.  

Partilha do conhecimento 

C/P 23: Inicialmente todos os professores eram 
responsáveis em fazer a integração dos conteúdos das 

disciplinas por meio dos Projetos Integradores de forma a 

partilhar o conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Nos Quadros 41 e 42, os coordenadores reafirmam as atividades que os diretores 

elencaram anteriormente. Vimos em Masetto (2003), a importância do seminário para os 

alunos da graduação, em especial no caso de trabalhos com projetos de pesquisa. 

 

Seminário é uma técnica riquíssima de aprendizagem que permite ao aluno 
desenvolver sua capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento, de 

comunicação, de organização e fundamentação de idéias, de elaboração de 

relatório de pesquisa, de fazer interferências e produzir conhecimento em 
equipe, de forma coletiva. Ele envolve professor (professores) e alunos num 

trabalho de pesquisa por dois ou três meses. (MASETTO, 2003, p.120). 
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Porém, é uma técnica muito comum na fala dos professores, mesmo quando não se 

configura como um seminário propriamente dito; por vezes, passa a ser um relatório que é 

somente apresentado para o grupo. 

 

 

Quadro 41. Atividades desenvolvidas nos Projetos Integradores: coordenadores 

Quais as atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores? Indicações 

Seminários 2 

Visita a escolas 2 

Relatórios de pesquisa 2 

Pesquisas 1 

Eixos temáticos dos semestres 1 

Projetos 1 

Entrevistas com pedagogos 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 42. Atividades desenvolvidas nos Projetos Integradores: respostas dos coordenadores 

Seminários 

C/P 23: Os projetos são encerrados com a apresentação de um 

seminário. 

Visita a escolas 

C/P 05: As primeiras visitas às escolas é para saber quem é o 

pedagogo e o que ele faz na escola. 

Relatórios de pesquisa 

C/P 05: Os relatórios de pesquisa contribuem para as discussões 

em sala de aula. 

Pesquisas 

C/P: 05: Os alunos realizam suas pesquisas em diferentes campos 

de atuação do pedagogo. Mas é na escola que focam o olhar em 

busca de encontra resoluções para os problemas. 

Eixos temáticos dos semestres 

C/P 05: Monto junto com os alunos o que iremos trabalhar, depois 
de verificar o que já estudaram nos períodos anteriores. Os 

fundamentos de cada disciplina fazem a articulação com a prática. 

Projetos 

C/P 05: Trabalhamos de forma a resolver um determinado 

problema trazido pelos alunos, buscando nas diversas áreas do 
conhecimento ou nas diversas disciplinas as contribuições para se 

resolver o problema. 

 

Entrevistas com pedagogos 

C/P 23: As entrevistas com pedagogos contribuem para o 

conhecimento do campo de atuação dos futuros profissionais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Observa-se no Quadro 43, que os Projetos Integradores contribuem para a articulação 

dos saberes, de modo a permitir a relação da teoria com a prática. Eles se configuram como 

um eixo articulador. No Quadro 44, um fator importante é a ideia de a articulação ser do saber 

e não dos professores, começa a ficar mais clara para os alunos, mas é uma experiência nova 
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que está sendo avaliada pela primeira vez. Cabe destacar que, o fato de ser reservado um 

espaço para refletir sobre assunto em questão, é um ponto que favorece a integração. 

 

 

Quadro 43. Contribuição dos Projetos Integradores para a integração formativa dos futuros 

professores: coordenadores 

Qual a contribuição dos Projetos Integradores para a integração formativa 

dos futuros professores? 
Indicações 

Relação teoria e prática 2 

Articulação do saber 1 

Eixo articulador 1 

Processo ensino aprendizagem 1 

Responsabilidade social 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 44. Contribuição dos Projetos Integradores para a integração formativa  

dos futuros professores: respostas dos coordenadores 

Relação teoria e prática 

C/P 23: A relação teoria e prática passa a acontecer de forma mais 

natural com os Projetos integradores. 

Articulação do saber 

C/P 05:Com os Projetos Integradores os alunos conseguem perceber o 

projeto pedagógico das escolas nas diferentes dimensões. O 
documento, o planejado e o vivido. 

Eixo articulador 

C/P 05: Todo semestre, os PI estão nas pautas das reuniões do 

colegiado. E, em uma dessas discussões, nós definimos juntos os eixos 

temáticos de cada semestre.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quanto aos desafios na sala de aula, apresentados nos Quadros 45 e 46, os 

coordenadores e diretores citam que a individualização do trabalho dificulta a integração. 

Existe uma fragmentação do processo devido à mudança constante do quadro de professores. 

 
“Em 2008 tivemos um quadro agravante de troca de mais da metade do 

nosso quadro de professores. Esses professores chegaram e não têm a 

clareza do projeto, pois não participaram de sua construção. Com isso, o 
processo do desenvolvimento dos PI é retrocedido e o que era tido como 

superado é revivido pelos novos professores e consequentemente com os 

alunos.” C/P 05. 
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Quadro 45. Desafios apresentados em sala de aula: coordenadores 

Quais os desafios apresentados em sala de aula? Indicações 

Trabalho individualizado 2 

Fragmentação 2 

Carga horária 2 

Integração do saber 2 

Incompreensão de Projetos Integradores 1 

Mudança do quadro de professores 1 

Compromisso profissional 1 

Identidade do professor 1 

Competição entre os professores 1 

Integração das disciplinas 1 

Número de professores 1 

Contradição 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 46. Desafios apresentados em sala de aula: respostas dos coordenadores 

Trabalho individualizado 

C/P 05: Alguns professores que não querem assumir  a 

disciplina, se fecham na sua disciplina. 

C/P 23:Problemas de relacionamento pessoa interferindo na 

relação profissional, no momento de se tomar decisões 

conjuntas. 

Fragmentação 

C/P 23: A fragmentação das disciplinas ainda é presente, não 

conseguimos romper as barreiras. 

Carga horária C/P 05: Carga horária reduzida, que se vincula na prática 

Integração do saber 

C/P 05: A ideia de que a articulação é do saber e não do 

professor começa a ficar mais clara, mas ainda é um entrave. 

Incompreensão de Projetos Integradores 

C/P23: Falta de entendimento dos professores e dos alunos a 

respeito dos objetivos dos Projetos Integradores.  

Mudança do quadro de professores 

C/P 05: Com a mudança do quadro de professores o processo 

de desenvolvimento dos Projetos Integradores é retrocedido e o 

que era tido como superado, é revivido pelos novos professores 

e consequentemente com os alunos. 

Compromisso profissional 

C/P 05: Quando os Projetos integradores eram assumidos por 

um grupo de professores não havia um comprometimento real 

dos professores. 

Identidade do professor 

C/P 23: Ainda não fica claro, para o aluno, a identidade do 

professor. 

Competição entre os professores 

C/P 23: É difícil o trabalho com alguns professores que se 

julgam o dono do saber. 

Integração das disciplinas 

C/P 05: Existe a dificuldade de relacionamento entre alguns 

professores e com isso, a integração das disciplinas não 

acontece. 

Carga horária dos professores 

C/P 05: A elevada carga horária dos professores é um entrave 

para o trabalho com os Projetos Integradores. 

Contradição 

C/P 23: Muitas vezes acreditamos em uma concepção de 

formação, mas nem sempre a praticamos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nos Quadros 47 e 48, os coordenadores posicionam-se para as possíveis soluções, 

com propostas de enfrentamentos para a continuidade dos Projetos Integradores, fato que nos 

leva a pensar que valorizam tal concepção de currículo e, buscam caminhos para a 

permanência de tal trabalho. Concordamos com Nóvoa (2009) quando diz que, 

  

Parece que estamos todos de acordo quanto aos grandes princípios e até 
quanto às medidas necessárias a tomar para assegurar a aprendizagem 

docente e o desenvolvimento profissional dos professores: articulação da 

formação inicial, indução e formação em serviço numa perspectiva de 
aprendizagem ao longo da vida; atenção aos primeiros anos de exercício 

profissional e a inserção dos jovens professores nas escolas; valorização do 

professor reflexivo e de uma formação de professores baseada na 

investigação; importância das culturas colaborativas, do trabalho em equipe, 
do acompanhamento, da supervisão e da avaliação dos professores. 

(NÓVOA, 2009, p. 13). 

 

Esse fato aconteceu também nesta pesquisa, na qual os entrevistados parecem 

concordar com a importância dos Projetos Integradores, sugerindo ações para sua 

continuidade. 

 

 
Quadro 47. Enfrentamentos para as possíveis soluções: coordenadores 

Quais os enfrentamentos para as possíveis soluções? Indicações 

Professor coordenador de Projetos Integradores 2 

Planejamento coletivo  2 

Reflexões coletivas frequentes 2 

Resgatar o papel social da universidade 2 

Socialização das atividades 1 

Blogs na Internet 1 

Pesquisa e extensão 1 

Diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 48. Enfrentamentos para as possíveis soluções : respostas dos coordenadores 

Professor coordenador de Projetos Integradores 

C/P 23 Um dos enfrentamentos decidido no 

colegiado, para tentar resolver os problemas com os 

Projetos Integradores, foi eleger um professor 

responsável pelo componente curricular, que a partir 
daí passa a ter características de disciplina. 

C/P 05: Depois que um professor assumiu a 

coordenação dos Projetos Integradores parece-me 
que os alunos acalmaram, agora temos começo, 

meio e fim. 

Planejamento coletivo  

C/P 05: não temos o domínio de todas as disciplinas 

e é necessário que a gente faça juntos o 
planejamento dos Projetos Integradores 

Reflexões coletivas frequentes 

C/P 23: As reflexões coletivas frequentes favorecem 

o entendimento dos Projetos integradores. 

Resgatar o papel social da universidade 

C/P 23: De certa forma os Projetos Integradores são 
capazes de resgatar o papel social da universidade, 

ao se preocupar com as necessidades dos alunos e 

das escolas. 

Socialização das atividades 

C/P 05: As atividades realizadas devem ser 
socializadas com os grupos internos e externos a 

universidade. 

Blogs na Internet 

C/P 23: Os Blogs na internet podem ser uma 
alternativa muito boa para a realização dos Projetos 

integradores assim como a ead. 

Pesquisa e extensão 

C/P 05: Os Projetos Integradores ligados aos 

projetos de pesquisa e extensão seria uma forma de 
contribuir para a sociedade. 

Diálogo entre a instituição de ensino e a 
sociedade 

C/P 05: O fato de estarmos integrados nas 

discussões nacionalmente realizadas por Fóruns de 

educação Favoreceu e favorece estas discussões 
dentro da UFAL. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Com os dados apresentados pelas entrevistas dos coordenadores, percebemos um 

interesse em dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito, porém, com maior 

participação de todos os envolvidos. 

 

 

Voz dos Professores 

 

Ao analisarmos as respostas dos professores, percebemos que muitos aspectos 

levantados pelos coordenadores são reiterados nas falas dos docentes.  

No Quadro 49 constata-se que o ponto-chave, na visão dos professores, é que os 

Projetos Integradores são uma inovação no currículo do curso, o que nos leva a acreditar que a 
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concepção de inovação tida por todos é a mudança. Eles dizem que a ideia é muito boa e vem 

de uma maneira interessante ressignificar o currículo. Porém, os problemas de diferentes 

concepções aparecem e, nem sempre fica claro para os professores e alunos, o que se pretende 

trabalhar nos Projetos Integradores. 

 

“Os PI existem também em outras licenciaturas além da Pedagogia. É 
importante deixar claro para os professores, assim como para os alunos, a 

integração que queremos fazer quando apresentamos os PI. Integração dos 

professores do semestre? Integração do conteúdo? Integração dos saberes? 
Integração teoria e prática? Integração dos estudantes com os professores? 

Ou integrar tudo isso? Em que medida damos conta de integrar tudo isso?” 

PRE 22. 

 

Retomamos aqui a ideia de trabalho com eixo temático, que surgiu depois de algum 

tempo, após várias reuniões do colegiado, nas quais foram discutidos os problemas dos 

Projetos Integradores, referiu-se aos eixos temáticos por semestre, que foram definidos 

juntamente com o grupo, a fim de fazer com que os saberes se integrem e articulem de forma 

a evoluir, para que, os conhecimentos possam contribuir para um estágio de qualidade mais 

elevada, sobretudo, quando os alunos chegarem ao quinto período de estágio supervisionado: 

No primeiro semestre, o tema trabalhado é Identidade do Pedagogo, na tentativa de 

responder as seguintes questões: Quem é o pedagogo? O que ele faz na escola? O que ele faz 

nas instituições? É o conteúdo da disciplina Profissão Docente que comanda as discussões e 

fundamenta as discussões da prática, por meio de um projeto elaborado durante as atividades 

dos Projetos Integradores?  

No segundo período, o tema é O pedagogo nas relações com as demais profissões, e 

a disciplina que comanda as discussões é Trabalho e Educação. O professor que a ministra é o 

mesmo da disciplina de Projetos Integradores (Quadro 11).  

 
“A discussão sobre os campos de atuação do pedagogo é muito forte no 

segundo período. Com isso, os alunos percebem que é importante um 

diálogo entre os profissionais que contribuem com a Educação e trabalham 
em outros espaços não escolares.” PRE 13. 

 

No terceiro período, o tema é Pensar as práticas docentes, sendo as discussões 

comandadas pelo conteúdo da disciplina de Didática (Quadro11.).  

No quarto período, o tema é o Projeto Político-Pedagógico, na perspectiva de pensar 

o profissional que compreenda o fenômeno educativo. A disciplina que comanda tal tema é 

PPP, Organização e Gestão do Trabalho escolar, a qual é ministrada pelo mesmo professor de 
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Projetos Integradores, o que, de acordo com uma professora, favorece o entendimento do 

aluno ao chegar ao quinto período,  

 

“Pela experiência com o PI V, ele é um elemento articulador, integrador 
das disciplinas na área da gestão educacional; então o aluno tem, como 

base, as disciplinas anteriores, como o projeto político, a organização dos 

processos educativos, então tudo isso vai dar base para ele nos PI. E aí, nos 
PI, qual é o objetivo? Que esse aluno tenha conhecimento dos programas e 

projetos desenvolvidos na área da gestão educacional para o âmbito 

escolar. Então, ele faz pesquisa nos sites oficiais, como secretarias de 
estado, municipal, de governo, faz visitas aos conselhos estaduais, 

articulando isso com o estágio de gestão educacional”. PRE 07. 

 

Concordando com Aguiar (2006), observamos que a formação para a gestão 

educacional, sugerida nas DCNs, contribui para romper com visões fragmentadas e 

fortemente centralizadas da organização escolar e dos sistemas de ensino. 

Os Projetos Integradores do quinto período estão vinculados ao estágio, assim como, 

ocorre com o sexto e o sétimo semestres. No oitavo semestre não tem Projetos Integradores e, 

o 9º semestre, que também não os tem, ocorre somente no período noturno, em 

complementação à carga horária. 

Percebemos na estrutura curricular que, mesmo com o discurso de integração, os 

estágios da forma como estão organizados contribuem para a fragmentação no momento em 

que existe a necessidade da divisão dos alunos em grupos para as escolas e a impossibilidade 

dos encontros para a reflexão sobre a teoria e a prática com todo o grupo. Além disso, outro 

problema levantado pela PRE 09, diz respeito ao envolvimento dos outros professores com o 

campo de estágio.  

 

“Para ele [o estágio] acontecer com o caráter que veio na proposta do 

curso, que é a ideia da reflexão da teoria e da prática, articulação melhor 
da teoria e da prática, você também precisa ter professores que conheçam 

os campos, que conheçam as escolas, que venham e que tentem fazer essas 

articulações. Então, às vezes, o sucesso deste trabalho também depende da 
formação, do trabalho do professor, da disponibilidade do professor e 

também da disponibilidade do campo de estágio.” PRE 09. 

 

No sexto período, há três turmas de estágio em Educação Infantil, sendo que o tema 

do estágio refere-se aos Saberes necessários para a Educação Infantil.  

No sétimo período, são três turmas de estágio em Ensino Médio (EM). Existem 

muitas dificuldades com as escolas de EM de Alagoas, o número de alunos e as turmas das 

escolas estão diminuindo a cada ano. 

Segundo PRE 15,  
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“Nesse período, os PI estão integrados com os estágios supervisionados, as 

atividades são articuladas, PI e Estágio, e planejamos as duas de forma 

integrada”. 
 

 

Ao chegar ao oitavo período, o aluno deverá realizar projetos de estágio que possam 

intervir no dia a dia das escolas campo de estágio e, assim, melhorar a qualidade delas. 

Quanto ao nono período, ele existe somente para os alunos do turno noturno. Os 

estágios de Educação Infantil e Ensino Fundamental são substituídos pelo de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

Durante o curso, os alunos escolhem duas, das quatro disciplinas eletivas para cursar; 

assim, completam a carga horária obrigatória exigida no currículo.  

Contudo, temos aqui alguns elementos integradores do currículo, que buscam 

alcançar a integração formativa dos alunos. 

 

 
 

Quadro 49. Percepção dos Projetos Integradores: professores 

Qual sua percepção dos Projetos Integradores? Indicações 

Inovação 8 

Integração teoria e prática 7 

Integração dos saberes 4 

Reflexão teoria e prática 3 

Integração do conhecimento 2 

Interdisciplinaridade curricular 2 

Eixo integrador 2 

Processo de articulação 1 

Articulação curricular Integração do currículo Ressignificar o currículo 1 

Pesquisa educacional 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 50. Percepção dos Projetos Integradores: respostas dos professores 

Inovação 

PRE 13: Acredito que projetos integradores é uma ação de um 
processo de inovação curricular. 

PRE 04: Uma inovação do curso é a disciplina de Profissão docente. 

A discussão na disciplina é muito interessante. 
PRE 09: É um lugar reservado do currículo para se discutir a teoria 

e prática, portanto inovador. 

PRE 11: Projetos Integradores é inovador pelo fato de ser a 

possibilidade de integração das disciplinas num projeto comum, 
uma garantia do contato do aluno com o campo de pesquisa, desde o 

início até o final do curso. 

PRE 19: Projetos Integradores é inovador por ser um espaço 
reservado no currículo do curso para as discussões interdisciplinares  

PRE 25: As DCNs para o curso de Pedagogia estruturam o currículo 

e traz como inovador o eixo articulador. 

Integração teoria e prática 
PRE 04: Projetos Integradores tem a concepção da articulação teoria 
e prática.  

Integração dos saberes 

PRE 08: Os projetos Integradores contribuem para a integração dos 

saberes. 

Reflexão teoria e prática 

PRE 15: As discussões contribuem para a reflexão da teoria e da  

prática. 

Integração do conhecimento 

PRE 08: Os Projetos Integradores vieram contribuir para a 

integração do conhecimento porém não são os únicos elementos. 

Interdisciplinaridade curricular 

PRE 10: Os Projetos Integradores estão ligados às discussões sobre 

a interdisciplinaridade, a integração se dá no processo de produção 
do conhecimento do estudante. 

Eixo integrador 

PRE 04: PI é um elemento articulador que integra as disciplinas dos 

anos anteriores que se relacionam com a gestão. 

PRE 15: Com a reformulação curricular dos cursos de pedagogia, a 
estrutura curricular passou a ser organizada por eixos, e um deles é 

o eixo integrador. Para atender tal estrutura criamos os Projetos 

Integradores, para contribuir com a articulação curricular. 

Processo de articulação 

PRE 04: O processo de articulação dos saberes é pensado pelos 
professores e desenvolvido de uma forma que contribua com a 

aprendizagem do aluno e ele faça a integração dos conteúdos das 

disciplinas. 

Articulação curricular Integração 
do currículo Ressignificar o 

currículo 

PRE 15: Projetos Integradores proporciona a articulação curricular, 
porém é uma experiência nova que precisa ser amadurecida para 

então ressignificar o currículo. 

Pesquisa educacional 

PRE 04: Projetos integradores com um olhar investigativo na 

perspectiva da pesquisa. É um primeiro olhar investigativo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Além de os Projetos Integradores serem considerados uma inovação, algumas 

disciplinas também são tidas como inovadoras, a Profissão Docente é uma delas. Segundo 

PRE 03,  

 

“[...] a discussão na disciplina é muito interessante, pois mostra para os 

alunos, de forma esclarecedora, o que vem a ser professor e consegue fazer 

uma articulação com as outras disciplinas do semestre”.  
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Essa disciplina também aparece em outros cursos de licenciatura, mas sem muita 

importância como relata a professora a seguir: 

 

“Os PI contribuem para a ideia de que todas as disciplinas do curso de 
formação de professores deverão ser vivenciadas além dos estágios. Porém, 

em algumas licenciaturas, ainda temos a concepção de que as disciplinas 

pedagógicas têm um valor menor, e muitas vezes a carga horária de PI é 
usada para as fundamentações teóricas”. PRE 15. 

 

 

Para Nóvoa (2009), o trabalho de formação deve estar próximo da realidade escolar e 

dos problemas sentidos pelos professores. Percebemos que sempre que isso acontece o 

conhecimento é concretizado. No Quadro 51 nota-se que as declarações dos professores se 

voltaram para o compromisso dos Projetos Integradores com a integração das disciplinas e 

fazer a relação teoria e prática.  

Há também uma comunhão com Nóvoa (2009) quando os professores comentam 

sobre a importância dos Projetos Integradores com relação ao campo de atuação do pedagogo. 

De acordo com PRE 11: 

 

“Projetos Integradores como possibilidade de integração das disciplinas 

num projeto comum, uma garantia do contato com o campo desde o início 

até o final do curso”. 
 

Quando Nóvoa (2009) afirma que não se trata de adotar as tendências anti-intelectuais 

na formação de professores, fundamenta a fala da professora. A essa afirmação, 

acrescentamos que a profissão docente se define pela capacidade de se transmitir determinado 

saber.  
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Quadro 51. Importância dos Projetos Integradores para a formação inicial dos alunos do 

curso de Pedagogia: professores 

Qual a importância dos Projetos Integradores para a formação inicial 

dos alunos do curso de Pedagogia? 
Indicações 

Integração entre as disciplinas 7 

Relação teoria e prática 6 

Identidade do pedagogo 2 

Integração vertical e horizontal 2 

Pesquisa educacional 1 

Reflexão da docência 1 

Ressignificar o currículo 1 

Eixo integrador 1 

Trabalho integrado 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Quadro 52. Importância dos Projetos Integradores para a formação inicial  

dos alunos do curso de Pedagogia: respostas dos professores 

Integração entre as disciplinas 

PRE 04: Os Projetos Integradores partem de uma lógica de 
pensamento para a construção do entendimento global da 

escola pelo aluno. 

Relação teoria e prática 

PRE 15: Temos que mudar a concepção de prática, ela não é a 

prática pela prática. Temos que aprofundar nas leituras e 
fundamentos da prática, para uma formação mais consistente. 

PRE 09: No momento em que estão vendo a teoria eles estão 

indo para a escola e cruzando os dados. 

PRE: 09: A ideia de Projetos Integradores é dar subsídios para 
os alunos enfrentarem o estágio de uma forma mais tranquila. 

Identidade do pedagogo PRE 13: Os alunos começam a entender o papel do pedagogo. 

Integração vertical e horizontal 

PRE 10: É importante a integração vertical, as disciplinas dos 

semestres anteriores são retomadas pelo grupo para um 
melhor aproveitamento dos estágios. 

Pesquisa educacional 

PRE 09: Os saberes se integram no momento em que os 

alunos precisam responder algumas questões do estágio. 

Reflexão da docência 
PRE 15: Projetos Integradores permite ao aluno a vivência da 
realidade escolar juntamente com a reflexão sobre a docência. 

Ressignificar o currículo 

PRE 25: Os Projetos Integradores de certa forma contribuem 

para a ressignificação do currículo 

Eixo integrador - trabalho integrado 

PRE 20: Por meio do eixo integrador ele propicia um trabalho 

integrado 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

De acordo com o Quadro 53, o ponto mais discutido foi a articulação entre teoria e 

prática, a integração do conhecimento e, em seguida, a interdisciplinaridade que se configura 

como uma aliada da relação teoria e prática. Nesse sentido, Masetto (2003) reafirma que, 
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É importante para o bom desenvolvimento do processo de aprendizagem que 

o professor de uma disciplina entre em contato co os colegas que lecionam a 

mesma disciplina naquele semestre ou em outros semestres, para que juntos 
possam discernir melhor o que é necessário que os alunos de determinado 

curso aprendam com aquela disciplina para sua formação profissional. 

(MASETTO, 2003, p.47). 

 

Acrescenta ainda que, 

A área de conhecimento de uma disciplina é muito extensa e bastante 
profunda. Não se trata de o aluno vir a conhecer tudo o que ela pode 

oferecer, mas as informações próprias para o curso que está freqüentando. 

Juntos os professores desta disciplina poderão identificar melhor o que é 
necessário que o aluno aprenda naquele curso e como fazer para que a 

aprendizagem daquela disciplina seja significativa. (MASETTO, 2003, p. 

47-48). 

 

Mediante esta forma de trabalho entre os professores, a integração do conhecimento, 

dos alunos, é favorecida e a aprendizagem acontece com qualidade.  

 

Quadro 53. Objetivo dos Projetos Integradores: professores 

Quais os objetivos dos Projetos Integradores? Indicações 

Articulação teoria e prática 8 

Integração do conhecimento 7 

Interdisciplinaridade 5 

Integração dos conteúdos das disciplinas 3 

Articulação na formação de professores 2 

Articulação ensino pesquisa e extensão 2 

Planejamento conjunto 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Quadro 54. Objetivo dos Projetos Integradores: respostas dos professores 

Articulação teoria e prática 

PRE 19: Os Projetos Integradores nascem para dar conta de uma 
medida constitucional visando o aumento de carga horária dos estágios 

diluídas pelo transcorrer do curso. 

Integração do conhecimento 

PRE 22: Os Projetos Integradores por meio de um projeto vem integrar 

o conhecimento. 

Interdisciplinaridade 
PRE 08: Os Projetos Integradores ajudam a fazer a relação das 
disciplinas numa tentativa de interdisciplinaridade. 

Integração dos conteúdos das 

disciplinas 

PRE 10: Os Projetos Integradores contribuem para a integração dos 

conteúdos das disciplinas dos semestres de forma horizontal e vertical. 

Articulação na formação de 

professores 

PRE 15: A escola campo de estágio deve ser vista como um espaço 
formativo para a articulação teoria e prática.  

PRE 03: O curso de pedagogia deixa de ter as habilitações para formar 

um pedagogo mais completo. O eixo da formação está na docência, mas 

a formação perpassa o campo da gestão. 
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Articulação ensino pesquisa e 

extensão 

PRE18: Os Projetos Integradores partem da ideia da articulação ensino 
pesquisa e extensão ao realizar um projeto que parte dos problemas da 

escola. 

Planejamento conjunto 

PRE 25: Um grupo de professores assumiu a discussão das diretrizes 

curriculares e fortaleceu o entendimento dos eixos integradores numa 
perspectiva interdisciplinar de um trabalho coletivo, participativo e 

integrador, na perspectiva de que o conhecimento se dá em um contexto 

em sua totalidade, do sujeito como um todo. A prática contribui para 
entender a relação entre as disciplinas estudadas. Porém, nós 

professores não fomos formados assim e temos muitas dificuldades para 

trabalhar de forma integrada, participativa e coletiva. Somos os 
profissionais da solidão que temos que passar para a solidariedade. Os 

PI passam por uma dimensão humana de formação. E esse 

entendimento se dá se o aluno compreender as dimensões da educação.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Para que isso aconteça, os professores têm grande responsabilidade em ser um 

mediador do conhecimento. Segundo PRE 08,  

 

“Os PI ajudam a fazer a relação das disciplinas numa tentativa de 
interdisciplinaridade. Vieram para contribuir com a integração teoria e 

prática, porém não é o único elemento que favorece essa integração”. 

 

De acordo com Masetto (2010), a interdisciplinaridade tem a finalidade de colocar as 

disciplinas em diálogo entre si, para assim, permitir uma visão da realidade e dos fenômenos.  

 

A interdisciplinaridade nos permite esperar a produção de um conhecimento 

científico novo a partir de duas ou mais áreas do conhecimento que se 

integram para tal [...] um conhecimento que não se encontrava nem em uma, 
nem em outras disciplinas isoladamente, mas que surge pelo embate e pela 

integração de aspectos de ciências diversas. (MASETTO, 2010, p. 61).  

 

O conceito atribuído por Masetto (2010) não aparece em nenhuma das falas dos 

professores entrevistados, o que nos faz acreditar ainda mais na necessidade de entendermos 

outro conceito de interdisciplinaridade, ainda mais complexo, que apenas integra as 

disciplinas e confirma a fala da professora que diz: 

 

“A discussão sobre interdisciplinaridade é antiga, mas ainda temos muito 

que aprender sobre ela”. PRE 08. 

 

A atuação do pedagogo, citada no Quadro 55, representa uma experiência 

significativa, nos primeiros semestres. Nos quatro últimos períodos, o que tem acontecido é a 

incorporação dos Projetos Integradores às horas de estágio. 
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“No primeiro período, é mais interessante pelo fato de estarem indo pela 

primeira vez na escola. Depois disso, eles querem intervir na realidade, não 

querem mais apenas observar a escola e a sala de aula. No terceiro período, 
os PI correm o risco de serem repetitivos. Não temos uma integração 

vertical e nem sempre o que planejamos é do interesse dos alunos. Mas eles 

gostam de PI.” PRE 19. 

 

Apesar das dificuldades em se trabalhar com os Projetos Integradores, os resultados 

são positivos na visão de muitos entrevistados. 

 
“A equipe da Educação Infantil trouxe uma ideia de estágio que ampliava a 

realização de um projeto de intervenção, com seminários, discussões 

temáticas e outras atividades. Além disso, a partir do quinto período, a 

carga horária de estágio passa a ser maior e os PI agregam a carga horária 
de estágio. O colegiado do curso aprovou e passou a ser uma regra para 

todos os estágios a partir do quinto período. O fato de ter sido agregada a 

carga horária de PI ao estágio facilitou o andamento do trabalho. O 
aproveitamento do tempo é melhor, e o aluno gosta dessa forma de realizar 

o trabalho de campo e em sala.” PRE 11. 

 

 

As discussões acontecem em sala de aula e facilita a reflexão da teoria e prática que 

nos propõe autores como Perez-Gómez (2007) quando nos diz que, 

 
Para Dewey, a reflexão é um processo em que se integram atitudes e 

capacidades nos métodos de investigação, de modo que o conhecimento da 

realidade surge da experiência da mesma, impregnado de seus 

determinantes. A investigação, a intervenção reflexiva, aberta e sincera, na 
realidade, configuram o pensamento criador do ser humano apegado à 

realidade, mas crítico e reflexivo frente à mesma. (PEREZ-GÓMEZ, 2007 p. 

366).  
 

 

 

Quadro 55. Vivência no cotidiano do curso: professores 

Qual a vivência no cotidiano do curso? Indicações 

Incorporação das horas para estágio 8 

Socialização do aprendizado 7 

Atuação do pedagogo 4 

Diálogo entre as disciplinas 2 

Partilha do conhecimento 2 

Pesquisa 1 

Incorporação das horas para as disciplinas 1 

Eixo articulador 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 56. Vivência no cotidiano do curso: respostas dos professores 

Incorporação das horas para estágio 

PRE 15: No sétimo período, os PI estão muito ligados ao estágio 
supervisionado no Ensino Médio. As alunas do Ensino Superior, 

por estarem no sétimo período, elas vão para o estágio na escola 

do Ensino Médio para transmitir o conhecimento adquirido nas 
disciplinas teóricas anteriores, as metodologias de ensino e os 

temas estudados referentes às políticas educacionais. 

PRE 11: A equipe da educação infantil trouxe uma idéia de estágio 
que ampliava a realização de um projeto de intervenção com 

seminário, discussões temáticas e outras atividades. Com isso a 

partir do 5º período a carga horária de estágio passa a ser maior. 

As horas de estágio são incorporadas as horas de Projetos 
Integradores. O fato de ter sido agregada a carga horária de PI ao 

estágio facilitou o andamento do trabalho. O aproveitamento do 

tempo e melhor e o aluno gosta dessa forma de realizar o trabalho 
de campo e em sala. 

Socialização do aprendizado 

PRE 11: As discussões em sala de aula contribuem para a 

socialização do aprendizado. 

Atuação do pedagogo PRE 13: Os alunos vivenciam diferentes atuações do pedagogo.  

Diálogo entre as disciplinas 

PRE 08: De alguma forma, o diálogo entre as disciplinas deve 
acontecer para que haja a integração dos saberes. 

 

Partilha do conhecimento 

PRE:15: Temos que ter humildade e perceber que estamos na 

escola (campo de estágio) para aprender juntos, de forma a 
partilhar conhecimentos. 

Pesquisa 

PRE 03: O aluno vai para a escola nos 4 primeiros períodos e 

tenta identificar uma temática de interesse para uma pesquisa 

futura que fará parte do seu tcc 

Incorporação das horas para as 

disciplinas 

PRE 15: Temos alguns casos de incorporação das horas de 

Projetos Integradores para as disciplinas. 

Eixo articulador 

PRE 25: O eixo articulador como um meio de integrar as 

disciplinas na medida em que é escolhido um tema comum. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

No Quadro 57, as atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores, segundo os 

sujeitos, estão ligadas aos eixos temáticos dos semestres e são realizadas nos seminários, 

apresentação de relatórios de pesquisa e visitas às escolas. A pesquisa em ONGS, de maneira 

a socializar o aprendizado, também tem contribuído para a integração teoria e prática. 

As atividades dos semestres se diferem e, na seqüência das atividades dos períodos, 

existe a tentativa de uma articulação vertical, mas que ainda é deficiente. 

Conforme a fala de PRE 04, 

 

“As experiências com os Projetos Integradores vão se aprimorando, as 
atividades desenvolvidas vão evoluindo a cada avaliação que fazemos. 

Temos um momento de socialização no final do semestre de tudo o que foi 

realizado em cada disciplina de forma a integrar todas elas”. 
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Percebemos que o fato de construir um projeto de forma compartilhada com a escola 

campo de estágio e, posteriormente apresentar seus resultados à comunidade escolar é uma 

prática ligada à democracia na educação. Além disso, Masetto (2010) nos apresenta a 

importância de se valorizar o desenvolvimento das relações sociais para o ensino. A interação 

do mundo individual do aprendiz e a realidade social é, fundamental como profissional, e 

cidadão participante e comprometido com o desenvolvimento da sociedade. 

Por ter mais facilidade em trabalhar com os recursos da Internet, PRE 07 criou um 

blog da disciplina de Projetos Integradores V. 

 

“[...] onde todos postam as atividades daquele semestre. É feito também um 
banner para apresentação na sala de aula sobre o que foi vivenciado no 

estágio. É feita a relação da teoria com a prática neste trabalho. A 

socialização acontece e enriquece a visão de todos os colegas da sala”. 
 

Trata-se de um recurso muito utilizado na Educação a Distância e apresenta bons 

resultados para a integração das disciplinas. Para tanto, percebemos a importância de trabalhar 

com profissionais abertos a mudanças e dispostos a trazer experiências exitosas para o curso 

presencial. Para que isso aconteça, é necessário que os professores estejam preparados para 

diversos tipos de trabalho.  

Na visão de PRE 15: 

 
“É feito um estudo sobre a realidade da escola de formação de professores 

de nível médio em Alagoas. Os alunos preparam entrevistas a alunos do 

Ensino Médio, coordenadores e diretores, para entender o funcionamento 
daquela escola. Com isso, temos que programar atividades diferentes, como 

oficinas pedagógicas na escola, como forma de vivenciar a realidade 

escolar.” 
 

 

Quadro 57. Atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores: professores 

Quais as atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores? Indicações 

Eixos temáticos dos semestres 7 

Seminários 5 

Relatórios de pesquisa 5 

Visitas às escolas 5 

Pesquisas 3 

Entrevistas com pedagogos 2 

Movimentos sociais 1 

Congresso acadêmico 1 

Projetos 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 58. Atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores: respostas dos professores 

Eixos temáticos dos semestres 
PRE 23: O Eixo temático do semestre é pré- determinado, 
porém, pode ser combinado outro tema com os alunos. 

Seminários 

PRE 11: No final do semestre, é feita uma socialização 

com os alunos e as pessoas do campo de estágio sobre o 

resultado dos estudos realizados. 
PRE 19: Os alunos apresentam suas experiências na 

forma de seminários. 

Relatórios de pesquisa 

PRE 09: Para a realização de um relatório, os alunos 

passam 4 horas na escola e 2 horas discutimos os casos do 
campo de estágio em sala de aula. 

Visitas às escolas 

PRE 19: As visitas às escolas acontecem desde o primeiro 

semestre e foram direcionadas. 

Pesquisas 
PRE 04: As pesquisas são fruto das visitas e diagnósticos 
dos problemas da escola. 

Entrevistas com pedagogos 

PRE 14: Os alunos fazem entrevistas com pedagogos nas 

escolas para conhecer melhor sua atuação 

Movimentos sociais 

PRE13: Os alunos aprendem muito nas visitas e 

participação nos movimentos sociais. 

Congresso acadêmico 

PRE 09: Os projetos realizados com os alunos são 

apresentados no congresso acadêmico da universidade  

Projetos 

PRE 04: Elegemos um objeto de estudo, de investigação, 

e a partir daí, os alunos irão relacionar com a realidade da 
sala de aula. Já que, no terceiro período, o eixo temático é 

sobre as práticas docentes. O aluno irá olhar a sala de aula 

a partir dos diversos pontos de vista das disciplinas. Os PI 
partem de uma lógica de pensamento para a construção 

do entendimento global da escola pelo aluno.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

No Quadro 59, pode-se observar que a fala dos professores remete à importância de 

existir uma integração vertical (as disciplinas dos diferentes semestres) e, horizontal (as 

disciplinas do mesmo semestre) e, assim, haver a integração dos saberes, sempre pensados na 

relação teoria e prática. 

No tocante à integração horizontal, Masetto (2003) considera que: 

 
[...] Para o bom desenvolvimento do processo de aprendizagem que o 

professor de uma disciplina entre em contato com os colegas que lecionam a 

mesma disciplina naquele semestre ou em outros semestres, para que juntos 
possam discernir melhor o que é necessário que os alunos de determinado 

curso aprendam com aquela disciplina para sua formação profissional. A 

área de conhecimento de uma disciplina é muito extensa e bastante profunda. 

Não se trata de o aluno vir a conhecer tudo o que ela pode oferecer, mas as 
informações próprias para o curso que está frequentando. (MASETTO, 

2003, p. 47). 
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A integração horizontal é igualmente importante, de modo que os professores dos 

diferentes semestres se encontrem para analisar as possibilidades de integração das disciplinas 

lecionadas.  

 

Assuntos podem se complementar, temas poderiam não se repetir, situações 

e experiências profissionais poderiam ser exploradas conjuntamente, cases 

estudados com a participação de várias disciplinas, projetos realizados com a 
participação de várias cadeiras, visitas técnicas preparadas, executadas e 

debatidas com mais de um professor. (MASETTO, 2003, p. 48). 

 

 

Contudo, é raro isso acontecer diante das diversidades de entendimento e 

comprometimento do grupo de professores que trabalham no curso; o caminho para as novas 

relações nem sempre fica claro para todos. O trabalho articulado proposto pelas DCNs torna 

um desafio a ser enfrentado e, segundo uma das professoras entrevistadas: 

 

“A proposta vinda das DCNs tem um avanço significativo, porém a prática 

desta nova proposta tem uma grande distância ainda. Temos um tempo para 
que as coisas sejam assimiladas e amadurecidas. Logo nas primeiras 

experiências, tivemos muitas dificuldades para se conseguir trabalhar de 

forma articulada. Percebemos que as DCNs estão centradas na prática e 
temos que tomar o cuidado de não esvaziar a formação teórica. As horas de 

estágio são muito maiores que as horas de disciplinas que irão fundamentar 

o conhecimento dos alunos, as disciplinas teóricas”. PRE 15.  

 

Atribuímos essa interiorização, pelo fato de o trabalho com crianças na EI acontecer 

naturalmente, de forma integrada. 

 

 

 
Quadro 59. Contribuição para a integração formativa dos futuros professores: professores 

Qual a contribuição para a integração formativa dos futuros 

professores? 
Indicações 

Integração vertical e horizontal 7 

Articulação do saber 6 

Relação teoria e prática 5 

Valorização da teoria e da prática 3 

Eixo articulador 3 

Processo ensino-aprendizagem 2 

Integração das disciplinas 1 

Contextualização da ação pedagógica 1 

Responsabilidade social 1 

Ações pedagógicas 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 60. Contribuição para a integração formativa dos futuros professores: respostas dos 

professores 

Integração vertical e horizontal 

PRE 10: É necessária uma articulação vertical, as disciplinas dos 
semestres passados são retomadas pelos alunos, para que 

aconteçam os estágios de forma a atualizar seus conhecimentos 

para realizar o estágio. Não devemos pensar apenas no semestre, e 
sim no curso como um todo e fazer a integração vertical também. 

Articulação do saber 

PRE 09: Os saberes se integram no momento em que os alunos 

precisam responder algumas questões do estágio. 

Relação teoria e prática 
PRE 09: No momento em que estão vendo a teoria eles estão indo 
para a escola e cruzando os dados. 

Valorização da teoria e da prática 

PRE 15: A concepção de articulação de teoria e prática que vem 

com as DCNs é uma concepção que está centrada na prática, e, 

portanto, temos que tomar o cuidado de não esvaziar a formação 
teórica e sim valorizar de forma equivalente. 

Eixo articulador 

PRE 09: A escola pontua uma temática para que os alunos 

trabalhem com os Projetos Integradores. 

Processo ensino-aprendizagem 

PRE 04: Os Projetos Integradores favorecem o processo ensino 

aprendizagem 

Integração das disciplinas 

PRE 12: No setor da Educação Infantil a concepção de integração 

parece estar mais interiorizada. 

Contextualização da ação 
pedagógica pela pesquisa 

PRE 04: PI com um olhar investigativo na perspectiva da 

pesquisa. É um primeiro olhar investigativo, de forma a tentar 
responder as indagações da realidade escolar. 

Responsabilidade social 

PRE 09: As experiências dos Projetos Integradores são levadas 

para as escolas campo de estágio, para então refletir a 

responsabilidade social do aluno. 

Ações pedagógicas 
PRE 13: As ações pedagógicas são facilitadas diante da 
integração com outros saberes. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

No Quadro 61, os professores apresentam a reduzida carga horária como sendo um 

dos maiores desafios para se trabalhar com os Projetos Integradores. O problema da 

fragmentação da formação está presente na fala dos professores e se estabelece pela falta de 

um trabalho coletivo. 

Segundo a fala de PRE 20: 

 

“O que era inicialmente proposto não acontecia. Os professores deveriam 
elaborar um projeto juntos de integração dos saberes das disciplinas do 

semestre. Havia uma confusão em definir quem assumiria a disciplina de PI; 

era todo mundo, e não era ninguém”. 
 

Concordando com Masetto (2003) o que geralmente acontece é a falta de 

entendimento por parte dos professores do que vem a propor como ação, o PPP de uma 

instituição de ensino superior, seu papel e sua relação com o currículo de um curso. Ele é o 

subconjunto mais importante do PDI, na medida em que organiza e consolida a programação 

das atividades acadêmicas de ensino, extrapolando a simples confecção de um documento. 
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Além disso, outros problemas são frequentes como, a falta de estrutura que limita a 

relação academia/escola e, conforme a fala de uma professora entrevistada, PRE 15: 

 

“Temos alguns problemas estruturais com relação às escolas de Ensino 
Médio. As turmas estão reduzidas de 2010 para cá e enfrentamos a 

dificuldade em acomodar nossos alunos nas salas”. 

 

Sabemos que atualmente as escolas normais de ensino médio só existem em cidades 

nas quais os índices de analfabetismo são altos e, a oportunidade de o professor se formar no 

ensino superior é pequena. 

Dessa vez, de forma oculta, a interdisciplinaridade aparece como um desafio, uma 

vez que, 

 
Exige uma profunda compreensão de seu significado científico e 

educacional, uma abertura do docente e do pesquisador para superar um 

paradigma até agora profundamente enraizado em todos nós, que é o modelo 
disciplinar de ensino e pesquisa; exige um trabalho árduo e diário em nossa 

profissão, em nossa docência, em nossas pesquisas, em nossas discussões de 

reformulações curriculares e em nossas reflexões, análises, debates para 

compreender o mundo, os homens e os fenômenos para além da 
disciplinaridade. (MASETTO, 2010, p. 63). 

 

Diante de tal situação nos deparamos com a necessidade de ser formado um novo 

profissional, e mesmo sendo esta uma discussão antiga, ainda configura-se de difícil 

entendimento, mas, como utopia, nos faz caminhar em busca de uma integração que rompa 

com a fragmentação das disciplinas. 

As discussões e inquietações sobre os problemas dos Projetos Integradores 

continuaram nas reuniões de colegiado e, quando um novo grupo de professores assumiu a 

coordenação do Curso de Pedagogia, foi decidido que um professor ficaria responsável por 

coordenar as atividades daquele semestre fazendo as articulações necessárias. 

Porém, na visão de PRE 19, com um responsável, ela passa a ter o caráter de 

disciplina e, dessa forma, terá prejuízos.  

A partir daí, os Projetos Integradores começam a tomar corpo de disciplina e perdem 

as qualidades de um componente curricular. No momento em que apenas um professor 

assume a responsabilidade, os outros não vêm a necessidade de participar ativamente, mesmo 

porque não terão as horas- aula em seus vencimentos. No início, foi feito um acordo com a 

direção do centro de Pedagogia e a coordenação do curso, indicando que, os cinco professores 

que trabalhassem com os Projetos Integradores no semestre iriam receber o valor das 40 

horas, pelo trabalho que foi realizado. 
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“A questão política é institucional, os PI vieram para economizar professor, 

para não contratar mais professor. Porém, o que aconteceu foi que os 

professores do semestre começaram a incluir as 40 horas de PI e ficaram 
sem a possibilidade de trabalhar com outra disciplina e, desta forma, a 

instituição teria que contratar mais professores.” PRE 19. 

 

Contudo, o que ocorreu foi o ‘choque de horas’, impossível de explicar, fazendo com 

que as 40 horas fossem cortadas de todos os professores do semestre. Porém, para que o corte 

não continuasse a acontecer, os professores eliminaram outras disciplinas de sua carga 

horária, e, dessa forma, a Universidade teria que contratar mais professores, indo na 

contramão do desejado, que era economizar, deixando de contratar mais professores.  

Diante do impasse, ficou resolvido que o professor ganharia as 40 horas, para 

coordenar os Projetos Integradores. Essa decisão fez com que só o professor que ganhava as 

horas-aula de Projetos Integradores é quem trabalhava com o grupo, tornando-se mais difícil, 

a integração, tanto vertical, quanto horizontal. Os professores não se disponibilizavam para 

trabalhar com os Projetos Integradores, sem a devida remuneração para isso. E, um dos 

professores entrevistados nos disse: 

 

“Existia um problema de ordem dos rendimentos dos professores. Quem iria 
ganhar estas 40 horas?” PRE 22. 

 

A questão passa a ser a indefinição salarial, o que gerou insatisfação por trabalhar 

com Projetos Integradores. Em relação a tal problemática, Carbonell (2002, p. 36) comenta 

que: 

 

[...] o que costuma ocorrer é que o discurso da reforma vai por uma margem 

do rio, e a realidade da inovação caminha na margem oposta. São raras, as 
vezes, em que ambas as dinâmicas coincidem e avançam juntas, 

impulsionadas pela mesma corrente. 

 

Com o objetivo de melhorar a situação, a partir de 2010, um professor passou a ser 

responsável pelo componente curricular que começou a tomar corpo de disciplina. Contudo, 

os professores lamentaram, e um deles fez a seguinte colocação: 

 

“Quando todos os professores eram responsáveis por PI, não tinha começo, 

só tinha fim. Porém, em alguns momentos, tivemos encontros com todos os 
professores e foram interessantes. Por terem maior conhecimento de suas 

áreas, as trocas de saberes eram mais profundas”. PRE 13. 
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Quadro 61. Desafios apresentados em sala de aula e fora dela: professores 

Quais os desafios apresentados em sala de aula e fora dela? Indicações 

Carga horária 16 

Fragmentação 13 

Trabalho coletivo 8 

Conflito de concepções 8 

O dito e o feito 7 

Trabalho individualizado 7 

Compromisso profissional 4 

Trabalho do professor desvalorizado 3 

Disciplinarização de Projetos Integradores 3 

Identidade do professor 3 

Relações de trabalho 2 

Competitividade 2 

Integração do saber 2 

Incompreensão de Projetos Integradores 2 

Poucas escolas campo de estágio 2 

Mudança do quadro de professores 1 

Integração das disciplinas 1 

Número de professores 1 

Contradição 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 62. Desafios apresentados em sala de aula e fora dela: respostas dos professores 

Carga horária 

PRE 04: A carga horária de PI é muito pequena. É possível fazer um 

trabalho melhor aumentando a carga horária. 

PRE 03: O trabalho com Projetos Integradores é muito grande para uma 
carga horária tão pequena. 

Fragmentação 

PRE 12: Projetos Integradores me parece ser um corpo estranho em 

uma estrutura curricular fragmentada, disciplinar, uma estrutura  que 

não pensa assim. 
PRE 03: A meu ver, existe uma fragmentação teoria e prática em todas 

as disciplinas, que não se rompe de forma aleatória, trazendo a teoria 

para a prática ou, ao contrário. 
PRE 25: O professor tem que ser formado em sua totalidade e um 

currículo fragmentado não dá conta disso. O conhecimento se dá em um 

contexto. 

Trabalho coletivo 

PRE 09: Nem sempre existe a integração dos professores no 
planejamento, e então, é necessário criar momentos em que os alunos 

falem o que está acontecendo. A participação e interesse dos 

professores, de uma forma geral, é uma dificuldade que encontramos. 
PRE 15: Temos muita dificuldade em trabalhar coletivamente por 

muitos fatores, um deles é que estamos acostumados a fazer tudo 

individualmente. 

PRE 03: Diante da perspectiva de um trabalho conjunto (professores e 
alunos) dos Projetos Integradores, ainda temos, muito o que melhorar. 
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PRE 25: Discutir o currículo coletivamente tem sido um entrave. Existe 
a necessidade dessa conscientização pelos professores. 

 

Conflito de concepções 

PRE 15: As dificuldades apresentadas não permitem que haja a 

articulação das diversas disciplinas do curso, por termos diferentes 
concepções e compreender a integração de forma diferente.   

PRE 03: Existe uma confusão de concepções de Projetos Integradores. 

Não é fácil perceber e refletir o papel dos Projetos Integradores e a 
fragmentação. 

O dito e o feito 

PRE 12: Não existe integração por decreto, o dito na Lei não é feito sem 

a participação de todos. 

PRE 15: Acredito nos Projetos Integradores, mas busco formas 
melhores de se colocar em prática com ações pedagógicas coerentes ao 

proposto no PPP. 

PRE 03: O que está proposto sobre os Projetos Integradores é muito 
interessante, porém o que é percebido, nem sempre acontece dessa 

forma. O dito e o feito. 

Trabalho individualizado 

PRE 25: Projetos Integradores vêm para romper o pensamento 

ultrapassado de trabalho individualizado, cada um pensando no seu 
pedaço. 

Compromisso profissional 

PRE 12: Existe uma falta de compromisso visível com relação às 

atividades que deveriam integrar os saberes das disciplinas do Curso de 

Pedagogia, em especial PI.  

Trabalho do professor 

desvalorizado 

PRE 22: Existe um problema de ordem dos rendimentos dos 
professores, quem vai ganhar estas 40 horas? Se todos trabalham com 

os Projetos integradores, todos deveriam ganhar. 

PRE 19: O problema não é basicamente de ordem cognitiva ou 
epistemológica, mas sim por políticas institucionais que valorizem o 

trabalho do professor. 

Disciplinarização de Projetos 

Integradores 

PRE 13: Projetos Integradores estão tomando corpo de disciplina, e isso 

não é bom.... 

Identidade do professor 

PRE 04: O perfil dos estudantes que ingressam no Curso de Pedagogia 
mudou. Muitos vislumbram apenas a possibilidade de ter um curso 

superior e fazer um concurso público.  

Relações de trabalho 

PRE 10: Existem lacunas no conhecimento dos alunos que devem ser 

sanadas com a integração dos professores no momento de planejar a 
disciplina. E, assim, serem trabalhados os conceitos básicos para os 

estágios.  

Competitividade 
PRE 13: A política nacional de incentivo a pesquisa favorece a 
competitividade entre os professores, quem tem mais pontos. 

Integração do saber 

PRE 09: A participação e o interesse dos professores, de uma forma 

geral, é uma dificuldade que enfrentamos. Esta postura dos professores 

dificulta o entendimento dos alunos no que se refere à articulação dos 
saberes 

Incompreensão de Projetos 

Integradores 

PRE 09: Faltou uma maior conscientização de todos sobre a 

importância dos PI.  

Escolas campo de estágio 

PRE 04: Os PI VII são prejudicados pelo fato de Maceió só ter uma 

escola com Ensino Médio normal, e as turmas são divididas a fim de 
distribuir os estudantes em dias diferentes e não superlotar as salas com 

estagiários. Desta forma, as reflexões acontecem com o grupo, em 

separado.  
PRÉ 09: Temos algumas dificuldades com escolas que não deixam o 

aluno entrar para a atividade. 

PRE:15: Temos que ter humildade e perceber que estamos na escola 
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(campo de estágio) para aprender juntos, de forma a partilhar 
conhecimentos. 

Mudança do quadro de 

professores 

PRE 13: Ao mudar o quadro de professores as dificuldades de trabalho 

reaparecem 

Integração das disciplinas 

PRE 11: Dificuldade em integrar as disciplinas que não são da mesma 
etapa, por exemplo, educação Infantil. 

PRE 19: O fato de não se ter uma integração vertical faz com que 

muitas vezes, os assuntos se repitam pelos semestres seguintes, fazendo 

com que os alunos fiquem desmotivados. 

Número de professores 

PRE 20: O número de professores que trabalham com projetos 

integradores é restrito e alguns deles trabalham em duas turmas 

diferentes isso torna difícil a participação do professor. 

Interdisciplinaridade 

PRE 03: Pouca clareza do que seja interdisciplinaridade, é a grande 
questão tanto para os professores como para os alunos. E isso se torna o 

grande desafio, trabalhar de forma interdisciplinar com os PI. 

PRE 25: A interdisciplinaridade nos parece ser uma alternativa para 
superar a fragmentação dentro do currículo. Porém, a nossa prática não 

se dá de forma interdisciplinar. A grande questão era: de que forma 

devemos trabalhar para que o egresso consiga trabalhar a 

interdisciplinaridade? 

Contradição 

PRE 04: Quando o trabalho é conjunto e,os professores vão em horários 

diferentes, mesmo tendo um norte, um fio condutor, os alunos 

costumam dizer que é desintegrador, porque certamente há alguma 

coisa que é dita que desdiz o que foi dito pelo outro professor.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

No Quadro. 63, os professores apresentam em suas falas, as possíveis soluções dos 

problemas enfrentados. Eles acreditam que uma possível solução tenha início, a partir de um 

professor coordenador, o que já vem acontecendo, além da criação de momentos para uma 

maior partilha do conhecimento, com reflexões coletivas frequentes. Um trabalho mais 

voltado à integração do ensino, pesquisa e extensão. 

 

“Para que os PI tenham a finalidade inicial de articular as disciplinas com 
a prática, os professores precisam conhecer a escola, os campos de atuação 

dos alunos.” PRE 09. 

 

A percepção sobre a importância da integração formativa está presente nos relatos 

dos entrevistados, porém, ao se referirem sobre as ações do grupo de professores, o que 

sobressai,são as posturas individualistas, ações solitárias acentuando a fragmentação do 

currículo. 

 

“Os professores devem se reunir mais vezes para discussões pontuais com 

seminários temáticos a fim de haver uma integração de forma mais 

natural.” PRE 20. 
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Quadro 63. Enfrentamentos para as possíveis soluções: professores 

Quais os enfrentamentos para as possíveis soluções? Indicações 

Professor coordenador 11 

Partilha do conhecimento 7 

Reflexões coletivas frequentes 4 

Ensino, pesquisa e extensão 3 

Planejamento coletivo  3 

Ressignificar a relação teoria e prática 2 

Compromisso profissional 2 

Projeto coletivo 2 

Blogs na Internet 2 

Resgatar o papel social da universidade 2 

Debates frequentes 1 

Participação em fóruns de educação 1 

Momento coletivo com todas as licenciaturas 1 

Diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade 1 

Tema articulador eixo temático 1 

Avaliação do curso 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

 

Quadro 64. Enfrentamento para as possíveis soluções: respostas dos professores 

Professor coordenador 

PRE 19: Com um responsável apenas pela disciplina de PI, a 

integração terá prejuízos. Porém, nem por conta disso, deixará de 

acontecer.  

Partilha do conhecimento 

PRE 10: O foco central dos Projetos Integradores deve estar no 
estudante que produz o conhecimento. 

PRE 22: Projetos Integradores devem ser trabalhados de forma 

integrada, também com os professores, proporcionando a partilha 

do conhecimento. 

Reflexões coletivas frequentes 

PRE 09: Reflexões coletivas frequentes ajudariam na 

conscientização de todos sobre a importância dos Projetos 

Integradores. 

PRE 15: As reflexões coletivas ajudariam a caminhar rumo a uma 
proposta de trabalho integrado e a um equilíbrio na valorização da 

teoria com a prática. 

PRE 25: O PPP do Curso de Pedagogia foi elaborado de forma 
coletiva, e foi um avanço (é necessário retomar estas discussões). 

Todos pensando coletivamente as decisões a serem tomadas. 

Ensino, pesquisa e extensão 

PRE 15: Os PI devem estar ligados ao ensino, pesquisa e extensão. 

Tudo de forma articulada. 

Planejamento coletivo  

PRE 09: O planejamento em conjunto facilitaria. 
PRE 20: os saberes e as metodologias precisam se integrar em um 

mesmo projeto por meio de um planejamento coletivo. 

PRE 10: É importante a integração dos professores no momento 
de se planejar as disciplinas, retomar os conceitos básicos para os 

estágios. 



156 

Ressignificar a relação teoria e 
prática 

PRE 04: O curso mostra as possibilidades de atuação além da sala 
de aula, mesmo sendo direcionado à docência. É necessário 

retomar as discussões, a fim de identificar os objetivos de cada PI, 

em cada semestre.  
PRE 09: Para que os Projetos Integradores tenham a finalidade 

inicial de articular as disciplinas com a prática os professores 

precisam conhecer a escola, os campos de atuação dos alunos. 
Temos que pensar em uma estrutura organizacional que possa 

melhorar as ações dos Projetos Integradores. 

PRE 03: A ressignificação da relação teoria e prática perpassa a 

interdisciplinaridade. Perceber o que é que cada disciplina pode 
contribuir na formação integral do aluno. 

Compromisso profissional 

PRE 25: Nosso compromisso profissional tem que ir além de 

nossos interesses pessoais. 

Projeto coletivo 

PRE 25: Devemos tornar a experiência tida neste PPPG, que foi 
elaborado coletivamente algo a ser revisto,  frequentemente, e 

ainda de forma coletiva 

Blogs na Internet 

PRE 07: O trabalho com os sites facilita o retorno dos resultados 

da  pesquisa. 

Resgatar o papel social da 

universidade 

PRE 08: A universidade deverá estar atenta às necessidades da 
sociedade e elaborar projetos para a qualidade (integral) de vida 

das pessoas. 

Debates frequentes 

PRE 20: Os professores devem se reunir mais vezes para 

discussões pontuais com seminários temáticos a fim de haver uma 
integração de forma mais natural. 

PRE 15: A cada semestre temos que repensar os Projetos 

Integradores e como avaliar os pontos positivos e negativos. 

Participação em fóruns de 

educação 

PRE 20: A participação dos professores em fóruns de educação e 
outros meios de atualização (dentro e fora da universidade) se faz 

muito importante para o amadurecimento de conceitos inovadores, 

como os Projetos Integradores. 

Momento coletivo com todas as 
licenciaturas 

PRE 20: Realização de fóruns com todas as licenciaturas (dentro e 
fora da UFAL). 

Diálogo entre a instituição de 

ensino e a sociedade 

PRE 04: As parcerias com as organizações ligadas à educação 

fazem com que o curso se contextualize de forma mais natural. 

Tema articulador eixo temático 

PRE 20: Os saberes e as metodologias precisam se integrar em um 
mesmo projeto para a EI.  

PRE 19: A integração vertical poderia ser resolvida se nos 

sentássemos com os professores dos anos anteriores, numa 
integração vertical, os temas dos semestres são positivos e, apesar 

de ter um tema sugerido pelo colegiado, temos casos de 

professores que elegem outros temas para o semestre, mas que dá 

muito certo também, os resultados são belíssimos.  

Avaliação do curso 

PRE 04: Podemos pensar em diminuir os semestres que PI 

aparece, mas aumentar a carga horária por semestre. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Concordando com Masetto (2010), julgamos que o ensino com pesquisa é uma 

estratégia importante, a fim de melhorar a qualidade dos cursos de graduação. A pesquisa 

favorece a relação teoria e prática, o aluno materializa o conhecimento, com a ajuda do 

projeto de pesquisa. 
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Na maioria das falas existe uma conscientização da necessidade de refletir a forma 

que vêm sendo trabalhados os Projetos Integradores, já que se trata de um componente 

curricular que contribui para a integração formativa, tendo em vista, a qualidade da formação 

de professores. 

Temos aqui, um resultado parcial da pesquisa que será complementado pelo 

questionário. 

 

 

Questionário  

 

As questões enviadas por e-mail e respondidas pelos professores também foram de 

grande relevância. O questionário foi utilizado em razão da dificuldade de algumas 

professoras participarem das entrevistas, por causa da greve dos professores. Os quadros 

pertinentes ao questionário, associados às falas dos sujeitos, nos permitem estabelecer 

correlações, para então, elencar as categorias de análise. 

 

 

1. Qual é a sua percepção de Projetos Integradores? Ele tem sido importante para a 

formação inicial dos alunos do curso de Pedagogia? 

 
 

Quadro 65. Percepção de Projetos Integradores: professores que responderam questionário  

Ideias centrais Síntese 

PRQ 01 Eixo articulador entre teoria e prática é importante, 

porém, na prática, há problemas de ordens 
conceitual e metodológica que necessitam ser 

discutidas. 

Integração teoria e prática 

PRQ 26  Componente do eixo articulador do PPP, de forma 
a refletir e integrar a prática e a teoria, em especial 

das disciplinas de cada semestre letivo. Configura-

se como uma proposta de componente curricular 

interdisciplinar, na tentativa de mudar o conceito 
tradicional de disciplina. 

Integração teoria e prática 

PRQ 20  Trabalho integrado entre ensino, pesquisa e 

extensão. Importante para todos os cursos de 
formação de professores. 

Integração entre ensino, pesquisa e 

extensão 

PRQ 14  Aqui a carga horária de PI dá lugar aos estágios de 

Ensino Médio. 
Estágio supervisionado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os professores confirmam, mais uma vez, a importância dos PI para a articulação da 

teoria e prática na graduação do licenciado. 
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2.  O que ele visa ou deveria visar, na sua opinião 

 

Quadro 66. Objetivos dos Projetos Integradores: professores que responderam ao 

questionário 

Ideias centrais Síntese 

PRQ 01  A formação da identidade do pedagogo de forma 

contextual e interdisciplinar. Teoria e prática. 

Formação interdisciplinar. 

Teoria e prática 

PRQ 26  Proporcionar a integração do conhecimento aos 
alunos ao longo do curso, rompendo a dicotomia 

teoria-prática. 

Contextualizar a realidade educacional dentro dos 
contextos social, cultural, econômico, histórico, 

político e pedagógico de Alagoas. 

Integração do conhecimento. 

Relação teoria e prática 

PRQ 20  Integração prática pedagógica/ prática social. 
Integração prática pedagógica/ 

prática social 

PRQ 14  Relação teoria e prática. Criar um vínculo entre 

Universidade e escola por meio do estágio, de forma 

integrada. 

Integração teoria e prática 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Mais uma vez, a interdisciplinaridade é tida como um elemento a ser atingido nos 

Projetos Integradores. Interdisciplinaridade concebida de modo que, a prática dos educadores 

se desenvolve no âmbito de um projeto. 

 

3. Ele está sendo vivenciado no cotidiano do curso? Como? O que o leva a esta resposta? 

 

Quadro 67. Vivências dos Projetos Integradores: professores que responderam ao 

questionário 
Ideias centrais Síntese 

PRQ 01  Certamente que não. Apenas o professor que assume 

a turma. Não existe um trabalho coletivo de forma 
geral. 

Planejamento conjunto 

PRQ 26   Sim, desde o primeiro período. Integração 

PRQ 20  No que se refere ao IV período sobre minha 

responsabilidade, acontece, eles investigam nas 
escolas o planejamento, currículo, e avaliação, assim 

como observação de aula. 

Concepção de currículo, 
planejamento e avaliação 

PRQ 14  Os relatos dos alunos ao chegarem ao sétimo 
período comprovam o conhecimento integrado que 

adquiriram durante o transcorrer do curso. 

Conhecimento integrado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentre os depoimentos, encontramos um deles que, manifesta enfaticamente, não 

haver a integração no trabalho, mediante os Projetos Integradores. A entrevistada, ao se referir 



159 

sobre os PI, expressa que se trata apenas de projetos no papel, ou seja, de fato não se 

viabilizam concretamente, como se espera. 

 

4. Quais as atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores? Na sua opinião, essas 

atividades contribuem para a integração formativa dos futuros professores? 

 
 

Quadro 68. Atividades desenvolvidas: professores que responderam ao questionário 

Ideias centrais Síntese 

PRQ 01  Estudamos no primeiro período, a função do 

pedagogo. A leitura do PPP do curso e o 
entendimento dos PI. O entendimento de pesquisa 

de uma forma geral e pesquisa exploratória. Os 

alunos vão para a escola e fazem a relação com as 
disciplinas que estão estudando. 

Projetos Integradores e pesquisa 

PRQ 26 Contribuem para a mudança da formação desde o 

primeiro período relacionando a teoria e a prática. 

Atividades realizadas em aulas expositivas, pesquisa 
e intervenção no cotidiano escolar. Articulação de 

cada disciplina com o cotidiano escolar. Debater a 

realidade escolar da escola. Campo de estágio em 
sala de aula. 

Relação teoria e prática. 

Pesquisa e campo de estágio 

PRQ 20  Integração formativa no contato com a realidade 
cotidiana da escola. 

Integração formativa 

PRQ 14  A necessidade de conhecer a realidade escolar para 
interferir na realidade em busca de soluções dos 

problemas. 

Projetos de intervenção 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Como visto em Nóvoa (2009), é o conhecimento emergido da prática que dá sentido 

ao desenvolvimento profissional, e assim, por meio da apropriação dos processos de 

mudanças, transformam as ações, em práticas concretas de intervenção.  
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5. Quais os desafios apresentados em sala de aula? Como são enfrentados? 

 

Quadro 69. Desafios dos Projetos Integradores: professores que responderam ao questionário 

Ideias centrais Síntese 

PRQ 01 A dificuldade dos alunos de entenderem a real função 
do pedagogo e fazer a interdisciplinaridade dos 

saberes das disciplinas por meio de uma formação 

integrada. 

Integração dos saberes e da 
formação 

PRQ 26  Falta de compreensão, por parte dos professores do 

curso, do que podem contribuir os PI para a formação 

dos alunos. Os desafios são enfrentados de forma a 

proporcionar múltiplas relações de aprendizagem. 

Compromisso com a formação de 

professores 

PRQ 20  Problemas estruturais. Trabalho coletivo 

PRQ 14  Problemas estruturais e de conhecimentos básicos por 

parte dos alunos da escola normal. Reflexão 

teoria/prática. 

Reflexão teoria/prática 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Diante do exposto, observa-se que a integração na formação representa uma 

dificuldade a ser superada. Referindo-se à percepção de Projetos Integradores, os professores 

compartilham da ideia de integração na formação do aluno, por projetos, mostram-se 

favoráveis aos projetos integradores. Apontam problemas estruturais voltados às políticas 

institucionais, responsáveis pela desmotivação do trabalho com o componente curricular, 

sobretudo, a partir do momento em que apenas um professor recebe pelas horas trabalhadas. 

Para Arroyo (2009, p. 10), tal fato acontece pela presença, ainda marcante, das 

relações desgastadas entre os responsáveis pela educação – equipe técnica e professores – e, 

afirma ser necessário recuperar a motivação dos sujeitos, tão central nas matrizes mais 

perenes da teoria pedagógica.  

 

 

Voz dos Alunos 

 

Elaboramos uma primeira síntese distribuída em quatro quadros, com as respostas 

dos alunos. A partir destas, outros quadros foram elaborados para a prévia categorização dos 

dados. Ao serem questionados a respeito dos aspectos importantes para a sua formação inicial, 

percebemos, que os alunos, com objetividade, declararam a importância da relação teoria e 

prática. O professor deve ter uma postura de mediador do conhecimento e, precisa ser 
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comprometido. Notamos, ainda, que o trabalho coletivo também aparece como um fator 

importante. (Quadro 70).  

 

 

Quadro 70. Aspectos importantes para formação inicial: alunos 

Quais os aspectos importantes para a sua formação inicial? Indicações 

Relação teoria e prática 5 

Identidade profissional 2 

Trabalho coletivo 2 

Formação para a docência 2 

Professor mediador 2 

Pesquisa e teoria 1 

Pesquisa e extensão 1 

Devolução da pesquisa para a escola 1 

Depoimentos de ex-alunos estimulando a pesquisa 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 71. Aspectos importantes para a sua formação inicial: respostas dos alunos 

 

 
 

 

Relação teoria e prática 

ALU 01: O que eu acho mais interessante no 

Curso de Pedagogia é sair e conhecer a realidade 
da sala de aula. O fato de conhecer a prática tem 

sido muito importante e não ficar apenas em 

discussões em sala de aula.  

 
 

Identidade profissional 

ALU 08: Para mim, o que tem me dado suporte é 
a parte teórica. É o que vai me dar todo o 

entendimento do que é ser pedagogo. 

 

 
Trabalho coletivo 

ALU 02: Quando os professores trabalham 

coletivamente a aprendizagem se integra mais 
facilmente. 

 

 
Formação para a docência 

ALU 08: A formação para a docência prevalece 

porém, outras realidades de atuação do pedagogo 
são vistas no curso. 

 

 

Professor mediador 

ALU 03: O professor é fundamental para o bom 

andamento dos Projetos Integradores, de forma a 

orientar o aluno a atingir os objetivos do curso. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pesquisa e teoria 

ALU 05: Além da contribuição que, a teoria tem 

dado, as experiências com a pesquisa são muito 

importantes. A parte prática de visitas às 

instituições tem contribuído bastante na 
construção de nossa formação. 

ALU 06: O que tem sido importante na minha 

formação é a articulação das aulas que são os 
fundamentos da Pedagogia, a articulação também 

com a pesquisa, já no começo da graduação, e 

irmos para a escola. 
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Pesquisa e extensão 

ALU 02: A teoria tem sido importante na minha 

formação, temos tido pouca prática. Com o 

PIBIC que eu pude ver como é a pesquisa e como 

é a teoria. 
ALU 04: Julgo importante participar de projetos 

de extensão e grupos de pesquisa. Participar de 

atividades extracurriculares para o 
enriquecimento do conhecimento do aluno. O 

fato de a formação inicial ser deficiente na 

Universidade, temos que procurar outros 
caminhos para a formação. 

 

 

Devolução da pesquisa para a escola 

ALU 08: Ao terminar a pesquisa apresentamos o 

resultado para a escola e com as possíveis formas 

de trabalhar para a solução do problema. 

 

Depoimentos de ex-alunos estimulando a pesquisa 

ALU 01: Os ex-alunos, muitas vezes, estimulam 

a aprendizagem dos alunos que estão cursando. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Os alunos identificam a importância dos Projetos Integradores na formação 

acadêmica, por fazer a ligação da teoria com a prática. A identidade do pedagogo é 

fundamental para o entendimento da profissão. O professor deve assumir o seu papel de 

mediador do conhecimento, com compromisso e trabalho coletivo. 

Masetto (2010) ressalta que o papel do professor em uma aula é o de mediação 

pedagógica, entendida como sendo a atitude e a postura de um facilitador e incentivador ou 

motivador da aprendizagem.  

A relação teoria e prática aparece mais uma vez, como forte aliada da qualidade de 

aprendizagem dos alunos. 

No Quadro 72, os alunos relatam que as fragilidades do curso efetivam-se pelo 

desconhecimento da concepção de Projetos Integradores e, dessa forma, se revertem em 

problemas no dia a dia do curso. 

 

 

Quadro 72. Fragilidades do curso: alunos 

Quais são as fragilidades do curso, no olhar dos alunos? Indicações 

A falta de concepção de Projetos Integradores 6 

Articulação teoria e prática 5 

Dicotomia entre teoria e prática 5 

Nem sempre acontece a devolução da pesquisa para a escola 5 

Falta de identidade do pedagogo 5 

Compromisso profissional 4 

Poucas vagas para a pesquisa e extensão 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 73.  Fragilidades do curso: respostas dos alunos 

A falta de concepção de Projetos 

Integradores 

ALU 02: Temos dificuldade em entender os Projetos 

Integradores. 

Articulação teoria e prática 

ALU 06: A falta de organização prejudica a articulação 

teoria e prática 

Dicotomia entre teoria e prática 

ALU 06: No PPP está dito uma coisa e o que acontece 

nem sempre é o que está escrito. 

Nem sempre acontece a devolução da 

pesquisa para a escola 

ALU 08: As escolas pedem a devolutiva das pesquisas, 

mas nem sempre acontece. 

Falta de identidade do pedagogo 

ALU 01: Eu concordo com a concepção de formar 

primeiro o professor, mas o que eu falo é que em nenhum 

momento, em nosso currículo, são inseridas, ou pelo 

menos apresentadas, outras possibilidades para o 
pedagogo. 

Compromisso profissional 

ALU 06: A fragilidade do curso passa pela falta de 

compromisso dos professores. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

“Por exemplo: EJA, em nosso currículo, é disciplina eletiva. Eu posso atuar 

em EJA? Posso. Mas, com qual formação? Por que se eu não consigo pagar 

a disciplina EJA como eletiva, qual vai ser a minha formação? Nenhuma, 
praticamente. Eu não quero sair daqui como formada para trabalhar como 

pedagoga empresarial. Eu queria conhecer o que o pedagogo faz lá, o que 

pode fazer são as discussões que a gente apresenta em plenária – que 

deveria ser incluída pelo menos como eletiva – Pedagogia Empresarial, 
Pedagogia Hospitalar. É apresentar essas possibilidades. Tanto que, se você 

chega ao primeiro período do curso e vai entrevistar os alunos: Por que 

você escolheu Pedagogia? É por que eu gosto de crianças, tenho afinidade 
com crianças. Os próprios alunos chegam aqui dizendo que fazem 

Pedagogia porque gostam de crianças, ou seja, vão trabalhar na Educação 

Infantil.” ALU 01. 

 

A falta de identidade do pedagogo ainda é presente no curso, e, mesmo tendo como 

ponto chave, a formação na docência, muitos alunos ainda, gostariam de atuar em outras 

áreas. Diante de tal questão recorremos, novamente à Arroyo (2009) ao afirmar que:  

 

Escreve-se muito sobre o professor que queremos, sobre como formá-lo e 

assumi-lo, como se estivéssemos diante de um profissional sem história. 

Um modelo novo a ser feito e programado. Um profissional que podemos 
fazer e desfazer a nosso bel prazer, com novos traços definidos 

racionalmente pelas leis do mercado, pelas novas demandas modernas. Ou 

até pensamos podermos ser o professor que  queremos que sonhamos. É só 
constituí-lo em constituintes. Programá-lo, discutir seu perfil progressista, 

compromissado, crítico. Tracemos um novo perfil e ele se imporá como um 

modo de ser daqui para frente. Esses discursos essas propostas entram em 

choque com o professor que a representação social nos diz teremos de ser. 
Parecem nos dizer: esqueçam o que são e sejam o docente que propomos, 

que arquitetamos e queremos. Voluntarismo ingênuo que reproduz os 

mesmos discursos e práticas da visão vocacional do magistério.  
(ARROYO, 2009, p. 34) 
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Conforme apresentamos no Quadro 74, os alunos afirmam que, por meio da pesquisa 

acontece a relação teoria e prática, efetivada nos Projetos Integradores. Elas aparecem com 

grande ênfase nas respostas dos alunos (sete alunas e um aluno).  

 

Quadro 74. Concepção do aluno sobre os Projetos Integradores: alunos 

Qual a concepção do aluno sobre os Projetos Integradores? Indicações 

Teoria e prática 7 

Pesquisa 7 

Professor orientador 4 

Vivência da prática 3 

Extensão 3 

Articulação 1 

Integração 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 75. Concepção do aluno sobre os Projetos Integradores: respostas dos alunos 

Teoria e prática 

ALU 07: Os PI foram muito importantes na minha formação e ainda são. 

Minha primeira professora de Projetos Integradores foi a mesma 
professora de fundamentos históricos de educação que eu já citei, ela fez 

uma ponte ótima entre a sala de aula e o lócus de estudo nosso, do nosso 

grupo, e os Projetos Integradores, na verdade, eles não fluem bem se não 
houver um bom trabalho da professora conduzindo esse trabalho, porque 

os Projetos Integradores existem por si só, mas eles precisam ter uma 

interação entre a professora e os alunos e o campo de desenvolvimento e, 
se não tiver isso, os Projetos Integradores viram apenas experiências, no 

deslocamento da universidade para a escola onde você vê uma questão 

que está inclusa no seu currículo, só que você acaba vendo de uma 

maneira negativa, e ficando por isso mesmo, o que de fato deveria ser 
somativo, porque até o negativo dentro de um campo de estágio, dentro de 

um projeto integrador, pode ser discutido de forma positiva para o 

aprendizado, ficando a prática pela prática sem a discussão necessária 
para a formação do aluno, integrando a teoria com a prática. 

Pesquisa 

ALU 08: Eu acredito que os PI são bastante importantes para a gente 

entender a vivência, até porque os PI daqui eles levam a gente ao campo 

de pesquisa que é a escola, para então realizarmos a pesquisa. 

Professor orientador 

ALU 08: Eu acredito que os professores deveriam nos auxiliar mais, dar 

um esclarecimento maior do que realmente é realizar uma pesquisa de PI 

dentro de uma escola, visto que a gente só está na formação inicial. 

Vivência da prática 
ALU 08: Não estamos no campo totalmente vivendo a experiência, a 
gente está aprendendo o que é ser um docente. 

Extensão 

ALU 04: Devemos trazer a escola para dentro da universidade e assim 

acontecer os projetos de Extensão  

Articulação 
ALU 01: Os projetos integradores proporcionam a articulação dos 
fundamentos teóricos com a pesquisa. 

Integração 

ALU 04: Sempre que é trabalhado de forma a articular o conhecimento 

nos projetos integradores o resultado é muito interessante. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para ALU 07, o mais importante para um bom trabalho com os Projetos Integradores 

é a condução do professor e um bom relacionamento entre aluno e professor, pois as 

discussões em sala de aula favorecem a integração entre teoria e prática. A aluna não fala 

sobre a integração entre as diversas disciplinas do semestre, mas, ao relatar que os Projetos 

Integradores “existem por si só”, quer dizer que, para se realizar um projeto, a integração das 

disciplinas acontece naturalmente.  

Esta visão é interessante e reforça a ideia de um trabalho interdisciplinar, a partir do 

momento em que se trabalha com projetos. Para resolução de um problema, nem sempre 

conseguimos a partir de uma área do conhecimento, e sim, de várias ciências que contribuem 

para um novo aprendizado. (FAZENDA, 2011). 

Já para ALU 08, a integração entre teoria e prática não é tão natural assim, pois, nem 

sempre se entende o que deve ser feito em cada trabalho, nos encontros dos Projetos 

Integradores. 

 
“Eu particularmente acredito que os projetos integradores tem contribuído 

sim. Para eu ver a realidade escolar, eu saio da faculdade e vou realizar a 
pesquisa de campo com o PI, eu passo a ver a escola e a vivência da 

docência com outro olhar, porém , atualmente nós estamos com uma 

dificuldade muito grande com os PI, porque para explicar o projeto ficaram 

umas lacunas enormes... e, às vezes, as equipes ficam perdidas no que 
realmente vão fazer nesses PI, principalmente a maioria deles, todos pedem 

relatórios, relatório do que, se você não tem tanto esclarecimento do que 

você vai fazer? Para mim ajuda, porque eu vou ter o contato direto, porém 
dificulta porque falta o esclarecimento maior do que realmente nós vamos 

fazer ali naquele projeto, fica aquela lacuna, sabe? E as equipes ficam 

atrapalhadas, o que é para fazer mesmo... e principalmente para montar o 
relatório, até porque não pode ser um relatório qualquer, e muitas equipes 

acabam se perdendo, têm  que refazer o relatório, faltou teoria, faltou isso, 

faltou aquilo, às vezes é mais de uma visita, duas visitas apenas não 

contempla e, por conta disso, para os PI melhorarem precisaria de um 
suporte maior por parte dos professores que trabalham com PI.” ALU 08. 

 

As alunas dizem que o maior desafio é o descomprometimento dos professores, em 

trabalhar com os Projetos Integradores, de forma interdisciplinar (Quadro 76). O 

comprometimento profissional na visão de Mizukami (2005-2006) dá-se, a partir do momento 

que: 

Todos os profissionais estejam envolvidos nos processos formativos de 
aprendizagem da docência de futuros professores ou daqueles que já estão 

desenvolvendo atividades docentes. [...] Concebe-se aqui, formação do 

formador como um processo continuado de auto formação -envolvendo 
dimensões individuais, coletivas e organizacionais. (MIZUKAMI, 2005-

2006, p. 181). 
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Quadro 76. Desafios enfrentados: alunos 

Quais os desafios enfrentados? Indicações 

Compromisso profissional 5 

Avaliação 2 

Dicotomia: teoria e prática 2 

Fragmentação 2 

O dito e o feito 1 

Falta da interdisciplinaridade 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
 

 

Quadro 77. Desafios enfrentados: respostas dos alunos 

Compromisso profissional 

ALU 01: É necessário um maior compromisso dos professores para 

acontecer os Projetos Integradores. 

Avaliação 

ALU 02: A avaliação é complicada nem sempre entendemos o que 

os professores querem. 

Dicotomia: teoria e prática ALU 02: A junção da teoria com a prática nem sempre acontece. 

Fragmentação 

ALU 05: A princípio, eu atribuo aos professores, porque teve um PI 

que eu paguei a disciplina e ele rendeu o artigo final, eu o 

apresentei em um evento que teve e foi para os anais do evento. O 
professor era extremamente dedicado, estimulava, fazia a gente se 

envolver com as outras disciplinas, com outros saberes, pesquisar, 

buscar, e o resultado foi perfeito para a turma toda; eu posso falar 

pela turma toda. Eu acredito que o diferencial nos outros projetos 
era, muito assim, a orientação, porque era aquela coisa, não, vamos 

tentar, tem que ter porque não tem professor, vamos pegar esse 

professor para cumprir, então meio que atrapalhou um pouco. 
Minha experiência foi essa. 

O dito e o feito 

ALU 06: A princípio, a disciplina PI, presente na matriz  curricular 

do curso, tem uma proposta fundamental na formação do professor, 

porém não acontece de forma clara.  

Falta da interdisciplinaridade ALU 02: A interdisciplinaridade não acontece. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Outro ponto importante a ser refletido é a falta da integração vertical, que, por 

decorrência, eleva o risco de se repetir conteúdos, nos semestres seguintes, uma vez que a ida 

dos alunos às escolas acontece desde o primeiro semestre e, eles têm a expectativa de 

ultrapassar a condição do estágio de observação. Conforme a aluna entrevistada, os discentes 

não querem ser apenas espectadores: 

 
“Conhecemos a escola e suas estruturas, fazemos a entrevista com os 

pedagogos da escola e apresentamos um relatório, e só”. ALU 03. 
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Considerando a fala da aluna, percebemos que para essa integração, elevar-se em sua  

qualidade, há necessidade de que sejam estabelecidos diálogos entre as disciplinas,atribuindo 

a essa condição a devida importância, algo que se torna viável, a partir do cultivo de valores 

como, humildade e respeito.  

Freire (apud MELLO, 2011) reforça a concepção de que é necessário exercitar o 

falar e o ouvir, concomitantemente. Pressupõe-se então, que para tanto, se concretizem os 

diálogos entre saberes, sem a pretensão de que um seja mais importante que outro. Essa é uma 

característica da interdisciplinaridade, que incentiva as disciplinas à intercomunicação e à 

intercomplementaridade, a permitir a configuração de uma nova visão da realidade e dos 

fenômenos, superando a mera repetição de conteúdos. (MELLO, 2011). 

Após a triangulação dos dados aqui apresentada, no próximo item analisaremos as 

categorias emergidas, dessa fase da pesquisa. 

 

 

Resultado da pesquisa via categorias de análises 

  

Elegemos seis categorias de análise, e todas elas se voltam para a interpretação e 

concepção de Projetos Integradores, no que diz respeito à importância da reflexão sobre a 

formação do professor. Nessas análises, baseamo-nos nos referenciais do primeiro e segundo 

capítulos para fundamentar as categorias encontradas. 

A primeira das categorias que emergiu da fala dos entrevistados foi a integração 

formativa, que, em muitos momentos, aparece relacionada à interdisciplinaridade, como uma 

aliada. A segunda categoria está diretamente ligada à relação teoria e prática, uma discussão 

antiga para os cursos de graduação de maneira geral e que se intensifica nos cursos de 

licenciatura, em especial nesta pesquisa, no Curso de Pedagogia. A terceira categoria que 

emergiu da reforma do curso de Pedagogia, pós-DCNs, foi a inovação do currículo, que 

nasceu de uma necessidade real de mudança e foi configurando-se de forma diferente em cada 

curso de licenciatura. A quarta categoria reforça a fala dos entrevistados sobre a importância 

da formação de professores para uma educação de qualidade. A quinta categoria é a 

fragmentação do currículo, situação que ainda persiste no cotidiano dos cursos. E como 

forma de superar a fragmentação, a sexta categoria é o ensino, pesquisa e extensão, um 

conceito que legalmente aparece na LDB/96. (BRASIL, 1996). 
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Caracterização dos quadros-síntese das categorias 

- QP: questionário dos professores 

- EP: entrevista com os professores 

- EA: entrevista com os alunos 

- ED: entrevista com os diretores de Centro 

- EC: entrevista com os coordenadores 

 

 

5.2.1 Integração formativa 

 

Na presente seção temos como meta relacionar os documentos legais e Projetos do 

curso com a prática da formação, no curso estudado. Na legislação brasileira, a integração de 

conhecimentos sempre foi uma preocupação em todo o processo educacional. A concepção de 

integração e interdisciplinaridade está presente no PPPG da UFAL, no eixo articulador. O 

conceito aparece também de forma exaustiva nos depoimentos dos entrevistados, por terem a 

concepção de integração formativa, com base nos Projetos Integradores. A relação entre as 

disciplinas e a integração dos saberes, entre outros, aparecem para justificar a importância dos 

Projetos Integradores.  

Desta feita, entendemos os depoimentos dos entrevistados, como elementos dos 

Projetos Integradores que possibilitam a integração formativa, assim como, outros quesitos 

desafiadores para a realização da integração. 

 

 
Quadro 78. Integração formativa 

Síntese das respostas Frequência das respostas Categoria 

Integração  

QP (12) + EP (44) + EA 
(3) +  

EC (7)+ ED (8) = 74 

Integração Formativa 

Articulação 

Interdisciplinaridade 

Integração dos conteúdos 

Integração do conhecimento 

Articulação do saber 

Integração das disciplinas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O termo “integração” assume, nesta pesquisa, papel de destaque, uma vez que a 

concretização da integração formativa pressupõe um conjunto de outras integrações. Assim, 

conforme já explicitado, elegemos quatro delas: a integração dos saberes, a integração do 

currículo, a integração das disciplinas e a integração do conhecimento. 

Contudo, Sacristán (1998) reforça a concepção de que a integração vai além de um 

processo de meramente técnico, mas implica na criação de uma cultura integradora, tarefa que 

implica em dificuldades para sua concretização. 

 

[...] apostar na educação em geral, e especialmente na obrigatória, por um 
currículo de cultura integradora é se situar, portanto, numa perspectiva de 

resistência e de busca de uma alternativa frente a uma prática dominante na 

cultura e sociedade modernas. Esta pretensão não é fácil, pois a integração 

do saber não dispõe dos espaços, nem dos meios, nem das pessoas, nem do 
apoio dos interesses que mantêm a especialização. (SACRISTÁN, 1998, p. 

184).  

 

De acordo com depoimentos de alguns professores entrevistados com mais de 20 

anos de trabalho na UFAL, essa preocupação de integrar as disciplina, sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade, é antiga na Universidade, mesmo porque a participação dos seus 

professores em debates das entidades educacionais, como a ANFOPE, é significativa e 

influencia as decisões dessa instituição. É uma pretensão de um grupo de professores antigo 

da Universidade que aconteça a integração. 

 

“A construção do PPPG do curso aqui na UFAL caminhou pari passu com 
a discussão da formação e com a própria discussão que a ANFOPE vinha 

desenvolvendo. Então, nós participávamos da ANFOPE e acompanhávamos 

isso e também do FORUMDIR. O professor que era o nosso diretor fazia 
parte do FORUMDIR, e nós, professores, participáramos dessa discussão 

nacional vinda por meio dele. Eu mesma tenho participado da discussão de 

formação de professores desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, 
quando eu era da associação de orientadores educacionais. Começamos a 

fazer essa discussão no Curso de Pedagogia e, naquele momento, já 

pleiteávamos a reformulação do curso e a definição do que é Pedagogia e 

como deve ser esse curso, qual é a identidade dele, que são as várias 
questões que estavam sendo colocadas. E então, com as diretrizes 

curriculares nacionais para o curso, para a formação de professores, de 

certa forma contemplam nossas inquietações com relação à teoria e 
prática.” C/P 05. 

 

Com a Reforma Universitária de 1968, que dividiu o curso em habilitações, e com o 

tecnicismo desde os anos 70, em razão do qual nos tornamos vítimas dessa formação 

fragmentada, a Pedagogia passou a ser vista como formadora de especialistas em Educação. 

Ao cursar as habilitações Administração Escolar, Orientação Educacional, Supervisão e 
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Inspeção Escolar, o concluinte do curso estaria em condições de atuar como diretor de escola, 

orientador educacional, supervisor e inspetor escolar. 

Até os anos 90, os cursos de Pedagogia seguiram a formatação até então preconizada,  

porém,os professores da UFAL, por meio das experiências acumuladas junto ao curso,  

buscaram um modelo de formação que garantisse a integração com os trabalhos realizados nas 

escolas campo de estágio, o que percebemos, pelas observações realizadas e pela vivência da 

pesquisadora, pois, nessa época, enquanto professora de estágio supervisionado e membro da 

equipe de professores de estágio.  

As ações desenvolvidas em direção a essa perspectiva deram início às atividades 

integradas que, depois das DCNs dos cursos de licenciatura, foram nominadas de Projetos 

Integradores e, mais formalmente, passaram a fazer parte do PPP dos cursos de Licenciatura, 

o que se caracterizou como uma política de formação de professores da universidade. 

 

“Em 1999, houve uma reforma curricular que já vinha de um acúmulo de 

debates, que tinham muita influência do debate da ANFOPE. Nós tínhamos 
participantes nos debates da ANFOPE, nós sempre tivemos muito vínculo 

com esse debate nacional; então, a reforma desse período, 98/99, tem a ver 

com isso e tem a ver também com o debate que a UFAL tinha feito no 

período anterior. Nós temos de 1988, se eu não me engano, que é o PPP 
global, quando não só se adotou o regime seriado, mas se adotou também 

um modelo de currículo, uma concepção de currículo para a Universidade, 

que estava vinculado ao debate do ensino, da pesquisa e da extensão e de 
como trazer isso para dentro do curso. Como propiciar que o estudante da 

graduação tivesse essa possibilidade de transitar, e não apenas a pesquisa, 

num modelo tradicional, que eram as bolsas de PBIC existentes na época, 
que eram ínfimas e ainda são?” D/P 18.  

 

No relato da D/P 18, destaca-se que a história de formação da UFAL possui 

tendências avançadas nas suas discussões sobre uma possível integração.  Contudo, Severino 

(2007) apresenta-nos uma proposta de formação integral, enfatizando que, 

 

[...] a preparação do educador deve realizar-se, pois, de maneira a torná-lo 

um profissional qualificado, plenamente consciente do significado da 
educação, para que possa, mediante o exercício de sua função estender essa 

consciência aos educandos, contribuindo para que vivenciem a dimensão 

coletiva e solidária de sua existência. (SEVERINO, 2007, p. 124). 

 

Acreditamos que ao trabalhar a formação integrativa, unindo as dimensões de integração 

estamos contribuindo para a formação integral do aluno, futuro professor. 

Outro fator, segundo a D/P 18, que contribuiu para as atividades integradas foi a 

criação do currículo para os cursos noturnos de Licenciatura, que não foi possível ser o 

mesmo que o do diurno, e, diante de tal dificuldade, nasceu um modelo de integração das 
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disciplinas, ‘a junção’ das disciplinas em blocos, como forma de compensar as “aulas 

perdidas”. 

 

“Eu diria que, nesse período, em especial para a Pedagogia, a gente fez 
algumas experiências internas principalmente no período noturno. Depois 

de 95, nós fizemos um grande esforço, aqui na UFAL, na implantação dos 

cursos noturnos. Nós tivemos uma ampliação desses cursos, e praticamente 
todas as licenciaturas, se não todas, mas quase todas, tinham o curso 

noturno, e aí começou a ter uma demanda. A primeira opção foi usar o 

mesmo currículo, para não haver problemas de qualidade no ensino, pois 
sendo a mesma instituição, o mesmo curso, não poderia haver currículos 

diferentes, senão teria alunos do noturno com currículo diferente e até se 

trabalhou com o mesmo tempo, quatro anos. Pela carga horária dá para 

fazê-lo, mas, quando se vai para a prática, você vê que não é bem assim, que 
o aluno não chega na mesma hora à Universidade, que o transporte não 

ajuda. Então, no noturno, a gente começou a fazer alguns experimentos. Eu 

acho que esse modelo de PI que a gente começou a trabalhar teve origem 
ali. Na hora em que a gente tem um noturno com dificuldades, por exemplo, 

a distribuição de espaços, tem que jogar uma aula no último horário, aula 

essa que termina não existindo, então, a gente começou a fazer experimentos 

internos. Em muitos acordos do colegiado do curso é explicitado que o 
aluno vai ter uma hora de aula na sexta-feira, no último horário, mas, na 

prática, a gente começou a recondensar as disciplinas para fazer por 

blocos. Acho que a PRE 17 possa falar melhor sobre isso, porque ela 
vivenciou esse período. Daí começou a surgir também a ideia de como 

integrar duas disciplinas, e elas começaram a dialogar e trabalhar mais 

próximas.” D/P 18. 
 

Constata-se nas falas, que a condição “integração”, nasceu em decorrência da pressão 

das circunstâncias, tal como aponta Tardif e Lessard (2009). Concretamente, significa dizer, 

que as disciplinas começaram a dialogar e a trabalhar mais próximas, na tentativa de uma 

integração dos saberes, o que exigiu dos professores de várias disciplinas, encontros 

periódicos, em dias e horários determinados, para a realização dos trabalhos conjuntos 

envolvendo o alunado. Essa organização aconteceu em núcleos temáticos e, muitas vezes, 

informalmente. Nos anos 1990, experiências significativas aconteceram, com projetos para 

intervir na realidade de Alagoas. Tentou-se o que podemos nominar de multidisciplinaridade 

e, concordando com Masetto (2010), 

 
O conceito de multi ou pluridisciplinaridade remete para um encontro de 

pesquisadores de várias áreas do conhecimento ou de diversas disciplinas 
que, trazendo cada qual, seus conhecimentos e descobertas, abordam 

determinado assunto ou problema, cada um sob seu ponto de vista ou do 

ponto de vista de suas pesquisas. (MASETTO, 2010, p. 60). 
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Em 2001, com um novo modelo curricular para a Universidade, instituiu-se o PPPG 

e a forma integrada de trabalhar as disciplinas apareceu, por meio dos conceitos de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Continuando as discussões sobre as efetivações do PPPG, em 2004, novas reuniões 

de colegiado e fóruns das licenciaturas foram acontecendo para, então, dar conta da 

reformulação dos cursos de formação de professores da Universidade, já que muitas das 

diretrizes de diferentes cursos haviam sido aprovadas; daí a existência da dificuldade para a 

elaboração dos projetos pedagógicos. Inicialmente, as discussões se efetivaram com o intuito 

de se analisar a forma mais adequada, para trabalhar o componente curricular que integra o 

eixo de articulação, no qual, teoria e prática caminham juntas, desde o início do curso, na 

tentativa de se superar o modelo 3+1.  

Quando as DCNs do curso de Pedagogia foram aprovadas, fez-se apenas, algumas 

adaptações. E, como algo inovador e a fim de garantir a integração sugerida no III - Núcleo 

de Estudos Integradores das DCNs desse curso, os Projetos Integradores tomaram corpo 

formal, já que foi disciplina eletiva do currículo de Pedagogia, durante um tempo. Os Projetos 

Integradores continuam não porque deram certo, mas, pelo fato de os professores acreditarem 

que poderiam contribuir na melhoria e qualidade da formação dos professores.  

 
“Sou professor de PI desde que eles eram uma disciplina eletiva e, também 

depois, quando e eles foram incorporados ao PPP que estava em discussão 

no CEDU como um componente curricular. PI não é só do Curso de 
Pedagogia, eles foram pensados no projeto da Universidade para todas as 

licenciaturas.” C/P 23. 

 

 Na fala do coordenador percebemos que a idéia dos projetos Integradores é maior. 

Ele faz parte de todas as licenciaturas da universidade como um projeto inovador, mas que se 

encontrar resistências pode acabar como nos diz Hernandez, 

 Um processo de inovação é muito mais complexo e parece cada vez mais claro que, 

senão tem conexão com as construções conceituais e o modo de atuar dos professore, se não 

conta com a aceitação necessária e as decisões práticas adequadas, seus objetivos podem se 

diluir e perder seu sentido. (HERNANDEZ et al., 2000, p. 31) 

O eixo articulador está contemplado, agora formalmente, nas diretrizes curriculares e 

nos projetos de cursos de licenciatura. A Universidade discutiu e aprovou, em 2005, uma 

resolução que define os conteúdos curriculares comuns a todas as licenciaturas. São três 

disciplinas nos dois primeiros semestres do curso, sendo Profissão Docente e Organização do 

Trabalho Acadêmico no primeiro e Trabalho e Educação no segundo, mais os Projetos 
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Integradores que se configuram como componente curricular, que se estendem do primeiro ao 

sétimo período do curso. Inicialmente, como uma proposta elaborada pelo CEDU, os outros 

cursos de licenciatura da UFAL tomaram a ideia como uma ementa comum a todos.  

 

“A primeira ideia é dar conta de um componente curricular que está lá nas 

diretrizes dos cursos de formação de professores, não só as de Pedagogia. 
Ela é contemplada porque tem o eixo de articulação pensada já na 

legislação do currículo, então isso é para dar conta de um componente 

chamado prática, como um componente curricular, e assim, em algumas 
universidades, chamam pesquisa e prática pedagógica do primeiro ao 

oitavo período, e aqui chamamos de PI.” D/P 02. 

 

Mais tarde, experiências interessantes com vários professores em sala de aula 

aconteceram no Curso de Pedagogia em relação aos Projetos Integradores, porém elas não 

tiveram continuidade, desmerecendo a ementa do componente curricular que é:  

 

Elemento integrador das disciplinas de cada semestre letivo, estruturado a 

partir das atividades interdisciplinares, como componente do eixo 
articulador, terá como objetivo principal a reflexão sobre os elementos da 

prática pedagógica no contexto da divisão social e técnica do trabalho 

escolar, com base, nos saberes envolvidos na formação do pedagogo, por 
meio da observação e investigação da realidade educativa, em especial a 

prática pedagógica. [...] num processo de crescente complexidade. É uma 

proposta interdisciplinar entendida como um processo, não podendo 

caracterizar como disciplina no seu sentido tradicional (UFAL, PPPG, 
2006).  

 

Os Projetos Integradores receberam tal denominação por trazerem a ideia de 

“integrar os conteúdos”, a partir de um projeto, na tentativa de mudar o conceito tradicional 

de disciplina. Essa ideia foi se modificando ao longo do tempo, a ponto de surgirem 

equívocos a respeito da compreensão conceitual de ‘integração’, tanto por parte dos alunos, 

quanto dos professores, de modo que a dimensão do processo de integração passou a ser vista 

como que atrelada apenas aos professores, e não ao conteúdo, conhecimento e saberes. De 

certa forma, tal equívoco permitiu a que alguns professores entendessem que os Projetos 

Integradores devessem ser vivenciados no cotidiano do curso, e outros, de forma radical, não 

acreditassem nessa proposta, por conta da não existência de um trabalho coletivo, 

concretamente coeso.  

 

“Bem, nós temos que entender, e essa parte está sendo difícil até os próprios 
alunos não têm essa concepção e nem os professores. Mas os PI vêm 

exatamente para colocar os alunos nessa vivência da prática, que é o 

estágio, colocando o aluno na vivência do campo escolar ou não escolar, 

onde ele poderá atuar. A formatação do nosso projeto integrador é 
exatamente para que o aluno fique do primeiro ao último período 
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vivenciando o campo de atuação do pedagogo, vendo como é que ela 

ocorre, e o que ele faz no campo escolar e não escolar.” C/P 23.  

 

Outro aspecto levado em conta, pela professora diretora D/P 16, é a importância da 

compreensão acerca da interdisciplinaridade para entender os propósitos dos Projetos 

Integradores:  

 

“Existe uma palavra-chave que já está em uso há muito tempo, mas também 

acho que mal compreendida, que é a interdisciplinaridade. O PI tem como 
meta provocar essa integração das disciplinas pela interdisciplinaridade, 

que certamente não é você trabalhar um conjunto de disciplinas, é você ter 

um objeto, um problema, e você ir buscar nas diversas áreas do 
conhecimento ou nas diversas disciplinas, que é o nosso caso, contribuições 

para resolver esse problema. Os PI, penso que eles podem fazer isso, agora 

certamente há dificuldades para fazer isso, pelo motivo que eu já falei: pela 

nossa própria falta de vivência com esse tipo de currículo, com esse tipo... 
de modo de trabalhar o conhecimento, nós fomos acostumados a trabalhar 

conhecimentos guardados em caixinhas que não se comunicam, nem as 

coisas mais óbvias”. D/P 16. 
 

Apesar de todos os entrevistados - alunos, professores, diretores e coordenadores - 

concordarem com a importância dos Projetos Integradores para a formação dos professores 

nos cursos de licenciatura e, em especial, nesse estudo, junto ao Curso de Pedagogia, não 

ficou claro para alguns, o que realmente eles devem integrar. 

 

“O conhecimento não é uma coisa isolada, mas o que a gente percebe é que 
há uma compreensão de que essa integração passe pelos professores e não 

pelo conteúdo, e isso modificou um pouco a essência do trabalho. Para que 

nós possamos fazer um trabalho nessa perspectiva, isso pressupõe que você 

faça uma discussão junto com os colegas de período. Para trabalhar com os 
PI no primeiro período, a gente deveria discutir com os professores desse 

período para saber que articulação a gente pode fazer com as disciplinas do 

período, e que possa dar para os alunos condições de ele ter um contato 
com o campo de atuação.” D/P 02. 

 

Os Projetos Integradores estendem-se para além de integrar a teoria com a prática, 

abrangendo uma dimensão maior, a integração do sujeito com o mundo. Os referidos projetos  

contemplam em sua base,uma visão de aprendizagem com a integração contínua de novos 

conhecimentos e experiências, permitindo aprofundar e alargar o entendimento de cada um de 

nós mesmos e do mundo. (FERREIRA, 2008). 

Contudo, ainda no Curso de Pedagogia existem algumas experiências significativas 

que, segundo os professores, devem ser repetidas. Cabe ressaltar que dos 10 cursos de 

licenciatura da Universidade, apenas dois, além do de Pedagogia, têm práticas relacionadas 
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aos Projetos Integradores; os demais cursos incorporam a carga horária destes, para as 

disciplinas do semestre. 

A partir de um projeto, pensou-se numa integração vertical de cada semestre que o 

aluno cursou, assim como uma integração horizontal,com as disciplinas do semestre. Assim, 

todas as disciplinas do semestre foram integradas, em uma sequência de conhecimentos, para 

contribuir com o estágio, a partir do quinto semestre. Sempre que a integração vertical e a 

integração horizontal aconteceram, os alunos consideraram que a aprendizagem foi mais 

significativa, tendo em vista, a reflexão desenvolvida nos encontros dos Projetos Integradores.  

Conforme relato de PRE 19:  

 
“O fato de não haver uma integração vertical faz com que muitas vezes os 

assuntos se repitam pelos semestres seguintes, fazendo com que os alunos 

fiquem desmotivados”. 
 

Observamos nas declarações, tanto dos alunos, quanto dos professores a necessidade 

de articulação entre os semestres e as disciplinas. 

Para PRE 10,  

 

“É necessária uma articulação vertical, as disciplinas dos semestres 
passados sendo retomadas pelos alunos para que aconteçam os estágios”. 

 

Percebemos que existe uma visível crença na integração como forma de garantia do 

aprendizado do aluno. 

 

“Eu acreditava e acredito neste modelo de currículo na perspectiva da 

integração vertical e horizontal, de maneira que as disciplinas do período 
fossem integradas, assim como cada período que o aluno fosse passando, de 

forma que se integrassem com a anterior numa sequência de conhecimentos 

para contribuir para o estágio.” D/P 02. 
 

Entretanto, o grupo de professores da Educação Infantil, levou para a pauta de uma 

das reuniões do colegiado uma ideia de estágio, segundo a qual, seria ampliado o projeto de 

intervenção, com seminários, discussões temáticas e outras atividades, e, a partir do quinto 

semestre, a carga horária de estágio passaria a ser maior pelo fato de agregar as horas de 

Projetos Integradores. Assim, relata PRE 11:  

 

“A partir do quinto período, a carga horária de estágio passa a ser maior. 

Os PI agregam a carga horária de estágio. O colegiado do curso aprovou e 
passou a ser uma regra para todos os estágios a partir desse período”.  
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Isso não chega a ser um prejuízo para a instituição, já que no momento, os estágios 

supervisionados por si só, têm o papel de integrar as disciplinas tanto do semestre que o aluno 

está cursando quanto dos semestres anteriores.  

Para a ALU 01, a experiência com as disciplinas PI I e II deram-lhe autonomia para 

pesquisar os PPPG que são estudados no quarto período do curso. Com isso, ela teve maior 

desempenho em relacionar os documentos com o cotidiano da escola. 

 

“Pela experiência com o PI V, ele é um elemento articulador, integrador 

das disciplinas na área da gestão educacional; então o aluno tem, como 
base, as disciplinas anteriores, como o projeto político, a organização dos 

processos educativos, então tudo isso vai dar base para ele nos PI. E aí, nos 

PI, qual é o objetivo? Que esse aluno tenha conhecimento dos programas e 
projetos desenvolvidos na área da gestão educacional para o âmbito 

escolar. Então, ele faz pesquisa nos sites oficiais, como secretarias de 

estado, municipal, de governo, faz visitas aos conselhos estaduais, 

articulando isso com o estágio de gestão educacional”. PRE 07. 

 

Concordando com Aguiar (2006), percebemos que a formação para a gestão 

educacional, sugerida nas DCNs contribuiu para romper com visões fragmentadas e, 

fortemente centralizadoras na organização escolar e nos sistemas de ensino. 

Em relação à estrutura curricular notamos que, mesmo com o discurso de integração, 

os estágios da forma como estão organizados contribuem para a fragmentação, por conta da  

necessidade da divisão dos alunos em grupos para as escolas e, da impossibilidade dos 

encontros para a reflexão sobre a teoria e a prática com todo o grupo. Além disso, outro 

problema levantado pela PRE 09, diz respeito ao envolvimento dos outros professores com o 

campo de estágio.  

“Para ele [o estágio] acontecer com o caráter que veio na proposta do 

curso, que é a ideia da reflexão da teoria e da prática, articulação melhor 

da teoria e da prática, você também precisa ter professores que conheçam 

os campos, que conheçam as escolas, que venham, que tentem fazer essas 
articulações. Então, às vezes, o sucesso deste trabalho também depende da 

formação, do trabalho do professor, da disponibilidade do professor e 

também da disponibilidade do campo de estágio.” PRE 09. 

 

Ao chegar ao oitavo período, o aluno, em princípio, deverá realizar projetos de 

estágio de intervenção, no dia a dia das escolas campo de estágio, com vistas a promover a 

qualidade no processo ensino-aprendizagem. Quanto ao nono período, ele existe somente para 

os alunos do noturno. O estágio de Educação Infantil e Ensino Fundamental é substituído pelo 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Durante o curso, os alunos escolhem duas das quatro 



177 

disciplinas eletivas para frequentar, e assim, completam a carga horária obrigatória exigida no 

currículo.  

Apresentamos, a seguir, alguns elementos integradores do currículo, que buscam 

alcançar a integração formativa dos alunos. 

 

5.2.2 Teoria e prática 

 

A relação teoria e prática constituiu-se em uma categoria, que emergiu das falas dos 

entrevistados e também fez parte da concepção dos Projetos Integradores.Sendo assim,nesta 

seção, buscamos identificar elementos dos Projetos Integradores, capazes de contribuir para a 

integração teoria e prática. 

A prática que vai além e torna-se práxis, segundo Freire (apud STRECK; REDIN; 

ZITKOSKI, 2010, p. 325): 

 

[...] é a ação e reflexão dos homens sobre o mundo com o objetivo de 
transformá-lo”; [...] é indissociável com pensamento, da compreensão do 

papel da educação na sua globalidade. Está intimamente ligada aos conceitos 

de dialogicidade, ação reflexão, autonomia, educação libertadora, docência. 

[...] é uma síntese entre teoria-palavra e ação.  

 

Em busca da práxis, vimos na UFAL professores e alunos envolvidos em projetos de 

intervenção para transformar a sociedade. Acreditamos que podemos encontrar tal 

globalidade, por meio de um trabalho integrado e articulado teoria e prática, como sugerido 

nos Projetos Integradores. 

Sintetizamos as falas de todos os entrevistados no Quadro 79, para que seja possível 

visualizar uma perspectiva de integração, por meio dos Projetos Integradores. 

 
Quadro 79. Tema: teoria e prática 

Síntese das respostas Frequência das respostas Categoria 

Integração teoria e prática 

QP (7) + EP (34) + EA (14) + 

ECD (13) = 68 
Teoria e prática 

Reflexão teoria e prática 

Relação teoria e prática 

Articulação teoria e prática 

Ressignificar a relação teoria e prática 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os alunos se referiram ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) como uma possibilidade que julgam ser mais eficiente para a integração teoria e 

prática. Porém, essa prática não é democrática, pois o Programa contempla número limitado 

de alunos, por seleção. Com isso, os Projetos Integradores, se bem trabalhados, deveriam 

amenizar essa lacuna do PIBIC, para, assim, formar professores críticos e reflexivos, que 

pensem na realidade social de forma a melhorá-la. Um dos alunos fez o seguinte comentário: 

 

“Com o PIBIC foi que eu pude ver como é a pesquisa, como é a teoria 
verdadeiramente, como ela deveria ser vista nas disciplinas, porque as 

disciplinas não estão contemplando o que eu estou vendo no PIBIC. O 

PIBIC me deu uma amplitude bem maior do que as disciplinas estão me 
oferecendo”. ALU 02. 

 

Contudo, percebemos que os alunos entrevistados manifestam alto grau de 

envolvimento e de criticidade, participam do centro acadêmico do curso e do PIBIC e fazem 

reflexões sobre o funcionamento das pesquisas ligadas ao Programa e o não funcionamento 

das pesquisas relacionadas aos Projetos Integradores. Eles sentem a diferença e lastimam, pois 

muitos não podem participar do PIBIC, em virtude de seus compromissos profissionais ou, 

em razão do restrito número de vagas disponíveis. 

A análise documental revelou-nos que foi a partir dos anos 1990, mais 

especificamente, com a aprovação da LDB/96, que as discussões sobre teoria e prática 

aumentaram significativamente. Para contribuir com a relação teoria e prática, as horas de 

estágio foram diluídas nos cursos de licenciatura e, com isso, desde o primeiro semestre do 

curso os alunos vivenciam a teoria e a prática. Na UFAL, o estágio supervisionado tem 400 

horas.  

Notamos que existiu um grande esforço, por parte da equipe de professores, para que 

fosse efetivada a pesquisa, no transcorrer do curso, antes mesmo de os Projetos Integradores 

serem introduzidos na UFAL. Depois da implantação dos Projetos Integradores, surgiu o 

momento de refletir a teoria e a prática. Os alunos tiveram e têm a oportunidade de estudar a 

teoria em sala de aula e, puderam e podem vivenciar a prática nas escolas, e, assim,  

relacionar com ambas as dimensões.  

A relação teoria e prática necessita acontecer, de forma simultânea. A aproximação 

da teoria com a prática acontece, por vezes, até mesmo, por meio do olhar do pesquisador, 

olha este, que se aproxima da prática reflexiva. 
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 Conforme expõe Perez-Gómez (2007): 

  

“A orientação prática sofreu uma importante evolução ao longo de nosso 

século, diferenciando-se duas correntes bem distintas: o enfoque tradicional 
apoiado quase que exclusivamente na experiência prática, e o enfoque que 

enfatiza a prática reflexiva”. (PEREZ-GÓMEZ, 2007, p. 363), grifos do 

autor. 

 

 Perez- Gómez (2007), ainda destaca, que a prática, sob a concepção tradicional 

tende a considerar o ensino como uma atividade artesanal, realizada mediante um processo 

que envolve tentativa e erro, transmitido de geração em geração, tendo como referência,o 

senso comum. O autor aponta que essa cultura é estruturada pelo professor de forma não 

reflexiva, intuitiva e fortemente rotineira e, sem a comunicação com os outros colegas de 

profissão. Assim, a prática é reproduzida conforme o que vem sendo feito, sem o apoio 

conceitual e teórico da investigação educativa, e traz os vícios, os preconceitos, os mitos e os 

obstáculos epistemológicos acumulados na prática empírica. 

Ao buscarmos a prática sob o enfoque reflexivo instala-se a necessidade da crítica, 

porém, considerando, a diversidade teórica e a multiplicidade de experiências de distintas 

comunidades acadêmicas, o que gera por parte do professor, o desenvolvimento de práticas 

educativas comprometidas com uma postura crítico-reflexiva. 

 
Quando o profissional se revela flexível e aberto ao cenário complexo de 

interações da prática, a ‘reflexão-na-ação’ é o melhor instrumento de 

aprendizagem. No contato com a situação prática, não só se adquirem e 
constroem novas teorias, esquemas e conceitos, como se aprende o próprio 

processo dialético da aprendizagem. (SCHÖN, 1993, p. 104).  

 

Para contribuir com a prática reflexiva dos alunos, eles reivindicam a presença do 

professor no campo de estágio, já no momento dos PI I, alegando que se tivessem um 

mediador, aproveitariam melhor o tempo dedicado ao estágio. Porém, é uma concepção que 

não fica clara, tendo em vista os problemas de ordem estrutural, ou seja, são disponibilizadas 

poucas horas, para muitas atribuições. Como vimos, os Projetos Integradores contam com 

uma carga horária de 40 horas, durante o semestre.  

 

“A carga horária dos PI é muito pequena, e é possível fazer um trabalho 

melhor aumentando a carga horária. Podemos pensar em diminuir os 

semestres em que os PI aparecem e aumentar a carga horária por 
semestre.” PRE 04. 
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Outra questão, é que as escolas campo de estágio devem ser pensadas como um 

espaço formativo para a articulação teoria e prática, a fim de criar um vínculo entre a 

universidade e a escola. Almeida (2001, p. 5) afirma que, 

[...] o professor deverá ser capaz de estabelecer relações com seus pares e 

com o espaço escolar como um todo, fazendo com que os conhecimentos 
teóricos e a prática sejam adequados às exigências de sua atividade 

profissional, em um processo contínuo de desenvolvimento. 

 

Na fala da PRE 09, percebemos que tal fato acontece sempre que o aluno parte para 

as visitas às escolas.  

 

“No momento em que os alunos estão estudando a teoria, eles estão indo 

para a escola e cruzando os dados. Os saberes se integram no momento em 
que os alunos precisam responder algumas questões do estágio”.PRE 09. 

 

Como a prática do profissional da educação tende a ser desenvolvida na escola, o seu 

crescimento profissional caminha em direção à melhoria da instituição e vice-versa. Para 

reforçar essa ideia, Almeida (2001, p. 7) esclarece que, 

  
[...] as escolas não podem mudar sem o empenhamento dos professores; e 

estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que 
trabalham. O desenvolvimento profissional dos professores tem de estar 

articulado com as escolas e os seus projetos. 

  

A concepção de prática, muitas vezes, é diminuída por ser concebida sob uma visão 

de “a prática pela prática”, sem a articulação com os fundamentos teóricos, deixando de ser 

uma oportunidade para fortalecer o conhecimento articulado do aluno.  

Refletindo sobre uma instituição que realmente exerça seu papel educacional e 

social, Feldmann (2009) assevera que,  

 

[...] para tornar a escola como objeto de estudo, atualmente é necessário 

compreender a sua multidimensionalidade e complexidade, abordando-a 
como comunidade educativa, não apenas como organização, mas sim como 

instituição que se faz na tensão dialética entre seus condicionantes 

endógenos e exógenos, no cumprimento de seu significado social 

circunscrito na preparação e socialização do conhecimento das gerações. 
(FELDMANN, 2009, p. 77).  

 

Nota-se que tal concepção ainda está distante da realidade quando nos deparamos 

com gestores de escolas e professores, que negam informações para os seus alunos ou fecham 

as portas para os alunos estagiários, tal como cita PRE 09:  

 



181 

“Temos algumas dificuldades com algumas escolas que não deixam o aluno 

entrar para a atividade do estágio”. 

 
 

Por outro lado, uma das professoras relata que, 

 

“Muitas vezes, a universidade chega à escola com uma postura autoritária 
querendo mudar o que julga estar errado”. PRE 15.  

 

Diante da postura inflexível dos graduandos, os professores mais velhos, que 

trabalham em sala de aula e na escola como um todo há muito tempo, sentem-se incomodados 

e agredidos. Dessa forma a escola deixa de ser um espaço de formação. 

Segundo Nóvoa (2007 p. 14), a formação centrada na prática e na análise das práticas 

continua sendo um desafio. A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, 

outra vezes, excessivamente metodológica, manifesta-se em déficits, no refletir sobre as 

práticas e no saber como fazer. Evidencia-se o quão é difuso para certos professores, que têm 

genuinamente, uma enorme vontade de fazer de outro modo, porém não se encontram 

devidamente instrumentalizados para tal.  

 

 

5.2.3 Inovação do currículo 

 

Nessa categoria, identificamos e analisamos os elementos inovadores dos Projetos 

Integradores. 

Em inúmeros países tem-se desenvolvido significativos esforços em direção à 

reformulação dos currículos escolares. Trata-se certamente de um fenômeno global, já 

intensamente estudado por pesquisadores, que buscam compreender os processos de 

elaboração e de implementação das novas políticas de currículo. Em algumas análises, 

procuram-se explicitar as relações de poder que se expressam nas reformas e evidenciar como 

elas se tem constituído, sem instrumentos de regulação e de auto - regulação de indivíduos e 

grupos. As recentes reformas educacionais, nas quais as inovações curriculares ocupam papel 

de destaque, parecem levar em conta as recentes mudanças na organização do trabalho. 

Conforme apresenta o Quadro 80, os entrevistados apontam um possível rompimento 

com a disciplinaridade, por meio do tema articulador de cada semestre. 
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Quadro 80. Tema: inovação do currículo 

Síntese das respostas Frequência das respostas Categoria 

Rompimento com a disciplinaridade 

QP (5) + EP (39) + EA (2) + 
ECD (13) = 59 

Inovação do 
currículo 

Tema articulador 

Concepção de currículo integrado 

Eixo integrador 

Eixo articulador 

Articulação curricular 

Integração vertical e horizontal 

Planejamento conjunto 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

“Até porque as disciplinas não estão lá de graça, eu não vou botar uma 
disciplina para enfeitar o curso, ela tem um sentido. Por que uma disciplina 

está no primeiro período? Ela tem um significado, ela tem a ideia da base 

das discussões primeiras. Então veja bem o que é que... a nossa ideia é que 
primeiro pudéssemos, na discussão do projeto do curso, pensar que perfil de 

egresso é esse que a universidade está formando, então vamos ao caso de 

Pedagogia: o egresso de Pedagogia vai atuar onde?” D/P 02.  

 
 

O PPPG do Curso de Pedagogia da UFAL mostra-se inovador e pioneiro. Os 

professores da instituição, ao apresentarem o projeto em encontros nacionais, e, ao 

confrontarem a proposta da UFAL com a de outras universidades, ainda em fase de 

organização de seus cursos de Pedagogia, constataram que o PPP do curso da UFAL, já 

contemplava propostas inovadoras. Dentre elas, destaca-se o possível rompimento com a 

disciplinaridade, caminho novo e de difícil entendimento, até mesmo, para os próprios 

professores do curso. 

O Quadro 81 apresenta uma forma diferenciada de organização do currículo, em 

relação à anterior, encontrada no PPP de 1993. O currículo de 2006, parte do conceito de 

organização, em módulos. No quadro abaixo, destacamos o eixo contextual, com os 

fundamentos básicos para a formação do professor, organizados de forma a estruturar o 

currículo. Mesmo com a divisão, os módulos, que são considerados de teoria, tendem a se 

integrar com os do eixo estrutural, por meio dos módulos articuladores. 
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Quadro 81. Divisão do eixo contextual e seus módulos 

Eixo N. Módulos Concepção 
Saberes/Componentes 

curriculares 

C 

O 
N 

T 

E 

X 
T 

U 

A 
L 

1 
Educação: 
natureza e 

sentido 

Compreensão da educação como 

prática social, que se define a 

partir de um processo histórico, 

em um conjunto de relações 

diferenciadas, interpessoais, 

intencionais e comprometidas 

com o desenvolvimento humano e 

a intervenção na realidade. 

-Fundamentos Filosóficos da 

Educação 

-Fundamentos Históricos da 

Educação e da Pedagogia 

2 

Educação: 

sociedade, 

cultura e meio 

ambiente 

Reflexão sobre a educação em 
uma realidade caracterizada por 

desafios e projetos políticos em 

confronto, destacando-se, em 

nosso caso, as políticas públicas 

de educação escolar e seus efeitos 

na sociedade, na cultura e no meio 

ambiente. 

-Fundamentos Sociológicos da 
Educação 

-Fundamentos Antropológicos da 

Educação 

-Fundamentos Políticos da 

Educação 

-Fundamentos da Educação Infantil 

3 

Educação: 

conhecimento 
e informação 

Análise da relação da educação 

com o conhecimento, com base na 

forma de produzir e apropriar-se 

do saber, refletindo sobre as 

dimensões dos atos de aprender e 
de ensinar, apropriando-se de 

novas tecnologias da 

comunicação e informação 

disponíveis ao ato de aprender. 

-Organização do Trabalho 

acadêmico  

-Fundamentos Psicopedagógicos da 

Educação 

-Educação e Tecnologias da 
Comunicação e Informação 

-Leitura e Produção Textual em 

Língua Portuguesa 

4 

Trabalho, 

educação e 

profissão 

Abordagem do trabalho e da 

educação como atividades 

humanas essenciais, que se 

constituem princípio e base de 

construção da práxis do educador 

e do ser profissional da educação. 

-Trabalho e Educação 

-Profissão Docente 

Fonte: UFAL. PPPG, 2006, p. 38. 

 

O eixo estrutural organiza um elenco de saberes necessários para as ações do futuro 

professor (Quadro 82). 
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Quadro 82. Divisão do eixo estrutural e seus módulos 

Eixo N. Módulos Concepção 
Saberes/Componentes 

curriculares 

E 

S 
T 

R 

U 
T 

U 

R 

A 
L 

5 

Proposta pedagógica: 

o campo e bases da 

ação 

Análise crítica, no 

tempo e no espaço, 

das políticas e da 

gestão da educação, 
institucionalizada, de 

suas bases legais, de 

seus fundamentos 

paradigmáticos, de 

seus impasses e 

desafios para uma 

formação cidadã, 

bem como,estudo dos 

saberes 

indispensáveis ao 

exercício da 

docência. 

-Pesquisa Educacional 

-Estatística Educacional 

-Desenvolvimento e Aprendizagem 

-Alfabetização e Letramento 

-Política e Organização da Educação 

Básica no Brasil 

-Organização e Gestão dos Processos 

Educativos 

-Didática 

-Currículo 
-Avaliação 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 

História I 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 

Geografia I 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 

Matemática I 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 

Língua Portuguesa I 

-Saberes e Metodologias da Educação 

Infantil I 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 
Ciências Naturais I 

-Arte Educação 

-Corporeidade e Movimento 

-Jogos, Recreação e Brincadeiras 

-Libras 

-Educação Especial 

6 

Proposta pedagógica: 

o plano e a avaliação 

da ação 

Planejamento do 
trabalho escolar, 

considerando 

estratégias relativas à 

organização político-

pedagógica da escola, 

a seleção e 

organização dos 

saberes a serem 

ensinados e 

aprendidos e as 

práticas de avaliação, 
promotoras do 

sucesso escolar. 

-Planejamento, Currículo e Avaliação de 

Aprendizagem 

-Projeto Pedagógico, Organização e 

Gestão do Trabalho Escolar 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 

História II 
-Saberes e Metodologias do Ensino de 

Geografia II 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 

Matemática II 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 

Língua Portuguesa II 

-Saberes e Metodologias do Ensino de 

Ciências Naturais II 

-Saberes e Metodologias da Educação 

Infantil II 

Fonte: UFAL. PPPG, 2006, p. 38-39. 

 

 

No eixo articulador, encontram-se os Projetos Integradores, do primeiro ao sétimo 

período, bem como os estágios supervisionados, a partir do quinto período (Quadro 83). 
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Quadro 83. Divisão do eixo articulador e seus módulos 

Eixo N. Módulos Concepção 
Saberes/Componentes 

curriculares 

A 
R 

T 

I 
C 

U 

L 

A 
D 

O 

R 

7 

Mergulhando 

na prática 

pedagógica 

Reflexão sobre os elementos da 

prática pedagógica no contexto da 

divisão social e técnica do trabalho 

escolar, com base nos saberes 

envolvidos na formação do/a 

pedagogo/a, por meio da 

observação/investigação da realidade 

educativa. 

-Projetos Integradores I 

-Projetos Integradores II 

-Projetos Integradores III 

-Projetos Integradores IV 

-Projetos Integradores V 

-Projetos Integradores VI 

-Projetos Integradores VII 

8 

Planejando e 

intervindo na 

prática 

pedagógica 

Construção/reconstrução e 

desenvolvimento de ações educativas 

refletivas, autônomas, sequenciadas 
e significativas, permeadas pelos 

saberes e práticas vivenciadas ao 

longo do curso, que expressem o 

exercício da docência na gestão de 

sistemas, redes e unidades escolares 

e na regência das disciplinas 

pedagógicas em nível médio na 

modalidade normal, na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

-Estágio Supervisionado I 

-Estágio Supervisionado II 

-Estágio Supervisionado III 
-Estágio Supervisionado IV 

 

Fonte: UFAL. PPPG, 2006, p. 39-40. 

 

O fato de os estágios pertencerem ao eixo articulador faz com que sejam acopladas 

as horas de Projetos Integradores aos estágios, a partir do quinto período. Conforme já citado, 

a concepção de currículo que apresenta o PPPG da UFAL é inovadora, pelo fato de essa 

Universidade concebê-lo de maneira integradora, assim como as disciplinas que contribuem 

para a formação integrada do professor. Os componentes curriculares, em especial, os 

Projetos Integradores são os grandes integradores do currículo. A fala de uma docente 

confirma o entendimento: 

 

“Por ser professora e pesquisadora em currículo, posso dizer que é difícil 
você encontrar um currículo que tenha um lugar interdisciplinar reservado. 

No caso da UFAL, a interdisciplinaridade tem um lugar garantido no 

currículo por meio dos PI”. PRE 19. 
 

Porém, o que se nota, é a confirmação de que toda mudança é conflituosa e que a 

concepção e aceitação ocorrem em níveis diferentes. Os professores que participaram das 

discussões e negociações do processo de elaboração do PPPG do curso estão mais 

comprometidos em fazer acontecer as ações que integram as teorias e as práticas, assim como, 

os saberes e os conhecimentos das disciplinas. 
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Nas falas das professoras C/P 05 e D/P 02, no momento em que mudou o quadro de 

professores, os conflitos aumentaram, pois eles não tinham clareza do Projeto Integrador e 

muitos deles se mobilizaram contra. 

 

“Todo semestre, os PI estão na pauta das reuniões do colegiado, por conta 

de não terem compreendido o real papel dos PI. Com isso, o processo de 
desenvolvimento dos PI é retrocedido e o que era tido como superado é 

revivido pelos novos professores e consequentemente pelos alunos.” C/P 05. 

 

Para Arroyo (2011) existe uma resistência em inovar as estruturas e a forma de 

organização dos tempos e dos trabalhos. Na UFAL, não é diferente, a resistência existe e é 

expressa de várias maneiras, por isso, a inovação do currículo é entendida pelos atores como 

sendo um desafio, como algo a ser amadurecido por meio de discussões e reflexões coletivas, 

com o objetivo de ser conquistada a tão almejada qualidade da formação de professores. 

Segundo D/P 02:  

 
“Quando o grupo do colegiado muda, as coisas começam do zero e a 

história é esquecida. Existe uma vaidade latente na academia que impede o 

trabalho com o outro”. 

 

Na visão de D/P 18, a mudança de professores,   

 
“Trouxe prejuízos pela falta de vivência dos PI na sua origem dentro da 

Universidade”. 

 

E, sendo assim, a identidade do professor na própria universidade, se consolida a 

partir de seu comprometimento, e a formação de professores, em certa medida, contribui para 

essa reflexão. 

 

 

5.2.4 Formação de professores 

 

Considerando-se a categoria “Formação de professores”, uma das questões mais 

frequentes é a identidade do pedagogo, pois tanto alunos, quanto professores acabam 

entendendo a atuação do pedagogo da forma que lhes é mais conveniente. Mesmo sabendo 

que não serão bacharéis, os discentes insistem em declarar seu repúdio à sala de aula. Com 

isso, buscamos as fragilidades do curso para a integração formativa, ou seja, identificamos 

alguns desafios da docência. 
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O que atualmente está acontecendo é que depois das DCNs, os cursos de Pedagogia 

deixam de ter as tão numerosas habilitações, porém, por meio de ‘outras linguagens’,ampliou-

se o conceito de atividade docente, conforme o parágrafo único do artigo 4º dessas diretrizes:  

 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação 

na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

tarefas próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
projetos e experiências educativas não- escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. (BRASIL, 2006). 
 

 

 

Quadro 84. Tema: formação de professores 

Síntese das respostas Frequência das respostas Categoria 

Reflexão da docência 

QP (2) + EP (36) + EA (17) +  

ECD (3) = 58 

Formação de 

professores 

Identidade do pedagogo 

Atuação do pedagogo 

Entrevistas com pedagogo 

Contextualização da ação pedagógica 

Responsabilidade social 

Ações pedagógicas 

Carga horária 

Trabalho do professor desvalorizado 

Relações de trabalho 

Identidade do professor 

Estágio supervisionado 

Processo ensino-aprendizagem 

Compromisso profissional 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Ao curso foi atribuída uma dimensão ampliada, com a proposta de se criar o 

“pedagogo multiprofissional”. Na verdade, o foco é na docência, porém, o citado artigo 4º das 

DCNs, permite interpretações que levam alunos e professores a questionar o motivo pelo qual 

as outras atuações do pedagogo serem restritamente exploradas, no curso de formação inicial: 

 

“O curso não apresenta outras possibilidades de formação, além do 
professor em sala de aula. E quando se tem, é sem a qualificação 

esperada”. ALU 01. 
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Na concepção de alguns professores, primeiro, é preciso dar conta da escola, para 

depois, então, pensar em mostrar os outros campos de atuação, como em hospitais e outros 

espaços, ainda não incorporados, que poderiam ficar sob a responsabilidade dos cursos de 

pós-graduação lato sensu. Nóvoa (2007), ao tratar das funções atribuídas aos pedagogos, 

aponta-nos, 

  

[...] um paradoxo entre o excesso das missões da escola, o excesso de 

pedidos que a sociedade nos faz e, ao mesmo tempo, uma cada vez maior 
fragilidade do estatuto docente. Os professores têm perdido prestígio, a 

profissão docente é mais frágil hoje do que era há alguns anos. Eis um 

enorme paradoxo. Como é possível a escola nos pedir tantas coisas, atribuir-

nos tantas missões e, ao mesmo tempo, fragilizar nosso estatuto profissional. 

(NÓVOA, 2007, p. 12). 

 

Percebemos que a falta de identidade do pedagogo é favorecida pela legislação, ao 

permitir várias interpretações, como por exemplo, as diferenças curriculares instaladas nos 

cursos de formação inicial de professores, a falta de clareza em relação aos campos de atuação 

do pedagogo, entre outros; pontos que contribuem para uma crise de identidade desse 

profissional. 

Contudo, 
 
[...] a política de qualificação docente é acoplada também a essa dinâmica de 

ressignificação das suas práticas e escolhas. Manter cursos, oficinas, 

pesquisas e estudos em torno de questões com que se defrontam no 
cotidiano. Em cada escolha, a professora e o professor põem em ação 

pensamentos e concepções, valores, culturas e significados. Nos afirmamos 

na medida em que os explicitamos, aprofundamos e sistematizamos. Como 
explorar pedagogicamente essa trama de práticas, escolhas, significados que 

tecem a vida das escolas e, sobretudo, que tecem a identidade do ofício de 

mestre. (ARROYO, 2009, p. 151). 

 
 

Acreditamos que, quando Arroyo (2009) aborda a trama de práticas de atividades, 

realizadas, por vezes, nos estágios supervisionados, ela favorece a atuação futura do 

professor, deixando-o mais seguro de suas escolhas. 
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5.2.5 Fragmentação do currículo  

 

A categoria “Fragmentação do currículo” constitui-se em inquietação de todos nós, 

professores, por vir adquirindo diferentes nuances, ao longo da história da educação. 

Significativa parcela de docentes têm como base de formação, uma visão fragmentada de 

educação e de mundo, por esta razão, a dificuldade por compreender, pensar e agir sob o 

enfoque interdisciplinar.Por decorrência, identificamos os desafios do trabalho com os 

Projetos Integradores, na tentativa de integrar o currículo. 

Cabe ressaltar que o conceito centrado no “integrar o conhecimento” é novo e, por 

essa razão, difícil de ser assimilado e incorporado.   

 

A visão interdisciplinar de formação é uma característica nova para nós ao 
abordarmos o conhecimento. Com efeito, toda a nossa formação acadêmica e 

científica se marcou pela dimensão disciplinar: o curso de graduação foi 

construído com base em disciplinas justapostas numa dimensão horizontal e 
também numa dimensão vertical; nós estudamos e fomos avaliados por 

disciplinas; nossa especialização se encaminhou a partir de determinadas 

disciplinas; o mestrado e o doutorado contaram com créditos obrigatórios e 
optativos em disciplinas; nossas pesquisas foram realizadas em assuntos 

relacionados a determinadas disciplinas; fomos contratados para lecionar 

esta ou aquela disciplina e hoje somos professores dessas disciplinas. 

(MASETTO, 2010, p. 59).  
 

O professor carece, sobretudo na atualidade, ser considerado em sua totalidade, e um 

currículo fragmentado, como temos em nossas escolas, não supre essa necessidade. O que 

temos é a disciplinaridade como base do diálogo científico, mas ela não consegue fornecer 

toda a explicação científica da vida, do homem e da sociedade. Uma nova visão do 

conhecimento produzido pela articulação das diversas disciplinas é que dará conta da ciência. 

(MASETTO, 2010). 

Retomamos Brito (2011, p. 187), afirmando que,: 

 

Não raro, para que atinja este ideal de qualidade, faz-se necessário 

reconhecer e gerir uma reformulação curricular, a qual, com certeza, deva 
estar em permanente gestação na cultura das organizações escolares, posto 

que o currículo tem vida. 

 

A verdade é que nossa vida escolar é fragmentada e não nos tornamos integradores e 

integrados do dia para a noite. O maior desafio é romper com o modelo fragmentado e partir 

para o novo. A esse respeito, PRE 13 faz a seguinte afirmação: 
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“Nossa estrutura de universidade é fragmentada e os PI vêm tentar resgatar 

o debate para a necessidade de se integrar o conhecimento. Temos muita 

dificuldade, pois, nós professores, fomos formados de forma fragmentada”. 
 

 

Quadro 85. Tema: fragmentação do currículo 

Síntese das respostas Frequência das respostas Categoria 

Trabalho individualizado QP (1) + EP (25) + EA (4) + 
ECD (16) = 32 

Fragmentação 

Carga horária 

Ressignificar o currículo 

Dicotomia teoria e prática 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Contudo, o depoimento do PRE 12 questiona a forma como os Projetos Integradores 

foram concebidos no projeto do curso:  

 

“[...] me parece ser um corpo estranho em uma estrutura curricular 

fragmentada, disciplinar, uma estrutura que não pensa assim. Não existe 
integração por decreto. No setor da EI, a concepção de integração parece 

estar mais interiorizada”. 

 

O professor depoente, em questão, iniciou suas atividades na UFAL em 2010, e, os 

dados coletados em sua fala, permitem-nos interpretar que sua participação, na elaboração do 

PPPG do curso o levaria a um outro olhar para os Projetos Integradores. Representa esse 

depoimento um alerta a que todos os professores sejam envolvidos no processo de construção 

dos projetos propostos e/ou em desenvolvimento. 

Pensando na pesquisa como uma intervenção, os entrevistados relataram a 

importância do estabelecimento da articulação ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

5.2.6 Ensino, pesquisa e extensão 

 

Entendemos que a categoria “Ensino, pesquisa e extensão” pode contribuir para 

identificar as atividades desenvolvidas pelos Projetos Integradores, dentro e fora da sala de 

aula, revertendo em melhorias para a população alagoana, ou seja, que represente a 

concretização de um compromisso social. Concebemos que o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e de extensão somente têm sentido, se corresponderem às necessidades da sociedade. 

No caso do Curso de Pedagogia, redundaria em criar uma proposta de pesquisa relacionada 

aos problemas da Educação de Alagoas, com a finalidade de desenvolver concretamente, 

projetos de intervenção nessa realidade. 
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Os Projetos Integradores devem estar ligados ao ensino, pesquisa, extensão de forma 

articulada. Se, temos um problema e um objeto, precisamos buscar nas diversas áreas do 

conhecimento ou nas diversas disciplinas, a metodologia mais adequada para a resolução do 

problema. 

 

A extensão na UFAL é o conceito assumido pelo Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. A articulação 
entre ensino e pesquisa é de forma indissociável e a extensão acontece além 

do muro da universidade com o objetivo de transformar a sociedade. O que 

encontramos, muitas vezes, são professores que acreditam não ser essa a 

função da universidade, limitando o trabalho apenas à sala de aula, sem a 
real preocupação com a sociedade. É responsabilidade do professor mostrar 

para o aluno o papel dele na sociedade; para isso, os projetos de extensão 

contribuem apresentando as maneiras possíveis de intervenção nas escolas. 
(UFAL, PDI, 2008). 

 

Nesse sentido, o PIBIC tem contribuído, ainda que de maneira precária, com a 

participação dos alunos na melhoria de vida da população alagoana. 

Para a professora PRE 17,  

“A UFAL participa das mudanças na sociedade e passou a realizar 

projetos de intervenção para o estado de Alagoas como um todo”. 

 
 

Quadro 86. Tema: ensino, pesquisa e extensão 

Síntese das respostas Frequência das respostas Categoria 

Pesquisa e teoria 

QP (2) + EP (13) + EA (14) +  
ECD (3) = 32 

Ensino, pesquisa e 
extensão 

Pesquisa e extensão 

Integração ensino pesquisa e extensão 

Pesquisa e campo de estágio 

Pesquisa educacional 

Articulação ensino, pesquisa e extensão  

Processo ensino-aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

No entendimento de uma das professoras, 

 
“Os PI devem ter uma estrutura que permita o diálogo da instituição de 

ensino com a sociedade, deve ser muito mais que juntar disciplinas”. D/P 

18. 
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A responsabilidade social da UFAL em Alagoas é grande, e, por essa razão, os 

projetos de intervenção na área da educação vêm tomando força a cada ano, para, assim, 

compensar uma dívida com o estado alagoano.  

Segundo Moraes (2012),  
 
Os projetos de intervenção são tidos como uma metodologia que faz parte de 

uma proposta visando tornar mais proveitosa a presença do estagiário na 

escola. O aluno é o responsável por levar uma contribuição que atenda 
algumas necessidades constatadas na observação. Por outro lado. O projeto 

deve proporcionar ao estudante a oportunidade de desenvolver uma ação 

com começo meio e fim, podendo experimentar as diferentes dimensões 

didáticas da prática educativa. Assim, tem que planejar ações articuladas 
com o currículo escolar e que devem atender a problemas específicos da 

escola e do setor no qual se propõe a intervir, ampliando-as. (MORAES, 

2012, p. 23). 
 

Dessa forma, a preocupação da universidade com os projetos de intervenção faz com 

que os alunos percebam a importância de sua formação, em um contexto em que a 

responsabilidade social é inerente à sua formação como um todo. 
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Praia de Ponta Verde- Maceió- AL 

 

 

 
Pensar o futuro é um exercício arriscado e, muitas vezes, 

fútil. Mas apesar dos avisos, não resistimos à tentação de 

imaginar o que nos irá acontecer, procurando, assim, 
agarrar um destino que tantas vezes nos escapa. A. 

NÓVOA 
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Capítulo 6 

RESULTADOS DA PESQUISA E SUBSÍDIOS PARA A  

INTEGRAÇÃO FORMATIVA 

 

 

Considerando a diversidade de dados coletados na presente pesquisa, dispomo-nos a 

elencar algumas proposições relacionadas à Integração Formativa, assim como aos elementos 

que representam avanços,quando relacionados à ressignificação dos currículos de formação de 

professores, corroborados por pesquisadores como: Masetto (1997, 2000, 2004, 2010), Nóvoa 

(1991, 1992, 1995, 2009), entre outros. 

Após a constatação de que o projeto do curso é tido como inovador pelos 

professores-autores, caminhamos em busca de identificação das características inovadoras que 

apontam para a integração formativa e indicam, de que forma favorecem a qualidade da 

formação de professores. Assim é que: 

 

- o trabalho com os projetos integradores apresenta-se como inovador diante da 

proposta de articulação teoria e prática, desde o primeiro semestre do curso de pedagogia;  

- a forma de trabalho apresentada por eixos temáticos é tida como uma inovação e, 

parte da ideia de um trabalho por núcleos, já sinalizadas nas DCNs do curso de Pedagogia;  

- a proposta de uma integração vertical e horizontal faz-se inovadora ao contemplar 

em projeto, a que o aluno transite livremente, em busca de soluções de problemas, tentativa 

esta, de romper com as barreiras das disciplinas. 

 

Masetto (2009) afirma que um currículo é inovador quando coloca o aluno, 

 

[...] em contato com a realidade profissional desde o primeiro ano de 

faculdade, superando a exigência dos pré-requisitos teóricos, para se partir 

para a prática profissional. Trata-se de valorizar o espaço profissional como 

excelente ambiente para aprendizagem. Teoria e prática podem estar 
integradas facilitando a construção do conhecimento, planejadas de forma 

integrada, e com complexidade crescente, na medida que, a formação se 

desenvolve. Valoriza-se a integração das disciplinas básicas e clínicas ou 
profissionalizantes. (MASETTO, 2009, p. 107).  

  

Contudo, os desafios são muitos e partem do cotidiano do curso. Os desafios 

enfrentados com maior frequência, pelos coordenadores, diretores de centro de educação, 
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professores e alunos com o trabalho dos projetos integradores fazem-nos refletir a real 

possibilidade de um trabalho voltado à integração formativa do aluno. 

Diante deste contexto, nos itens que se seguem, tecemos algumas reflexões aliadas às 

propostas de enfrentamento dos desafios em direção às possibilidades, sugeridas pelos 

entrevistados, autores referenciados e, nossas, como pesquisadora. 

Pontuamos alguns itens que consideramos relevantes aos Projetos Integradores, 

como componente curricular. Assim, os Projetos Integradores precisam ser considerados: 

 

- para além da integração teoria e prática; 

- sob uma ótica ampliada para dessa forma, promover a integração do sujeito com o 

mundo; 

- como referenciais a garantir uma visão de aprendizagem que pressupõe integração 

contínua de novos conhecimentos e experiências que resultem em aprofundamento do 

entendimento de nós mesmos e do mundo. 

 

 

1. Transformando desafios em possibilidades 

 

Elencamos aqui alguns desafios do cotidiano do curso, que se considerados, 

assinalam possibilidades, em direção à efetivação de um currículo com características 

inovadoras que garantam a integração formativa. 

 

a) Trabalho individualizado em direção ao trabalho coletivo 

Os professores, de forma geral, estão acostumados a trabalhar individualmente, e, 

mediante a proposição de um trabalho coletivo enfrentam a resistência por compartilhar as 

ações que vêm realizando com seus alunos. 

 

[...] a única saída possível é o investimento na construção de redes de 

trabalho colegiado que sejam o suporte de práticas de formação 
baseadas na partilha e no diálogo profissional.  E mesmo as respostas 

sendo quase que unânimes com relação à necessidade de um trabalho 

coletivo, ele nem sempre acontece. (NÓVOA, 2009, p. 22). 

 

Além disso, a realização de planejamento coletivo e o diálogo, pensados no resgate 

do papel social da universidade, também contribuem para a qualidade do trabalho. Os 

entrevistados relataram que a dificuldade por trabalhar com os Projetos Integradores vincula-
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se ao fato de ser uma experiência muito nova e que vem apresentando vários desafios ao 

trabalho integrado. 

Os desafios relacionam-se ao trabalho individualizado do grupo de professores, do 

semestre e do curso como um todo. Como dito, a falta de integração vertical e horizontal vem 

favorecendo a fragmentação do saber, concepção esta, tendencialmente, a ser ultrapassada, a 

partir do momento que o grupo, como um todo, acreditar que a aprendizagem deva ser 

compartilhada e solidária. 

Sobre a questão da fragmentação, Pozo (2002) acrescenta também, que os alunos 

devem ter uma concepção de coletividade para o aprendizado, 

 

Frente aos tradicionais cenários nos quais a aprendizagem era uma atividade 

solitária, individual, em que cada aprendiz se achava sozinho diante da 
tarefa, sob o atento e inquisitivo olhar do implacável mestre, próprios 

também de uma cultura autoritária e sem solidariedade na apropriação do 

saber, a nova cultura da aprendizagem reclama também que a aprendizagem 
seja uma atividade social e não apenas um costume individual e particular. 

Fruto dessa tradição cultural ainda vigente, em muitas aulas e escolas 

continua predominando ainda a organização individual da aprendizagem, 
também chamada competitiva, já que nela o êxito de cada aluno é relativo 

ou depende do fracasso de seus colegas, se todos fazem mal seus erros serão 

menos penalizados. No entanto, há dados que avalizam a vantagem de uma 

organização cooperativa das atividades de aprendizagem, entendendo por 
isso as situações em que os objetivos que os participantes perseguem estão 

estreitamente vinculados entre si, de tal maneira que cada um deles pode 

alcançar seus objetivos se, e apenas se, os outros alcançam os seus. (POZO, 
2002, p. 257). 

 

Para esse outro aluno, há de se pensar, um outro professor, fruto de outra formação 

integrada e integradora. 

Vimos também, que os projetos pessoais superam os projetos de interesse da 

comunidade escolar e, constituem-se em outro desafio, reforçado pela legislação, ao  

incentivar uma maior competitividade, entre os professores, quando elenca pontos para suas 

publicações e pesquisas. 

A necessidade do envolvimento dos professores com pesquisas e publicações existe 

e, Mizukami (2005-2006) aponta-nos que: 

 

Os formadores devem estar envolvidos com o projeto político pedagógico do 

curso, construir parcerias com escolas e setores da comunidade, trabalhar 

coletivamente e de forma integrada, elaborar documentação a ser 

apresentada a órgãos oficiais, orientar trabalhos de conclusão de curso, 
orientar pesquisa de iniciação científica, publicar regularmente etc. Tais 

indicadores envolvem, igualmente (mesmo no caso de instituições de ensino 
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superior que não enfatizem a pesquisa acadêmica), condução de pesquisa e 

regularidade de publicação. (MIZUKAMI, 2005-2006, p. 152). 

 

Em assim sendo, não podemos nos prender aos interesses pessoais, para realizar 

pesquisas, uma vez que essas têm a finalidade maior de contribuir para com a sociedade e  

resgatar a responsabilidade social da universidade e, por decorrência, o papel social da 

escola. 

 

b) Carga horária reduzida em direção à carga horária ideal 

A carga horária representou em entrave, a partir do momento que foram 

determinadas 40 horas, para as atividades internas, com o objetivo de se refletir sobre os 

elementos da prática pedagógica. Tomando por base os dados coletados, o que se propõe é 

uma concepção interdisciplinar, com carga horária mais elevada, que garanta também, a 

realização de um estudo na escola campo de pesquisa, desde o primeiro período. 

A reflexão sobre a extensão necessária de carga horária ficaria de competência, a 

cada instituição, porém observando, que nossa proposta requer o tempo suficiente para o 

aluno debater os casos encontrados na escola, no mesmo dia da observação. 

 

c) Da mudança frequente do quadro de professores em direção à motivação e ao 

aumento do tempo de permanência na universidade 

A mudança frequente do quadro de professores tornou mais difícil o planejamento 

coletivo,assim como a sua consecução,uma vez que, as questões inicialmente decididas pelo 

grupo,quando retomadas, de certa forma retrocederam e/ou lentamente avançaram, tendo em 

vista tal rotatividade.  

Os professores, por sua vez, afirmaram as dificuldades acima e acrescentaram outros 

desafios, como, a desvalorização do trabalho e o acúmulo de atribuições proporcionalmente, 

aos baixos salários. Para um bom desempenho dos projetos integradores é necessário 

comprometimento e um aumento de horas trabalhadas, dentro e fora da sala de aula.  

 

d) Quantidade reduzida de escolas campo de estágio em direção a um 

percentual suficiente e necessário  

A quantidade de escolas campo de estágio foi, e ainda é, insuficiente, para garantir o 

desenvolvimento de um bom trabalho de pesquisa de campo; muitos alunos em uma mesma 

escola e na mesma sala de aula redundaram em empobrecimento da visão crítica e criativa. O 
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que se faz necessário é a criação de mais escolas campo de estágio e a divisão dos grupos de 

forma a diminuir o número de estagiários nas escolas parceiras da universidade. 

 

e) Falta de compromisso em direção ao compromisso profissional 

Inicialmente vimos que a falta de compromisso dos professores nas falas, tanto dos 

alunos, como diretores, coordenadores e os próprios professores, aconteceu por não 

assumirem as horas das atividades com os projetos integradores. Os alunos disseram que os 

professores estavam desmotivados e ainda demonstram-se desmotivados.   Nem sempre agem, 

em direção ao que Masetto nos diz a respeito da responsabilidade do professor. 

 

O papel do professor como educador é responsável pela mediação 

pedagógica, que estimule a aprendizagem do aluno como processo pessoal e 
grupal, oriente seus trabalhos, discutam com eles suas dúvidas, seus 

problemas, incentivando a avançar no processo do conhecimento. 

(MASETTO, 2003, p. 197).    

 

E, em relação aos professores que integravam o grupo, certamente as exigências são 

ainda maiores. Ao se eleger um professor coordenador das atividades de Projetos 

Integradores, as atividades tiveram início, meio e fim. Porém, como nem sempre há consenso 

na definição do professor coordenador e, nem todos os professores querem trabalhar com 

Projetos Integradores, uma vez que não há eleição e sim, o aceite de um determinado 

professor para trabalhar com PI, sugerimos então, a criação da figura do professor tutor 
7
. 

Apesar de não ser consensual, esse encaminhamento, entre os entrevistados, alguns 

disseram que, quando os Projetos Integradores eram assumidos pelos grupos de professores, a 

integração nem sempre acontecia por não ter quem os assumisse, motivo de os alunos 

afirmarem de que se tratava de um projeto desintegrador. Mesmo diante de divergências, foi 

definido pelo colegiado do curso, que um professor coordenaria os Projetos Integradores. 

Sendo assim, para os alunos ficou mais claro o começo, o meio e o fim dos Projetos 

Integradores. Com um planejamento bem definido, a execução das atividades aconteceu com 

melhor qualidade. 

 

 

____ 
7 Para ser um tutor deve-se adquirir um conjunto de novas habilidades comparadas com aquelas de um professor 

que ensina diferentes assuntos, na forma de aulas expositivas. Ele precisa mudar a postura e guiar os estudantes 

ao longo do processo de aprendizagem, permitindo que eles determinem o que precisam aprender e, ao mesmo 

tempo, busquem os recursos oferecidos pela instituição para a solução dos problemas propostos. 
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Percebemos também a existência de problemas relacionados à questão salarial. 

Tornou-se um grande impasse, quando estabelecido o recebimento das horas – aulas 

referentes aos Projetos Integradores. No início, quando todos os professores do semestre 

ganhavam as horas-aula, a integração acontecia, mais adiante, com o choque de horário, 

foram tiradas as horas de alguns professores, o que fez gerar novos problemas.   

 

f) O dito em direção ao feito 

Existe uma barreira entre o dito e o feito, o currículo em ação, muitas vezes, não é 

aquele que foi planejado coletivamente. A grande ênfase do PPPG da UFAL está voltada ao 

eixo articulador, por meio dos Projetos Integradores, que é trabalhado desde o primeiro 

período do curso de Pedagogia. 

Sacristán (1999) nos faz refletir sobre a ação, de forma a justificar esta incoerência 

entre o dito e o feito ao afirmar que, 

  

A ação refere-se aos sujeitos, embora, por extensão, possamos falar de 
ações coletivas, a prática é a cultura acumulada sobre as ações das quais 

aquela se nutre. Agimos a partir das ações, porque o fazemos a partir de 

uma cultura. A prática é a cristalização coletiva da experiência histórica das 

ações, é o resultado da consolidação de padrões de ação sedimentados em 
tradições e formas visíveis de desenvolver a atividade. (SACRISTÁN, 

1999, p. 73). 

 

Por estar incorporada a cultura da não reflexão sobre as ações, sobretudo, as ações de 

um currículo integrador, direcionado a uma integração formativa, nem sempre, o feito é o que 

está dito. 

Aprofundando ainda mais as nossas proposições, sugerimos, por exemplo, que a 

partir de um tema geral proposto no semestre, seja eleito um tema específico para cada visita à 

escola campo de estágio. Os alunos observarão o que foi combinado previamente. O professor 

de Projetos Integradores do semestre fornecerá um texto direcionado ao assunto a ser 

discutido, após o término da observação, no mesmo dia. A reflexão feita dessa forma 

permitirá um maior aproveitamento e enriquecerá o conhecimento dos alunos. 

Como técnica, sugere-se: dividir os alunos em grupo e, em forma de rodízio, os 

grupos irão mudando de escola, de modo a que todos os alunos venham a conhecer mais de 

uma escola, em torno ao mesmo assunto estudado.  
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Intenta-se mostrar os caminhos a serem seguidos para um maior sucesso dos Projetos 

Integradores, com vistas a garantir crescente qualidade do curso de formação de professores 

da UFAL e de outras Universidades. 

Propomos aqui um projeto piloto na linha da integração formativa baseado nos 

estudos dos eixos integradores ou módulos. A ideia vem dos estudos de Nóvoa e Masetto, dos 

cursos de medicina e engenharia. Nos referidos cursos, os projetos integradores continuariam 

sendo o espaço para as discussões, porém, com algumas particularidades. O primeiro ponto a 

ser discutido é o professor coordenador dos Projetos Integradores, que passa a ser o 

responsável pela articulação, a integração entre os saberes de forma vertical e horizontal. 

Complementamos nossa reflexão, elegendo como subsídios, as respostas mais 

frequentes dos entrevistados que se relacionam às categorias de análise encontradas.  

Sugerimos como subsídio um trabalho voltado a uma integração nas quatro dimensões: 

integração dos saberes, integração do currículo, integração do conhecimento, integração das 

disciplinas e o movimento entre elas, resultando na integração formativa.  

Os Projetos Integradores favorecem os eixos articuladores para a composição de 

matriz curricular a partir do momento que: 

 

Articulam, integram conteúdos, conhecimentos, disciplinas, saberes e currículo 

Esse movimento pressupõe a integração formativa, a relação teoria e prática, a 

inovação do currículo e a formação de professores em torno à concepção de Projetos 

Integradores. 

 

Permitem superar a fragmentação por meio da integração  

Esse movimento pressupõe: romper a barreira da disciplinarização, o que não 

significa romper com as disciplinas, mas com as paredes que as limitam; ressignificar teoria e 

prática; criar momentos coletivos em todas as licenciaturas; dialogar com a instituição de 

ensino e a sociedade; eleger um tema articulador, eixo temático; desenvolver e adotar postura 

voltada à interdisciplinaridade; desenvolver pesquisa e extensão; criar blogs na internet com a 

intenção de facilitar a integração vertical e horizontal, entre outros. 

 

Permitem que a aprendizagem relacione-se ao ensino, pesquisa e extensão  

Sugerimos o desenvolvimento de uma aprendizagem centrada no aluno, com base na 

resolução de problemas, como forma de ampliar sua capacidade de estabelecer relações entre 
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os elementos estudados, assim como de considerar com mais criticidade os aspectos 

estudados. 

Sugerimos ainda, que os problemas partam das escolas campo de estágio; que os 

grupos de alunos da pedagogia sejam organizados da mesma forma que são atualmente, com a 

diferença, na realização de um rodízio entre as escolas, no mesmo semestre letivo; que o tema 

seja definido pelo grupo, levando-se em conta o eixo articulador do semestre, no caso da 

Pedagogia, o módulo do semestre; que ao irem para as escolas, um professor tutor seja 

indicado para acompanhá-los e, no mesmo dia, seja o responsável por promover debates sobre 

os casos-problema apresentados.  

Acreditamos que os Projetos Integradores, como um componente curricular do 

núcleo integrador das DCNs possam representar em um dos propulsores à conquista da 

integração formativa, em uma dimensão que vai além da integração teoria e prática. 

Como síntese das reflexões expostas neste estudo, além da forma escrita, esperamos 

contribuir por meio de visualização gráfica, para uma maior clareza da construção do 

movimento dos módulos que caracterizam a formação integrativa, tanto na perspectiva da 

integração vertical, quanto da integração horizontal. 
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Figura 3. Integração Vertical 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 4. Módulo – Integração Horizontal - 1º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 5. Módulo – Integração Horizontal - 2º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 6. Módulo – Integração Horizontal - 3º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 7. Módulo – Integração Horizontal - 4º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 8. Módulo – Integração Horizontal - 5º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

 

 

 

0

6º Período:
Educação Infantil e 

Ensino 
Fundamental

Mergulhando na 
Prática Pedagógica

Proposta pedagógica: 
O Campo e as Bases da 

Ação

Planejando e 
intervindo na prática 

pedagógica

 

Figura 9. Módulo – Integração Horizontal - 6º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 10. Módulo – Integração Horizontal - 7º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 11. Módulo – Integração Horizontal - 8º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 12. Módulo – Integração Horizontal - 9º Período 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Praia Barra de São Miguel- Barra de São Miguel – Al 

 

Frente aos tradicionais cenários nos quais a 
aprendizagem era uma atividade solitária, individual, em 

que cada aprendiz se achava sozinho diante da tarefa, 

sob o atento e inquisitivo olhar do implacável mestre, 

próprios também de uma cultura autoritária e sem 
solidariedade na apropriação do saber, a nova cultura 

da aprendizagem reclama também que a aprendizagem 

seja uma atividade social e não apenas um costume 
individual e particular. J. I. POZO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa ora apresentada é resultante de exaustiva análise das condições sobre as 

quais, os projetos integradores se tornam elementos inovadores e centrais, na contribuição 

para a concretização da integração formativa dos professores de educação infantil e nos 

inicias do ensino fundamental.  

Ao retomarmos o objetivo desta investigação, qual seja, identificar a existência de 

elementos inovadores em Projetos Integradores capazes de contribuir para a integração 

formativa dos professores de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, por 

meio do PPP do Curso de Pedagogia da UFAL, constatamos que a realidade educacional, 

mesmo diante de suas contradições e impasses, permitiu-nos não só caracterizar tais elementos, 

como também, destacar a importância desses, no processo de construção da relação ensino-

aprendizagem e da própria identidade docente. 

Isto posto, caminhamos em direção à questão norteadora de nossa pesquisa, com o 

intuito de ratificar que Os Projetos Integradores, enquanto um dos componentes curriculares, do 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Alagoas, sugeridos 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, trazem elementos capazes de  contribuir  para uma 

proposta curricular formativa inovadora, embutindo em sua constituição, tanto possibilidades, 

quanto desafios, de diversas ordens para sua efetivação. 

A partir dos questionamentos e reflexões manifestos nos aportes teóricos, assim 

como, nos depoimentos dos sujeitos pesquisados, constata-se a importância do olhar inovador, 

da necessidade de se despojar das estruturas e de concepções que não mais dão conta, enquanto 

conjunto explicativo, de responder aos reclamos de ‘novos alunos’ e de uma ‘nova realidade 

social e educacional’, dinâmica, multifacetada e complexa. 

Neste sentido, os Projetos Integradores, quando construídos sob uma perspectiva de 

integração formativa, e com a consideração de dimensões articuladas, contribuem efetivamente 

no processo de formação do aluno.  

Percebemos ao longo dessa caminhada de estudos e pesquisas,  o compromisso dos 

entrevistados por realizar um trabalho voltado à integração formativa, mesmo antes das 

DCNs. A necessidade de mudança acompanha os professores, e eles se unem em busca de 

soluções. 

A garantia da qualidade da atuação dos professores prende-se também à criação de 

uma cultura que privilegia a articulação das complexas mediações que se estabelecem no 
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processo de formação. Encontramos em Severino (2007) a confirmação desta questão, ao 

afirmar que: 

 

Quando se tem em pauta a condição profissional do educador, pode-se 

afirmar que só será garantida qualidade à sua atuação se, ao longo dos 

processos iniciais e continuados de sua formação lhe for assegurado, pelas 
mediações pedagógicas, um complexo articulado de elementos formativos, 

produzidos pelo cultivo de sua subjetividade, que traduzam competência 

epistêmica, técnica e científica, criatividade estética, sensibilidade ética e 
criticidade política. Será com uma prática guiada por referências dessa 

natureza que o profissional da educação poderá exercer sua função educativa 

no meio social, a partir de sua inserção num projeto educacional. 
(SEVERINO, 2007, p. 131) 

 

Observamos também que, apesar de serem relatados pelos entrevistados, conflitos de 

ordem conceitual e de concepções sobre os projetos integradores, de forma geral, todos 

entendem que os objetivos do componente curricular passam por uma reestruturação e 

assumem as características de uma disciplina. Tal indicativo nos permite afirmar que, o que 

parece, de fato acontecer, é uma verbalização indireta que intenta justificar o mau 

funcionamento dos Projetos Integradores, em alguns casos. 

A forma como nasceram os Projetos Integradores destaca-se pela condição 

participativa, porém com a mudança do quadro de professores, aqueles que não participaram 

do processo sentiram-se violados pelo direito de não terem opinado e, muitos deles, não 

tiveram tempo de se inteirar do processo, a ponto de se sentirem confiantes na sua 

viabilização prática, mesmo sendo uma proposta antiga de articular a teoria com a prática. 

Destacamos aqui as possibilidades encontradas por meio dos elementos inovadores 

que contribuem para a integração formativa. É visível o entendimento do grupo sobre a 

importância do trabalho com os projetos integradores, de forma a  promover a integração 

teoria e prática. Ao iniciar os trabalhos no primeiro período os alunos mergulham na prática já 

nos primeiros dias de aula, e assim, com a ajuda dos professores conseguem fazer a integração 

teoria e prática, por meio de discussões sobre os problemas das escolas e outros campos de 

atuação do pedagogo. 

Apesar do trabalho coletivo nem sempre acontecer, os alunos percebem a sintonia na 

fala dos professores e conseguem relacionar as diferentes disciplinas e encontrar uma possível 

solução para os problemas apresentados. 

Mesmo diante de embates, considerando algumas declarações de que uma das 

prioridades da instituição pesquisada era a ‘racionalização’ dos salários dos professores, o que 

acontece é que, de certa forma, ao trabalharem com os projetos integradores, os professores 
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perceberam um caminho para a conquista da integração do currículo e, mesmo diante dos 

desafios, foram criadas alternativas para a concretização da integração, de modo inovador. O 

trabalho coletivo, partilhado, representa um dos elementos centrais, nesse processo, a 

favorecer  a qualidade da formação de professores. 

Retomando a nossa hipótese inicial de que os PPP dos cursos de pedagogia,quando 

elaborados sob um olhar inovador, no que se refere a uma perspectiva de integração 

formativa, considerando dimensões articuladas, contribuiriam para a formação do aluno, se 

confirma a partir do momento em que todos os sujeitos entrevistados buscam a integração em 

suas diferentes dimensões, com o fim de mais do que garantir a formação dos alunos, inovar o 

currículo de formação de professores. Com isso, os projetos integradores configuram-se em 

um componente curricular inovador e de fundamental importância na formação dos 

envolvidos no processo educacional. 

Em Nóvoa (2007), buscamos a confirmação da importância de se investir e preparar 

professores, para o despertar de sua motivação e de seu compromisso maior para com a 

sociedade, ainda mais, em tempos de incertezas e de mudanças. 

  

Podem inventar tecnologias, serviços, programas, máquinas diversas, umas a 

distância, outras menos, mas nada substitui um bom professor. Nada 

substitui o bom senso, a capacidade de incentivo e de motivação que só os 
bons professores conseguem despertar. Nada substitui o encontro humano, a 

importância do diálogo, a vontade de aprender que só os bons professores 

conseguem promover. É necessário que tenhamos professores reconhecidos 
e prestigiados, competentes, e que, sejam apoiados no seu trabalho, o apoio 

da aldeia toda. Isto é o apoio de toda sociedade. São esses professores que 

fazem a diferença. É necessário que eles sejam pessoas de corpo inteiro, que 

sejam profissionais de corpo inteiro, capazes de se mobilizarem. De 
mobilizarem seus colegas e mobilizarem a sociedade, apesar de todas as 

dificuldades. (NÓVOA, 2007 p. 18). 

 

Fica evidente, então, nos depoimentos dos sujeitos de pesquisa, assim como, nas 

fontes teóricas e documentais coletadas, que o trabalho proposto com os projetos integradores 

constitui-se em vertente fundamental no processo constitutivo de cada professor, uma 

formação voltada para além da integração teoria e prática, que pressupõe a inclusão de uma 

visão mais ampliada do fazer educativo e do papel social dos professores e da instituição, no 

compromisso de elevar qualitativamente a relação professor-aluno e contribuir na formação 

de professores mais críticos, com base no diálogo e na abertura às mudanças, e, finalmente, 

aprofundados nas questões sociais, tão presentes no estado de Alagoas.  
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