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GALLI, Maria Paula Hipolito. Contribuições dos TCCs da Área de Didática para o 
Curso de Pedagogia da UEL. 2012. p. 48. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 
 
 

RESUMO 

Este texto refere-se ao estudo relativo às contribuições dos trabalhos de conclusão 
de curso da área de didática para o curso de Pedagogia da UEL. O problema 
norteador do estudo foi: quais as temáticas predominantes nos TCCs da área de 
didática? Os objetivos foram: identificar quais as temáticas mais recorrentes da área 
de didática nos TCCs do curso de Pedagogia da UEL de 2009 e 2010 e também 
reconhecer quais as contribuições da realização do TCC sob a ótica dos alunos, 
descritas nas considerações finais dos trabalhos. A metodologia de pesquisa 
aproximou-se dos pressupostos da análise documental. A implantação do TCC 
resultou na iniciação científica dos graduandos que, através da realização do 
trabalho, despertaram para novas pesquisas, prepararam-se para futura inserção no 
espaço de atuação e até mesmo intervieram na realidade. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Didática. Pedagogia. Trabalho de 
Conclusão de Curso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, de uma maneira geral, só recentemente as políticas 

públicas voltadas à formação inicial de professores têm dado uma atenção mais 

específica à pesquisa. Destacamos a proposta de Diretrizes para a Formação Inicial 

de Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior (2001), elaborada 

pelo Conselho Nacional de Educação que defende a pesquisa como elemento 

essencial na formação do profissional da educação. As instruções oficiais ressaltam 

ainda, a importância de uma postura reflexiva docente; o domínio de procedimentos 

de investigação científica pelo professor; a sistematização de informações; a análise 

de dados; o levantamento de hipóteses e verificação, no qual deverá produzir e 

socializar conhecimentos pedagógicos (RAUSCH, 2011).  .  

No ano de 2005 na Universidade Estadual de Londrina (UEL) o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tornou-se obrigatório no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do curso de Pedagogia. Ele tem como objetivos: 

 

a. Possibilitar o aprofundamento de temas abordados durante o 
curso, de acordo com o interesse do estudante; 
b. Oportunizar a elaboração, execução e conclusão de um 
trabalho científico; 
c. Integrar os conteúdos e atividades desenvolvidas nas diversas 
disciplinas do curso; 
d. Aprimorar as habilidades acadêmicas trabalhadas e 
desenvolvidas pelo aluno no decorrer do curso (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA, 2005). 

 

De acordo com as Orientações descritas para elaboração do TCC, o 

trabalho deverá ter caráter científico, compreendendo uma série de atividades, em 

conformidade com os princípios gerais de um trabalho de pesquisa científica no 

campo da educação, constituindo-se de pesquisa bibliográfica e/ou pesquisa 

empírica (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2005). 

Verificando a inclusão da iniciação à pesquisa para todos os alunos 

do curso de Pedagogia, destaquei como problema de investigação: quais são as 

temáticas predominantes nos TCCs da área de Didática?   

Compreendendo a importância desta mudança, decidi por meio de 

uma análise documental me aprofundar nas contribuições que os TCCs, na área de 

Didática, trouxeram aos graduandos de Pedagogia dos anos de 2009 a 2010, 



 

dispostos no site do curso por ocasião desta investigação. A escolha desta 

metodologia foi inspirada pelas palavras de Ludke e André (1986): 

 

Embora pouco explorada, não só na área de educação como em 
outras áreas de ação social, a análise documental pode se constituir 
numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 
complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 
desvelando aspectos novos de um tema ou problema (p. 38).   

 

Segundo Caulley (1981) apud Ludke e André (1986) “a análise 

documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse”, de forma que favorece  

 

[...] quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir 
da própria expressão dos indivíduos, ou seja, quando a linguagem 
dos sujeitos é crucial para a investigação. Nesta situação incluem-se 
todas as formas de produção do sujeito em forma escrita, como 
redações, dissertações, testes projetivos, diários pessoais, cartas etc 
(HOLSTI, 1969 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

 

De acordo com o disposto no site do curso de Pedagogia da UEL, 

168 TCCs foram defendidos em bancas de avaliação entre os anos de 2009 e 2010.  

O quadro a seguir apresenta a distribuição: 

Quadro 1 – Distribuição dos TCCs de Pedagogia 2009-2010  

Área 2009 2010 

Didática 14 16 

Filosofia e Educação 3 5 

Formação de Professores 31 24 

História da Educação 4 4 

Psicologia da Educação 17 19 

Políticas e Gestão da Educação 14 17 

Fonte: Autoria própria 

Considerando que encontraria maior diversidade nos temas 

pedagógicos dentro da área da Didática, decidi que seria a área mais interessante 

para analisar. Assim sendo, os objetivos deste estudo são identificar quais as 

temáticas mais recorrentes da área de Didática nos TCCs do curso de Pedagogia da 



 

UEL de 2009 e 2010 e também reconhecer quais as contribuições da realização do 

TCC sob a ótica dos alunos, descritas nas considerações finais dos trabalhos.  

No próximo capítulo, farei um breve histórico do curso de Pedagogia 

da UEL para contextualizar a mudança ocorrida no PPP de 2005.  Abordarei na 

continuação a área da Didática e suas competências no curso.  

No último capítulo, tratarei da inclusão do TCC no curso de 

Pedagogia. Para finalizar, discorrerei sobre as temáticas mais pesquisadas pelos 

alunos, suas contribuições e as considerações finais sobre o tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 O CURSO DE PEDAGOGIA NA UEL 

 

O presente capítulo pretende expor brevemente a história do curso 

de Pedagogia em seu contexto local na Universidade Estadual de Londrina no 

período de 1960 a 2005. Posteriormente abordarei sobre a Didática no curso de 

Pedagogia.    

 

2.1 HISTÓRIA 1960-2005 

 

A Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina foi 

criada em 1956 e reconhecida em 1960 (Decreto nº 49061 de 06/10/1960) tendo o 

professor Lauro Gomes da Veiga como seu primeiro diretor (ABBUD; FAVARO, 

2012).  

Em Londrina, o curso de licenciatura em Pedagogia é criado em 

1960, com início de atividades em 1962, juntamente com o “curso” de Didática. O 

curso de Didática permaneceu apenas nos anos de 1962 e 1963. A partir de 1964 

deixou de funcionar como curso autônomo de acordo com orientação do Conselho 

Estadual de Educação (Parecer nº 292) e as matérias pedagógicas passaram a 

fazer parte do curso de Pedagogia (ABBUD; FAVARO, 2012). 

Segundo Abbud e Favaro (2012, p. 24) a criação do curso de 

Pedagogia em Londrina na década de 1960 ocorreu por solicitação dos professores 

da Escola Normal aqui existente, no Colégio Mãe de Deus e na Escola Normal de 

Londrina. O Curso Normal de Londrina oferecia os dois níveis de formação de 

professores decorrentes da Lei Orgânica de Ensino de 1946: Curso Normal Ginasial 

e Curso Normal Colegial. O Instituto de Educação que poderia oferecer Cursos de 

Aperfeiçoamento só foi criado em 1963, época da abertura do curso de Pedagogia 

na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina. 

Os demais cursos de Pedagogia ofertados pelas Faculdades 

existentes em todo o Brasil possuíam um currículo pautado nas disciplinas do Curso 

Normal e dos Cursos de Aperfeiçoamento. Portanto, como consequência, “no caso 

de Londrina a inspiração para essa composição inicial é claramente a grade 

curricular dos cursos de Pedagogia existentes em outros centros” (ABBUD; 

FAVARO, 2012, p. 24), a fim de atender a demanda social do período.  



 

A partir de sua implantação, o curso de Pedagogia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, que posteriormente passa a ser Universidade Estadual 

de Londrina, alterou o seu currículo de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 que definiu os currículos mínimos 

e com possibilidades de opção para as instituições (ABBUD; FAVARO, 2012). 

Conforme Abbud e Favaro (2012, p. 25) várias alterações, em todo o 

país, ocorreram em todos os cursos de Pedagogia no período de 1960 a 2010.  

No processo de reformulações, o curso de Pedagogia da UEL teve 

três momentos bem marcados: de 1962 a 1973, com formação única: licenciatura 

em pedagogia, sistema de matrícula seriado, em um curso de 4 anos. Entre os anos 

de 1973 e 1992, houve a mudança para sistema de matrícula por disciplina (créditos) 

com a oferta de habilitações. A partir de 1992, o sistema de matrícula voltou a ser 

seriado e o curso passou a oferecer mais de uma habilitação conjunta. Em 2007, a 

formação do pedagogo deixa de ter habilitações, ou seja, o curso propõe uma 

formação profissional única para todos os estudantes, agregando docência e gestão 

pedagógica nos espaços escolares e não escolares (ABBUD; FAVARO, 2012).   

No período inicial, que compreende 1962 a 1973, o currículo do 

curso adequado às disciplinas indicadas pelos Pareceres 251/62 e 252/69 do 

Conselho Federal de Educação, apresentava “[...] a disciplina Didática que em 

muitos cursos complementava o currículo do bacharelado (esquema 3+1) para 

constituir a licenciatura, no curso da FFCL/Londrina integra-o desde o início” 

(ABBUD; FAVARO, 2012, p. 27). 

No segundo momento do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina (1973 a 1992), com a reforma universitária, Lei n° 5540/68, 

foram implantadas significativas mudanças no currículo. Além de possuir um tronco 

comum, ampliou-se em disciplinas devido à criação das habilitações, contemplando 

“66 disciplinas complementares obrigatórias, entre as quais o aluno escolhia 

algumas” (ABBUD; FAVARO, 2012, p. 27-28). 

Em 1973, as habilitações criadas em atendimento às exigências 

legais eram: Orientação Educacional; Supervisão Escolar; Administração Escolar 

para escolas de 1° e 2° graus e Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas dos 

Cursos Normais, transformando-se esta última posteriormente em Magistério das 

Matérias Pedagógicas do 2° grau, quando da transposição do sistema seriado para 

o sistema de créditos nos anos de 1980 (ABBUD; FAVARO, 2012). 



 

Segundo Abbud e Favaro (2012, p. 30) em 1992 se iniciou o que se 

convencionou chamar de 3º período do curso de Pedagogia da UEL. Nesse 

momento, houve a mudança do sistema seriado anual e alteração curricular. É 

importante lembrar que o início da década de 1990 marcou também uma mudança 

na forma de organização dos cursos de graduação. Foram elaborados os primeiros 

projetos políticos pedagógicos (PPP) da Universidade Estadual de Londrina. Tais 

projetos exigiam elaboração extensa dos princípios, objetivos, fundamentação 

teórica, descrição das atividades acadêmicas propostas para o curso, matriz 

curricular, ementário, sistema de avaliação e justificativa (ABBUD; FAVARO, 2012).  

A organização curricular proposta naquele período foi estruturada 

ainda em consideração ao currículo mínimo indicado no Parecer 252/69 do 

Conselho Federal de Educação. Inicialmente o curso ofertava como formação 

comum o Magistério das Matérias Pedagógicas e uma segunda habilitação a critério 

do estudante, sendo elas: “Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Educação 

Pré-Escolar e Séries Iniciais” (ABBUD; FAVARO, 2012, p. 32). Em 1998 as 

habilitações de Educação Pré-Escolar e Séries Inicias foram organizadas como: 

Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau e Orientação Educacional; 

Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau e Supervisão Escolar 1º e 2º graus; 

Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau e Administração escolar para 

escolas de 1º e 2º graus, Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau e 

Magistério para a pré-escola; Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau e 

Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental (ABBUD; FAVARO, 2012, 

p 32). 

A habilitação “nuclear” era a “magistério das matérias pedagógicas 

do 2º grau” – depois denominado “magistério das matérias pedagógicas do ensino 

médio”. É possível observar que mesmo que o aluno optasse pelas habilitações 

Supervisão ou Orientação, todos desenvolveriam atividades relativas à docência 

para o nível médio e séries iniciais. (ABBUD; FAVARO, 2012, p. 32 e 34).  

Em 2004 constitui-se um grupo de trabalho com vistas à 

reformulação do curso de Pedagogia. O trabalho foi desenvolvido durante o ano de 

2004 e a proposta implantada em 2005. O projeto político pedagógico aprovado pelo 

departamento de Educação assumiu a docência como base da formação do 

pedagogo: 

 



 

a Reformulação aqui proposta pretende manter a Docência como 
base formativa do futuro Pedagogo. Assim as Habilitações 
“Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio” e 
“Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental” compõem 
a base comum do Curso, sendo obrigatórias a todos os estudantes. 
Estes terão a oportunidade de realizar uma opção por outra 
habilitação, ao final da terceira série: “Magistério para a Educação 
Infantil” ou “Orientação Educacional e Supervisão Escolar” 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2005 apud ABBUD; 
FAVARO, 2012, p. 34). 

 

A proposta pedagógica indicava a necessidade de formação mais 

consistente do pedagogo e que o curso fosse organizado a partir de uma integração 

inter e intrasséries, em que os conteúdos e atividades fossem construídos 

considerando objetivos estabelecidos para cada um dos períodos. Outro aspecto a 

ser observado é a exigência da pesquisa como elemento integrador, que deveria 

perpassar todo o curso. Esse projeto implanta a atividade TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso no Curso de Pedagogia, parte integrante do objeto de estudo 

deste trabalho (ABBUD; FAVARO, 2012).   

 

  2.2 A DIDÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEL 

 

 Em 1960 o curso de Didática da Faculdade Estadual de 

Filosofia, Ciências e Letras de Londrina foi requerido para ser oferecido a todos os 

alunos dessas faculdades que estavam terminando cursos de Bacharelado e na data 

de 19 de maio de 1961, pelo Decreto 50.628, teve autorização concedida para 

funcionamento (OLIVEIRA, 2012).   

 A implantação do curso de Didática foi justificada mediante ao 

fato de que Londrina e a região norte do Paraná não possuíam em seus Ginásios, 

professores especializados na função, mas sim professores “autodidatas”, treinados 

em “cursos de emergência” pelo Ministério da Educação (BARTALO, 1994 apud 

OLIVEIRA, 2012). 

 Segundo Oliveira (2012), na primeira metade do século XX a 

Didática pode ser definida como um curso e/ou disciplina de formação de 

professores e que entende a organização intencional de um conjunto de 

pressupostos teórico-metodológicos direcionados ao preparo docente, com objetivo 

de intervir de maneira eficaz na preparação do novo homem urbanizado. 



 

 O conhecimento entendido como resultado dos interesses e 

situações a serem superadas, apresentava ênfase na organização mais científica 

dos saberes elaborados e acumulados historicamente pela sociedade. Assim, com 

as vestes da Escola Nova, a Didática enfatiza que o aluno seja desenvolvido na sua 

globalidade e compete à escola ofertar ideais de sociabilidade e aculturação assim 

como promover métodos ativos para aprendizagem dos conteúdos escolares.   

 Na década de 1970, a Didática e a própria UEL encontraram-se 

na transição contextual de mundo moderno para mundo tecnológico. A disciplina de 

Didática na UEL passou a pertencer ao Departamento de Métodos e Técnicas de 

Ensino, do Centro de Educação. Os cursos de graduação da UEL foram organizados 

em dois ciclos. O primeiro ou ciclo básico, tinha por finalidade a recuperação de 

deficiências que foram constatadas no vestibular, a realização de estudos 

preparatórios para o ciclo profissional e a integração do aluno na vida universitária. A 

organização curricular previa disciplinas fundamentais, específicas, complementares 

obrigatórias, eletivas e estágio supervisionado (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 1976 apud OLIVEIRA, 2012, p. 96). 

 Nos anos 1980, os Departamentos da UEL agruparem-se em 

“conjuntos orgânicos, denominados Centros”. Arte, Biblioteconomia, Comunicação, 

Educação e Educação Física passaram a compor o Centro de Educação, 

Comunicação e Artes (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 1982 apud 

OLIVEIRA, 2012, p. 98).  O professor formado pelo curso de licenciatura em 

Pedagogia atuava no magistério das matérias pedagógicas do 2º grau e era 

habilitado para o exercício da Orientação Educacional, Supervisão Escolar ou 

Administração Escolar. A organização curricular era composta por um “tronco 

comum” de disciplinas. Para cada habilitação havia “matérias do currículo mínimo” e 

“disciplinas complementares obrigatórias” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 1982 apud OLIVEIRA 2012, p. 99). 

 De acordo com Oliveira (2012), a Didática pertencente ao tronco 

comum dividia-se em duas disciplinas de 90 horas cada. Entre 1981 e 1990 

manteve-se a mesma com foco no planejamento de ensino.  

 Nos anos iniciais da década de 1990, a estrutura acadêmica dos 

cursos de graduação foi reorganizada pela UEL. Os currículos foram constituídos de 

disciplinas obrigatórias, atividades acadêmicas complementares e disciplinas 

optativas. A reorganização interna também aconteceu no Departamento de 



 

Educação, congregando os professores em áreas do conhecimento: Psicologia da 

Educação, Fundamentos da Educação, Didática Supervisão Escolar e Orientação 

Educacional (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 1994 apud OLIVEIRA, 

2012).  

 O referencial didático-pedagógico que definia a identidade da 

disciplina no contexto da formação de professores, naquele momento, entendeu a 

Didática como fundamental nas suas diferentes dimensões com a relacionalidade 

entre seus elementos e com a explicitação da Didática de maneira a ser 

compreendida pela sua constituição (OLIVEIRA, 2012). A Didática deveria mediar os 

elementos presentes no ensino e aprendizagem, considerando-se a intencionalidade 

e a sistematização, a comunicação e o relacionamento humano em um contexto 

maior, a construção da coletividade social por meio da organização do trabalho 

pedagógico. 

 Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394, 

acirrou o debate educacional, considerando os muitos pontos conflitantes presentes 

no texto legal, acerca da formação dos profissionais da educação. No início dos 

anos 2000, pareceres e resoluções foram instituindo as reformulações nos cursos de 

graduação. Ao curso de Pedagogia coube esperar, “imerso em um contexto oficioso/ 

silencioso de reprovação” (CRUZ, 2011 apud OLIVEIRA, 2012).      

 No mesmo ano, em 1996, houve uma reunião do grupo formado 

pelos docentes da área de Didática da UEL para discutir e elaborar um documento 

que explicitasse a essência da disciplina e seus pressupostos. Assim se expressou o 

grupo: 

 

Hoje, a Didática busca o equilíbrio entre a análise histórico-sócio-
política e a instrumentação técnica no desenvolvimento dos 
conteúdos que lhe são afetos. Basicamente, nos cursos de formação 
de professores, a Didática aborda os conteúdos referentes ao 
Planejamento e a Avaliação do processo ensino-aprendizagem, 
enfocando-os de maneira que o aluno compreenda a técnica sob o 
prisma crítico. Ao fazer sua opção metodológica, o futuro professor 
deverá estar consciente que esta possui comprometimentos 
ideológicos e que é fruto de uma construção histórica. A prática 
pedagógica não se dá, portanto, somente como resultado de fatores 
circunstanciais: existem um por que e para que que a explicam, 
justificam e amparam. Enquanto a Metodologia de Ensino, de 
determinada área, tem como objetivo o caminho a ser percorrido 
para se atingir determinados propósitos, a Didática busca evidenciar 
que toda opção metodológica implica em uma visão de mundo, de 
homem e de sociedade, e que o fazer do professor necessita de 



 

coerência com o ser para que não se perca no vazio do 
descompasso entre o verbo e a ação (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE LONDRINA, 1996 apud OLIVEIRA, 2012). 

O documento acima descrito procurava mostrar que o objeto 

específico de estudo da Didática se evidenciava na práxis pedagógica e não se 

limitava a explicitar simplesmente o “como” da prática pedagógica. Coube à Didática 

a síntese – numa proposta de ação – pertencente à vertente pedagógica 

progressista, enfatizar o compromisso do professor com a democratização, 

operacionalizando-a no espaço pedagógico da sala de aula, entendendo-a como 

legítima para instalação de uma sociedade mais justa. Entre os autores, Libâneo 

(1992 apud OLIVEIRA, 2012) declarava “A Didática [...] investiga os fundamentos, 

condições e modos de realização da instrução e do ensino. A ela cabe converter 

objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos 

e métodos em função desses objetivos, estabelecer os vínculos entre ensino e 

aprendizagem”. 

Em 1998, a disciplina de Didática Geral foi alterada devido a mais 

uma reformulação do curso de Pedagogia. À Didática coube tratar aspectos mais 

gerais, deixando para outras disciplinas da área, por exemplo, a relação com a 

avaliação e com as tecnologias (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 1998 

apud OLIVEIRA, 2012). 

No início dos anos de 2000, as políticas educacionais indicavam o 

estabelecimento de diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação e 

que iriam oferecer suporte para que as instituições de ensino superior 

reformulassem seus cursos. Naquele momento, uma nova organização interna do 

Departamento de Educação aconteceu. Em razão das especificidades do trabalho 

docente que estavam realizando e, consequentemente, aprofundando seus estudos, 

os docentes verificaram que o agrupamento em áreas precisaria ser reformulado. No 

caso da área da Didática, consolidou-se o entendimento que as disciplinas 

relacionadas à didática geral é que deveriam ser o núcleo aglutinador. Sob os focos 

da formação e da atuação, a análise das disciplinas para o curso de Pedagogia e 

demais licenciaturas, especializações e cursos stricto sensu, fortaleceram o trabalho 

docente como essência. Os docentes das chamadas didáticas específicas e dos 

estágios supervisionados do magistério da educação infantil e anos iniciais do 



 

ensino fundamental desvincularam-se da Didática e formaram outra área de estudo 

e trabalho (OLIVEIRA, 2012).  

Com base nos documentos e produções teóricas que já estavam 

circulando no território nacional foi feita nova reformulação do curso de Pedagogia 

no ano de 2004. O Projeto Político Pedagógico (PPP) apresentado “afirmou a 

docência como base de formação do pedagogo, a integração das habilitações de 

supervisão escolar e orientação educacional e reconhecia a Universidade como 

lócus privilegiado para a formação destes profissionais” (OLIVEIRA, 2012, p. 106). 

A responsabilidade da condução da formação docente foi trazida 

para área de Didática pelo PPP de 2005. O eixo de articulação das demais 

disciplinas e estágios eram as disciplinas Trabalho Pedagógico Docente e Não 

Docente (TPDND). Trabalhadas em conjunto entre os docentes das áreas de 

Didática e Política e Gestão da Educação foram alocadas nas três primeiras séries 

do curso e tinham o objetivo de proporcionar ao estudante de Pedagogia uma visão 

ampla do processo educativo, problematizando as situações educativas específicas 

da escola e da sala de aula (OLIVEIRA, 2012). 

Em 2006 registra-se mais uma vez que a Pedagogia se faz, a cada 

tempo, nas muitas contradições presentes, no paradoxo da sua identidade, no 

delineamento das fases e movimentos dos protagonistas nos contextos históricos. 

Na condição de vir a ser sujeito da educação, na definição das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (OLIVEIRA, 2012). Nesse 

contexto a Didática vinha procurando construir-se como área do ensino, enfatizando 

o exercício dialético da práxis como base de compreensão da prática pedagógica.  

Em 2007, foi proposta uma nova organização onde se pretendia 

formar o pedagogo numa perspectiva de totalidade do trabalho pedagógico docente, 

dividida em três disciplinas obrigatórias e duas optativas ao longo do curso. 

No ano de 2010, outra nova reformulação curricular foi proposta, 

considerando a exigência legal de adaptação da carga horária de hora-aula para 

hora e da inclusão de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Fazem parte do 

currículo na área de Didática as seguintes disciplinas: Didática: Trabalho Pedagógico 

Docente; Didática: Organização do Trabalho Pedagógico; Didática: Avaliação e 

Ensino; Tópicos Especiais em Didática, entre outras, todas com a carga horária de 

60 horas. 

 



 

3 O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 O presente capítulo tem por objetivo tratar sobre a inclusão do 

TCC no curso de Pedagogia da UEL. Para a elaboração deste, utilizei os TCCs da 

área de Didática dos anos de 2009 e 2010 dispostos no site do curso de Pedagogia 

da UEL.   Posteriormente, categorizei os TCCs primeiramente a partir dos títulos e 

palavras-chave, e por fim, a partir das considerações finais dos TCCs. 

 

3.1 O TCC NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEL 

 

A pesquisa considerada base articuladora das diferentes áreas do 

conhecimento foi implantada no currículo do curso de Pedagogia no ano de 2005. A 

Disciplina de Pesquisa Educacional e o Trabalho de Conclusão de Curso visavam 

proporcionar a partir de então, um novo direcionamento, levando os alunos à 

sistematização de pesquisas na formação inicial, contemplando temas do âmbito da 

atuação do pedagogo (FARIAS et al., 2012). 

Demo (1991), indica que para que a elaboração da pesquisa atenda 

minimamente requisitos científicos, são necessárias condições didáticas tais como: 

 

a. indução do contato pessoal do aluno com as teorias, através da 
leitura, levando a interpretação própria; 
b. manuseio de produtos científicos e teorias, em biblioteca 
adequada e banco de dados; 
c. transmissão de alguns ritos formais do trabalho científico (como 
citar; como estruturar o corpo, com começo, meio e fim; como 
ordenar dados); 
d. destaque da preocupação metodológica, no sentido de 
enfrentar ciência em seus vários caminhos de realização histórica e 
epistemológica, induzindo a que o aluno formule posição própria 
fundamentada; 
e. a partir disso, cobrança de elaboração própria, de início um 
tanto reprodutiva, mera síntese, mas que aos poucos, se torna 
capacidade de criar.     

 

De acordo com o Manual de Trabalho de Conclusão de Curso 

elaborado em 2007 pelo colegiado do curso de Pedagogia, o momento de produção 

do TCC representa um espaço de aprofundamento teórico em relação aos 

conteúdos trabalhados durante o curso, mas também constitui uma perspectiva de 

continuidade da formação a partir da vinculação do estudante a uma linha de 



 

pesquisa, além do exercício de elaboração, próprio ao perfil do pesquisador 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2007). 

Segundo o Manual, o Trabalho de Conclusão do Curso de 

Pedagogia está planejado como o resultado de um processo desenvolvido nas 

disciplinas de Metodologia do Trabalho Científico em Educação e Pesquisa 

Educacional, que ocorrem na 1ª e 2ª séries da formação do Pedagogo e justamente 

por constituir-se resultado de um processo, atende aos objetivos de uma formação 

preocupada com a complexidade da tarefa educativa em sua multiplicidade. 

Na produção do TCC o estudante é assistido tanto por seu 

orientador que o acompanhará por dois anos, como pela coordenação do TCC e 

professores das disciplinas de pesquisa afim de que o processo reflexivo possa ser 

preservado (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2007). 

Na continuação descrevi como categorizei os TCCs da área de 

Didática do curso de Pedagogia da UEL dos anos de 2009 e 2010. 

 

3.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE A PARTIR DOS TÍTULOS E PALAVRAS-CHAVE 

 

A categorização dos TCCs ocorreu primeiramente pelas palavras-

chave. Porém, certifiquei que havia uma certa dispersão das mesmas em relação 

aos títulos propostos, por exemplo, há um TCC cujo título é “Saberes de professores 

das séries iniciais para a realização de pesquisas” e as palavras-chave são: 

 “Professor-pesquisador. Pesquisa docente. Séries Iniciais. Metodologia da 

Problematização” (TCC 1/2009). 

Considerando os limites deste estudo, optei por formar novas 

categorias a partir da junção do título e palavras-chave, pois considerei que a 

análise relativa às contribuições para a formação do pedagogo seria mais concreta. 

Assim, ainda tomando como exemplo o TCC 1/2009, a categoria eleita foi Ensino 

Fundamental I e não as palavras-chave, pois, o título é mais incisivo do que se 

propõe.  

Apresento, portanto, quadro explicativo das categorias eleitas para 

análise. 

 

 

 



 

Quadro 2 – TCCs da área de Didática 2009-2010 

 
Número/Ano 

 
Títulos 

 

 
Palavras-Chave 

 
Categorias 

1/2009 Saberes de professores 
das séries iniciais para 

realização de pesquisas 

 

Professor-pesquisador. 
Pesquisa docente. Séries 

iniciais. Saberes docentes. 
Metodologia da 

problematização. 

Ensino Fundamental I 

 

2/2009 Educação, Mídia e 
Tecnologia: questões e 

implicações no processo 
de ensinar e aprender 

Mídia. Educação. 
Tecnologia. Formação 

crítica. Autonomia. 

Educação e Tecnologia 

3/2009 A literatura infantil 
contemporânea e a 

contação de histórias 

Literatura infantil. Contação 
de histórias. Ensino 

fundamental. 

Educação Infantil 

4/2009 Avaliação da 
aprendizagem: das 

concepções às práticas 
de um curso de 

pedagogia 

Avaliação da 
aprendizagem. Formação 
de professores. Modelos 
epistemológicos. Modelos 

pedagógicos. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

5/2009 O tesouro dos contos de 
fadas: uma proposta de 

ensino e aprendizagem 
de leitura para a 
educação infantil 

Prática de leitura. Contos 
de fadas. Educação infantil. 

Contação de história. 

Educação Infantil 

6/2009 Pedagogia: formação do 
pedagogo ou do cientista 

da educação? 

Pedagogia. Cientificidade. 
Pedagogo. 

Pedagogia 

7/2009 Tempo pedagógico e 
tempo administrativo na 
formação de professores 

Formação de professores. 
Trabalho pedagógico. 

Tempo. 

Pedagogia 

8/2009 Literatura infanto-juvenil 
de Monteiro Lobato: um 

caminho para o aprender 
a pensar 

Leitura. Leitor. Literatura. 
Criticidade. Monteiro 

Lobato.   

Educação Infantil 

9/2009 Características do bom 
professor na percepção 
de alunos do 4º ano de 

pedagogia da 
Universidade Estadual de 

Londrina 

Bom professor. Trabalho 
docente. Ensino superior. 
Relação professor-aluno. 

Pedagogia 

10/2009 Ato de ler: as 
perspectivas oficiais 

acerca da leitura para as 
séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

Formação de professores. 
Leitura. Prova Brasil. 

Ensino Fundamental I 

 



 

11/2009 Arte-educação nas séries 
iniciais: múltiplas leituras 

e o interior da sala de 
aula 

Formação de professores. 
Arte-educação. Múltiplas 
leituras. Escola pública. 

Ensino fundamental. 

Ensino Fundamental I 

 

12/2009 A contribuição do curso 
de pedagogia da UEL 
para a formação de 
professores da EJA 

Formação de professores. 
Curso de pedagogia. 
Educação de jovens e 

adultos. 

EJA 

13/2009 Pedagogia e Pedagogos: 
as possíveis áreas de 
atuação em sociedade 

frente às diferentes 
realidades educativas no 
contexto contemporâneo 

Pedagogia. Sociedade. 
Educação. Pedagogo.   

Pedagogia 

14/2009 O planejamento de 
Ensino no trabalho do 

professor de 5ª a 8ª série 
em uma escola pública 

de Tamarana: 
dificuldades e 
possibilidades  

Planejamento de ensino. 
Trabalho docente. Sala de 

aula. 

Ensino Fundamental II 

 

1/2010 Mídia e consumo: 
influências da publicidade 
no comportamento infantil 

Mídia. Consumo. Infância. 
Educação. Autonomia. 

Educação e Tecnologia 

2/2010 A importância da 
formação superior dos 

professores para atuar na 
educação infantil 

Formação de professores. 
Formação inicial e 

continuada. Educação 
infantil. 

Educação Infantil 

3/2010 A formação do professor 
de educação infantil no 
curso de pedagogia da 
UEL na percepção de 

seus egressos 

Educação infantil. Trabalho 
docente. Formação de 

professores. 

Educação Infantil 

4/2010 Os desafios da avaliação 
da aprendizagem nas 

séries iniciais do ensino 
fundamental 

Avaliação da 
aprendizagem. Ensino 

fundamental. Instrumentos 
avaliativos. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

5/2010 Avaliação da 
aprendizagem no ensino 
superior: teoria e prática 

no curso de pedagogia da 
UEL 

Avaliação da 
aprendizagem. Ensino 

superior. Teoria e prática. 
Curso de pedagogia. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

6/2010 Jogos e brincadeiras na 
educação infantil: 

ensinando de forma 
lúdica 

Brincadeira. Educação 
infantil. Ludicidade.    

 

 

 

Educação Infantil 



 

7/2010 Portfólio: princípio de 
avaliação formativa na 

educação infantil 

Educação infantil. 
Avaliação da 

aprendizagem. Portfólio. 

Educação Infantil 

8/2010 O Celta pelas lentes da 
avaliação formativa: um 

olhar a favor da 
aprendizagem 

 

Ação docente. Avaliação 
da aprendizagem. 

Processo de ensino e 
aprendizagem. Formação 

de professores. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

9/2010 A percepção dos alunos 
do curso de pedagogia da 
Universidade Estadual de 

Londrina em relação à 
avaliação da 

aprendizagem 

Formação de professores. 
Avaliação da 

aprendizagem. Pedagogia. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

10/2010 Musicalização na 
educação infantil: 

contribuições no processo 
de ensino e 

aprendizagem 

Musicalização. Educação 
infantil. Práticas musicais 

infantis. 

Educação Infantil 

11/2010 Avaliação da 
aprendizagem na 

educação infantil: um 
processo em construção 

Ação docente. Avaliação 
formativa. Instrumentos 

avaliativos. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

12/2010 Avaliação da 
aprendizagem nas séries 

iniciais: um estudo 
utilizando a metodologia 
da problematização com 

o arco de Maguerez 

Avaliação da 
aprendizagem. Séries 

iniciais. Metodologia da 
problematização.   

Avaliação da 
Aprendizagem 

13/2010 Limites e possibilidades 
no desenvolvimento do 

trabalho com a 
inteligência emocional na 

educação infantil 

Emoção. Educação infantil; 
Inteligência. Inteligência 

emocional. 

Educação Infantil 

14/2010 A avaliação da 
aprendizagem na 
educação infantil 

Avaliação. Educação 
infantil. Reestruturação. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

15/2010 Procedimentos de 
avaliação da 

aprendizagem no curso 
de pedagogia da UEL 

Formação de professores. 
Curso de pedagogia. 

Avaliação da 
aprendizagem. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

16/2010 Avaliação da 
aprendizagem no ensino 

fundamental 

Avaliação da 
aprendizagem. 

Instrumentos avaliativos. 
Ensino fundamental. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

Fonte: Autoria própria 



 

É possível perceber que as temáticas apresentadas nos títulos e 

palavras-chave não excluem outras categorias, porém a ênfase recai sobre uma 

delas, por exemplo:  

O TCC 7/2010 tem por título: “Portfólio: princípio de avaliação 

formativa na educação infantil”. As palavras-chave são: Educação Infantil. Avaliação 

da Aprendizagem. Portfólio. Neste caso, a ênfase recaiu em educação infantil. 

Para efeito de melhor visualização apresento na forma de gráfico as 

categorias eleitas:  

Gráfico 1 – Categorias eleitas nos TCCs da área de Didática 

 

Fonte: Autoria própria 

A categoria que aparece em maior evidência é a “Avaliação da 

Aprendizagem” sendo 10 trabalhos assim classificados. 

Apresento alguns exemplos. O TCC 4/2009 tem o título: 

“Avaliação da aprendizagem: das concepções às práticas de um curso de 

pedagogia”. As palavras-chave são: avaliação da aprendizagem, formação de 

professores, modelos epistemológicos e modelos pedagógicos. O TCC 14/2010 tem 

o título: “A avaliação da aprendizagem na educação infantil”. As palavras-chave são: 

avaliação, educação infantil e reestruturação.  

Conforme Berbel et al. (2000) a avaliação no processo ensino-

aprendizagem possui implicações pedagógicas que extrapolam os aspectos técnicos 

e metodológicos e atinge aspectos sociais, éticos e psicológicos importantes. Sem a 



 

clareza do significado da avaliação, professores e alunos vivenciam intuitivamente 

práticas avaliativas que podem tanto estimular, promover, gerar avanço e 

crescimento, quanto podem desestimular, frustar, impedir esse avanço e 

crescimento do sujeito que aprende.  

Dentro da perspectiva de integração do que ocorre na escola, 

entendemos que a prática avaliativa é uma das formas mais eficientes de instalar ou 

controlar comportamentos, atitudes e crenças entre os estudantes, podendo ser 

positivas ou destrutivas de suas possibilidades de desenvolvimento, pelo poder que 

encerra e pela importância que tem enquanto mecanismo de inclusão ou exclusão 

social, através das marcas burocráticas e legais impregnadas na sua utilização 

(BERBEL et al., 2000). 

 Assim sendo, a avaliação, procedimento do ritual pedagógico, 

aponta, segundo Camargo (1996) apud Berbel et al. (2000), responsabilidades a 

serem assumidas pela escola junto ao aluno, do ponto de vista escolar e social. 

A categoria “Educação Infantil” apresenta-se em 9 TCCs, ocupando 

a segunda colocação no gráfico.  

Exponho alguns exemplos. O TCC 3/2009 tem o título: “A literatura 

infantil contemporânea e a contação de histórias”. As palavras-chave são: literatura 

infantil, contação de histórias e ensino fundamental. O TCC 6/2010 tem o título: 

“Jogos e brincadeiras na educação infantil: ensinando de forma lúdica”. As palavras-

chave são: brincadeira, educação infantil e ludicidade. 

Segundo Coutinho (2002) a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996 que a educação e o cuidado passam a ser legalmente 

considerados como função da educação infantil. Deve-se considerar também que o 

primeiro documento que legitima a educação infantil enquanto direito da criança é a 

Constituição Federal de 1988 e que é a partir desse direito proclamado que se faz 

necessária a demarcação de algumas especificidades da educação das crianças de 

0 a 6 anos. 

A LDB (1996) apud Coutinho (2002) traz que "a educação infantil, 

primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade" (Título V, Seção II, Art. 

29). A consideração da criança no seu desenvolvimento integral indica que deve 



 

haver a preocupação em considerá-la em todas as suas dimensões, tanto nas 

necessidades físicas como sociais, ou seja, educá-la e cuidá-la. 

A categoria “Pedagogia” apresenta-se em 4 TCCs ocupando a 

terceira colocação no gráfico.  

Exponho alguns exemplos. O TCC 7/2009 tem o título: “Tempo 

pedagógico e tempo administrativo na formação de professores”. As palavras-chave 

são: formação de professores, trabalho pedagógico e tempo. O TCC13/2009 tem o 

título: “Pedagogia e Pedagogos: as possíveis áreas de atuação em sociedade frente 

às diferentes realidades educativas no contexto contemporâneo”. As palavras-chave 

são: pedagogia, sociedade, educação e pedagogo.  

De acordo com Rivas (2008 apud BRAGANTINE, 2009), 
  

A pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 
sistemático da educação – do ato educativo, da prática educativa 
como componente integrante da atividade humana, como fato da 
vida social, inerente ao conjunto dos processos sociais [...] 
pedagogia diz respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno 
educativo, sobre as práticas educativas e se constitui em uma 
instância orientadora do trabalho educativo. Ou seja, ela não se 
refere apenas às práticas escolares, mas a um significativo conjunto 
de outras práticas educacionais que permeiam a sociedade [...] de 
modo que não podemos reduzir a educação ao ensino e nem a 
Pedagogia aos métodos de ensino. 

 

Para Libâneo (2005) apud Lisita (2007), o que justifica a existência 

da pedagogia é o fato de esse campo ocupar-se do estudo sistemático das práticas 

educativas que se realizam em sociedade como processos fundamentais da 

condição humana. A pedagogia, segundo o autor, serve para investigar a natureza, 

as finalidades e os processos necessários às práticas educativas com o objetivo de 

propor a realização desses processos nos vários contextos em que essas práticas 

ocorrem. Ela se constitui, sob esse entendimento, em um campo de conhecimento 

que possui objeto, problemáticas e métodos próprios de investigação, configurando-

se como “ciência da educação”.          

Vivemos em uma sociedade desigual, baseada em relações sociais 

de antagonismo e de exploração. Por isso a pedagogia não se pode eximir de se 

posicionar claramente sobre qual direção a ação educativa deve tomar, sobre que 

tipo de homem pretende formar. Do ponto de vista do autor isso é o que justifica a 

existência da pedagogia como área do conhecimento, cuja especificidade é realizar 



 

uma reflexão global e unificadora da realidade da educação (LIBÂNEO, 2005 apud 

LISITA, 2007).  

Nessa concepção, pedagogo é o profissional que atua em várias 

instâncias da prática educativa, indireta ou diretamente vinculadas à organização e 

aos processos de aquisição de saberes e modos de ação, com base em objetivos de 

formação humana definidos em uma determinada perspectiva. Dentre essas 

instâncias, o pedagogo pode atuar nos sistemas macro, intermediário ou micro de 

ensino (gestores, supervisores, administradores, planejadores de políticas 

educacionais, pesquisadores ou outros); nas escolas (professores, gestores, 

coordenadores pedagógicos, pesquisadores, formadores etc.); nas instâncias 

educativas não escolares (formadores, consultores, técnicos, orientadores que 

ocupam de atividades pedagógicas em empresas, órgãos públicos, movimentos 

sociais, meios de comunicação; na produção de vídeos, filmes, brinquedos, nas 

editoras, na formação profissional etc.) (LIBÂNEO, 2005 apud LISITA, 2007). 

                               

3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE A PARTIR DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS TCCS 

 

O critério para análise das contribuições partiu da indicação 

manifestada pelos alunos no texto. Assim, foram destacadas as frases que 

explicitavam os resultados obtidos, os ganhos efetuados, as perspectivas 

alcançadas.  

Quadro 3 – Excertos das Considerações Finais dos TCCs da área de Didática 2009-

2010 

 
Número/Ano 

 
Títulos 

 

 
Excertos das Considerações 

Finais 

 
Categorias 

1/2009 Saberes de 
professores das 

séries iniciais para 
realização de 

pesquisas 

 

Quanto a nossa futura atuação, 
acreditamos que podemos e nos 
comprometemos a, junto com outras 
professoras, reivindicar espaços na 
escola junto à direção e coordenação 
pedagógica para uma maior abertura 
às questões envolvidas no tema 
abordado, para que haja momentos 
de trocas de experiências e reflexões 
a respeito de pesquisa e saberes 
docente. Pensamos também que 
seria oportuno divulgarmos este 
estudo, para o maior número 
possível de professores da escola 

Ações futuras 
junto à escola 

básica visando à 
discussão da 

temática 



 

básica, de modo a envolver mais 
pessoas nessa reflexão. 

2/2009 Educação, Mídia e 
Tecnologia: questões 

e implicações no 
processo de ensinar 

e aprender 

 

Ao término desse estudo, constatou-
se a necessidade de um trabalho 
mais aprofundado sobre a prática 
pedagógica, porém como não é o 
objeto central dessa pesquisa, 
espero que este estudo contribua 
para que outros profissionais ou 
outros pesquisadores possam dar 
continuidade, despertando assim 
outras reflexões acerca desse tema. 
Ainda cabe considerar que 
reconhecemos que a mídia exerce 
um papel educativo, isto é, a mesma 
dissemina hábitos, juízos éticos e 
estéticos nas relações sociais. 
Frente a isso, finalizo pensando 
acerca da necessidade de 
pensarmos criticamente a mídia. 
Pois caso esta reflexão não aconteça 
poderemos ter os nossos sentidos 
anestesiados tornando-nos crédulos 
e ingênuos. Para sair desse 
ostracismo, é preciso ter acesso ao 
que de fato está ocorrendo e para 
que isso ocorra, um dos primeiros 
passos é estar em permanente 
estado de dúvida, como bem nos 
lembra Chomsky. A dúvida, então, 
moverá o nosso pensar, e segundo 
Descartes, quando o homem pensa, 
ele existe e ao perceber que existe, 
quiçá queira saber a verdade. 

Despertou a 
continuidade de 
investigação na 

temática: reflexão 
crítica sobre a 

mídia e seu papel 
educativo 

3/2009 A literatura infantil 
contemporânea e a 

contação de histórias 

 

Os resultados obtidos por esta 
pesquisa é que os alunos têm 
necessidade de uma boa história e 
que a própria mexe com o seu eu. 
Enfim uma boa história tem papel 
importante para a formação dos 
alunos e para a prática do professor. 
Os resultados obtidos podem servir 
tanto para a escola na qual foi 
realizado o presente trabalho para 
fundamentar ações de apoio, quanto 
pode instigar outros a se 
preocuparem em conhecer o perfil de 
seus alunos, como ouvintes. E 
também provocar no professor a 
busca e seriedade da arte de contar 
histórias. 

 

 

Ações futuras 
junto à escola 

básica visando à 
discussão da 

temática 

4/2009 Avaliação da 
aprendizagem: das 

concepções às 

Um dos modelos vivenciados ao 
longo do curso leva os formandos a 
compreenderem o ensino e a 

Discurso indireto 
da contribuição de 
estudo de temática 



 

práticas de um curso 
de pedagogia 

avaliação como: dar o ponto, fazer 
perguntas que incitam apenas uma 
leitura para localização da resposta e 
não para a compreensão do texto; 
“preparar” para a prova – em uma 
perspectiva de fixação e reprodução 
dos conteúdos. Estas são 
aprendizagens que acompanharão 
os formandos no exercício do 
magistério, pois eles tenderão a 
reproduzir (afinal, foi isso o que mais 
aprenderam!), em suas práticas, 
aquilo que vivenciaram em seu 
processo de formação. 

inerente ao curso 
de formação 

5/2009 O tesouro dos contos 
de fadas: uma 

proposta de ensino e 
aprendizagem de 

leitura para a 
educação infantil 

Conclui-se esta pesquisa na 
expectativa de que haja uma reflexão 
da parte dos docentes, futuros 
docentes e pais sobre a importância 
do trabalho com os contos de fadas 
na Educação Infantil, visando formar 
leitores ativos. Almeja-se que esses 
contos sejam integrados à prática de 
leitura diária. Para que isso ocorra, 
acredita-se que seja relevante que 
pais e professores sejam exemplos 
de sujeitos leitores, e ambos possam 
contemplar esses contos com uma 
maior atenção, apreciando a magia e 
fantasia existente nestes 
instrumentos. Dessa forma, 
provavelmente, seja possível 
contribuir para termos bons e futuros 
leitores ativos. 

Ações futuras 
junto à escola 

básica visando à 
discussão e a 

reflexão da 
temática 

6/2009 Pedagogia: formação 
do pedagogo ou do 

cientista da 
educação? 

Finalizo este trabalho com um 
educador admirado por mim e com 
as leituras de seus textos me 
incentivaram a realização desta 
pesquisa e concordo com seu 
pensamento, o qual diz que 
Pedagogia é uma ciência na qual 
nós pedagogos temos, que ir atrás à 
formular como ciência da educação. 
Eu cientista da educação vou atrás 
dessa formulação. Esperamos que 
este trabalho seja usado como uma 
forma de despertamento para dar 
continuidade na formulação da 
Pedagogia Ciência da educação. 

 

 

Despertou a 
continuidade na 
formulação da 

pedagogia ciência 
da educação 

7/2009 Tempo pedagógico e 
tempo administrativo 

na formação de 
professores 

Esse trabalho possibilitou voltar os 
olhos para a concepção de tempo 
que norteia nossas ações, já que 
muitas vezes nos focamos somente 
na concepção cronológica, deixando 
de lado que ele faz parte da 

Destacou a 
formação de 

professores para a 
valorização do 

tempo pedagógico 
e do trabalho 



 

construção humana. Se passarmos a 
valorizar o tempo pedagógico e lutar 
para que ele se efetive, será possível 
reavivar, entre muitas necessidades, 
a valorização do trabalho docente 
em todos os sentidos. A formação de 
professores é o ambiente propício 
para que se inicie essa jornada 
viabilizando tal proposta. 

docente 

8/2009 Literatura infanto-
juvenil de Monteiro 

Lobato: um caminho 
para o aprender a 

pensar 

Ao analisarmos hoje, a literatura, 
vemos que mesmo tendo esse poder 
de inovação e de libertação, ela é, 
por vezes, considerada perigosa 
segundo a ideologia dominante e 
cabe a nós, enquanto educadores, 
possibilitar junto aos alunos o 
desenvolver de um olhar mais crítico 
sobre o que nos é apresentado, 
questionando e até mesmo 
provocando mudanças pessoais e 
sociais. 

Ações futuras 
junto à escola 
básica visando 
desenvolver o 

olhar crítico nos 
alunos através da 

literatura de 
Monteiro Lobato 

9/2009 Características do 
bom professor na 

percepção de alunos 
do 4º ano de 
pedagogia da 
Universidade 

Estadual de Londrina 

De maneira especial, esta pesquisa, 
tanto na parte bibliográfica quanto na 
investigação de campo, foi uma 
experiência muito interessante e 
proveitosa, como aluna e futura 
profissional na área da educação. 
Pude observar, por meio deste 
trabalho, o quanto é difícil a tarefa de 
se fazer valer na prática a teoria que 
se encontra nos livros e o quanto se 
faz necessária essa junção nas 
ações da pessoa e do profissional 
professor. Tentar delinear o perfil de 
um “bom professor” com base nos 
relatos de alunos de Pedagogia foi 
um exercício de reflexão a respeito 
das características essenciais 
necessárias ao exercício do 
magistério e também sobre o sentido 
da profissão escolhida. 

Destacou a 
percepção da 
dificuldade na 

união de teoria e 
prática. 

10/2009 Ato de ler: as 
perspectivas oficiais 

acerca da leitura 
para as séries 

iniciais do Ensino 
Fundamental 

É possível concluir que a 
concretização/efetivação de uma 
escola formadora de leitores, será 
possível por meio de iniciativas 
peculiares a cada realidade escolar, 
envolvendo conscientemente toda a 
comunidade envolvida com a 
aprendizagem dos alunos. Essa 
ação educativa permeará a vida de 
cada estudante envolvido que além 
de leitores de palavras, serão leitores 
de palavras e de mundo, refletindo 
assim positivamente nas demais 
dimensões da sociedade. 

 

Destacou a 
importância do 

envolvimento da 
comunidade para 
formar leitores de 

palavras e de 
mundo. 



 

11/2009 Arte-educação nas 
séries 

iniciais: múltiplas 
leituras e o interior 

da sala de aula 

Este trabalho contribuiu para a 
prática da investigadora como um 
primeiro passo rumo a novas e mais 
aprofundadas investigações. 
Portanto não há que se concluir 
totalmente, pois há provocações e 
novos estranhamentos e novas 
problematizações para futuras 
pesquisas nesta área. O que se faz 
necessário refletir é a respeito de 
quais as contribuições e possíveis 
intervenções a favor desta disciplina 
que o fazer pedagógico pode 
oferecer? Inquietações como esta 
foram surgindo ao longo da 
pesquisa. Defendemos o direito que 
o aluno da escola pública tem, de 
receber conhecimentos sem 
restrições no conteúdo clássico e 
contemporâneo da arte. Organizado 
por profissionais preparados para 
selecionar o que de melhor poderá 
oferecer os conteúdos do ensino da 
arte e contribuir para sua formação 
humana crítica, emancipadora e 
transformadora. 

Despertou a 
continuidade de 
investigação na 

temática 

12/2009 A contribuição do 
curso de pedagogia 

da UEL para a 
formação de 

professores da EJA 

Posso concluir que os docentes 
envolvidos com a Educação de 
Jovens e Adultos necessitam de 
qualificação específica, 
desconsiderando a falsa premissa 
trazida ao longo dos anos que para 
atuar com EJA é somente necessário 
saber ler e escrever. É preciso 
concordar a respeito de que: [...] o 
preparo de um docente voltado para 
a EJA deve incluir, além das 
exigências formativas para todo e 
qualquer professor, aquelas relativas 
à complexidade diferencial desta 
modalidade de ensino. Entre os 
aspectos que precisam ser revistos 
nos processos de formação de 
professores para a EJA estão: 
afirmação de que o curso de 
Pedagogia é o local mais apropriado 
para essa formação; aumento da 
carga horária ou, inclusão de outras 
disciplinas de EJA no curso de 
Pedagogia; inclusão de atividades 
especiais ou estágios na EJA, 
visando maior aproximação dos 
alunos de Pedagogia com a 
realidade; promoção de espaços de 
discussão da EJA que contemplem 
educadores, representantes das 
escolas que oferecem a modalidade 
e de alunos egressos dela; e maior 
divulgação no curso de Pedagogia 

Ações futuras 
junto à EJA 

visando à melhoria 
da formação de 

professores 



 

das produções científicas sobre EJA 
na atualidade.  

13/2009 Pedagogia e 
Pedagogos: as 

possíveis áreas de 
atuação em 

sociedade frente às 
diferentes realidades 

educativas no 
contexto 

contemporâneo 

Esse trabalho se faz oportuno uma 
vez que caracteriza e traz à tona os 
espaços variados de atuação do 
Pedagogo juntamente com as 
intervenções metodológicas 
realizadas nos mesmos, assim como 
relata a problemática encarada no 
processo de formação desses 
profissionais para se desvencilharem 
do preconceito para com outro 
espaço de atuação que não seja a 
escola. 

Despertou a 
continuidade de 
investigação na 

temática 

 

14/2009 O planejamento de 
Ensino no trabalho 

do professor de 5ª a 
8ª série em 

uma escola pública 
de Tamarana: 
dificuldades e 
possibilidades  

Este trabalho foi muito importante 
para nossa formação, reúne 
informações sobre o assunto 
coletadas ao longo do curso e 
certamente poderá contribuir para 
nossa inserção no ambiente escolar, 
quando assumirmos a 
responsabilidade de orientar 
professores no processo de 
elaboração do planejamento escolar. 
Contudo, um ensino de qualidade 
exige o trabalho coletivo, de 
diretores, pedagogos, professores e 
funcionários, todos em busca do 
mesmo objetivo em vista do bom 
desenvolvimento escolar. 

Destacou as 
contribuições para 
futura inserção no 
ambiente escolar 

1/2010 Mídia e consumo: 
influências da 
publicidade no 
comportamento 

infantil 

Enfatiza-se que as diferentes Mídias 
estão presentes na vida de cada 
sujeito e fazem com que a sociedade 
seja participante das suas 
disseminações de cultura, gestos, 
comportamentos, hábitos, ideologias 
e consumo. Sendo assim, algo 
precisa acontecer para que os 
indivíduos não estejam inertes a 
estas informações e imposições. A 
escola, como um espaço cultural, 
tem o papel imprescindível de uma 
ação educativa que desperte em seu 
aluno a novidade, o saber e o 
entender o que antes não estava 
evidente. Portanto, educar para as 
mídias possibilita uma nova visão do 
educando frente à visão dominante 
mercantilista, onde desta forma ele 
possa pensar e agir por si só, 
consciente que ele pode ser autor de 
suas próprias escolhas.  

Ações futuras 
junto à escola 

básica visando à 
discussão da 

temática 



 

2/2010 A importância da 
formação superior 

dos professores para 
atuar na educação 

infantil 

O primeiro passo essencial para se 
mudar as práticas educativas e o 
nível de formação das professoras é 
as professoras reconhecendo a 
importância da formação continuada, 
e isto podemos perceber através da 
pesquisa que elas já reconhecem. O 
segundo passo é participarem. 
Espero que oportunidades não 
faltem e que as universidades 
estejam à disposição, ofertando 
cursos que venham a melhorar a 
educação básica. 

Destacou o 
reconhecimento 
das professoras 

sobre a 
importância da 

formação 
continuada 

 

3/2010 A formação do 
professor de 

educação infantil no 
curso de pedagogia 

da UEL na 
percepção de seus 

egressos 

Acreditamos que este trabalho 
interessa bastante tanto para os 
docentes da UEL quanto para os 
alunos. Para os docentes 
universitários é prestigioso ler sobre 
o seu trabalho bem feito com os 
egressos do curso de pedagogia, 
visto que os professores foram 
elogiados por suas metodologias de 
ensino. Para os alunos que ainda 
estão estudando nesta instituição é 
importante que o trabalho provoque 
uma reflexão sobre a seriedade com 
que devem conduzir seus estudos, 
pois estão inseridos em uma 
universidade de qualidade, que 
realmente prepara seus alunos para 
trabalhar de forma integrada com 
crianças pequenas. Diante dessas 
considerações, destacamos que esta 
pesquisa interessa para o curso, na 
medida em que os egressos elencam 
tanto aspectos positivos como 
aspectos negativos. É interessante 
analisar tais aspectos abordados 
para tentar mudar e melhorar, 
buscando beneficiar a todos os 
envolvidos nesta questão. Nessa 
linha, outras questões poderão surgir 
a partir deste trabalho, como por 
exemplo, uma pesquisa a ser 
realizada com os egressos que 
atuam no ensino fundamental a partir 
das experiências em sala de aula 
logo após terem concluído sua 
graduação, ou ainda realizar 
pesquisas voltadas somente para 
creches e pré-escolas para conhecer 
melhor como a educação infantil está 
sendo trabalhada nos ambientes 
filantrópicos. É assistencial ou 
realmente é feito um trabalho 
educativo com bons profissionais 
capacitados? Por fim, destacamos 
que foi muito gratificante realizar este 
tipo de trabalho com egressos da 

Ações futuras 
junto ao ensino 

superior visando à 
discussão da 

temática 



 

UEL, pois isso nos proporcionou 
segurança naquilo que escolhemos 
como carreira profissional: ser 
professora.  

4/2010 Os desafios da 
avaliação da 

aprendizagem nas 
séries iniciais do 

ensino fundamental 

O maior desafio da avaliação nas 
séries iniciais é o investimento no 
processo, o olhar diferenciado, o 
respeito às especificidades de cada 
aluno, é o repensar sobre a prática 
pedagógica em sala de aula, é 
termos consciência de que como 
professores somos os principais 
responsáveis pelas mudanças 
necessárias para vencermos todos 
os desafios de estar à frente de uma 
sala de aula. 

Despertou a 
continuidade de 
investigação na 

temática 

 

5/2010 Avaliação da 
aprendizagem no 
ensino superior: 

teoria e prática no 
curso de pedagogia 

da UEL 

Finalmente, devo reconhecer e 
registrar aqui que a pesquisa foi 
bastante importante para minha 
formação de pedagoga, docente, 
pesquisadora e avaliadora, pois 
entendo que a reflexão sobre as 
práticas de avaliação me estimula a 
aprender e buscar novos 
conhecimentos que contribuam 
positivamente para minha formação. 
Também pude observar que ser 
professor e avaliar o conhecimento 
não é fácil, pois exige um 
posicionamento crítico e reflexivo 
sobre a própria prática pedagógica. 
Neste sentido, realizar o trabalho 
contribuiu para uma reflexão sobre a 
minha formação e sobre a minha 
prática docente futura. 

Despertou a 
continuidade de 
investigação na 

temática 

6/2010 Jogos e brincadeiras 
na educação infantil: 
ensinando de forma 

lúdica 

Considera-se que a pesquisa 
realizada propiciou entendimento à 
pesquisadora quanto à relevância de 
se empregar atividades lúdicas em 
sala de aula de Educação Infantil, 
mas sempre com metas 
estabelecidas. A importância das 
atividades lúdicas na educação 
infantil, visto que permitem um 
desenvolvimento mais amplo, global, 
contribuindo para uma visão de 
mundo pautada em elementos reais, 
concretos, ainda que partam da 
fantasia. As atividades lúdicas 
auxiliam na descoberta da 
criatividade, de modo que a criança 
se expresse, analise, critique e 
transforme a realidade a sua volta. A 
partir da análise das respostas dos 
sujeitos da pesquisa, ficou nítida a 
valorização dessas atividades, tanto 
por parte da coordenadora, como da 

Destacou a 
importância de 

empregar 
atividades lúdicas 

na educação 
infantil 



 

professora. No entanto, ressalta-se 
que é preciso entendimento sobre o 
direcionamento de tais atividades. É 
o professor quem deve conduzir o 
aluno e as atividades a serem 
realizadas. Por fim, resta dizer que o 
lúdico permite novas maneiras de a 
criança se desenvolver, associado a 
fatores como: capacitação dos 
profissionais envolvidos, 
infraestrutura, pode-se obter uma 
educação de qualidade, capaz de ir 
ao encontro dos interesses 
essências à criança, pois as 
atividades lúdicas não são 
somatórias, mas sim fazem parte do 
processo de aprendizagem. 

7/2010 Portfólio: princípio de 
avaliação formativa 
na educação infantil 

Faz-se necessário refletir também se 
“nós”, educadores, respeitamos 
nossos educandos em relação ao 
acesso ao conhecimento e se 
levamos em consideração suas 
histórias de vida, o contexto no qual 
estão inseridos, etc. Finalizando, a 
pesquisa evidenciou que os 
professores da educação infantil da 
cidade de Cambé já incorporaram o 
discurso da avaliação formativa e 
mais que isso, evidenciam em suas 
práticas pedagógicas tal 
possibilidade! 

Destacou a 
reflexão dos 

educadores sobre 
sua prática 
pedagógica 

8/2010 O Celta pelas lentes 
da avaliação 

formativa: um olhar a 
favor da 

aprendizagem 

A avaliação formativa é elemento 
real e concretizável em sala de aula 
e depende de atitudes conscientes e 
comprometidas do educador, este 
que precisa se tornar pesquisador da 
própria ação para desenvolver e 
aperfeiçoar capacidades e 
resultados. 

Destacou a 
importância de 

pesquisar a 
própria ação da 

avaliação 
formativa 

 

9/2010 A percepção dos 
alunos do curso de 

pedagogia da 
Universidade 

Estadual de Londrina 
em relação à 
avaliação da 

aprendizagem 

Sabemos das particularidades das 
respostas encontradas na pesquisa, 
ou seja, restringem-se a realidade da 
UEL, curso de Pedagogia, mas 
contribuem para os estudos da área 
de formação de professores na 
medida em que promovem reflexões 
a cerca da atuação dos professores, 
um dos objetos de estudo dos 
próprios pedagogos. A pesquisa 
permitiu entender a importância do 
processo avaliativo dentro do 
processo de ensino aprendizagem 
no nível superior e do 
comprometimento do professor 
diante das responsabilidades 
docentes. 

Destacou a 
importância de 

pesquisar a 
percepção dos 

alunos em relação 
à avaliação da 
aprendizagem 



 

10/2010 Musicalização na 
educação infantil: 
contribuições no 

processo de ensino e 
aprendizagem 

Posso dizer que minhas expectativas 
foram alcanças com a pesquisa, 
realmente veio a comprovar, a 
relevância da musicalização no 
processo de ensino aprendizagem, e 
também que o bom desempenho da 
mesma, tem intrínseca relação com 
a formação do profissional e com a 
valorização que é dada em cada 
instituição de ensino a essa área do 
conhecimento. 

Destacou a 
relevância da 

temática 

 

11/2010 Avaliação da 
aprendizagem na 

educação infantil: um 
processo em 
construção 

O estudo evidenciou que no campo 
conceitual parece haver 
convergência, entre os autores 
investigados, quanto à ideia de 
acompanhamento das 
aprendizagens como pertinente à 
avaliação formativa, bem como, 
parece haver uma preocupação 
acentuada na proposição de 
instrumental avaliativo adequado ao 
levantamento de informações. 
Todavia, ainda é pequena a 
preocupação em sinalizar para o 
desencadeamento de ações 
favorecedoras de domínio das 
dificuldades, de edificação 
conhecimentos pela superação dos 
problemas identificados. É preciso 
avançar da intenção para a ação. 

Ações futuras 
junto à escola 

básica visando à 
discussão da 

temática 

12/2010 Avaliação da 
aprendizagem nas 
séries iniciais: um 
estudo utilizando a 

metodologia da 
problematização com 
o arco de Maguerez 

Sabemos que, por meio de nosso 
estudo, não conseguiremos mudar 
totalmente a realidade do recorte 
tomado para o estudo, mas se 
conseguirmos ao menos despertar, 
em algum grau, a atenção daqueles 
com quem tivemos contato, já nos 
sentiremos satisfeita, pois 
provavelmente estes refletirão sobre 
a sua atual prática avaliativa, e 
teremos atingido parte de nossos 
propósitos com o estudo. Quanto às 
hipóteses de solução, percebemos 
que todas são aplicáveis. Tanto a 
participação na discussão do tema 
em grupos de estudo em escolas 
quanto o acompanhamento 
pedagógico aos professores em 
relação à mesma; o estímulo à troca 
de experiências entre os professores 
de escolas diferentes; além da 
provocação do pedagogo da escola 
disponibilizar aos professores 
materiais para que possam ampliar 
seus conhecimentos em relação à 
temática. Também consideramos 
aplicável o investimento da parte dos 
setores responsáveis pela educação 

Ações futuras 
junto à escola 

básica visando à 
discussão da 

temática 



 

para a formação continuada dos 
professores das séries iniciais do 
Ensino Fundamental. No entanto, 
para que estas hipóteses de solução 
ocorram, pensamos que os 
professores devam ser estimulados e 
motivados a buscarem tais 
transformações. 

13/2010 Limites e 
possibilidades no 

desenvolvimento do 
trabalho com a 

inteligência 
emocional na 

educação infantil 

Todo o conteúdo deste trabalho pode 
parecer uma obviedade, mas, 
lamentavelmente, a necessidade do 
trabalho em prol do desenvolvimento 
das capacidades emocionais nas 
crianças, acaba passando 
desapercebido pelos educadores, o 
que faz necessária a reflexão sobre 
tais questões. Com este estudo 
pôde-se perceber que a escola 
precisa propiciar uma convivência 
entre o cognitivo e o emocional, e 
esta convivência, uma vez 
estabelecida, serve de solo fértil para 
o desenvolvimento da persistência 
diante das frustrações, da empatia, e 
principalmente, do autocontrole. 

Ações futuras 
junto à escola 

básica visando à 
discussão da 

temática 

14/2010 A avaliação da 
aprendizagem na 
educação infantil 

Concluímos neste trabalho sobre a 
Educação Infantil que a avaliação é 
um dos principais componentes do 
processo educativo e que seu 
aprimoramento depende 
essencialmente de três fatores: a 
manutenção da interatividade entre 
os envolvidos (professor, aluno, pais, 
sociedade); a atualização constante 
dos professores e a elaboração de 
projetos pedagógicos que 
contemplem as mudanças 
socioculturais. Finalmente, embora 
os objetivos propostos neste trabalho 
tenham sido alcançados, é 
imprescindível destacar que assim 
como o processo avaliativo na 
Educação Infantil é dinâmico e 
constante, esta pesquisa também é 
apenas o início do estudo do tema, 
que deve ser acompanhado todos os 
dias. 

Despertou a 
continuidade de 

pesquisa dentro da 
temática 

15/2010 Procedimentos de 
avaliação da 

aprendizagem no 
curso de pedagogia 

da UEL 

As considerações a respeito da 
avaliação no contexto do ensino 
superior foi preocupação central 
porque a prática dos professores 
constituem modelos para os 
profissionais que aí se formam e 
estes podem perpetuar modelos que 
nem sempre são devidamente 
esclarecidos. Analisar os 
questionários permitiu compreender 

Despertou a 
continuidade de 

pesquisa dentro da 
temática 



 

sobre os instrumentos avaliativos 
mais utilizados e relacionar os 
pontos positivos, as melhores 
indicações de elaboração e 
aplicação para cada instrumento. 
Compreendendo a dinamicidade dos 
processos educativos considero que 
este estudo não se finda aqui, mas 
ao concluir esta etapa me sinto mais 
realizada, pois os objetivos foram 
atingidos. 

16/2010 Avaliação da 
aprendizagem no 

ensino fundamental 

Diante dos estudos com base na 
literatura e observando a escola 
pesquisada, podemos concluir que 
ainda a avaliação é voltada para à 
classificação, tendo a nota como 
aspecto principal. Para tentarmos 
aos poucos ir modificando essa 
situação, é imprescindível que haja 
uma boa relação entre professor-
aluno, ambos concentrados em fazer 
da avaliação um momento integrador 
do processo ensino-aprendizagem, 
um dos componentes indispensáveis 
de todo o processo educativo. E 
investir na formação continuada dos 
professores, por meio de grupos de 
estudos, pois apesar de possuírem 
concepções inovadoras acerca da 
avaliação, sentem dificuldade de 
modificar sua postura em sala de 
aula. 

Ações futuras 
junto à escola 

básica visando à 
discussão da 

temática 

Fonte: Autoria própria 

Ao categorizar as considerações finais dos TCCs da área de 

Didática, percebi mais uma vez a importância da pesquisa para o Pedagogo já que 

”a pesquisa é o esforço dirigido para a aquisição de um determinado conhecimento, 

que propicia a solução de problemas teóricos, práticos e/ou operativos; mesmo 

quando situados no contexto do dia a dia do homem” (BARROS; LEHFELD, 1990). 

Outro aspecto é a necessidade de formação continuada dos 

professores, já que esses são responsáveis por formar cidadãos críticos, que saibam 

pensar e agir por si mesmos e promotores de mudanças sociais.   

E por fim, mas não menos importante, é a participação da família na 

escola, pois sem o comprometimento daquela, o trabalho pode se tornar menos 

eficiente.  

A publicação em meios eletrônicos é primordial nos dias de hoje. A 

troca de informação acontece de forma rápida e eficaz, sem a necessidade de 

deslocamento e outras dificuldades que se possa ter. Diversos assuntos, assim 



 

como os aqui abordados, podem ser pesquisados nos sites da ANPEd — 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação — que é uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1976 graças ao esforço de alguns 

Programas de Pós-Graduação da Área da Educação. Na década de 1980 passou a 

nomear-se Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd). 

A ANPEd tem por finalidade o desenvolvimento e a consolidação da 

pós-graduação e da pesquisa na área de Educação no Brasil. Ao longo dos anos, 

tem se projetado no país e fora dele, como um importante espaço de debate das 

questões científicas e políticas da área, constituindo-se em referência maior na 

produção e divulgação do conhecimento em Educação. E foi de grande valia para a 

realização desta pesquisa por disponibilizar na internet textos completos com 

extensa variedade de temas e áreas abordadas.   

Outra fonte importante é o Encontro Nacional de Didática e Prática 

de Ensino (ENDIPE), que nos trinta anos de existência, tem sido tomado como uma 

das principais referências para intercambiar as ideias sobre a formação de 

professores no contexto maior e a Didática como elemento pertencente ao suporte 

dessa formação em diferentes configurações. A articulação dos processos 

educacionais com o compromisso da redemocratização da sociedade brasileira 

concentra esforços na “construção de uma pedagogia e didática original e 

diversificada”, fruto de “plurais reflexões e práticas desenvolvidas” (CANDAU, 2002 

apud OLIVEIRA, 2012). 

Ele tem como objetivo 

  

[...] oferecer espaço para a reflexão crítica sobre o ensino e a 
pesquisa em Didática, tendo progressivamente ampliado a 
abrangência de suas preocupações [...] de especial importância para 
as áreas de Didática, Currículo e Formação de Professores, 
estimulando a pesquisa e produção de conhecimentos nesses 
âmbitos, assim como a análise e discussão de políticas públicas em 
educação (CANDAU, 2002 apud OLIVEIRA, 2012). 

 

O desafio continua residindo em apresentar um projeto com 

disposição coletiva dos professores, que expresse o contexto e os desafios 

históricos que a disciplina tem a enfrentar para preparar os docentes de acordo com 

a realidade social em que está situada; um projeto que reavalie o alcance social, 



 

científico e cultura que envolve a educação básica, a escola como uma esfera 

pública de construção social e os professores como intelectuais transformadores da 

realidade (OLIVEIRA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos deste trabalho de conclusão de curso foram identificar 

quais as temáticas mais recorrentes da área de Didática nos TCCs do curso de 

Pedagogia da UEL de 2009 e 2010 e também reconhecer quais as contribuições da 

realização do TCC sob a ótica dos alunos, descritas nas considerações finais dos 

trabalhos. Para isso, fiz uma análise documental utilizando os TCCs dos anos de 

2009 e 2010 dispostos no site do curso de Pedagogia da UEL.  

Historicamente, vemos que a pesquisa nem sempre esteve presente 

na formação dos professores, pois esta em, algumas épocas teve um caráter 

técnico. O curso de Pedagogia, mesmo sendo em nível superior também nem 

sempre adotou trabalhos monográficos em seus currículos, pois a pesquisa ficava 

atrelada aos relatórios de estágio. Tanto que na UEL, o TCC só foi implantado em 

2005 e as primeiras bancas ocorreram no ano de 2008. 

Conforme fui me aprofundando no assunto, percebi o quão 

importante é a iniciação à pesquisa na formação inicial de professores, o quanto 

esta atividade integra a teoria e prática, alvo de tantas reflexões e que, por meio do 

TCC, é possível integrar professor e pesquisador ou formar um professor 

pesquisador. 

Considero que os egressos do curso de pedagogia da UEL têm a 

oportunidade, por meio da realização de um TCC, de desenvolverem habilidades 

para iniciar uma carreira acadêmica guiada pela pesquisa como princípio educativo e 

científico, já que o TCC proporciona um despertar para futuras pesquisas. 

Ser pesquisador deve fazer parte do cotidiano do professor e para o 

pedagogo será a sua ferramenta de trabalho constante em qualquer espaço no qual 

atue, pois ele é o responsável por conhecer e identificar os problemas no processo 

de ensino e aprendizagem. Só se conhece e se transforma por meio da busca, por 

meio da pesquisa. 

Um aspecto fundamental que ainda deve ser apontado é o 

conhecimento adquirido com a pesquisa, a possibilidade de dialogar com os autores 

consultados, a oportunidade de conhecer as diferentes visões dos alunos do curso. 

As reflexões feitas aqui revelam que para ser professor pedagogo a pesquisa 

precisa fazer parte do cotidiano, e perpetuar-se por toda a carreira. 



 

Sendo assim, finalizo este trabalho concluindo que o trabalho de 

conclusão de curso para os estudantes de Pedagogia é fundamental, mesmo apesar 

das limitações de toda pesquisa, a reflexão gerada pela realização de todas as 

etapas deste TCC, além de possibilitar um aprendizado significativo sobre o assunto 

estudado, foi uma oportunidade especial de dar passos iniciais na pesquisa, o que, 

sem dúvida, é de extrema relevância para minha formação de pedagoga, professora, 

pesquisadora e, acima de tudo, de educadora. 
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