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RESUMO 
 

Este texto refere- se ao trabalho de conclusão de curso de Pedagogia, cuja temática 
teve como foco princípios da formação docente. Os objetivos foram: reconhecer 
como os estudantes do curso de Pedagogia percebem a valorização do trabalho 
docente durante o processo formativo; identificar os aspectos que favorecem a 
formação pautada no desenvolvimento teórico e interdisciplinar, sob o ponto de vista 
dos alunos e destacar da literatura pedagógica e de documentos da área da 
educação, elementos que caracterizam a valorização do profissional da educação. O 
problema em estudo foi: Os alunos do 4º ano de Pedagogia têm clareza do que é 
formação pautada no desenvolvimento teórico e interdisciplinar? A opção 
metodológica foi pautada nos pressupostos da pesquisa qualitativa, com auxílio de 
questionário para a consulta dos estudantes do 4º ano do curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Londrina. Entre os resultados estão: o conceito de 
interdisciplinaridade ainda não tem significado suficiente para os estudantes, embora 
os mesmos reconheçam que o estudo teórico é imprescindível na formação 
acadêmica, devendo estar associado à prática pedagógica em questão.  
 
Palavras-chaves : Curso de Pedagogia. Interdiciplinar. Formação de Professores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Enquanto aluna de Pedagogia, preocupada com os rumos da 

formação docente no país, pretendo por meio deste trabalho verificar algumas das 

possibilidades teorico-interdisciplinares do curso de Pedagogia, na formação dos 

futuros profissionais da educação para lidar com as diversas mudanças que ocorrem 

no âmbito educacional. Acredito que a formação teórico-interdisciplinar capacite o 

profissional da educação para lidar com as mudanças que ocorrem diariamente no 

âmbito educacional. 

 Considerando a preocupação explicitada anteriormente, verifiquei 

que a sociedade civil organizou-se, conclamada pelo Ministério da Educação (MEC), 

para discutir a educação brasileira em uma grande conferência. 

 A Conferência Nacional de Educação (CONAE) ocorrida nos anos 

de 2009 a 2010 foi uma instância importante no cenário da educação brasileira, 

trazendo questões pertinentes para a formação e valorização dos profissionais da 

educação. No documento norteador da CONAE (Brasil, 2009) os princípios da 

formação docente pretenderam valorizar a profissão e visaram oferecer princípios 

que assegurassem uma formação sólida e interdisciplinar nos cursos formadores. 

 Diante disso, o problema  estudo foi: Os alunos do 4º ano de 

Pedagogia têm clareza do que é formação pautada no desenvolvimento teórico e 

interdisciplinar? 

 Os objetivos , portanto, foram: reconhecer como os estudantes do 

curso de Pedagogia percebem a valorização do trabalho docente durante o processo 

formativo; identificar os aspectos que favorecem a formação pautada no 

desenvolvimento teórico e interdisciplinar, sob o ponto de vista dos alunos;                           

destacar da literatura pedagógica e de documentos da área da educação, elementos 

que caracterizam a valorização do profissional da educação. 

 O trabalho foi realizado com auxílio de aspectos que caracterizam a 

pesquisa qualitativa, considerando-a uma “[...] atividade básica da ciência na sua 

indagação e construção da realidade”, ou seja, vinculando a ação ao pensamento 

teórico-prático. (MINAYO, 2002, p. 17). 

Neves (1996) é quem ofereceu maiores suportes para a escolha da 

metodologia desta investigação, pois aponta que a abordagem qualitativa:  



 

  

[...] assume diferentes significados no campo das ciências sociais. 
Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 
visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 
complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o 
sentido dos fenômenos do mundo social. (p.1) 
 

A pesquisa qualitativa permite que o pesquisador disponha de 

diversos instrumentos para coleta de informações, tais como: entrevista, 

observações, estudo de caso, questionário, entre outros. 

Este trabalho coletou as informações junto aos alunos do curso de 

Pedagogia, por meio de questionário (Apêndice B), com o intuito de verificar a 

compreensão dos mesmos sobre a sua formação e a valorização profissional. O 

questionário é um instrumento: 

 
[...] que permite obter informações de um grande número de 
pessoas, relativa uniformidade de informações, facilidade de 
tabulação dos dados e abrangências de amplas áreas geográficas 
em tempo relativamente curto. (Richardson, 1999 p.205) 

                             
Goldenberg complementa a respeito dos pontos favoráveis do 

questionário: 
 

1. É menos dispendioso; 2. Os pesquisados se sentem mais livres 
para exprimir opiniões que temem ser desaprovadas ou que 
poderiam colocá-los em dificuldade; 3. Podem ser aplicados a um 
grande número de pessoas ao mesmo tempo; 4. As frases 
padronizadas garantem maior uniformidade para mensuração. (2003, 
p.87). 

 
Os questionários foram distribuídos aos alunos de Pedagogia, 

cursando o 4º ano, em duas turmas diferentes, uma no período matutino e outra no 

noturno. Foram distribuídos e devolvidos 39 questionários. A análise das respostas 

dos mesmos pautou-se em Minayo (1992), seguindo os procedimentos: a) 

ordenação e classificação dos dados; b) tabulação dos dados coletados; c) análise 

buscando articular os dados obtidos com os referenciais teóricos da pesquisa. 

O trabalho contou ainda com levantamento documental visando 

coletar os conceitos de trabalho pedagógico, valorização do trabalho docente e 

formação dos profissionais da educação na perspectiva teórico-interdisciplinar.       

Os atributos da pesquisa documental segundo Ludke e André (1986) 

são:  

 



 

[...] constituem em uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 
evidências que fundamentam afirmações e declarações do 
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informações. 
Não apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surge 
num determinado contexto e fornecem informações sobre esse 
mesmo contexto (p.39). 

 
Este trabalho está estruturado em capítulos. O primeiro, após esta 

introdução, aborda um breve histórico sobre a formação docente no Brasil. O 

segundo capítulo, diz respeito ao curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina de acordo com o Projeto Político Pedagógico de 2007. O terceiro capítulo 

trata da análise da realidade em questão, ou seja, a percepção dos alunos 

referentes ao tema. Por fim, as considerações finais e contribuições da pesquisa 

desenvolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO B RASILEIRO 

   

Os cursos de formação docente no Brasil surgem em abril de 1835 

na cidade de Niterói, com a Lei nº10, que estabeleceu que deveria haver: 

 
[...] na capital da província uma escola normal para nela se habitarem 
as pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária e 
aos professores atualmente existentes que não tiverem adquirido 
necessária instrução nas escolas de ensino mútuo, na conformidade 
da Lei de 15/10/1827 (TANURI, 2000 p.64). 

 
Naquele período o propósito era formar os professores para 

trabalharem no próprio magistério. O currículo era pautado no método lancasteriano 

de ensino mútuo, propagado por todo Império. Sem qualquer preocupação com o 

pedagógico ou com o didático, os cursos não conseguiram progredir e ficaram 

expostos a diversas críticas, tal como expressa Saviani (2009): 

 
A via normalista de formação docente, embora adotada a partir de 
1835, além de somente adquirir certa estabilidade após 1870, 
permaneceu ao longo do século XIX como uma alternativa sujeita a 
contestação. Ilustra a posição de Couto Ferraz, que considerava as 
Escolas Normais muito onerosas, ineficientes qualitativamente e 
insignificantes quantitativamente, pois era muito pequeno o número 
de alunos formados. Por isso, Couto Ferraz, quando presidente da 
Província do Rio de Janeiro, fechou a Escola Normal de Niterói em 
1849, substituindo-a pelos professores adjuntos, regime que adotou 
no Regulamento de 1854 ao exercer o cargo de ministro do Império 
(p.144-145). 

  
A proposta de Couto Ferraz “[...] consistia em empregar aprendizes 

como auxiliares de professores em exercício, de modo a prepará-los para o 

desempenho da profissão docente, de maneira estritamente prática, sem qualquer 

base teórica” (TANURI, 2000, p.65). Ainda estaríamos longe de uma formação que 

contemplasse princípios didático-pedagógicos em sua organização curricular.  

Como o sistema dos professores adjuntos também não progrediu, 

houve a reabertura dos cursos normais em Niterói em 1859. O currículo deveria 

conter as seguintes matérias: 

 
Línguas nacionais; língua francesa; aritmédia; álgebra e geometria; 
metrologia e escrituração mercantil; geografia e cosmografia; história 
universal; história e geografia do Brasil; elementos de ciências físicas 
e naturais e de fisiologias e higiene; filosofia; princípios de direito 
natural de direito público, com explicação da constituição política do 
Império; princípios de economia política; noção de economia 



 

doméstica (para alunas); pedagogia e prática do ensino primário em 
geral; prática do ensino intuitivo ou lição de coisas; princípios de 
lavoura e horticultura; caligrafia e desenho linear; música vocal; 
ginástica; prática manual de ofício (para os alunos; trabalhos de 
agulha (para as alunas); instrução religiosa (não obrigatória para os 
acatólicos). Com a reforma de Leôncio de Carvalho acolheu a 
frequência e os exames livres, a duração do curso não fixava em 
anos, mas em séries de matérias nas quais os alunos se 
submeteriam a exames (TANURI, 2000, p.67). 
 

Embora com alguns ganhos no currículo, as escolas normais não 

atingiam o nível de curso secundário, ao contrário, eram cursos de curta duração e 

conteúdos inferiores.  

A partir de 1889 aparecem condições favoráveis para o surgimento 

de renovações pedagógicas e culturais.  

Em 1890 ocorrem novas tentativas de estruturar o sistema 

educacional, baseados nas ideias filosóficas positivistas de Augusto Comte. 

Decretada por Benjamin Constant a reforma trazia como norte a liberdade, a 

laicidade e a gratuidade da escola primária, além de mudar o ensino acadêmico por 

um ensino enciclopédico. Tanuri destaca que: 

 
[...] todo ensino público pela Lei n. 88, de 08/09/1892, alterada pela 
Lei n.169, de 07/08/1893 [...] consubstanciam as principais ideias das 
elites republicanas paulista para a instrução pública. Merecem 
destaque: a criação de um ensino primário de longa duração (8 
anos), divididos em dois cursos (elementar e complementar); a 
criação dos “grupos escolares” mediantes a reunião de escolas 
isoladas com o ensino graduado e classes organizadas segundo o 
nível de adiantamento dos alunos; a criação de um curso superior, 
anexo à Escola Normal, destinados a formar professores para as 
escolas normais e os ginásios. Na Escola Normal, as alterações 
foram significativas: embora a única cadeira continuasse responsável 
pela formação pedagógica do professor – Pedagogia e Direção de 
Escolas – destacam-se a amplitude do currículo com ênfase nas 
matérias científicas, o prolongamento de seu curso para quatro anos 
e a exigência de uma cultura enciclopédica, a serem avaliados 
através exames, para ingresso na referida instituição (2000, p.69). 
 

Do final do século XIX até 1930 o modelo de Escola Normal foi 

sendo alterado pelos Institutos de Educação. De acordo com Tanuri (Apud FURLAN, 

2008, p.3864) “[...] a formação do professor primário se dava em dois anos contendo 

as disciplinas tradicionais conhecidas como fundamentos quanto às metodologias de 

ensino”. Aquele modelo serviu de inspiração para criação dos cursos de Pedagogia 

em 1935. 



 

Em 1932 o “Manifesto dos Pioneiros” assinado por intelectuais tais 

como Anízio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando Azevedo, trouxe pela primeira vez, 

a expressão dos interesses educacionais nacionais, aproximando-se das ideias de 

“um sistema educacional, isto é, da organização lógica, coerente e eficaz do 

conjunto das atividades educativas no âmbito de um determinado país” (SAVIANI, 

2004, p.33). O Manifesto reforçou atitudes de transformação da educação e de 

configuração dos cursos de formação de professores.  

A partir dos anos de 1970 começam a surgir novamente movimentos 

sociais fortalecidos pela sociedade civil, de amparo a formação de professores. Em 

1980 “são realizados encontros nacionais bianuais e seminários regulares cujos 

documentos resultantes são considerados uma grande referencia para a construção 

da identidade do pedagogo e do próprio curso de pedagogia” (SILVA apud FURLAN, 

2008, p. 3867). 

A primeira Conferência Brasileira de Educação foi realizada em 

1980, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo como uma tentativa 

de mobilização nacional dos profissionais da educação. 

Os professores da década de 1980 escreveram suas próprias 

histórias, por meio dos conflitos e manifestações sociais e caminharam para a 

“redemocratização”, da nação fazendo oposição ao autoritarismo e ao regime militar. 

(BRZEZINSKI apud FURLAN, 2008 p. 3867). 

Naquele contexto o conceito de formar o educador, tendo como base 

comum à docência apresentou impasses. A relação entre a licenciatura e o 

bacharelado foi alvo de discussões nos encontros nacionais, especialmente aqueles 

sob a coordenação da Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos do 

Educador (CONARCFE). 

Posteriormente a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) assume sua posição de entidade 

representativa da educação da categoria na luta pela escola laica, gratuita e de boa 

qualidade.                              

A ANFOPE é uma entidade que tem um caráter político- acadêmico 

e originou-se dos movimentos dos docentes na década de 1970. É até hoje uma 

referência no que diz respeito a estudos e debates sobre a formação de professores. 



 

Abraçando lutas contra o regime militar e democratização da 

sociedade, a ANFOPE assumiu atitude crítica na busca de formulação de propostas 

para uma formação de qualidade para todos os níveis de ensino.  A ANFOPE: 

 
[...] tem como meta contribuir para a construção de um programa de 
formação de professores no país que consolide a educação publica e 
de qualidade para todos como um direito social. Com base nessas 
premissas políticas, e em resposta às diferentes conjunturas que se 
configuram no Brasil, especialmente nos anos de 1980, 1990 e 2000, 
a agenda de nossas discussões sempre contemplou as questões 
referentes à formação de professores, desenvolvimento profissional e 
valorização dos professores (BRASIL 2008, p.9). 

 
A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

nº9394/96 o sistema educacional passa a seguir novos parâmetros. No caso da 

formação dos profissionais da educação para a escola básica, assim diz o texto 

legal: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidade e instituição superiores de educação, admitida como 
forma mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em 
nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996, art.62). 

 
Com este modelo proposto para a educação de professores, foram 

criados muitos cursos com o objetivo de “qualificar” um grande número de 

professores leigos do sistema educacional. Este modelo mostrou a fragilidade do 

sistema de formação de profissionais da educação. A formação sólida, a educação 

de qualidade e as boas condições para o ensino ainda encontravam-se como utopia.  

Freitas (2007, p.1206) expressa que é tarefa do Estado: 

 
 [...] oferecer igualdade de oportunidades, em contraposição 
igualdade de condições, que se efetivaria pelo desenvolvimento da 
formação exclusivamente nas universidades, como processo 
institucional, onde suas faculdades e centros de educação, 
articulados aos institutos, se constituem lócus privilegiados para a 
formação de qualidade elevada de todos os educadores. 

                           
Porém, a realidade apresentava um quadro totalmente diferente. 

Considerando que a abertura política ocorrida com o fim do regime militar trouxe a 

possibilidade de ampla discussão, nas diferentes esferas da sociedade, a educação 

encontrou solo fértil para debates. 



 

Contudo, há que se registrar que todo o movimento de 

fortalecimento do capitalismo já existia de maneira incisiva. Assim, a retomada das 

discussões pelos movimentos sociais e entidades científicas, foi à possibilidade 

encontrada nos espaços cedidos pelo mundo oficial.  

A CONAE foi, portanto, um espaço aberto em 2009, pelo poder 

público, para que diferentes segmentos da sociedade civil tivessem a oportunidade 

de participar das discussões relativas aos rumos da educação brasileira. Visou 

estabelecer parâmetros para a construção do Sistema Nacional de Educação, 

garantindo a articulação entre as esferas federais e os diversos setores da 

sociedade civil. Assim está expresso no documento final da CONAE:  

 
Sociedade civil, agentes públicos, entidades de classe, estudantes, 
profissionais da educação e pais/mães (ou responsáveis) de 
estudantes que se reunirão em torno da discussão pela melhoria da 
qualidade da educação brasileira, a partir do tema central: 
Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano 
Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação (BRASIL, 
2010, p.11). 
 

A ANFOPE partilhou das discussões da CONAE na construção de 

um sistema nacional de formação dos profissionais. Buscou apresentar propostas 

que favorecessem condições necessárias para consolidar uma formação teórica de 

qualidade, em um sistema nacional que articulasse políticas de formação com a 

valorização de professores e efetiva escolarização de qualidade aos brasileiros. 

O eixo IV da CONAE, “Formação e Valorização dos/das 

Profissionais da Educação” teve como princípio contribuir para uma educação 

Básica e Superior de qualidade, cuja concepção é a da educação como processo 

construtivo que deve ser permanente. O Documento Final expressa: 

 

[...] articulação entre teoria e prática (ação /reflexão/ação) e à 
exigência de que se leve em conta a realidade da sala de aula e da 
profissão e a condição dos/das professores/as; 
 
[...] integração e interdisciplinaridade curriculares, dando significado e 
relevância aos conteúdos básicos, articulados como a realidade 
social e cultural, voltados tanto às exigências da educação básica e 
superior quanto à de formação do/da cidadão/ã; 
Instituição de um padrão de qualidade aos cursos de formação de 
professores; 
 
Promover o acesso dos/das educadores/as a diversos meios e 
equipamentos capazes de possibilitar, mais facilmente, a busca de 



 

informações, conteúdos e vivencias para ampliação de conhecimento 
pessoal; 
 
Políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento, com ofertas de 
cursos de graduação, especialização e extensão aos profissionais da 
educação pública, preferencialmente em universidades públicas. 
Salários e condições dignas de trabalho e desenvolvimento de 
carreira profissional; (BRASIL, 2010, p.80 - 90). 
 

Ainda destaca o Documento Final que “[...] a base deve voltar-se 

para a garantia de uma concepção de formação pautada pelo desenvolvimento de 

sólida formação teórica e interdisciplinar” (BRASIL, 2009, p.78). 

A ANFOPE também expressa à importância de “desenvolver uma 

sólida formação teórico-interdisciplinar no campo da educação, que permita 

apreender seus fundamentos históricos, políticos e sociais”. O intuito é fazer com 

que os docentes adquiram “[...] conhecimento para construir teorias pedagógicas 

voltadas para o aprendizado de novas formas criativas, interrogadoras e 

emancipadoras do trabalho humano” (BRASIL, 2008, p.8). 

De acordo com as ideias apresentadas, as propostas curriculares 

deveriam ser pautadas na concepção interdisciplinar, pois o profissional formado 

poderia produzir um conhecimento que permitisse a apreensão de informações para 

construção de um trabalho coletivo nos demais níveis da educação escolar 

enfrentando a divisão do trabalho escolar entre professores e demais profissionais 

da escola.   

A articulação entre teoria e prática enquanto princípio apresentado 

no Documento Final da CONAE é imprescindível, pois é um desafio conhecer 

teoricamente e colocar em prática os conhecimentos ligados a atuação docente. 

Esta ligação possibilita que os estudantes caminhem da teoria indo para a prática e 

retornando a teoria, pois a prática docente necessita ser nutrida pela teoria, tal como 

Pimenta ilustra: 

 
[...] teoria tem importância fundamental na formação dos docentes, 
pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação 
contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os 
professores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais e de si próprios como profissionais (Pimenta, 2002, 
p. 24). 
 

 Assim, a formação profissional do professor: 



 

[...] implica, pois, uma contínua interpretação entre teoria e prática, a 
teoria vinculada aos problemas reais postos pela experiência prática 
e a ação prática orientada teoricamente (LIBÂNEO, 1992, p.27-28). 
 

Ressalto que há a necessidade de instituições que ofereçam uma 

formação de qualidade que assegurem aos futuros profissionais educação 

desenvolver suas capacidades intelectuais, críticas e de pensamento independente 

e criativo. 

Para assegurar a formação de qualidade é necessário que as 

instituições proporcionem propostas curriculares que articulem as ações educativas 

que intervenham na realidade, problematizando de forma consciente o que se 

ensina e o que se aprende. 

Libâneo expressa que: 

 
[...] os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se 
organizam as atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos 
do trabalho docente em relação a um conteúdo específico. Eles 
regulam as formas de interação entre o ensino e aprendizagem, 
entre o professor e os alunos, cujo resultado é a assimilação 
consciente dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades 
cognitivas e operativas dos alunos (1992, p. 152). 

                          
Deste modo é importante que as instituições formadoras 

instrumentalizem o profissional da educação para a apropriação destes 

conhecimentos, pois os métodos e conteúdos dependem da escolha e da 

organização do docente. 

É indispensável que as instituições de formação docente tenham 

uma visão mais integradora e que os formadores consigam visualizar de forma 

concreta os profissionais que estão formando. De acordo com Gatti: 

                        
[...] não adianta criar cursos desta ou daquela natureza, com esta ou 
aquela estrutura ou falar em insumos para a educação, se não se 
pergunta, nenhuma vez, quem serão as pessoas, os professores que 
responderam por esta formação e em que condições farão isto 
(GATTI, 1997, p.5).       

                                                
Nesta perspectiva compreende-se que a formação de professores é 

complexa e não seria possível falar de qualidade sem pensar em sua totalidade. 

Para tratar de qualificação é importante destacar os entrelaçamentos entre as 

pessoas, as possibilidades materiais e o conhecimento disponibilizado. 



 

As instituições são importantíssimas, não queremos uma formação 

meramente discursiva. As universidades devem preparar os indivíduos para 

desenvolverem “as mais altas formas de culturas e de reflexão” (LUCKESI, 1985, 

p.41). 

Para tanto, é importante lembrar  que a disponibilidade de materiais 

didáticos e equipamentos são valorosos para a concretização de uma prática 

educativa de qualidade.  

Além disso, há que destacar que a valorização de professores por 

meio de políticas públicas e salários mais dignos pode promover melhor qualificação 

do profissional. 

 De acordo com Gatti: 

 
[...] salários aviltantes, desvalorização profissional, imagem social 
ambígua dos professores, baixa autoestima e descontinuidade de 
políticas são fatores de perturbação e desarticulação nos sistemas 
de ensino, sem nenhuma dúvida (1997, p.64). 

                              
Há ainda que citar que para obter visão da totalidade é 

imprescindível que os cursos de formação tenham propostas curriculares 

integradoras, que possibilitem que o profissional da educação aproprie-se do 

conhecimento e ao mesmo tempo da cultura que circunda o contexto, de modo que 

a compreensão das políticas favoreça ampla integração na formação. Vale lembrar 

que: 

 
[...] o currículo integrado da formação de professores organiza o 
conhecimento a ser ensinado/aprendido e desenvolve o processo de 
ensino/aprendizagem – como processo que orientará o futuro 
professor na sua prática pedagógica – de forma que os conceitos 
sejam apreendidos como sistema de relação de uma totalidade 
concreta que se pretende explicar/compreender. (PARANÁ, 2008, 
p.52) 
                          

Diante do exposto, é preciso reconhecer que a formação dos 

profissionais da educação, em especial os pedagogos, precisa abandonar práticas 

pedagógicas amadoras ou de caráter messiânico para apresentar saltos qualitativos 

e formação ampla e interdisciplinar. 

                        

                

     



 

3  O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE  LONDRINA  

 

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina foi 

criado em 1962 e o reconhecimento aconteceu em 1968, por meio do Decreto 

62.170. É criada em 1970 a Fundação da Universidade Estadual de Londrina, 

pessoa jurídica de direito público interno com sede no campus universitário, obtendo 

o reconhecimento oficial para ofertar a formação docente (UEL, 2006). 

O curso de Pedagogia tem passado por diversas reformulações. Dos 

anos de 1962 a 1973, o curso proporcionava uma única formação de licenciatura em 

Pedagogia. Este período é destacado como o de regulamentação do curso. Entre os 

anos 1973 e 1977, há o aparecimento das disciplinas fundamentais que formariam o 

tronco comum do curso de Pedagogia (UEL, 2006). 

Até os anos de 1992 o curso utilizava o sistema de créditos, 

regulado pelo tronco comum e posteriormente dividido em habilitações como 

Orientação Educacional, Supervisão Escolar, Administração Escolar em Escolas de 

1º a 2º grau e Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas dos Cursos Normais. 

Nos anos de 2005 a 2007 surgem novas discussões e reformulações 

do projeto político pedagógico do curso de Pedagogia. A Resolução do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração (CEPE/CA) nº 187/2006, 

orientou a organização curricular para formar o pedagogo apto a “analisar a 

configuração educacional da atualidade” (UEL, 2006, p.10). 

Para este trabalho será destacado o PPP de 2007. O curso de 2007 

tem duração de quatro anos e “assume como referência três áreas da formação 

profissional do pedagogo: Docência, Gestão pedagógica e Pesquisa” (UEL, 2007 

p.3). 

A docência é adotada como base para a formação do pedagogo, 

pois a sociedade brasileira valoriza o papel da educação institucionalizada. Assim, a 

formação específica para a docência exige tratamento teórico–metodológico 

adequado.  

Já o “pedagogo como coordenador do processo de democratização 

do trabalho pedagógico”, tem como norte o planejamento educacional e o projeto 

político pedagógico “de unidades escolares e sistemas educativos escolares e não 

escolares” (UEL, 2007 p.3). 



 

A terceira área da formação do pedagogo na UEL é a pesquisa, 

compreendida “como ação constante da atividade de formação e da atuação do 

pedagogo” (UEL, 2007 p.3).  

O PPP 2007 expressa que a pesquisa para o curso de Pedagogia 

fornece: 

[...] base articuladora das diferentes áreas do conhecimento, é um 
dos elementos essenciais nesta proposta de formação. As diferentes 
disciplinas e atividades propostas têm entre seus objetivos a 
formação do profissional em todas as dimensões citadas. A 
expectativa é superarmos a formação estritamente técnica, uma vez 
que o profissional da educação é, por dever de ofício, uma pessoa. A 
complexidade do ato educativo, que envolve seres humanos em 
interação, exige a participação total de todos os seus protagonistas, 
especialmente daqueles que são profissionalmente responsáveis por 
essa ação. (UEL 2007, p.4) 
 

O perfil do profissional a ser formado pelo curso de Pedagogia da 

UEL, visa refletir a construção de uma sociedade mais justa, por meio do seu 

trabalho educativo. 

O curso pretende formar o profissional da educação para “vivenciar 

a interdisciplinaridade resultante da elaboração coletiva dos princípios teórico-

metodológicos norteadores dos conteúdos e atividades do curso” e também com 

capacidade de “inter-relacionar conhecimento, concepção de mundo, de ser humano 

e de organização social” (UEL, 2007, p.5). 

Para tanto, requer que os estudantes exerçam uma análise crítica do 

contexto atual da sociedade brasileira e da realidade educacional.  

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina tem 

ainda, os alicerces pautados na “[...] unidade teórico-prática, tendo a totalidade e a 

interdisciplinaridade como categorias privilegiadas” (UEL, 2007 p.6). 

Assim expressa o PPP 2007 a respeito da totalidade e 

interdisciplinaridade: 

                
Nossa meta para o curso de Pedagogia, expressa neste Projeto 
Político Pedagógico, é a formação de um profissional que seja capaz 
de articular os objetivos educacionais, com base nos pressupostos 
sócio-históricos, políticos e culturais, às diferentes abordagens 
metodológicas priorizando a formação integral (UEL, 2007, p.4). 

 
Os documentos analisados da ANFOPE, da CONAE e PPP do curso 

de Pedagogia da UEL em 2007 indicam a importância de propostas curriculares 



 

norteadas nos princípios teórico-interdisciplinares, pois estes proporcionam uma 

formação para que o sujeito esteja apto a adquirir o domínio de conhecimentos mais 

duradouros, criando condições para desenvolveram habilidades intelectuais visando 

à autonomia, ajudando–os a terem atitudes críticas e convicções firmes que 

orientem suas alternativas diante das dificuldades das situações reais.  

Os documentos enfatizam a importância da formação teórico-

interdisciplinar e as contribuições que proporcionam à identidade e à prática destes 

profissionais da educação. Assim expressam os documentos averiguados da 

ANFOPE, CONAE e PPP 2007 da Universidade Estadual de Londrina: 

 
[...] a concepção da docência - entendida como trabalho pedagógico 
- como base da identidade profissional de todo educador, que requer: 
a. sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno 
educacional e seus fundamentos históricos, políticos e sociais bem 
como o domínio dos conteúdos a serem ensinados pela escola 
(matemática, ciências, história, geografia, química, etc.) que permita 
a apropriação do processo de trabalho pedagógico, criando 
condições de exercer a análise crítica da sociedade brasileira e da 
realidade educacional (BRASIL, 2001 p.4). 
 
[...] integração e interdisciplinaridade curriculares, dando significado e 
relevância aos conteúdos básicos, articulados com a realidade social 
e cultural, voltados tanto às exigências da educação básica e 
superior quanto à formação do/da cidadão/ã (BRASIL, 2010, p.81). 
 
O Curso de Pedagogia é o que, de maneira mais abrangente, 
fornece os conteúdos e práticas vinculados a atividades docentes, 
entendidas como ação educativa e processo pedagógico dentro e 
fora do espaço escolar. Estudos recentes têm definido as muitas 
dimensões necessárias para a formação de professores: dimensão 
do desenvolvimento pessoal e social, dimensão expressivo- 
comunicativa, dimensão do domínio da especialidade, dimensão 
pedagógico-didática, dimensão histórico-cultural, dimensão 
institucional e administrativa; além da dimensão investigativa (UEL, 
2007, p.4).  

 
A formação pautada nesta concepção favorece a valorização do 

profissional da educação, permitindo a este participar de lutas de transformação 

social e “[...] propiciam o domínio dos conhecimentos e a capacidade de raciocínio 

necessários à compreensão da realidade social e à atividade prática na profissão, na 

política e nos movimentos sociais” (LIBÂNEO, 1992, p.22). 

Neste sentido, ao mencionar o termo teórico-interdisciplinar, este 

estará amparado na concepção encontrada nos documentos, que entendem a 



 

interdisciplinaridade em sua totalidade a partir dos aspectos social, histórico, político 

e econômico e que influenciam diretamente no processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, percebo que a formação interdisciplinar vai além de 

uma da apresentação de conteúdos, relacionados entre si e nas diferentes 

disciplinas do curso. 

Em documentos analisados, encontro também que: 

 
[...] o professor atua para que o estudante compreenda o significado 
de um de um conteúdo no seu contexto científico e tecnológico; e, 
fundamentalmente, nas suas relações sócio-históricas, política e 
culturais. Isto é, não como conteúdos abstratos e isolados, mas como 
parte de uma totalidade. (PARANÁ, 2008, p.51) 

 
 É preciso considerar também a Pedagogia como: 

 
[...] um campo de conhecimento que investiga a natureza das 
finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os 
meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista 
prepara-los para as tarefas de vida social (LIBÂNEO, 1992, p. 24). 
 

Deste modo, a formação do pedagogo na perspectiva interdisciplinar 

pode favorecer a melhor compreensão dos processos educativos existentes na 

sociedade e, portanto, permite que o profissional atue de forma a contribuir com a 

escola laica e de boa qualidade para todos.                                                  

No próximo capítulo, há a apresentação das percepções dos 

estudantes do curso de Pedagogia, a respeito das temáticas de valorização 

profissional, desenvolvimento de uma formação sólida e interdisciplinar. A ideia é 

verificar como os mesmos percebem a formação que recebem tem amparo nos 

pressupostos apresentados neste capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. A REALIDADE EM FOCO: ALUNOS DE PEDAGOGIA E A PER CEPÇÃO DO 

CURSO. 

 
Foram colaboradores deste estudo 39 graduandos do 4º ano de 

Pedagogia dos períodos noturno e matutino da Universidade Estadual de Londrina 

do ano de 2012. O questionário pretendeu reconhecer a percepção dos futuros 

profissionais da educação referentes à própria formação e valorização. 

Os questionários foram elaborados a partir dos princípios de 

valorização docente, expressados no Documento Final da CONAE, nas proposições 

da ANFOPE e nas diretrizes do curso, descritos no PPP 2007. 

Assim, foram destacados os princípios apresentados no referido 

Documento, no eixo IV - Formação e Valorização dos/das Profissionais da 

Educação, como itens a serem enumerados por ordem crescente de prioridade. Para 

maior esclarecimento, vide Apêndice B. 

Além disso, duas questões abertas pretenderam reconhecer se a 

formação teórico-interdisciplinar é nítida no processo formativo, tanto no que tange o 

conceito da mesma como nas práticas pedagógicas vivenciadas. 

Para melhor apresentação dos dados coletados os alunos são 

indicados pela letra A seguida de um número, que representa a ordenação dos 

questionários realizada pela autora. 

Conforme explicitado anteriormente, a primeira questão solicitou a 

ordenação dos princípios de valorização da formação docente.    

O gráfico 1 ilustra as percepções dos estudantes: 

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 1  – Princípios da Valorização Docente. 
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 Fonte:  Autora 
 

A partir do gráfico verificamos que 46% dos alunos de Pedagogia 

assumem a integração e interdisciplinaridade como um dos aspectos fundamentais 

para a formação do profissional da educação. 

                         De acordo com Santomé (1998): 

 
Interdisciplinaridade significa defender um novo tipo de pessoa, mais 
aberta, flexível, solidária, democrática e critica. O mundo atual 
precisa de pessoas com uma formação cada vez mais polivalente 
para enfrenta uma sociedade na qual a palavra mudança é um dos 
vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau de 
imprevisibilidade como nunca em outra época da história da 
humanidade (p.45). 

 
Vale trazer novamente, o que diz o PPP 2007 sobre o assunto, em 

formar os docentes capazes de “[...] articular os objetivos educacionais, com base 

nos pressupostos sócio-históricos, políticos e culturais, às diferentes abordagens 

metodológicas priorizando a formação integral” (UEL, 2007, p.4). 

Não desconsiderando a relevância dos demais itens acredito que 

uma formação interdisciplinar deve ser priorizada e consequentemente, os demais 

aspectos serão reivindicados pelos profissionais. 



 

A formação interdisciplinar produz sujeitos críticos que articulam 

aspectos sociais, culturais e políticos à sua realidade e tendem a proporcionar a 

defesa de direitos e promover mudanças efetivas. Convém lembrar que 

interdisciplinaridade não é uma ciência e sim uma renovação de atitude, conforme 

expressa Fazenda no excerto a seguir: 

 
Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor; 
atitude de espera perante atos não consumados; atitude de 
reciprocidade que impede á troca, ao diálogo com pares idênticos, 
com pares anônimos ou consigo mesmo; atitude de humildade diante 
da limitação do próprio saber; atitude de perplexidade ante a 
possibilidade de desvendar novos saberes; atitude de desafio diante 
do novo, desafio de redimensionar o velho; atitude de envolvimento e 
comprometimento com os projetos e as pessoas neles implicadas; 
atitude, pois de compromisso de construir sempre da melhor forma 
possível; atitude de responsabilidade, mas, sobretudo de alegria, de 
revelação, de encontro, enfim, de vida (1991, p.13) 

 
Embora os alunos afirmem que a integração e interdisciplinaridade 

curricular sejam relevantes para uma formação sólida, percebo que os estudantes 

não têm clareza sobre conceito.  

Ao serem indagados com a pergunta: “O que é formação teórica-

interdisciplinar para você?”, os alunos se dividem em dois grupos. Há os que 

consideram a interdisciplinaridade como articulação entre diversas áreas de 

conhecimentos e há um grupo que a considera em sua totalidade de aspectos. A 

seguir, apresento alguns depoimentos do primeiro grupo: 

 

A1 - É a articulação que contempla diversas áreas de conhecimento 
por meio dos referenciais teóricos que estão abordando. 
 
A3 - É uma formação na qual as disciplinas estão ancoradas uma 
nas outras, tornando assim a aprendizagem mais significativa. 
 
A4 - Acredito que uma formação teórico-interdisciplinar é uma 
relação entra as diferentes disciplinas. 
 
A5 - É abranger nos cursos de formação conteúdos, relevante das 
diversas disciplinas que constituem a formação humana, assim como 
para uma formação para a vida social. 
 
A6 - Acredito que é quando o profissional recebe uma formação em 
que é estabelecida uma relação entre as diversas disciplinas. 
 
A7 - Quando os conteúdos de duas ou mais disciplinas se cruzam. 
 



 

A8 - Quando se trabalha relacionando as disciplinas estudadas, 
estabelecendo certa conexão entre elas. 
 
A9 - Fazer relação entre os conteúdos. 
 
A10 - É a aprendizagem teórica articuladas com outras disciplinas, 
por exemplo: conhecer a pedagogia articulado com algum ramo que 
o individuo tenha também interesse. 
 
A11 - São diversas teorias que se relacionam entre si. 
 
A12 - A ligação de uma disciplina com a outra. 
  
A13 - Acredito que sejam as relações entre as disciplinas na questão 
teórica. 
  
A16 - Uma formação onde todas as teorias das disciplinas estão                     
ligadas uma a outra, possibilitando maior compreensão dos 
conteúdos. 
 
A17 - É ter conhecimento amplo de todas as áreas da educação, 
interligando – as quais teorias que servirão de base para a nossa 
atuação futura. 
 
 A18 - Quando uma matéria esta articulada com as outras. 
 

As respostas deste grupo estão amparadas por uma ideia de 

interdisciplinaridade apenas como uma articulação de conteúdos. Vale ressaltar que 

uma atitude interdisciplinar não está apenas “[...] na junção de conteúdos, nem de 

métodos; muito menos na junção de disciplinas, nem na criação de novos conteúdos 

produtos dessas funções” (FAZENDA, 1995, p.64). 

A atitude interdisciplinar vai além da articulação de disciplinas, está 

ligada à capacidade do educador articular aspectos sócio-históricos, culturais, 

políticos entre outros, ou seja, é a capacidade de relacionar as coisas do mundo, em 

suas práticas cotidianas. A interdisciplinaridade deve promover o “autoconhecimento 

sobre a prática de cada um e contribuir para ampliação da leitura de aspectos não 

desvendados das práticas cotidianas” (FAZENDA, 1995, p.79). 

O segundo grupo expressou além da articulação de disciplinas. Para 

eles há compreensão de uma integração do indivíduo, ou seja, a 

interdisciplinaridade é vista na totalidade de sua formação. Exemplifico com alguns 

depoimentos: 

 
A14 - Uma formação que possibilite uma ligação entre as diversas 
áreas do conhecimento e as vivências das práticas diárias, que 
interligue todas as áreas do conhecimento. 



 

 
A15 - Uma formação teórica interdisciplinar no meu ponto de vista é 
aquela formação no qual o indivíduo tem acesso a outros locais que 
contribuem em seu desenvolvimento fora da universidade, 
possibilitando que se tenha uma ligação dos conhecimentos e teorias 
discutidas com a realidade. 
   
A19 - É aquela formação que alie e integre a teoria com a formação 
integral de mundo. 
 
A24 – É uma formação que possibilite a relação entre as diferentes 
disciplinas articulando conceitos e diferentes realidades. 
 

  
Podemos perceber que este grupo expressa a ligação entre a teoria 

e a prática, entende que a interdisciplinaridade promove a formação integral e 

possibilita a construção da identidade dos educadores com um olhar crítico sobre os 

fundamentos do ensino. Este modo de entender permite “[...] uma melhor formação 

geral, pois somente um enfoque interdisciplinar pode possibilitar certa identificação 

entre o vivido e o estudado, desde que o vivido resulte da inter-relação de múltiplas 

e variadas experiência” (FAZENDA, 1995, p.32). 

Vale ressaltar a importância de uma proposta curricular que integre 

teoria e prática. Tais aspectos já estão sendo incorporados pelos estudantes e pelo 

PPP de Pedagogia, de acordo com os dados coletados. 

A segunda questão pretendeu reconhecer se a formação no curso 

de Pedagogia foi teórico–interdisciplinar. A maioria dos colaboradores respondeu 

que sim, como podemos visualizar no gráfico 2: 

 
Gráfico 2: Formação teórico-interdisciplinar na Pedagogia 
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 Fonte:  Autora. 



 

 
Os estudantes que compreenderam que o curso tem sido teórico 

interdisciplinar justificam sua afirmação considerando aspectos de relação entre os 

conteúdos e diálogo entre teoria e prática. Ilustro com depoimentos: 

  

 A2 - Os profissionais que atuam frente a nossa formação procuram 
dialogar sobre as escolhas teóricas para que desta forma seja 
possibilitada uma formação mais ativa e participativa, com reais 
significados para os estudantes. 

                                   
 A6 - Percebo que algumas disciplinas, em alguns conteúdos, 
conseguem estabelecer esta relação, e o aprendizado fica mais 
significativo, além do que a aplicação na prática fica mais concreta.                                 

                             

 

Alguns estudantes reconhecem a importância de um trabalho 

teórico-interdisciplinar como elemento que pode promover mudanças significativas e 

possibilitar articulação de conhecimentos à sua realidade social. 

Outras percepções que não correspondem ao sentido da 

interdisciplinaridade destacada nos documentos foram:  

 

A19 - É muito específica. Acho que por estar em uma área de 
ciências humanas, em que tudo muda muito rápido, deveria estar 
mais presente esta interdisciplinaridade.  
 
A 21 - Não na maioria das disciplinas. 
 
A30 - É um currículo diferenciado à educação infantil. 
 
A 35 - Muitos dos conteúdos são trabalhados isoladamente. 

                                  
                                   A38 - Não tenho clareza sobre o assunto. 

Há também manifestações que discordam que o curso de Pedagogia 

seja teórico-interdisciplinar, tal como mostram os depoimentos: 

 
A4 - Às vezes acredito que esta relação é pouco estabelecida em 
sala apesar da estrutura curricular do curso favorecer tal concepção. 
 
A5 – O curso busca de certa forma esta interdisciplinaridade, no 
entanto muito fragmentada. 
 
A9 - Na maioria das vezes podemos relacionar os conteúdos, mas 
em algumas vezes são bem fragmentados. 
  



 

A10 - A formação que estamos recebendo, ela pode ser feita em 
cursos como PARFOR, a distância, assim, ela é teórica, mas não é 
interdisciplinar. Entendo que é preciso uma formação específica, por 
exemplo: ter uma formação em matemática, química, em qualquer 
outra área para poder dominar o assunto, caso contrário qualquer 
boa pesquisa sobre algum assunto pode nos dias atuais ser feita 
pela internet. 
 
A16 - As relações que acontecem entre as disciplinas nem sempre 
são pelo professor, mas por nós, alunos. 
 
A20 - Posso perceber que isto acontece algumas vezes, mas não 
com muita frequência acredito que pela dificuldade em tornar um 
conteúdo interdisciplinar. 
      

O conjunto de depoimentos foi diverso. Embora na questão 1 os 

alunos  reconheçam que o curso é teórico e interdisciplinar as demais respostas 

foram insuficientes para a confirmação do fato Minha inferência é que                         

apesar de existir, aparece em pequenos ramos ainda a serem cultivados. Enquanto 

aluna do curso de Pedagogia, observo que a interdisciplinaridade existe enquanto 

tentativas de aproximações teórico-metodológicas no curso, embora ainda é possível 

notar limitações do conhecimento interdisciplinar e dificuldades enfrentadas por 

alguns docente em estabelecer relações que articulem os conteúdos das disciplinas 

aos aspectos maiores, sociais, históricos e políticos.   

É importante destacar que os avanços para uma formação pautada 

nos princípios já são possíveis de serem percebidos no curso de Pedagogia.  Além 

disso, é preciso reconhecer que o curso vem desenvolvendo constantes mudanças 

para melhor qualificar os profissionais da educação, para atuarem dentro e fora das 

escolas, universidades, em espaço não formal entre outros campos de atuação. Esta 

é uma tarefa que sempre será necessária, pois a cada tempo as exigências sociais 

são diferentes e requerem a participação de todos. 

Compreendo a importância de integrar a prática com a teoria, mais 

ainda de articular estes ao cotidiano do profissional da educação. Acredito que a 

meta da interdisciplinaridade não é uma tarefa fácil. Um currículo de formação 

docente pautado nestes princípios possibilitaria tornar o profissional capacitado para 

atender as constantes transformações da sociedade e refletir sua prática educativa. 

Esta é ainda uma utopia almejada. 

  

             



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco deste trabalho foi realizar uma investigação para saber o que 

os estudantes de Pedagogia que estão cursando o 4º ano entendem por uma 

formação teórico-interdisciplinar. 

Foram distribuídos trinta e nove questionários para os alunos do 

período matutino e noturno com questões objetivas e subjetivas. A partir das 

respostas dos questionários o resultado indica que grande parte dos alunos de 

Pedagogia-PPP 2007 não tem clara a compreensão sobre o conceito de 

interdisciplinaridade pautado em uma formação que articule aspectos sociais, 

históricos e políticos.  

O referencial teórico estudado possibilitou maior aprofundamento no 

conceito de interdisciplinaridade e sua importância na formação docente. Não há 

também como pensar em formação de professores sem considerar a totalidade da 

realidade. 

Com este trabalho pude perceber como a formação interdisciplinar 

pode proporcionar atitudes de construção e transformação frente aos problemas da 

escola e superar uma visão fragmentada do conhecimento.                                                

Reconheço que a interdisciplinaridade pode auxiliar a mudar ações 

no âmbito educacional e promover práticas pedagógicas mais coerentes e 

compromissadas com a educação de boa qualidade e para todos.                             

Mas ainda é um conceito que deve ser desenvolvido e vivido nos 

cursos de formação de professores. Ao longo da pesquisa realizada para o TCC, fui 

percebendo que a perspectiva interdisciplinar permeia todo o PPP do curso de 

Pedagogia de 2007 da UEL. Contudo os depoimentos indicam que ainda não há 

clareza suficiente sobre o assunto, de maneira que o discurso e a prática ainda são 

distanciados. 

Ao entender a interdisciplinaridade como princípio fundamental na 

formação docente, compreendo que ainda há um grande percurso a ser trilhado para 

que esta formação se consolide. Reconheço que este momento histórico tem sido 

favorável a formação que visa à totalidade e a valorização docente, já que o próprio 

PPP do curso de Pedagogia de 2007 faz grande referência a este princípio e à 

formação pautada nos aspectos teórico-interdisciplinar. 



 

No entanto, a aproximação com a realidade por meio do estudo um 

pouco mais aprofundado sobre o tema, permitiu notar que é necessária constante 

mudança para melhor formar os futuros profissionais da educação. 

Este trabalho foi importante, pois me forneceu mais elementos para 

obter visão de totalidade. Pude perceber que os conhecimentos científicos 

articulados com os aspectos, históricos, sociais, políticos e econômicos devem ser 

considerados para o exercício de uma prática educativa de melhor qualidade. 

Por fim, destaco como muito gratificante realizar este tipo de 

trabalho, pois me proporcionou mais segurança diante da carreira profissional. Para 

ser uma profissional qualificada, é preciso dedicação e empenho, já que há grande 

responsabilidade sobre quem forma e profissionaliza o cidadão. Certamente os 

conceitos de totalidade e formação teórico-interdisciplinar farão parte do meu aporte 

de Pedagoga que visa um mundo melhor.  
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APÊNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
APÊNDICE A 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO. 

 

Prezado(a) Colega,  

 

 Este questionário é parte integrante do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, cujo 

título é: “Princípios de valorização do trabalho docente”. O objetivo da pesquisa é 

reconhecer quais são as concepções dos estudantes do Curso de Pedagogia 

referentes a uma formação teórica – interdisciplinar. 

Gostaria de solicitar sua colaboração respondendo a este 

questionário. Os dados aqui coletados terão a finalidade exclusiva de auxiliar 

meu processo de investigação acadêmica. Não é necessário identificar-se. 

Obrigada,                                         

 

ISABELA CRISTINA MARQUES GUERINO. 

 

 

Londrina, março de 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE B 

Questionário para entrevista. 

 

 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
1) Na sua concepção, quais das opções abaixo indica  maior relevância para 
que os profissionais da educação adquiram uma forma ção solida que 
concretize a valorização da mesma? Enumere de 1 a 5 , sendo o 1 para a maior 
prioridade e  5 para a menor. 
 
(     ) 
 
 
(     ) 
 
(     ) 
 
(     ) 
 
 
(     ) 
 
 
 

Políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento, com ofertas de cursos 
de graduação, especialização e extensão aos profissionais da educação 
pública, preferencialmente em universidades públicas.  
Salários e condições dignas de trabalho e desenvolvimento de carreira 
profissional. 
Instituição de um padrão de qualidade aos cursos de formação de 
professores.  
Integração e interdisciplinaridade curriculares, dando significado e relevância 
aos conteúdos básicos, articulando com a realidade social e cultural, 
voltados para o desenvolvimento de uma formação sólida e interdisciplinar. 
Promover o acesso de professores a diversos meios e equipamentos 
capazes de possibilitar, mais facilmente, a busca de informação, conteúdos 
e vivências para a ampliação de conhecimentos pessoais.  

 

 
 
2) O que é formação teórico-interdisciplinar para v ocê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3) Você percebe que sua formação no curso de Pedago gia é teórico– 
interdisciplinar? Justifique  
(   ) Sim (   ) Não 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 


