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RESUMO 

 
 
Este trabalho é um estudo que aborda questões relacionadas à consecução das 
atividades acadêmicas exigidas no 3º ano do curso de Pedagogia, da Universidade 
Estadual de Londrina, segundo os estudantes do curso. O problema da pesquisa foi: 
quais as dificuldades e desafios encontrados na consecução das atividades 
acadêmicas exigidas no curso de Pedagogia da UEL para os estudantes do 3º ano? O 
objetivo do trabalho foi analisar as possibilidades na formação do pedagogo na UEL 
com base na literatura, no PPP do curso e nas dificuldades e desafios identificados em 
consulta aos estudantes. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa de caráter 
exploratório-descritivo, a qual visa identificar os fatos perante a utilização de recursos 
que partam da realidade vivênciada, para que após haja a reflexão sobre os fatos. O 
estudo teórico se desenvolveu com base em autores como Libâneo (2001), Saviani 
(2004), Abbud (2012), dentre outros autores que discutem o tema proposto. O 
instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário para os discentes do 3º 
ano do curso, do período matutino e noturno, que estavam cursando o 2º semestre de 
2011. Foi possível verificar a percepção dos alunos para com as atividades acadêmicas 
desenvolvidas, revelando-se um certo incômodo na realização das mesmas, pois a 
relação entre o tempo e a quantidade de atividades dificulta o cumprimento dos 
trabalhos que são distribuídos no currículo do curso. Há também a indicação de que o 
excesso de atividades, consideradas complexas para serem realizadas ao mesmo 
tempo, resulta em uma produção insatisfatória, segundo os alunos.  
 
Palavras-chave: Formação de Professores. Pedagogia. Atividades Acadêmicas.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina busca formar um 

profissional qualificado, que atenda a todos os princípios que na sua formulação são 

estabelecidos. As atividades desenvolvidas são distribuídas a partir da sua carga 

horária, atendendo às necessidades específicas para a formação do pedagogo docente 

e não docente.  

A educação que o Pedagogo em formação deve receber abrange diversas 

áreas proporcionando: 

a investigação, reflexão crítica e experiência no planejamento, 
execução, avaliação de atividades educativas, a aplicação de 
contribuições de campos de conhecimentos, como o filosófico, o 
histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o 
lingüístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural (BRASIL, 
2006, p. 6). 

Na elaboração do Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia, segundo 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (2005, p. 12), a organização das atividades deve 

garantir práticas como: “iniciação científica, extensão, seminários, monitorias, estágios, 

participação em eventos científicos e outras alternativas de caráter científico, político, 

cultural e artístico”. Durante os anos, o curso de Pedagogia da UEL tem sido 

reformulado, visando sempre melhorias e adequações conforme suas necessidades de 

ensino e aprendizagem, baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, buscando a 

qualidade na formação dos futuros profissionais. 

Este trabalho buscou tratar das dificuldades e desafios enfrentados pelos 

alunos do curso de Pedagogia da UEL para cumprir as atividades acadêmicas 

desenvolvidas ao longo de sua formação. O interesse pelo estudo deste tema surgiu a 

partir da própria vivência no curso, por meio da qual se pôde perceber, juntamente aos 

outros discentes, o quanto ele é complexo, oferecendo várias atividades curriculares e 

extracurriculares, identificando, a partir do currículo, que, no 3º ano do curso, as 

atividades sobrecarregam os alunos, devido à quantidade.  

O objetivo do presente trabalho foi, então, analisar as possibilidades na 

formação do Pedagogo na UEL com base na literatura, no PPP do curso e nas 
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dificuldades e desafios identificados em consulta aos estudantes. Por meio dessa 

consulta, foi possível elencar as principais dificuldades que eles encontraram no 

decorrer de sua formação, mais especificamente, no 3º ano do curso.  

Assim, para uma formação integral, é preciso levar em conta as necessidades 

dos alunos, que, a partir do curso, serão futuros pedagogos, e analisar as 

possibilidades para uma melhor execução de todas as exigências desta formação. 

Diante dessas considerações, buscou-se compreender melhor o curso e aprofundar os 

conhecimentos sobre a formação do pedagogo, tendo como eixo investigativo o 

seguinte problema: quais as dificuldades e desafios encontrados na consecução das 

atividades acadêmicas exigidas no curso de Pedagogia da UEL para os estudantes do 

3º ano? 

  Os objetivos específicos, deste trabalho, então foram: 

 Aprofundar estudos bibliográficos e de campo sobre a formação do 

educador no curso de Pedagogia; 

 Levantar informações com os estudantes do 3º ano do curso de pedagogia 

da UEL para identificar dificuldades e desafios na consecução das atividades 

acadêmicas exigidas; 

 Estudar o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da UEL 

relacionando-o às atividades do curso; 

 Discutir e analisar as dificuldades indicadas pelos estudantes do 3º ano do 

curso de Pedagogia da UEL na consecução das atividades acadêmicas exigidas 

neste. 

Tendo em vista que o curso de Pedagogia da UEL apresenta várias atividades 

acadêmicas, notamos que, muitas vezes, os alunos possuem dificuldades em realizá-

las, priorizando a consecução de algumas em detrimento de outras. Essa prática, ou 

seja, a não execução de certas atividades, deixa lacunas no seu processo de formação. 

Assim, com a realização desta pesquisa, buscamos saber se os alunos do 3º ano do 

curso de Pedagogia da UEL estão realizando todas as atividades solicitadas e se 

acham que há necessidade de modificações no curso para uma melhor execução de 

todos os afazeres.  
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Para a realização deste estudo, propusemo-nos à realização de uma pesquisa 

qualitativa, caracterizada por Richardson (2007, p. 90) “como a tentativa de uma 

compreensão detalhada aos significados e características situacionais apresentados 

pelos entrevistados”. Sendo assim, utilizamos como fontes bibliográficas os trabalhos 

de Libâneo (1991), Saviani (2004), Abbud (2012), entre outros, coletados por meio de 

questionários em consulta aos estudantes, artigos e livros.  

Apresenta-se também um caráter exploratório-descritivo, pois, segundo 

Richardson (2007, p.66), o estudo exploratório ocorre “quando não se tem informação 

sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno”. A partir da pesquisa 

exploratória, “os resultados do trabalho permitirão rever o plano de pesquisa para a 

realização de um estudo mais aprofundado sobre o tema” (RICHARDSON, 2007, p. 

146). O estudo também se caracterizou como descritivo, pois, após o levantamento dos 

dados, foi necessária a descrição destes, fundamentando, relatando e descrevendo os 

resultados obtidos a partir dos questionários.  

Para a consecução deste, utilizamos, como meio de coleta de dados, 

questionários, que foram identificados com a letra A e enumerados de 1 (um) a 42 

(quarenta e dois). Neste instrumento (APÊNDICE) havia questões relacionadas aos 

dados pessoais e três questões principais, as quais visavam identificar a posição dos 

alunos para com a realização das atividades exigidas no 3º ano do curso. Esta foi 

realizada com as turmas do período matutino e noturno do 3º ano, do curso de 

Pedagogia da UEL, no segundo semestre de 2011.  

Para abranger todas essas questões, o trabalho está organizado em três 

capítulos, iniciando com conteúdos mais amplos, até chegar aos alunos, de forma 

específica. No primeiro capítulo, intitulado A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: 

HISTÓRICO E CONTEXTO ATUAL, buscamos identificar o histórico do curso de 

Pedagogia, desde seu surgimento, visando à instrução de professores, até a sua 

constituição no Brasil, englobando fatores atuais sobre o curso.  

No segundo capítulo, intitulado O CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E SUA CONSTITUIÇÃO, apresentamos a 

história e a constituição atual do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 
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Londrina, buscando identificar os aspectos relacionados aos currículos existentes na 

constituição deste.  

 Por fim, no terceiro capítulo, intitulado A PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES 

A RESPEITO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS NO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UEL, apresentamos a análise dos dados coletados junto aos alunos 

do 3º ano do curso de Pedagogia, buscando demonstrar não só suas impressões ao 

realizarem as atividades acadêmicas exigidas pelo currículo do curso, mas também 

suas dificuldades e os desafios ao realizá-las. 
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1 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: HISTÓRICO E CONTEXTO ATUAL. 
 
 

Neste capítulo, abordamos questões ligadas à história do curso para a 

formação de professores, cujo surgimento se deu em decorrência das necessidades da 

sociedade, que buscava a capacitação de profissionais atuantes na área da educação. 

Este foi um campo em constante ascensão, pois se tornou indispensável para a vida 

social dos sujeitos que buscavam, por meio da educação, a sua formação pessoal e 

profissional. Sendo assim, o capítulo inicia-se com as primeiras impressões sobre a 

formação de professores e sobre o curso de Pedagogia no Brasil a partir de 1939. Logo 

após, discutimos a situação atual do curso de Pedagogia no Brasil, com base nas leis 

que vieram a surgir para a promoção do mesmo.  

 

1.1  UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL  E O CURSO DE 

PEDAGOGIA. 

 

 A formação de professores e, consequentemente, os cursos de formação 

passaram por diversas modificações no seu decorrer até a constituição existente hoje. 

No Brasil, tendo em vista o seu momento histórico, esses cursos foram adaptados 

conforme as exigências existentes na sociedade, pois “a formação de professores 

constitui elemento fundamental para se atingir aos objetivos visados pela educação, 

uma vez que é o professor que, em sua prática, operacionaliza as grandes linhas 

propostas pelas reformas educacionais” (VIEIRA; GOMIDE, 2008, p. 3835).  

Segundo Saviani (2009), após a Revolução Francesa, começaram a aparecer 

alguns problemas de instrução popular, gerando em uma preocupação com a formação 

de profissionais docentes. É nesse momento, então, que são criadas as Escolas 

Normais, as quais eram encarregadas da preparação de professores, tendo o modelo 

europeu como base para a constituição destas escolas.  

No início, a necessidade de se formarem profissionais capazes de exercer o 

papel de educador, levaram as instituições a iniciarem um projeto no qual houvesse a 

qualificação de professores. Foi a partir da Lei das Escolas de Primeiras Letras, de 

1827, que esta preocupação se fez visível no campo educacional, por meio da 



14 

 

determinação de que “o ensino, nessas escolas, deveria ser desenvolvido pelo método 

mútuo, a referida Lei estipula no artigo 4º que os professores deverão ser treinados 

nesse método [...]” (SAVIANI, 2009, p. 255).  

Neste modelo, a prática era a base da formação docente. Conforme Vieira e 

Gomide (2008, p. 3839) explicam, “a instrução no domínio do método caracteriza uma 

primeira intenção de preparar docentes conquanto de forma exclusivamente prática e 

sem base teórica”. Não havia a preocupação com o domínio teórico dos professores, 

pois estes apenas detinham os conhecimentos básicos para a sua atuação, tendo que 

alfabetizar a sociedade, com o objetivo de fazer com que os alunos aprendessem, 

basicamente, a ler e a escrever. 

Após o Ato Adicional de 1834, essa instrução popular passou a ser 

responsabilidade das províncias estaduais, as quais deveriam adquirir maneiras e 

conteúdos para a formação de professores. Devido à exigência e transferência de 

poder para as províncias, a formação de professores passou a se concretizar nas 

Escolas Normais, como eram nomeadas aquelas que ensinavam conteúdos básicos da 

docência para o ensino primário, e onde “[...] preconizavam uma formação específica” 

(SAVIANI, 2009, p. 255).  

A primeira escola normal brasileira foi criada na província do Rio de Janeiro, 
pela Lei nº 10, de 1835, que determinava: “Haverá na capital da Província uma 
escola normal para nela se habilitarem as pessoas que destinarem ao 
magistério da instrução primária e os professores atualmente existentes que 
não tiverem adquirido necessária instrução nas escolas de ensino mútuo, na 
conformidade da Lei de 15/10/1827.”A escola seria regida por um diretor, que 
exerceria também a função de professor [...] (TANURI, 2000, p. 64).  

A partir da constituição da Escola Normal no Rio de Janeiro, outras instituições 

semelhantes foram criadas nos outros estados visando o preparo dos professores para 

atuação. As Escolas Normais tinham por objetivo formar professores para exercerem o 

papel de educadores nas Escolas de Primeiras Letras, que escolas destinadas às 

crianças e que ensinavam conteúdos considerados básicos para a formação do 

indivíduo. “O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias 

ensinadas nas escolas de primeiras letras” (SAVIANI, 2009, p. 255). 

Essas escolas foram consideradas, após um período, como sendo defasadas, 

pois muitos conteúdos importantes não eram apreendidos, não sendo consideradas 
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pela província como meio de qualificação de professores. Após esta conclusão, houve a 

substituição das Escolas Normais por professores adjuntos, que, nas palavras de Tanuri 

(2000, p. 65), eram um sistema que “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”. A substituição 

feita não prevaleceu por muito tempo, retomando as Escolas Normais como meio de 

qualificação profissional.  

Após o ano de 1890, tendo em vista a já identificada falta de determinados 

conteúdos somada ao fracasso dos professores adjuntos e também da intenção em 

tornar fixo um modelo de formação de professores, houve a proposição de uma reforma 

nas Escolas Normais. Essa reforma iniciou-se no estado de São Paulo, onde foi criada 

a Escola Modelo, a qual era anexada à Escola Normal. A criação da Escola Modelo 

serviu de base para outras instituições, que enviavam seus alunos para realizar 

estágios, tornando-se, assim, modelo para todos os outros estados.  A Escola Normal 

de São Paulo, “juntamente com a Escola-Modelo Primária a ela anexa, tornou-se 

responsável pela formação ‘teórico e prática’ de uma ‘elite’ de professores primários, 

inclusive dos já em exercício, mas não habilitados [...]” (MORTATTI, 2008, p. 470). 

A reforma também aconteceu no currículo das Escolas Normais, que passaram 

a ter novos conteúdos, focalizando não somente a prática, mas o conteúdo teórico, 

considerado como a base para a ação docente. Essa reforma curricular visava, 

também, à adaptação do currículo às necessidades existentes no Brasil. Toda a 

reforma foi embasada pelos ideários da Escola Nova, cujos objetivos eram implantar 

uma educação em âmbito nacional, utilizando-se do método intuitivo, e transformar a 

concepção de educação, em um âmbito inovador.  

 O currículo pós-reforma passou a ser composto por “1º ano: gramática e língua 

nacional, aritmética, gramática e língua francesa, doutrina cristã, 2º ano: gramática e 

língua nacional, geometria física, gramática e língua francesa, 3º ano: geografia e 

história, pedagogia e metodologia, química (art. 3º)” (TANURI, 2000, p. 67), Ampliou-se, 

assim, o campo de conhecimento, porém estes conteúdos ainda eram considerados 

básicos e referentes ao ensino primário, mas, segundo Saviani (2009, p. 256), este 

“padrão da Escola Normal tendeu a se firmar e expandir por todo país”. 
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Mortatti (2008, p. 471) demonstra que a partir de 1930 “novas urgências 

políticas, sociais e educacionais se foram impondo, como decorrência dos processos de 

urbanização, industrialização e imigração [...]”, enfatizando a necessidade de haver 

novas reformas no campo educacional e, principalmente, na concepção e formação de 

professores. 

A Pedagogia passou a ser ensaiada a partir dos anos de 1920, pois, a partir 

deste momento, surgiram as grandes preocupações com a educação e com o 

profissional a ser qualificado para atuar neste meio. Saviani (2004, p. 115) afirma que: 

A organização do campo educacional implicava a profissionalização da 
atividade dos educadores. E a profissionalização, por sua vez, implicava uma 
formação especifica o que se iniciou com a criação de escolas normais para a 
formação de professores primários.  

Houve então a necessidade de se repensar a profissionalização dos 

educadores, buscando uma nova concepção de educação, adaptando-a às exigências 

da sociedade.  

No ano de 1932, foram criados os primeiros Institutos de Educação, em São 

Paulo e no Distrito Federal, que possuíam “um caráter de formação profissional (a 

formação de professores para as escolas normais e secundárias)” (SAVIANI, 2004, p. 

115). Estes Institutos foram utilizados como campo de pesquisa sobre a educação e 

também como uma instituição de ensino e visavam à nova reformulação, sob a 

concepção da Escola Nova, que se diferenciava pela obrigatoriedade da educação, 

sendo laica e gratuita. Saviani (2009, p. 257) também nos revela que “estes institutos 

de educação foram pensados e organizados de maneira a incorporar as exigências da 

pedagogia, que buscava se formar como um conhecimento de caráter cientifico”.  

Por meio das transformações ocorridas no campo educacional, os Institutos de 

Educação passaram “a ser constituído das seguintes escolas e anexos: Escola de 

Professores, Escola Secundária, Escola Primária, Jardim de Infância e Biblioteca” 

(MORTATTI, 2008, p. 471). Seguindo os ideários da Escola Nova buscavam atribuir à 

educação: 
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Não mais programas rígidos, mas flexíveis, adaptados ao desenvolvimento e à 
individualidade das crianças; inversão dos papéis de professor e do aluno, ou 
seja, a educação como resultado das experiências e atividades deste, sob o 
acompanhamento do professor; ensino ativo em oposição a um criticado 
“verbalismo” da escola tradicional (TANURI, 2000, p. 72). 

Foi a partir destes Institutos que houve a reforma responsável pela modificação 

das Escolas Normais em Escolas de Professores, ocorrida após “o decreto nº 3.810, de 

19/03/1932 onde Anísio Teixeira se propôs a abolir o “vício de constituição” das escolas 

normais: pretendendo ser, ao mesmo tempo, escolas de cultura geral e profissional, 

falhavam lamentavelmente nos dois objetivos” (VIDAL apud TANURI, 2000, p. 72).  

A reforma visava à adequação dos objetivos para formarem professores 

qualificados, modificando seus procedimentos didáticos e pedagógicos, onde “a Escola 

de Professores oferecia ainda cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e 

extraordinário” (TANURI, 2000, p. 73), sendo bem mais complexo do que as Escolas 

Normais. Desta forma “os Institutos de Educação do Distrito Federal e de São Paulo 

foram elevados ao nível universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de 

educação [...]” (SAVIANI, 2009, p. 257).  

Os Institutos de Educação serviram, também, para a criação dos cursos de 

formação de professores para as escolas secundárias, sendo esta no curso de 

Pedagogia, tornando-se referência para as outras instituições. A formação, a partir de 

1939, dar-se-ia no curso de Pedagogia, o qual foi: 

Inicialmente criado na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 
Brasil (Decreto 1.190, de 4/4/1939), visando à dupla função de formar 
bacharéis, para atuar como técnicos da educação, e licenciados, destinados à 
docência nos cursos normais (TANURI, 2000, p. 74). 

Por meio do “Decreto 9.269, de 1938, extinguiu-se o Instituto de Educação que 

foi absorvido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como seção de Educação”. 

(SAVIANI, 2004, p. 115). Ou seja, este passou a integrar a Faculdade dando início a 

constituição do curso de Pedagogia, sendo este um curso superior destinado à 

formação de professores.  

A formação no curso de Pedagogia acontecia pelo esquema conhecido como 

“3+1”, no qual era concedida a licenciatura, pois o curso, conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia: 
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Oferecia o titulo de bacharel, a quem cursasse três anos de estudos em 
conteúdos específicos da área, quais sejam fundamentos e teorias 
educacionais; e o titulo de licenciado que permitia atuar como professor, aos 
que, tendo concluído o bacharelado, cursassem mais um ano de estudos 
dedicados à Didática e a Prática de Ensino (BRASIL, 2006, p. 2). 

 

Com esta configuração, o curso de Pedagogia formava-se, por meio do 

bacharel, o pedagogo - especialista em educação, e, pela licenciatura, o professor para 

as Escolas Normais e também para o Ensino Secundário. O curso contemplava outras 

áreas de atuação no campo educacional, tendo em seu currículo disciplinas que 

abordavam a História, Sociologia, Filosofia, Matemática, a Psicologia Educacional, 

como também noções de Administração, o que ampliava a atuação do mesmo.  

Em 1961, pela Lei nº 4.024, de 20 de dezembro, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional foi sancionada. Essa lei pretendia descentralizar o poder sobre as 

instituições de ensino, fazendo com que cada estado e município tivessem autonomia 

no seu modelo educacional, além de promover uma lei em âmbito nacional para a 

educação brasileira, a qual ainda passaria por várias alterações no decorrer dos anos.  

Desde os anos 1940 até 1968, o modelo considerado padrão para o ensino 

superior no Brasil seguia as ordens da Universidade do Brasil. A partir deste momento, 

a Lei da Reforma Universitária, Lei 5.540/68, foi aprovada possibilitando novas 

reformulações nos cursos superiores, seguindo seus próprios princípios, dando às 

instituições o poder de constituição do seu curso de Pedagogia. 

Devido à ditadura, a partir dos anos 1970, houve modificações da nomenclatura 

de ensino primário e secundário para primeiro e segundo grau, assim, as Escolas 

Normais passaram a serem substituídas pelo magistério, o qual dava o título de 

especialização e formava os professores por meio da Habilitação Específica do 

Magistério.  

Com essas modificações, Tanuri (2000, p. 80) relata que “desapareciam os 

Institutos de Educação e a formação de especialistas para o curso normal passou a ser 

feita exclusivamente nos cursos de Pedagogia”. Nota-se a preocupação com a 

formação dos professores para o ensino básico, fazendo com que eles fossem 

habilitados com conteúdos e métodos adequados para o processo de ensino e 
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aprendizagem, possuindo, ainda, uma formação de maneira superior e mais 

especializada.  

Neste período houve também a Reforma Universitária, que propagou uma nova 

reformulação do curso de Pedagogia, o qual passou a se constituir em duas áreas que 

se complementavam sendo: “de um lado as disciplinas chamadas Fundamentos da 

Educação e, de outro, as disciplinas das Habilitações em Supervisão, Orientação, 

Administração e Inspeção Educacional” (PAULA; MACHADO, 2009, p. 226). Com isto o 

campo de atuação do Pedagogo ampliaria, passando a abranger a docência e a não 

docência em um mesmo curso. 

Os conteúdos abordados para a formação de professores para os ensinos de 1º 

e 2º grau eram compostos por “fundamentos de educação (aspectos biológicos, 

psicológicos, sociológicos, históricos e filosóficos da educação) estrutura e 

funcionamento do ensino de 1º grau, bem como a didática, incluindo prática de ensino” 

(TANURI, 2000, p. 81). No currículo havia conteúdos de diversas áreas e específicos do 

campo educacional, fazendo com que os professores em formação se apropriassem de 

maneira complexa de tudo o que abrange a sua área de atuação. 

Nos anos de 1980, considerando as necessidades da sociedade brasileira, 

algumas novas reformulações foram feitas buscando adaptar o curso de Pedagogia às 

concepções profissionais atuais. Essas reformulações, seguindo a Constituição 

Nacional, criada em 1988, visavam aperfeiçoar a formação de docentes, enfatizando o 

desenvolvimento do cidadão e a sua qualificação profissional. Diz o seu Art. 205. 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

A reforma, conforme descrito nas DCN do curso de Pedagogia, visava formar 

“professores para atuarem na Educação Pré-Escolar e nas séries iniciais do Ensino de 

1º Grau” (BRASIL, 2006, p. 3), pois, adotou-se como princípio a “docência como a base 

da identidade profissional de todos os profissionais da educação”, fazendo com que 

esses professores fossem qualificados para desenvolverem suas funções no campo 

educacional. (SILVA apud SAVIANI, 2009, p. 258).  
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Nos anos de 1996, os avanços na área da educação foram ampliados, pois 

neste período foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

9394/96 que estabelece as leis que regem a educação nacional. Nesta, foi 

acrescentada a obrigatoriedade do ensino para as crianças de 7 a 14 anos, visando a 

inserção delas na educação infantil, sendo uma nova área obrigatória da educação, 

fazendo com que estes alunos fossem atendidos por profissionais qualificados e com 

formação específica. Em seu art. 62, a LDB estabelece que a “formação de docentes 

para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação [...]” (BRASIL, 

1996). 

Conforme as DCN para o curso de Pedagogia, o curso de Pedagogia, então, 

passa a ter: 

Como objetivo central à formação de profissionais capazes de exercer a 
docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 
disciplinas pedagógicas para a formação de professores, assim como para a 
participação no planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de 
ensino, de sistemas educativos escolares, bem como organização e 
desenvolvimento de programas não-escolares (BRASIL, 2006, p. 5). 

Nota-se, assim, a grande abrangência do curso de Pedagogia após a 

constituição da LDB/96. Quando formado, o profissional é capaz de articular seus 

conhecimentos, podendo atuar em diversas áreas, contemplando o currículo adquirido 

durante curso.  

No ano de 2005, ocorre um grande avanço na educação, pois são criadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Pedagogia, na qual a formação 

de professores passa a ter um caráter nacional de metodologias e métodos, ou seja, 

são “orientações normativas destinadas a apresentar princípios e procedimentos a 

serem observados na organização institucional e curricular” (BRASIL, 2006, p. 5), pois o 

curso passou a ser obrigatório para o trabalho nas áreas educacionais. Desta forma “a 

formação de profissionais da educação, no curso de Pedagogia, passou a constituir, 

reconhecidamente, um dos requisitos para o desenvolvimento da Educação Básica no 

País” (BRASIL, 2006, p. 5). Esta passou a ser instituída nos estabelecimentos de 

ensino superior, no Brasil, a partir de 15 de maio de 2006.       
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1.2 A SITUAÇÃO ATUAL DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL 

 

Para chegarmos ao que hoje se define como curso de Pedagogia várias 

mudanças curriculares e posições foram feitas e refeitas visando à formação de 

pedagogos docentes e não docentes, pois estas “fazem parte de uma ampla, longa e 

discutida reforma na organização dos cursos de graduação e na formação dos 

profissionais da educação no Brasil” (SCHEIBE, 2007, p. 44), com o intuito de almejar 

os objetivos de uma formação específica e de qualidade para os futuros profissionais da 

educação. 

Nota-se que, antes de 1939, não existia o Pedagogo, somente o professor, pois 

durante muitos anos havia apenas a necessidade de profissionalizar indivíduos para 

atuar como docentes. Foi a partir deste período que as reformas passaram a instituir no 

curso, que veio a ser o de Pedagogia, várias outras funções para o licenciado neste. 

Antes, os membros que coordenavam as escolas, os espaços educacionais, e atuavam 

como os diretores e inspetores eram os nomes da alta sociedade, membros de igrejas 

e, até mesmo, os reformistas, os quais possuíam um nível elevado de conhecimento 

sobre a educação.  

Com a modificação dos Cursos Normais e a inclusão dos Institutos de 

Educação, a partir de muitas discussões por entidades educacionais, o curso de 

Pedagogia passou, no início, a atender a essa população que deveria ser instruída para 

a docência, porém, com o decorrer das décadas, notaram a ausência de 

profissionalização dos outros vários cargos existentes dentro da instituição escolar. 

Houve então a criação, a partir das modificações nos Institutos, do curso de Pedagogia, 

o qual veio para abranger todos os cargos da educação formal e não-formal, como é 

constituído hoje.  

Atualmente a formação de pedagogos, ou seja, docente e não docente, ocorre 

por meio da graduação em cursos superiores, o de Pedagogia, nas Universidades e 

Faculdades brasileiras, a qual atribui à qualificação de licenciatura plena. “A formação 

em Pedagogia inicia-se no curso de graduação, quando os estudantes são desafiados a 

articular conhecimentos do campo educacional com práticas profissionais e de pesquisa 
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[...]” (BRASIL, 2006, p. 6), sendo esta o início de uma carreira profissional na área da 

educação. 

Libâneo e Pimenta (1999, p. 254) definem o curso de Pedagogia como sendo 

um: 

Curso para a realização da investigação em estudos pedagógicos, tomando a 
pedagogia como campo teórico e como campo de atuação profissional. Como 
campo teórico, destina-se à formação de profissionais que desejem aprimorar a 
reflexão e a pesquisa sobre a educação e o ensino da pedagogia, propriamente 
dita. Como campo de atuação profissional, destina-se à preparação de 
pesquisadores, planejadores, especialistas em avaliação, gestores do sistema e 
da escola, coordenadores pedagógicos ou de ensino, comunicadores 
especializados para atividades escolares e extraescolares, animadores 
culturais, de especialistas em educação a distância, de educadores de adultos 
no campo da formação continuada etc.  

Libâneo (2010, p. 32) enfatiza também que: 

A Pedagogia, mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-
profissionais, investiga a realidade educacional em transformação, para 
explicitar objetivos e processos de intervenção metodológica e organizativa 
referentes à transmissão/assimilação de saberes e modos de ação. Ela visa ao 
entendimento global e intencionalmente dirigido, dos problemas educativos e, 
para isso, recorre aos aportes providos pelas demais ciências da educação.  

E afirma ainda:  

A Pedagogia é um campo de conhecimentos que investiga a natureza das 
finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios 
apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista prepará-los para as 
tarefas da vida social (LIBÂNEO, 1991, p. 24).  

Todos os cursos de Pedagogia, atualmente, são elaborados conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, de 2006. Esse é o mais 

novo documento que rege o curso. Aguiar et al. (2006, p. 829) dispõem que “as DCN - 

Pedagogia definem a sua destinação, sua aplicação e a abrangência da formação a ser 

desenvolvida nesse curso”.   

Este documento passou a ser elaborado a partir do ano de 1998,  
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quando a Comissão de Especialistas de pedagogia, instruída para elaborar as 
diretrizes do curso, desencadeou amplo processo de discussão, em nível 
nacional, ouvindo as coordenações de curso e entidades – ANFOPE, 
FORUMDIR, ANPAE, ANPED, CEDES, Executiva Nacional dos Estudantes de 
pedagogia (AGUIAR et al. 2006, p.824). 
 
 

Assim, elaboraram o documento das Diretrizes Curriculares enviando-o para o 

Conselho Nacional de Educação, para sua aprovação futura. Durante este período 

várias foram às manifestações ocorridas, pois havia os prós e contras para com este. 

Para ser aprovada, passaram-se oito anos, havendo reformulações, regulamentações e 

por fim a sua definição, tendo como base então, reflexões para chegaram na 

concretização deste. 

Com uma nova visão sobre os cargos, funções e objetivo da educação e 

formação de profissionais desta, as DCN, assim, definem nesse documento o objetivo 

do curso de Pedagogia como sendo um curso destinado à: 

Formação de professores para exercer funções de magistério na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 7). 

 

A ampliação dos cargos que podem ser desenvolvidos pelo pedagogo 

demonstra que “as habilitações foram extintas, por meio deste documento. O Curso de 

Pedagogia - licenciatura - deverá formar integradamente para o conjunto das funções a 

ele atribuídas” (SCHEIBE, 2007, p. 58), ou seja, o curso formará um profissional que 

atenda a todas as exigências educacionais existentes, sendo elas: professores, 

coordenadores, gestores, dentre outras funções. A perspectiva apresentada, assim, 

para o curso de Pedagogia: 

É de uma formação que favoreça a compreensão da complexidade da escola e 
de sua organização; que propicie a investigação no campo educacional e, 
particularmente, da gestão da educação em diferentes níveis e contextos. 
(AGUIAR et al., 2006, p. 831). 

Hoje em dia, o campo de atuação do profissional licenciado no curso de 

Pedagogia é amplo, pois ele detém a formação de pedagogo, podendo atuar como 
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docente e não-docente, em todas as instituições de ensino, sendo elas pertencentes à 

educação formal ou não-formal. Libâneo (2006, p. 850), considera que: 

É pedagoga toda a pessoa que lida com algum tipo de prática educativa 
relacionada com o mundo dos saberes e modos de ação, não restritos a escola. 
A formação de educadores extrapola, pois, o âmbito escolar formal, abrangendo 
também esferas mais amplas da educação não-formal e formal. Assim, a 
formação profissional do pedagogo pode desdobrar-se em múltiplas 
especializações profissionais, sendo a docência uma entre elas.          

Mesmo com várias áreas de atuação para o pedagogo, as mais procuradas são 

a docência e a gestão escolar. Libâneo (2006, p. 852) explica que: “docente é aquele 

que ensina para que o aluno aprenda o que necessita para inserir-se de forma crítica e 

criadora na sociedade em que vive”, e que o professor-pedagogo tem a função de 

gerenciar “uma competência que se espera do professor para a participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino”.  

O perfil do estudante do curso pelas DNC “deverá contemplar consistente 

formação teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao 

longo do curso” (BRASIL, 2006, p. 8). Este estará em constante diálogo com as 

diversas modalidades e conhecimentos que regem a educação.  

A constituição do curso de Pedagogia em Instituições de Ensino Superior deve 

conter o Projeto Político Pedagógico do seu curso, o qual “deverá circunscrever áreas e 

modalidades de ensino que proporcionem aprofundamentos de estudos, sempre a partir 

da formação comum da docência na Educação Básica e com objetivos próprios do 

curso de Pedagogia” (BRASIL, 2006, p. 10).   

A organização curricular do curso segue as leis que regem a educação 

brasileira sendo constituída por meio de princípios legais e constitucionais, conforme 

prescrito nas DCN de 2006 que demonstram como deve ser a estruturação do curso, 

em seu Art.6º: 

 A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a 
autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de: 
I- um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a 
multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio de estudo acurado da 
literatura pertinente e de realidades educacionais [...]. 
II- um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltados as 
áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das 
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instituições e que, atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, 
entre outras possibilidades [...]. 
III- um núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento 
curricular [...]. (BRASIL, 2006, p. 22). 

Estes núcleos visam à indicação de como o curso será constituído, quais serão 

as disciplinas, os conteúdos, as metodologias e os métodos, dentre outras questões 

fundamentais para a execução da proposta existente neste, para serem aplicados os 

diversos conhecimentos necessários, ou seja, tudo o que o aluno do curso de 

Pedagogia deverá apreender para tornar-se um licenciado.          

Em seu currículo, o curso de Pedagogia é constituído com o mínimo de 3.200 

horas de trabalho acadêmico, distribuídas, conforme descrito nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia de 2006, em 2.800 horas para as atividades 

formativas, 300 horas para a realização dos Estágios Supervisionados, sendo na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como também podendo 

ser em outras áreas que a Pedagogia abrange. Outras 100 horas são destinadas às 

atividades teórico-práticas, para que o discente possa aprofundar-se em outros estudos 

(BRASIL, 2006, p. 14).   

  Os estágios são importantes ferramentas de aprendizagem para os alunos do 

curso, pois é neste momento que eles se deparam com a realidade e podem “treinar” 

tudo o que aprenderam durante o curso, possibilitando uma reflexão sobre a sua prática 

pedagógica futura, como também, fazendo com que vá determinando suas concepções 

sobre a educação e o processo de ensino e aprendizagem. Conforme as DCN (2006, p. 

15) o estágio “deve proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada, 

conferindo-lhe condições para que se forme como autor de sua prática, por meio da 

vivência institucional sistemática, intencional [...]”. 

O ensino durante o curso de Pedagogia ocorre por meio de diversas atividades, 

conforme as DCN, que indicam que os estudantes deverão desenvolver as atividades 

do curso por meio de: disciplinas, seminários, atividades predominantemente teóricas, 

como também desenvolver práticas de docência e gestão educacional, realizar 

atividades complementares ao curso e os estágios de nível obrigatório nas diversas 

áreas (BRASIL, 2006, p. 15). Essas atividades diversificadas proporcionam ao aluno 

momentos de estudo coletivo e individual, o que pode lhe proporcionar diversas 
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aprendizagens em diferentes contextos. Portanto, a Instituição de Ensino Superior deve 

promover essas atividades durante todo o curso, visando com que o aluno possa 

realizá-las de maneira satisfatória, para que ele adquira e assimile os conhecimentos. 

 Os conteúdos a serem abordados no decorrer do curso de Pedagogia devem 

abranger as diversas áreas. O estudante deve receber conhecimentos teóricos 

relacionados às temáticas do campo “filosófico, histórico, antropológico, ambiental-

ecológico, psicológico, lingüístico, sociológico, político, econômico, cultural”. (BRASIL, 

2006, p. 6). Ou seja, engloba todos os conhecimentos necessários para a atuação 

deste, pois, busca-se “formar pedagogos com uma aguda consciência da realidade 

onde vão atuar, com uma adequada fundamentação teórica que lhes permitirá uma 

ação coerente e com uma satisfatória instrumentação técnica que lhes possibilitará uma 

ação eficaz”. (SAVIANI, 2007, p. 130). 

Paula e Machado (2009, p. 230) defendem a necessidade de fazer com que os 

estudantes da Pedagogia sejam capazes de articular e colocar na prática todos os 

conteúdos adquiridos ao longo de sua formação, fazendo com que: 

 A atuação pedagógica compreenda o pensar, o refletir, o agir, o transformar, o 
dar aula, o articular, direcionar, coordenar, aspectos estes que envolvem um 
universo de conhecimentos e não uma concepção que restringe a formação e 
atuação do profissional.  

Os conhecimentos básicos sobre a educação, recebidos na sua graduação, 

devem ser vistos pelo discente como sendo uma formação inicial para sua carreira 

como Pedagogo, pois, a partir daí, ele poderá continuar seus estudos por meio de 

“estudos de aprofundamento, aperfeiçoamento e especialização em nível de pós-

graduação” (SAVIANI, 2007, p. 131), como também realizar o mestrado, doutorado, 

dentre outros, buscando maior compreensão sobre a educação. As DCN de 2006 

apontam que “a pluralidade de conhecimentos e saberes introduzidos e manejados 

durante o processo formativo do licenciado em Pedagogia sustenta a conexão entre 

sua formação inicial, o exercício da profissão e as exigências de educação continuada” 

(BRASIL, 2006, p. 7). 

Paula e Machado (2009, p. 231) também enfatizam que “a Pedagogia está 

inserida na Educação, que, por sua vez, possui um papel fundamental na constituição 
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da sociedade”, e assim a “Pedagogia ocupa-se da educação intencional [...] investiga 

os fatores que contribuem para a construção do ser humano como membro de uma 

sociedade, e os processos e meios dessa formação”. (LIBÂNEO, 2010, p. 33). Sendo 

assim, os futuros pedagogos não apenas possuem o papel de ensinar os 

conhecimentos científicos, direta ou indiretamente, mas educar os futuros cidadãos do 

Brasil, fazendo com que eles se tornem indivíduos capazes de conviver em sociedade, 

com opinião própria, senso crítico, revolucionários, buscando seus direitos e fazendo 

seus deveres.  

Por sua vez, a educação aprendida nas escolas é capaz de transformar a todos 

e deve ocorrer de forma intencional e bem elaborada por profissionais qualificados, pois 

eles constituirão os futuros cidadãos, o que é fundamental para o desenvolvimento do 

país. Libâneo afirma que a: 

Pedagogia então, não é só uma doutrina educacional nem só uma prescrição 
didática, ela se moverá entre a teoria e a prática, pois que educar e ensinar 
sempre estão a requerer, ao mesmo tempo, um projeto que encarna um ideal 
do humano e da sociedade desejada e um modo de realizá-lo com o outro, ou 
seja, a criança, o adulto, o aluno, o profissional. (2006, p. 868). 

Com o surgimento dos cursos de Pedagogia no Brasil, várias cidades foram 

criando seus cursos, visando o aperfeiçoamento profissional da classe de professores. 

Assim ele chegou à cidade de Londrina, no Estado do Paraná, no seio da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da cidade, tornando-se influenciador no campo educacional 

da região. Conheceremos um pouco mais desta história no próximo capítulo.  
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2 O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E 
SUA CONSTITUIÇÃO 
 
          

Como pudemos ver no capítulo anterior, o curso de Pedagogia, no Brasil, teve 

início no ano de 1939, sendo destinado à formação de professores em nível superior. 

As primeiras instituições a iniciarem o curso estavam alocadas em São Paulo, no 

Distrito Federal e em Minas Gerais. Após, com o decorrer dos anos, o curso foi 

instituído em diversas outras localidades, chegando assim à cidade de Londrina.  

O curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina, atualmente 

localizado no CECA - Centro de Educação Comunicação e Artes, pertence ao 

Departamento de Educação da Universidade. Criado no ano de 1960 buscava atender 

à necessidade de formação superior dos professores. Foi elaborado para atender a 

esta demanda, buscando a qualificação profissional desta categoria, ou seja, “a criação 

deste curso ocorreu por solicitação dos professores da escola normal aqui existente, 

Colégio Mãe de Deus e na Escola Normal” (ABBUD; FAVARO, 2012, p. 24).  

 Buscando atender aos pedidos dos professores, “o curso de Pedagogia foi 

criado pelo governo do estado do Paraná em 28/05/1960, Decreto nº 29916. O curso 

tem início em 1961, autorizado pelo decreto 50628 de 19/05/1961”. (ABBUD, 2006, p. 

3), e iniciou as suas atividades em 1º de Março de 1962. Assim “o curso de Pedagogia 

é criado em 1960, juntamente com o curso de Didática (atuais Licenciaturas), 

oferecendo bacharelado e licenciatura” (ABBUD, 2006, p. 3).  

O curso foi implantado na antiga Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras da cidade de Londrina e seguia o modelo de formação pelo esquema 3+1, no 

qual o estudante obtinha a licenciatura para atuar como docente. Neste modelo “o 

diploma de licenciado seria obtido por meio do curso de didática, com duração de um 

ano, acrescentado ao bacharelado”. (SAVIANI, 2004, p. 117). 

Abbud (2006, p. 4) relata que as disciplinas existentes no curso de Pedagogia, 

implantado em 1961, ofereciam, na 1ª série, disciplinas como: Introdução a Filosofia, 

História da Filosofia, Psicologia da Educação, Sociologia Geral, Elementos da 

Matemática e Estatística, Biologia. Na 2ª série era Filosofia da Educação, História da 

Educação, Psicologia Evolutiva, Sociologia da Educação. Na 3ª série, acrescentava-se 



29 

 

a Administração Escolar, Didática Geral e Cultura Brasileira e, na 4ª série, a Didática 

Especial de Filosofia e Educação Comparada. Essas disciplinas compunham o currículo 

do curso neste período, pois “a inspiração para a composição curricular vem dos cursos 

de Pedagogia já existentes no país, aliada à disponibilidade de corpo docente para 

assumir as disciplinas propostas [...]” (ABBUD; FAVARO, 2012, p. 25).  

No período de 1962 a 1973, Abbud e Favaro (2012, p. 25) relatam que o curso 

de Pedagogia da UEL possuía “uma formação única: licenciatura em pedagogia, 

sistema de matrícula seriado, em um curso de 4 anos”, ou seja, o curso apenas formava 

professores para atuar no ensino normal, possuindo um currículo baseado no sistema 

serial, no qual o aluno deveria fazer todas as disciplinas em um período de quatro anos.  

A partir do ano de 1970 é criada a Fundação Universidade Estadual de 

Londrina, a qual hoje é nomeada como Universidade Estadual de Londrina. Por meio do 

Parecer CFE252/69, o curso de Pedagogia passou a ser divido em habilitações, sendo 

elas: “Orientação Educacional, Supervisão Escolar; Administração Escolar para escolas 

de 1º e 2º graus e Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas dos Cursos Normais” 

(ABBUD; FAVARO, 2012, p. 28). Este modelo foi seguido até meados dos anos 90. 

A partir da década de 90, Abbud e Favaro mencionam como “3º período do 

curso de Pedagogia da UEL”, pois foi neste período que houve uma nova reformulação 

curricular do curso como “também uma mudança na forma de organização dos cursos 

de graduação”. Uma das grandes inovações deste período foi a elaboração do primeiro 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia nesta instituição, pois, a partir 

daquele momento, era necessário inserir e demonstrar o propósito do curso formulando 

os “[...] princípios, objetivos, fundamentação teórica, descrição das atividades 

acadêmicas propostas para o curso, matriz curricular, ementário, sistema de avaliação 

e justificativa”. (2012, p. 30). 

Com essas modificações, 

O curso passa a ser organizado a partir de uma habilitação considerada 
nuclear, Magistério das Matérias Pedagógicas e uma segunda habilitação de 
escolha dos estudantes, entre Supervisão Escolar, Orientação Educacional, 
Educação Pré-Escolar e Séries Iniciais. (ABBUD; FAVARO, 2012, p. 32). 
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   De acordo com as informações disponíveis na página eletrônica da 

Universidade Estadual de Londrina (20--), habilitações passaram a ser acopladas, 

sendo elas agora: 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 

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. Essa constituição se manteve até nos anos 2000 

quando, a partir deste, houve novas modificações na sua constituição.  

A partir de 2001, com a Resolução CEPE n. 102/2001, manteve-se a mesma 

organização curricular instituída em 1998, porém com algumas adequações a serem 

implantadas no ano letivo de 2002. ”As adequações eram referentes aos estágios das 

diferentes áreas que compunham a habilitação Magistério das Matérias Pedagógicas” 

(ABBUD; FAVARO, 2012, p. 34).  Na página eletrônica da Universidade Estadual de 

Londrina (20--) tem-se que foram retirados do currículo seis modelos de estágios que 

eram obrigatórios em diversas disciplinas como: didática, sociologia, filosofia, história, 

psicologia e metodologia, e foi inserido o Estágio Supervisionado em Magistério das 

Matérias Pedagógicas, o qual englobava várias disciplinas existentes no curso. 

Com a ocorrência de várias modificações desde a sua constituição, o curso de 

Pedagogia da UEL buscou atender as demandas da sociedade, contemplando uma 

formação adequada aos discentes. Contudo, houve reformulações mais atuais 

culminando em uma re-elaboração do currículo no decorrer do curso. Uma delas 

ocorreu no ano de 2005 e outra em 2007. Essas modificações foram realizadas visando 

aperfeiçoar o curso, conforme as exigências da educação brasileira, e formar 

profissionais qualificados para a atuação no espaço escolar.  

No ano de 2005, a reforma no Projeto Político Pedagógico do curso “aprovado 

pelo departamento de Educação assumiu a docência como base da formação do 

pedagogo” (ABBUD; FAVARO, 2012, p. 34).  

Abbud e Favaro (2012, p. 34) explicitam que: 
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A proposta pedagógica indicava a necessidade, para a formação mais 
consistente do pedagogo, 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.  

A integração entre as séries viria a ocorrer por meio do professor, o qual 

passaria a utilizar as suas disciplinas, conteúdos, complementando-as umas as outras, 

para que houvesse uma reflexão e interligação do discente perante elas. Assim 

“buscou-se significar a formação que poderia ser pensada, articulada, e realizada como 

um todo” (FARIAS et al., 2012, p. 44). 

No Projeto Político Pedagógico (PPP) de 2005, modificaram-se novamente as 

habilitações oferecidas, sendo que, a partir desse ano, elas seriam oferecidas em duas 

modalidades: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério para 

as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Orientação e Supervisão Escolar; e, 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental e Magistério para a Educação Infantil. 

Nesse currículo, o estudante receberia, nos três primeiros anos do curso, 

conhecimentos que serviriam de base para o trabalho no magistério do ensino médio e 

no ensino fundamental. No 4º ano do curso, o aluno teria que optar por qual habilitação 

desejaria iniciar a sua carreira, conforme descrito no Projeto Político Pedagógico do 

curso de Pedagogia da UEL (2005, p. 5):  

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 uma outra habilitação, ao final da 
terceira série: “Magistério para a Educação Infantil” ou “Orientação Educacional 
e Supervisão Escolar”. 

Neste currículo havia três grandes eixos que seriam trabalhados nas disciplinas, 

sendo eles: Educação e Sociedade, Conhecimento e Currículo, Trabalho Pedagógico e 

Cultura Escolar. Esses eixos eram norteadores para as habilitações que o formando do 

curso teria como base para a sua atuação. As disciplinas trabalhadas no decorrer do 

curso abordavam os eixos bases. Assim, no 1º ano, os alunos do curso teriam 

disciplinas como: Metodologia do Trabalho Científico em Educação, Filosofia da 

Educação, História da Educação, Trabalho Pedagógico docente e não-docente, 
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Educação e Tecnologia, Sociologia da Educação, Psicologia do Desenvolvimento e 

Praticas Pedagógicas docentes e não-docentes I. No 2º ano do curso, as disciplinas 

trabalhadas seriam: Educação e Diversidade I, Pesquisa Educacional, Filosofia da 

Educação Brasileira, História da Educação Brasileira, Trabalho Pedagógico Docente e 

não Docente II, Psicologia da Aprendizagem e Práticas Pedagógicas docente e não-

docentes II. (UEL, 2005, p. 65). 

No 3º ano do curso, as disciplinas eram: Epistemologia, Ética e Educação, 

Política e Legislação Educacional Contemporânea, Didática da Língua Portuguesa para 

as SIEF, Didática da Matemática para as SIEF, Didática das Ciências para as SIEF, 

Didática de História e Geografia para as SIEF, Educação de Jovens e Adultos, Trabalho 

Pedagógico Docente, Alfabetização, Didática Geral. A partir deste período, os Estágios 

Curriculares Obrigatórios faziam-se presentes sendo eles realizados: para o Magistério 

das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério, e para as Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental (UEL, 2005, p. 67). “Outro aspecto a ser observado é a exigência 

da pesquisa como elemento integrador, que deveria perpassar todo o curso”. Nessa 

etapa era inserida a iniciação à pesquisa por meio da elaboração da atividade 

denominada TCC, ou seja, Trabalho de Conclusão de Curso, realizada individualmente 

por cada discente (ABBUD; FAVARO, 2012, p.34).  

No 4º ano, com a divisão das habilitações, as disciplinas trabalhadas eram de 

acordo com a escolha do aluno. Os que escolhessem a habilitação no Magistério na 

Educação Infantil teriam as disciplinas: História da Formação de Professores, Práticas 

Educativas com Bebês, Didática da Educação Infantil, Ludicidade e Pedagogia, 

Educação e Família, Educação Infantil, Infância, Cultura e Educação, Diversidade e 

Educação II, como também a realização do Estágio Curricular Obrigatório no Magistério 

para a Educação Infantil e a realização do TCC 2 (UEL, 2005, p. 68). 

 Já a habilitação para a Orientação e Supervisão Escolar as disciplinas 

trabalhadas eram: História da Formação de Professores, Trabalho Pedagógico em 

Espaços de Educação não formal, Trabalho e Educação, Projeto Político Pedagógico e 

Currículo, Trabalho Pedagógico não-Docente, Orientação Educacional e Supervisão 

Escolar, Educação e Família, Diversidade e Educação II. Acrescentaram-se mais três 

Estágios Obrigatórios, sendo eles na: Orientação Educacional em Instituição Escolar, 
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Estágio Supervisionado em Supervisão Escolar e em Instituições Sociais, como 

também a realização do TCC 2 (UEL, 2005, p. 68). 

Os estágios eram atividades obrigatórias do curso, as quais visavam um 

aprofundamento de conhecimentos sobre a realidade, sendo realizados em diversos 

espaços sendo eles: Estágio Supervisionado para o Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Médio; Estágio Supervisionado em Magistério para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental; Estágio Supervisionado em Magistério para a 

Educação Infantil; Estágio Supervisionado em Orientação Educacional em Instituição 

Escolar e Estágio Supervisionado em Supervisão Escolar; Estágio Supervisionado em 

Instituições Sociais (UEL, 2005, p. 60). Esses estágios proporcionavam aos alunos 

vivências novas para iniciar a sua carreira profissional.  

O Trabalho de Conclusão de Curso fazia-se presente neste currículo, 

proporcionando ao estudante o início da sua carreira como pesquisador. Ele era 

oferecido a partir do 2º ano, quando o discente escolhia a sua área para participar de 

grupos temáticos, no 3º ano, quando eram iniciados os trabalhos de pesquisa, 

terminando-o no 4º ano, sendo apresentado para uma banca, na qual defendia a sua 

concepção (UEL, 2005, p. 63). A partir de 2005, o TCC passa a ser atividade 

“considerada essencial e obrigatória para a conclusão do curso”. (FARIAS et al, 2012, 

p. 48). 

A partir do currículo de 2005, o objetivo do curso passa a ser 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” (UEL, 2005, p. 6). Uma formação que abrangesse as diversas áreas de 

atuação.  

Outra mudança visível no curso de Pedagogia da UEL ocorreu no ano de 2007. 

Nesse ano, novas reformulações foram realizadas por meio da RESOLUÇÃO CEPE/CA n. 

187/2006, a qual promulgava que o curso passaria a se constituir conforme as 

exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Pedagogia de 

2006. A partir desse período, este passa a ser o documento que rege os cursos de 

Pedagogia, pois “a formação deveria pauta-se também pelo comprometimento político e 



34 

 

social do aluno a ser formado, por outro lado, o enfoque epistemológico das diretrizes” 

(FARIAS, 2012, p. 45). 

As DCN de 2006 colocam em seu Art 1º a sua função “[...] definindo princípios, 

condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu 

planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de 

educação superior do país [...]” (BRASIL, 2006, p. 19).  

Neste currículo, de 2007, foram extintas as habilitações e a formação recebida 

é de licenciatura plena, ou seja, “as habilitações não fariam mais parte do curso e este 

deveria garantir uma formação única a todos os alunos que integrassem na docência” 

(ABBUD; FAVARO, 2012, p. 36). O curso de Pedagogia, neste momento, passa a 

formar o Pedagogo, com campo de atuação na docência e não-docência.  O curso 

passa a ter como área profissional, para os licenciados no curso de Pedagogia, a 

Docência, a Gestão Pedagógica e a Pesquisa.  

 No currículo de 2007, o PPP trata a docência como “base da formação do 

pedagogo, sendo um indicativo do projeto e da concepção de educação que estamos 

adotando”, e a gestão como “atuação do pedagogo como coordenador do processo de 

democratização do trabalho pedagógico no que diz respeito ao currículo, ao 

planejamento educacional e ao projeto político-pedagógico de unidades escolares e 

sistemas educativos escolares e não-escolares”. Já a pesquisa é “entendida como ação 

constante da atividade de formação e da atuação do pedagogo”. Esses são 

considerados elementos importantes na formação de um pedagogo, para que haja a 

compreensão de todas as áreas de sua provável atuação (UEL, 2007, p. 3). 

O objetivo do curso mantém-se, porém acrescenta um aspecto fundamental 

desse currículo, com 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). Sendo assim, este visa adaptar-se às necessidades existentes na 

sociedade atual, promovendo uma formação que abranja a todos os espaços que o 

pedagogo poderá vir a atuar. Segundo Libâneo: 
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O curso de Pedagogia deve formar o pedagogo stricto sensu, isto é, um 
profissional qualificado para atuar em vários campos educativos para atender 
as demandas sócio-educativas de tipo formal e não-formal e informal, 
decorrentes de novas realidades – novas tecnologias, novos atores sociais, 
ampliação das formas de lazer, mudanças nos ritmos de vida, presença dos 
meios de comunicação, e informação, mudanças profissionais, desenvolvimento 
sustentado, preservação ambiental- não apenas na gestão, supervisão e 
coordenação pedagógica de escolas, como também na pesquisa,na 
administração dos sistemas de ensino, no planejamento educacional, na 
definição de políticas educacionais,nos movimentos sociais, nas empresas, nas 
varias instâncias de educação de adultos, nos serviços de lazer e animação 
cultural, na televisão, no rádio, na produção de vídeos, filmes, brinquedos, nas 
editoras na requalificação profissional etc. (LIBÂNEO, 2010, p. 39). 

Para que esta formação ocorra de maneira satisfatória, o curso se divide em 

grandes eixos de conhecimentos: Educação e Sociedade, Conhecimento, Currículo e 

Gestão, Conhecimentos sobre a Docência, Pesquisa, Estágio (UEL, 2007, p. 8). 

A organização do curso, que ocorre no mínimo em 4 anos, são compostos 

pelas seguintes disciplinas: 1ª série, Trabalho Pedagógico na gestão escolar, Didática: 

Trabalho Pedagógico Docente, Políticas Educacionais, Didática: organização do 

trabalho pedagógico, Filosofia e Educação I, História da Educação I, Educação e 

Diversidade, Educação e tecnologia, Metodologia do Trabalho Científico em Educação, 

Sociologia da Educação. Na 2ª série, as disciplinas que compõem as atividades 

acadêmicas são: Didática: avaliação e ensino, Organização do Trabalho Pedagógico na 

Educação Infantil, Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar e Não-escolar, 

Psicologia do desenvolvimento, História da Educação II, Filosofia e Educação II, 

Trabalho Pedagógico na Educação Infantil, Pesquisa Educacional (UEL, 2007, p. 70). 

Na 3ª série: Psicologia da Aprendizagem, Prática Educativa com crianças de 0 

a 3 anos, Filosofia e Educação III, Didática das Ciências da Natureza para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, Alfabetização, Educação Especial, História da 

Educação III, Gestão Escolar e Currículo, Saberes e Fazeres da Educação Infantil. 

Inicia-se, nesta fase, o TCC 1 e três Estágios Obrigatórios, sendo eles na Educação 

Infantil e Gestão Pedagógica, porém o ultimo é dividido em duas categorias: a 

educação formal e a não formal (UEL, 2007, p. 72). 

A 4ª série é contemplada com: Didática da Língua Portuguesa, Didática da 

História, Didática da Matemática e Didática da Geografia para as Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental, como também: Coordenação do Trabalho Pedagógico em 
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movimentos sociais, Educação de Jovens e Adultos. Há, ainda, o TCC 2 e também o 

Estágio Obrigatório nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

Este currículo apresenta uma forma diferenciada na 4ª série, que foi alterada 

em 2009. Neste, os alunos optavam por algumas disciplinas, aquelas que tinham mais 

interesse, tendo que escolher quatro opções, podendo ser elas: Organização de 

ambientes de aprendizagem: contribuição da psicologia Educacional, Didática: 

tecnologias e aprendizagem, Alfabetização: tendências atuais, Tópicos Especiais em 

História da Educação, Educação e Trabalho, Educação e ludicidade, Temas Filosóficos 

Contemporâneos e Educação, Atuação do Pedagogo em espaço de educação não-

formal, Construção de Práticas interdisciplinares nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Saberes e fazeres do professor diante das dificuldades de aprendizagem, 

Educação de jovens e adultos: alfabetização letramento e linguagem, Tópicos Especiais 

em Didática (UEL, 2007, p. 74).  

Esse modelo foi alterado pela RESOLUÇÃO CEPE Nº 0215/2009, que retirou 

as disciplinas optativas e inseriu o TCC 2, com duração anual, e as disciplinas: 

Educação e Trabalho, Saberes e Fazeres do Professor Diante das Dificuldades de 

Aprendizagem B, e LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, as quais passam a serem 

disciplinas obrigatórias compostas neste currículo (UEL, 2007, p. 74). 

Com esta nova estruturação, o curso de Pedagogia da UEL visa formar um 

“profissional cuja base de atuação é a docência, pautada pela unidade teoria-prática, 

tendo a totalidade e a interdisciplinaridade como categorias privilegiadas” (UEL, 2007, 

p. 6). Buscam fazer assim com que, no decorrer do curso, o discente receba 

conhecimentos diversos sobre a educação em sua totalidade, para que seja capaz de 

atribuir todo conhecimento teórico à sua prática diária neste contexto. 

 Libâneo (2010, p. 33) define o pedagogo como sendo: 

O profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou 
indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e 
assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista os objetivos de 
formação humana previamente definidos em sua contextualização histórica. 



37 

 

Demonstra-se, de tal forma, a necessidade de um currículo bem elaborado, que 

norteie a formação do pedagogo, pois ele deve deter os conhecimentos de todos os 

campos que abrangem sua formação e atuação futura.  

O Trabalho de Conclusão de Curso, como no currículo de 2005, se institui como 

sendo o início da pesquisa na vida do docente do curso de Pedagogia, instigando-o à 

investigação da sua área, podendo utilizá-la também na sua vivência nos espaços 

educacionais. Assim, este trabalho tem caráter monográfico, sendo um elemento 

importante do currículo de 2007 do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, pois instiga o discente a pensar, refletir e criticar aspectos relacionados à 

educação, podendo ser este o início de sua vida acadêmica, levando-o a atingir a pós-

graduação e vir a tornar-se um estudioso no campo educacional.  

Assim como o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os estágios são 

elementos importantes que constituem o currículo de 2007, pois são fontes para novas 

vivências do Pedagogo em seus futuros e respectivos espaços de atuação, 

proporcionando aos discentes em formação o contato inicial com a realidade. “A 

especificidade do Curso de Pedagogia é lidar com o espaço educacional sendo seu 

objeto de trabalho o processo pedagógico em suas múltiplas manifestações”. O estágio 

oportuniza ao aluno a vivência em diversas situações, nos diversos campos de atuação 

deste profissional (UEL, 2007, p. 65).  

Farias et al. (2012, p. 45) definem o curso defendendo que: 

A formação do pedagogo deveria pautar-se por uma formação mais sólida, por 
meio dos cursos de pedagogia com uma base que garantisse o 
desenvolvimento da docência fundamentada por conhecimentos das áreas da 
sociologia, história, psicologia, filosofia, e políticas educacionais, articuladas 
com a realização de estágios e com o desenvolvimento da pesquisa. 

Abbud e Favaro (2012, p. 39) argumentam que “o entendimento da Pedagogia 

como licenciatura, que se mantém em todas as propostas curriculares remete a própria 

origem do curso”, porém, no decorrer dos anos, este se modificou para atender as 

necessidades da sociedade como também aos avanços no campo da educação.  

Foram inseridas alterações que são entendidas como fator fundamental para a 

aprendizagem dos futuros professores, influenciando assim, na sua atuação como 

pedagogo, docente e não-docente.  
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Como vimos, a constituição do curso de Pedagogia da UEL passou por diversas 

modificações, visando sempre apropriá-lo às necessidades da sociedade e da 

educação brasileira. A opinião dos alunos sempre foi algo influenciador nessas 

modificações, pois os mesmos eram quem estruturavam o curso. Buscando trazer 

alguns aspectos relacionados às quantidades de atividades presentes no currículo de 

2007 com relação ao tempo, realizamos uma pesquisa visando identificar dados que 

mostrem os principais incômodos dos alunos do 3º ano do curso. No próximo capítulo 

identificaremos as inquietações encontradas nas respostas dos alunos.  
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3 A PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES A RESPEITO DAS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEL. 
 
 

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, como já 

apresentado nos capítulos anteriores, passou por diversas modificações curriculares, 

visando aproximar-se das necessidades da sociedade. O currículo de 2007 sempre foi 

visto pelos alunos como bastante denso, com várias atividades acadêmicas 

extraclasses a serem desenvolvidas, principalmente no 3º ano do curso. Partindo desta 

preocupação, neste capítulo, buscamos trazer a opinião dos alunos sobre uma 

determinada questão que permeia o curso, iniciando assim a “Formação do 

pesquisador no processo de construção do conhecimento na universidade” (UEL, 2007, 

p. 11), pois “a pesquisa, enquanto base articuladora das diferentes áreas do 

conhecimento é um dos elementos essenciais nesta proposta de formação”, conforme 

descrito no PPP. (UEL, 2007, p. 4). 

Com o intuito de identificar a percepção dos alunos sobre as atividades 

acadêmicas desenvolvidas no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, definido como sobrecarregado devido à quantidade de atividades existentes 

neste, pretendíamos por meio de uma consulta em forma de questionário (APÊNDICE), 

coletar as vivências desses discentes, relacionando-as com o currículo existente e com 

a teoria.  

 Com as questões do instrumento investigativo, identificamos quais seriam as 

dificuldades e desafios desses alunos quando realizam as atividades acadêmicas 

desenvolvidas no 3º ano do curso, estabelecendo, assim, uma relação com a questão 

tempo, tendo em vista um conceito de formação, conforme descrita no PPP de 2007, 

pois “a maneira como são organizados e se desenvolvem os cursos de formação 

definem o perfil do profissional que sairá destes cursos” (UEL, 2007, p. 3).  

 Libâneo (1991, p. 27) argumenta que: 
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A formação do professor abrange, pois, duas dimensões: a formação teórico-
científica, incluindo a formação acadêmica especifica nas disciplinas em que o 
docente vai especializar-se e a formação pedagógica, que envolve os 
conhecimentos de Filosofia, Sociologia, Historia da Educação e da própria 
Pedagogia que contribuem para o esclarecimento do fenômeno educativo no 
contexto histórico-social; a formação técnico-prática visando a preparação 
profissional especifica para a docência, incluindo a Didática, as metodologias 
especificas das matérias, a Psicologia da Educação, a pesquisa educacional e 
outras.  

Nesta perspectiva, o curso de Pedagogia abrange todas essas áreas, não só 

em forma de disciplinas, como também com a pesquisa, que é iniciada no 3º ano do 

curso, e com os estágios curriculares obrigatórios, onde o aluno também tem que 

cumprir, para alcançar sua carga horária.  

Para a realização da coleta de dados, foram aplicados 42 (quarenta e dois) 

questionários aos alunos do 3º ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual 

de Londrina, que estavam, no momento da coleta, no segundo semestre do ano de 

2011, no período matutino e noturno. Para a identificação dos estudantes utilizamos a 

letra (A) com numeração de 1 (um) a 42 (quarenta e dois), buscando por meio desta, 

facilitar a organização das possíveis respostas dos estudantes.  

O questionário (APÊNDICE) aplicado possuía questões relacionadas aos 

aspectos pessoais como idade, estado civil, vida profissional dentre outras, visando 

observar o perfil dos consultados. Continha, também, três questões principais sobre a 

relação entre a consecução das atividades exigidas e o tempo para a realização das 

mesmas, como também a proposição de melhorias para o currículo do curso. 

 Com o intuito de identificar o perfil dos alunos que participaram da coleta de 

dados, iniciamos pela questão da idade, demonstrada no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 1 - Idade dos alunos que frequentam o 3º ano do curso de Pedagogia da Uel 

no ano de 2011 

 

Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 

 

Podemos observar que 65% dos alunos que participaram dos questionários 

possuem entre 20 e 24 anos, ou seja, o curso é predominantemente frequentado por 

jovens. Essa é uma característica atual, pois nota-se o interesse pela docência desde 

cedo, além disso, como vimos, o curso, em seu início, possuía uma característica que 

era voltada para pessoas que já estavam na docência, ou seja, os estudantes eram, na 

maioria, mais velhos e pessoas que faziam o curso visando apenas à instrução para o 

trabalho, o qual é definido por Libâneo (1991, p. 22) como “à formação intelectual, 

formação e desenvolvimento das capacidades cognoscitivas mediante o domínio de 

certo nível de conhecimento sistematizado”.  

Dos outros discentes, 14% possuem entre 25-30 anos e 21% têm acima de 30 

anos de idade. Podemos observar que, atualmente, o curso de Pedagogia tem sido 

procurado pela população mais jovem, ou seja, o curso está se tornando um campo de 

formação de pedagogos jovens, que visam à atividade como principal para seu futuro.  

A atuação profissional, também foi levantada neste, onde identificamos se 

esses estudantes trabalhavam ou não. Nesta, concluímos que 58% dos alunos 

trabalham, os outros 42% colocaram que não trabalham, conforme o gráfico a seguir: 
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Gráfico 2 – Relação dos alunos que trabalham e que não trabalham no 3º ano do curso 

de Pedagogia da UEL. 

 

Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 

 

 

 Destes 58% que assinalaram trabalhar, identificamos que 29% atuam como 

professores, ou seja, já estão inseridos na área. 

Outra questão abordada no questionário foi o estado civil. Assim, podemos 

observar que 78% dos alunos são solteiros, 17% são casados, e 5% identificaram sua 

situação como outros.   

 

Gráfico 3 – Estado civil dos alunos do curso de Pedagogia da UEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 
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Após esses fatores pessoais, os discentes responderam a próxima pergunta do 

questionário que versava sobre as atividades desenvolvidas no curso, sendo esta: 

“você tem conseguido cumprir satisfatoriamente e em tempo hábil todas as atividades 

exigias no 3º ano do curso de Pedagogia da UEL?”. Nesta questão, para melhor 

explorá-la, os alunos deveriam primeiramente responder “sim” ou “não”, para 

posteriormente explicitar o porquê de sua resposta. Destas 19% diziam que “sim”, que 

conseguiam realizá-las, e os outros 81% que “não”, que possuíam alguma dificuldade 

para concretizar suas atividades.  

 

Gráfico 4 – Respostas dos alunos de Pedagogia da UEL sobre a questão da realização 
das atividades. 

 

Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 

 

Os discentes afirmaram a questão, ou seja, disseram conseguir realizar as 

atividades em tempo hábil, mas acrescentam que há um certo incômodo nas 

realizações das mesmas, conforme podemos visualizar pela resposta de um dos 

entrevistados, que demonstra estes aspectos. 

Devido à sobrecarga, tem sido um tanto corrido, deixando de contribuir 
tanto quanto deveria em minha formação, por conta das diversas coisas 
em pouco tempo. (A26).  
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Os que indicaram não conseguir realizar as atividades exigidas no curso 

explicam suas colocações com diversas justificativas, tais como as descritas no quadro 

1: 

 

 

Quadro 1 - Realização das atividades para os alunos do 3º ano de Pedagogia da UEL. 

   Fonte: Dados coletados pela autora, 2012 

 

Iremos destacar três categorias das mais citadas pelos alunos para a realização 

da análise, onde podemos refletir sobre o que os discentes do curso estão passando e 

pensando sobre este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS DE DIFICULDADES                                          Número de vezes citados            

Quantidade de Trabalhos e Atividades                                                19 

Concentração de Estágios                                                                      6 

Referência ao Trabalho de Conclusão de Curso                                  4  

Falta de Tempo                                                                                         2        

Conciliação Trabalho e Estudo                                                               1 

Carga horária das Disciplinas                                                                 1                 

Sem resposta                                                                                            1 

Estabelecimento de prioridade na execução das atividades               1 
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Gráfico 5 – Principais itens de dificuldades na realização das atividades segundo os 

alunos de Pedagogia da UEL. 
 

 

Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 

 

3.1 A QUANTIDADE DE TRABALHOS 

 

Este foi um dos aspectos mais citados nas respostas obtidas, na questão 

número 1, pois se justificam com a citação do acúmulo de trabalhos em diversas 

disciplinas, em que os alunos não conseguem realizá-los de maneira satisfatória e 

dedicada, conforme alguns explicitaram. Podemos interligar a queixa sobre a 

quantidade de trabalhos desenvolvidos durante esta etapa do curso.  

Assim os alunos explicitam este incomodo, onde indicam que possuem 

dificuldades em conciliar todas as atividades que o curso propõe no 3º ano: 

Tive grande dificuldade para me organizar para efetuar todas as 
atividades. Em relação aos estágios, que foram 3 durante este ano, 
fiquei bem perdida por causa da falta de orientação dos professores 
supervisores. As disciplinas ficaram um pouco de lado e os professores 
passaram muitos trabalhos [...]”. (A27). 

Penso que as atividades propostas pelos professores são de um nível 
alto de exigência, por isso, falta tempo para a realização de todos os 
trabalhos de todos os professores. E o professor não leva em conta a 
realidade do aluno. (A30). 
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Há uma carga de atividades muito extensa, além das atividades internas 
como trabalhos, resumos, leituras, provas e seminários ainda temos que 
realizar 3 estágios e o TCC. (A32).  

Muitas das respostas se entrelaçam, pois incluem o TCC e os estágios nas 

quantidades de atividades e trabalhos exigidos, somando-se as atividades das 

disciplinas teóricas existentes no currículo do curso. A queixa nos deixa claro que há 

uma sobrecarga para o discente, o qual deve realizar diversas atividades em um 

mesmo momento, atividades essas que são vistas como densas e complexas, exigindo 

tempo e dedicação para seu cumprimento.  

 

3.2 A CONCENTRAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

“O estágio é um componente do currículo que não se configura como uma 

disciplina, mas como uma atividade” (PIMENTA, 2006, p. 121). Por ser, então, mais 

uma atividade obrigatória a ser realizada pelos alunos do curso de Pedagogia, este foi, 

também, um aspecto bastante citado nas respostas dos alunos, as quais apontavam a 

questão da concentração dos mesmos no 3º ano como algo complexo, pois, neste 

período, os alunos realizam dois estágios, sendo eles na Educação Infantil e na 

Educação Formal, que se divide em Formal e Não Formal, totalizando três atividades no 

decorrer do ano.  

Sendo essas os estágios, realizados em período contrário ao de estudo, 

necessita-se de um maior tempo para a efetivação das atividades obrigatórias 

acadêmicas, assim este se tornou uma das maiores queixas pelos alunos entrevistados. 

Pimenta (2006, p. 21) acrescenta que “por estágio curricular entende-se as atividades 

que os alunos deverão realizar durante o seu curso de formação, junto ao campo do 

futuro trabalho [...]”, ou seja, é a vivência na realidade em que futuramente os alunos do 

curso poderão exercer a profissão.  

O estágio em Educação Infantil é uma atividade obrigatória anual com 136 

horas que propõe ao aluno a “vivência da realidade de Centros de Educação Infantil, 

problematização de situações para elaboração, execução e avaliação de propostas de 

intervenção”. Assim esta faz com que o aluno estabeleça um tempo fora das atividades 

em sala para realizá-lo, onde neste contém desde a elaboração de planos de aula, 
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observações e intervenções que servem como avaliação do processo pedagógico 

(UEL, 2007, p. 59).  

A outra atividade a ser elaborada neste período é o estágio em Gestão 

Pedagógica, o qual também possui 136 horas e divide-se em Educação Formal e 

Educação Não Formal. O PPP do curso propõe: “A atuação do pedagogo (orientador 

educacional, supervisor escolar) na instituição escolar e nos espaços não formais. 

Elaboração, execução e avaliação de projetos educativos” (UEL, 2007, p. 61). 

Por serem atividades mais densas, apareceram como sendo um dos fatores 

que dificultam a execução das atividades desenvolvidas no curso de Pedagogia da UEL 

no 3º ano, pois os alunos têm que estabelecer um tempo fora da sala de aula para 

realizar as outras obrigações como, por exemplo, as indicadas que devem ser 

realizadas durante o estágio, no qual o aluno faz observações, planos de aula, 

avaliações, apresentar seminários, dentre outras atividades. Como “o estágio pode 

servir às demais disciplinas e, nesse sentido, ser uma atividade articuladora do curso”, 

nota-se a importância da mesma na formação do estudante (PIMENTA, 2006, p.121).  

Abaixo demonstra-se as respostas que representam  grande insatisfação a 

respeito da concentração dos mesmos, apontados como uma das razões para os 

alunos não conseguirem realizar suas atividades acadêmicas de classe e extraclasse.  

A exigência neste ano é grande, os estágios obrigatórios consomem 
muito tempo e ainda trabalho [...]. (A15). 

Pela demasia de trabalhos exigidos em um intervalo curto de tempo. 
Também devido ao acumulo de estágios no mesmo ano. (A10). 

[...] as atividades de estágio são densas. (A33). 

 

3.3 REFERÊNCIA AO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

A referência ao Trabalho de Conclusão de Curso foi outro aspecto lembrado 

pelos alunos que realizaram a pesquisa, pois é no 3º ano que se inicia produção 

relacionada ao TCC, quando se inclui mais uma atividade obrigatória do currículo de 

2007 e os alunos têm que dar início ao seu processo de pesquisa, conforme descrito no 
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PPP: “O Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia deverá ser desenvolvido 

individualmente pelo aluno a partir da 3ª série do curso [...]”. “O mesmo acontecerá 

através de atividades acadêmicas especiais: TCC 1 na 3ª série e TCC 2 na 4ª série do 

curso de Pedagogia, fora do turno de matrícula do aluno” (UEL, 2007, p. 69). Pode-se 

notar que esta se desenvolve no mesmo período dos estágios e das aulas, sendo 

também ministrada em contra-turno. 

A resposta que caracteriza melhor essa dificuldade é: 

As atividades extra-sala como os estágios e inicio de elaboração do TCC 
acabam sobrecarregando as atividades regulares do curso. (A11). 

Podemos observar, então, que a queixa sobre a quantidade de atividades está 

presente em quase todas as respostas, que apontam como sobrecarga a junção das 

atividades do curso somadas aos estágios, TCC, entre outras. Outros fatores, com visto 

no quadro 1,  apareceram nas respostas dos discentes, porém com uma menor 

intensidade, sendo eles: a dificuldade em conciliar o trabalho e os estudos, a falta de 

tempo hábil para a realização das mesmas, como também, a carga horária das 

disciplinas.  

Na segunda questão, os alunos deveriam responder: “como você avalia o nível 

de exigência em relação às atividades do curso considerando o fator tempo e a 

quantidade de atividades exigidas?”. Esta serviu de apoio à primeira, pois as respostas 

vieram a confirmar a dificuldade que os alunos possuíam. E foi dividida em duas partes, 

sendo que, de início, deveriam assinalar como estava o nível de exigência das 

atividades entre as opções: ruim, razoável, boa e ótima.  
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Gráfico 6 – Nível de exigência das atividades do 3º ano do curso de Pedagogia 

segundos os alunos. 

 

Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 

 

Assim, podemos destacar que 46% assinalaram que a exigência está razoável, 

36% demonstraram estar ruim, 16% boa e 2% ótima. Para comprovar as marcações, na 

segunda parte da questão dever-se-ia explicitar o porquê, surgindo assim uma 

confirmação encontrada na primeira questão do questionário.  

Observamos que as colocações feitas pelos alunos apresentam um dado 

contraditório, pois demonstram não conseguir realizar todas atividades a serem 

desenvolvidas, mas assinalam nessa pergunta que o nível esta razoável, onde se 

deveria estar assinalando a opção ruim. Este fator pode ter ocorrido devido à um certo 

receio do aluno, como também podem não ter entendido o sentido da mesma, mais 

deixam claro que existe um certo desconforto nas suas realizações. 
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Quadro 2 – Avaliação das dificuldades na realização das atividades do 3º ano de 

Pedagogia da UEL 
 

Dificuldades encontradas                                        Número de vezes citadas 

Exigência dos professores                                                        15 

Excesso de atividades exigidas                                                12 

Má qualidade na realização das atividades                               6 

Falta de consideração da realidade do aluno                            3 

Organização do curso                                                                  3 

Sem resposta                                                                                 2 

Falta de tempo hábil                                                                      1 

   Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 

 

Para justificarem-se, as categorias que apareceram com maior frequência 

foram: a queixa devido à exigência dos professores, entre as diversas atividades muito 

complexas a serem realizadas em um pequeno espaço de tempo, como também a má 

qualidade na realização destas, a falta de consideração em relação à realidade do 

aluno, a falta de tempo específico para a realização das mesmas, a organização do 

curso e a quantidade excessiva de trabalhos no 3º ano deste.  

Nesta questão podemos destacar duas categorias mais citadas pelos alunos 

para a realização da análise: 
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Gráfico 7 – Dificuldades encontradas pelos alunos do 3º ano do curso de Pedagogia. 

 

Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 

 

3.4 EXIGÊNCIA DOS PROFESSORES  E O EXCESSO DE ATIVIDADES 

 

Pudemos perceber que, além da queixa sobre a exigência por parte dos 

professores para a realização das atividades que são exigidas pelos mesmos, faz com 

que haja uma sobrecarga sobre os alunos. O excesso destas, como já mencionado na 

primeira questão, demonstra, mais uma vez, a queixa dos alunos sobre a quantidade de 

atividades acadêmicas desenvolvidas no currículo de 2007.  

Devemos ter em mente que cada professor possui uma ementa a ser seguida, a 

qual é elaborada visando explicitar o que se deve trabalhar em cada uma das 

disciplinas. Os professores, como os alunos, devem cumprir certa carga horária, 

distribuída em atividades a serem elaboradas e realizadas para que os objetivos 

possam ser cumpridos. Para isso, deve-se fazer um trabalho conjunto entre alunos e 

professores por meio do diálogo, pois: 

 

O processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e alunos, 
organizado sob a direção do professor, com a finalidade de prover as condições 
e meios pelos quais os alunos assimilam ativamente conhecimentos, 
habilidades, atitudes e convicções (LIBÂNEO, 1991, p. 29). 
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Consideramos que as atividades devem ser bem planejadas e que é preciso 

considerar a realidade do aluno, pois ele é um ser ativo no seu processo de 

aprendizagem, mas necessita do professor como o mediador no processo de ensino.  

Vejamos as percepções dos alunos perante essa questão: 

Alguns professores realmente exageram nas quantidades de atividades 
se esquecendo que alem de sua disciplina existem os estágios, TCC, e 
as outras atividades. (A29). 

Acredito que alguns professores exigem bastante dos alunos, 
sobrecarregando de atividades que acabam perdendo a qualidade 
devido ao pouco tempo hábil. (A10). 

É exigido muitos trabalhos e não temos tido tempo, pois cada professor 
quer cumprir sua carga horária. (A4).  

Verificamos, portanto, que são várias as queixas e que elas giram em torno dos 

professores, pois os mesmos necessitam dar conta de suas disciplinas, contemplando 

uma carga horária em um tempo determinado. Contudo, esses professores exigem 

diversas atividades consideradas pelos alunos como sendo de alto grau de dificuldade 

para a realização, até porque elas devem ser executadas paralelamente às outras 

atividades existentes no curso, ou seja, sobrecarregando os discentes com as suas 

exigências.  

Os relatos demonstram que, além das várias atividades que compõem o 

currículo do curso, os professores também exageram na quantidade de trabalhos a 

serem executados em cada disciplina, conforme explicitam abaixo:  

 

São muitas atividades complexas, que exigem dedicação e tomam 
tempo, e isso faz com que sejam realizadas de maneira “rápida”, nem 
sempre a atenção dedicada à realização da atividade é satisfatória, para 
que se tenha como resultado um bom trabalho. (A41). 
 
Muitas vezes são tantos trabalhos que alguns são exigidos só para  
obtenção de nota, principalmente no fim do ano. (A18). 
 
São muitas atividades e pouco tempo para realizá-las, além de serem 
atividades complexas que exigem muita atenção.(A42). 
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As respostas englobam a maioria dos aspectos citados e encaixam-se em 

vários fatores nas dificuldades encontradas pelos alunos na relação entre as atividades 

desenvolvidas no 3º ano do curso e o tempo disponível.   

A terceira, e, última pergunta do questionário solicitava que os alunos, tendo 

como parâmetro a sua vivência no terceiro ano, apresentassem sugestões para que 

houvesse uma melhoria na organização do curso, de modo que ele se adequasse, na 

medida do possível, às necessidades dos alunos. Esta era: “baseando-se em suas 

experiências, quais sugestões você teria para a organização do currículo do curso, 

levando em consideração a relação entre fator tempo e a quantidade de atividades 

exigidas?”.  

A maioria das sugestões apontadas assemelhou-se em diversos aspectos. 

Agrupando-as em categorias, observamos que a mais lembrada foi a melhor 

distribuição dos estágios durante os quatro anos do curso, como também a diminuição 

da quantidade de atividades exigidas pelos professores. Essas foram as mais citadas 

pelos alunos, como aumentar o curso em mais um ano, dentre outras propostas.  

Observamos ainda os afazeres pessoais também contribuem para essas 

dificuldades permearem seus estudos, pois, além todos os compromissos acadêmicos, 

os discentes possuem atividades diárias pessoais a serem executadas em casa, no 

trabalho, além de outras. 
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Quadro 3 – Sugestões para melhor consecução das atividades do 3º ano segundo os 

alunos de Pedagogia da UEL 
 

Sugestões para melhorias na consecução             Número de vezes citadas 

das atividades acadêmicas . 

Distribuição dos estágios durante o curso.                                          16 

Diminuir as atividades exigidas pelos professores                      10 

Dias livres para a execução das atividades extra-classe.              4 

Menos atividades teóricas                                                                 3 

Comunicação entre professores                                                       3 

Exigência de menos textos                                                                2 

Aumentar a carga horária do curso                                                   2 

Diminuir a carga das disciplinas de Educação Infantil.                   1 

Sem resposta                                                                                        1 

Fonte: dados coletados pela autora, 2012. 

  

As respostas obtidas variaram bastante nessa questão, pois as mesmas 

citaram a reavaliação do curso e dos estágios e das atividades como sugestão para 

melhorias futuras. Podemos destacar duas respostas para análise: 

 

3.5 DISTRIBUIÇÃO DOS ESTÁGIOS 

 

Os estágios apareceram como um fator que dificultava a realização das 

atividades acadêmicas desenvolvidas, uma vez que se dividiam em três e deveriam ser 

realizados em apenas um ano, ou seja, no 3º ano do curso.  Assim, a opinião dos 

alunos para que houvesse melhorias no curso para a consecução destas era a de que  

deveria-se distribuídos esta atividade obrigatória no decorrer de todo o curso, ou seja, 

durante os quatro anos, pois, assim, poderiam realizá-los de maneira mais tranquila, 

sendo um por ano.  
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Os estágios iniciassem nas primeiras séries do curso de Pedagogia. A 
carga horária, mais especificamente no curso, na 3ª série diminuísse. 
(A6). 

Os estágios são os que consomem mais tempo e dedicação, mas com 
dois estágios paralelamente dificulta nossa vida com trabalhos da 
disciplinas,portanto, seria oportuno distribuir os estágios desde o 2º ano. 
Ficando cada estágio em um ano. (A36).  

Penso que os estágios poderiam ser divididos em outros anos, pois só 
neste ano são 3. Aumentar o tempo de curso, até mesmo ser integral. 
Ter um tempo, no período em que estudamos para realizar o estágio e o 
TCC.  (A31). 

Segundo os alunos, os estágios, ao serem melhores distribuídos, amenizariam 

o excesso de atividades, poderiam realizá-los sem que houvesse a sobrecarga de 

atividades extraclasses e sem atrapalhar tanto suas vidas e atividades pessoais.  

Nesta questão podemos enfatizar que segundo a Lei que define esta questão 

nos cursos de graduação, os estágios só podem ser iniciados após 50% do curso estar 

completo, pois necessita deste tempo para o preparo para este. Assim devido a uma 

exigência maior, os cursos de formação de professores não podem iniciar esta atividade 

desde o primeiro ano do curso.  

 

3.6 DIMINUIÇÃO DAS ATIVIDADES EXIGIDAS PELOS PROFESSORES 

 

Como percebido em todo o capítulo, a queixa sobre o excesso das atividades 

que compõem o curso foi uma das mais citadas pelos alunos. As sugestões para 

solucionar o problema aparecem como sendo a diminuição das atividades exigidas em 

sala de aula pelos professores, tendo em vista que as atividades obrigatórias não 

poderiam ser modificadas e nem reduzidas no decorrer do ano letivo.  

Fica claro que os alunos consideram que é necessária a conscientização dos 

professores sobre as variadas atividades a serem executadas no decorrer de todo o 3º 

ano do curso, para que, assim, houvesse uma melhor consecução delas. Além disso, 

sugerem uma melhor distribuição das tarefas e também a diminuição da cobrança dos 

mesmos. 
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Duas coisas seriam, então, fundamentais, segundo os pesquisados: uma nova 

reformulação das atividades exigidas no decorrer do ano letivo e, também, a 

comunicação entre professores para que as atividades fossem elaboradas 

coletivamente. Desse modo, cada professor planejaria uma quantidade de atividades 

com datas previstas e de conhecimento de todos, sabendo, então, o que cada professor 

pretenderá com sua disciplina, outra opção encontrada poderia ser a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas, onde diminuiriam assim, a sua quantidade, 

podendo melhor a qualidade das realizações de tarefas de classe e extra-classe.  

As seguintes respostas relatam as sugestões acerca da diminuição das 

atividades a serem desenvolvidas pelos professores.  

 

Era preciso reunir todos os professores a fim de definirem a quantidade 
de avaliações e as datas para não sobrecarregar, pois os professores 
dão muitos trabalhos e não levam em consideração as outras 
disciplinas.(A8). 
 
Distribuí-las, ao invés de todos os professores passarem “200” coisas ao 
mesmo tempo, poderem trabalhar de uma forma interdisciplinar, 
diminuindo as coisas e ao mesmo tempo auxiliando a formação. (A26). 
 
Melhor distribuição das atividades em relação ao tempo. Diminuir a 
quantidade de trabalhos, principalmente os de grupo. (A20).  

 

Observamos ainda, nas respostas, que o ideal seria fazer um trabalho conjunto 

entre professores, por meio do qual eles discutiriam e avaliariam uma maneira 

satisfatória dos alunos realizarem as atividades propostas, de modo que conseguissem 

realizá-las de forma contundente, alcançando os objetivos propostos pelas disciplinas e 

docentes. Libâneo (1991, p. 22) alerta que: 

 

Para quem lida com a educação tendo em vista a formação humana dos 
indivíduos vivendo em contextos sociais determinados, é imprescindível que 
desenvolva a capacidade de descobrir relações sociais reais implicadas em 
cada acontecimento, em cada situação real da sua vida e da sua profissão, em 
cada matéria que ensina como também nos discursos, nos meios de 
comunicação de massa, nas relações cotidianas na família e no trabalho.  
 
 

Com base na afirmação do autor, é possível refletir sobre a importância do 

professor possuir um papel articulador em sala de aula, levando em conta a realidade 
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de seus alunos e as especificidades nas suas aprendizagens, considerando que, fora 

do espaço universitário, eles também se encontram com as dificuldades do dia-a-dia.  

A análise dos dados coletados com o questionário revelou que: 

 Há dificuldades na realização de todas as atividades acadêmicas exigidas; 

 A relação entre quantidade e tempo dificulta a realização das mesmas; 

 A concentração de estágios no 3º ano do curso sobrecarrega os alunos; 

 A exigência dos professores tem sido grande, fazendo com que os alunos 

realizem as atividades de maneira insatisfatória; 

 Muitos professores não levam em conta a realidade do aluno, ou seja, que 

o mesmo possui outras atividades fora do espaço acadêmico. 

As sugestões que os alunos apresentam para essas dificuldades são: 

 A divisão dos estágios durante todo o curso, para não sobrecarregar os 

alunos; 

 Dias livres para a realização de algumas atividades acadêmicas; 

 Diminuição da quantidade de trabalhos exigidos pelos professores; 

 Maior comunicação entre os professores para que tenham conhecimento 

sobre o que estão planejando; 

 Aumentar a carga horária do curso. 

 Observando os aspectos citados pelos alunos, podemos concluir que há um 

incômodo em relação às atividades acadêmicas exigidas no 3º ano do curso. Nota-se, 

assim, a importância dos mesmos para ressaltar os problemas indicados e suas 

sugestões para a melhoria do curso, pois vivenciam a realidade e podem auxiliar no 

aprimoramento do curso com suas impressões, visando aperfeiçoá-lo para os futuros 

discentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

O presente estudo buscou analisar a percepção dos alunos a respeito das 

atividades acadêmicas exigidas no 3º ano do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, pois o curso é complexo e possui várias atividades curriculares e 

extracurriculares. Com base nas dificuldades encontradas no decorrer do curso pelos 

alunos, buscamos, com a realização desta pesquisa, saber como os mesmos estavam 

enfrentando essas dificuldades e quais elas seriam. Como também saber se 

consideravam necessário ocorrer modificações no curso para uma melhor execução de 

todas as atividades.  

Com essa pesquisa, pudemos observar a perspectiva dos alunos, o que poderá 

servir como fonte de aprimoramento do curso, dos professores para com o curso e suas 

atividades, podendo fazer com que, a partir desta análise, sejam repensadas 

possibilidades de reformulações que possam vir a atender as necessidades dos alunos, 

e as estratégias dos professores envolvidos nesse processo. Acreditamos que essa 

pesquisa, portanto, pode contribuir com informações importantes e atuais para 

avaliação do currículo do curso visando uma melhor execução deste e de suas 

propostas, aprimorando-o juntamente com os alunos. 

Buscamos compreender por meio do problema: “quais as dificuldades e 

desafios encontrados na consecução das atividades acadêmicas exigidas no curso de 

Pedagogia da UEL para os estudantes do 3º ano?”, o que permeia a consecução das 

atividades que no curso são desenvolvidas. Observamos que realmente existem 

dificuldades na realização, pois a grade de atividades do curso é extensa. Com o 

estudo, conseguimos analisar as possibilidades na formação do pedagogo na UEL com 

base na literatura, no PPP do curso e nas dificuldades e desafios identificados em 

consulta aos estudantes, por meio de estudos bibliográficos, consulta aos estudantes, e 

do Projeto Político Pedagógico do curso. 

Com esse estudo, acreditamos atingirmos nosso objetivo, que era de analisar 

possibilidades na formação do pedagogo na UEL com base na literatura, no PPP do 

curso e nas dificuldades e desafios identificados em consulta aos estudantes. Por meio 

do questionário, levantamos a opinião dos alunos e conseguimos não só identificar as 
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suas dificuldades e os desafios para realizá-las, como também as sugestões levantadas 

visando à melhoria do curso.  

Consideramos que, na medida do possível, conseguimos atingir nossos 

objetivos específicos, que eram de aprofundar estudos bibliográficos e de campo sobre 

a formação do educador no curso de Pedagogia, o que nos trouxe a base teórica para 

início do estudo, como também conhecimentos sobre a formação dos professores, o 

advento do curso de Pedagogia e a importância do mesmo para a sociedade. Pudemos 

também estudar o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da UEL, 

relacionando-o às atividades do curso, o que nos trouxe as impressões sobre a 

constituição deste e sua situação atual, identificando, assim, as atividades acadêmicas 

exigidas em todos os anos do curso, destacando, nesta pesquisa, o 3º ano. 

Levantamos as informações necessárias com os estudantes do 3º ano do curso 

de Pedagogia da UEL para identificar dificuldades e desafios na consecução das 

atividades acadêmicas exigidas. Pudemos, então, observar o que os alunos pensam 

sobre o curso. Por fim, discutimos e analisamos as dificuldades indicadas pelos 

estudantes do 3º ano do curso de Pedagogia da UEL na consecução das atividades 

acadêmicas exigidas neste, e, por meio das respostas, refletimos sobre essas 

dificuldades, desafios e sugestões com base na literatura estudada.  

A metodologia empregada, a qualitativa de caráter exploratório-descritivo, fez 

com que houvesse um estudo aprofundado na literatura consultada sobre a formação 

de professores, visando à reflexão sobre um problema real que os alunos do curso 

estavam passando naquele momento acadêmico, analisando-o em uma perspectiva 

teórica.  

Os aspectos que permearam as respostas dos discentes revelaram que o 3º 

ano do curso sobrecarrega os alunos de atividades, ou seja, são muitas atividades a 

serem realizadas em um pequeno intervalo de tempo, sendo que essas atividades são 

consideras complexas. Deste modo, a quantidade de estágios e atividades exigidas 

pelos professores fazem com que os alunos realizem as atividades de maneira 

insatisfatória, tornando-se, assim, as maiores queixas encontradas nesta pesquisa.  

As sugestões indicadas pelos mesmos possibilitam um repensar sobre o curso, 

destacando-se a ideia de que os estágios sejam distribuídos no decorrer dos 4 anos do 
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curso, como também a diminuição da quantidade de atividades exigidas pelos 

professores. Os discentes acreditam que, com essas modificações, o curso seria mais 

tranquilo, no que diz respeito à questão quantidade de atividades e tempo para produzi-

las.  

A realização dessa pesquisa foi uma experiência muito significativa, pois, por 

meio desta, pude observar o quanto é fundamental para a minha formação de 

professora e pesquisadora, relembrando que este é um trabalho árduo e cansativo, mas 

muito prazeroso quando se consegue estudar e aprofundar conhecimento sobre um 

determinado problema. Esse estudo trouxe novos e mais aprofundados conhecimentos 

sobre a história da formação de professores, sobre o surgimento do curso de 

Pedagogia, como também sobre o currículo do curso, no qual me formarei.  

Pude observar e passar pelas mesmas dificuldades encontradas nesta 

pesquisa, mas reconheço a importância dessa fase para o aprimoramento profissional, 

pois a futura profissão de pedagoga não será fácil. Acredito que pesquisas deste nível 

poderão servir de base para novas reformulações do curso, que poderão utilizar-se das 

percepções e sugestões dos alunos para promover as mesmas.  
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APÊNDICE A 

Questionário de consulta aos alunos 

 

Este questionário faz parte da minha coleta de dados para a realização do meu TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso), no curso de Pedagogia da UEL, que desenvolvo sob 
orientação da Professora Maura Maria Morita Vasconcellos. O título de meu trabalho é O 
olhar dos estudantes sobre as atividades acadêmicas exigidas no curso de Pedagogia da 
UEL. O objetivo é analisar possibilidades na formação do pedagogo na UEL com base na 

literatura, no PPP do curso e nas dificuldades e desafios identificados em consulta aos 
estudantes. Para tanto, agradeço sua colaboração, que é muito importante. Comprometo-
me a manter total anonimato em relação aos seus dados assim como lhe asseguro o 
direito de, a qualquer momento, retirar seu consentimento para uso das informações 
coletadas. 

         Em    /   11     /   11                                                                               
NAYANE FRAILE LAGOEIRO 

 

IDADE: __________                          SEXO: (   ) FEMININO  (   ) MASCULINO 

ESTADO CIVIL: (   ) SOLTEIRO  (   )CASADO    (   ) OUTROS 

TURNO EM QUE ESTUDA: (   ) MATUTINO   (   ) NOTURNO  

ATUAÇÃO COMO PROFESSOR: (   ) SIM   (   ) NÃO 

TRABALHA EM OUTRA ATIVIDADE: (   ) SIM (   )NÃO                             

CARGA HORÁRIA DIÁRIA  _____________ 

POSSUI FILHOS: (   ) SIM  (   )NÃO  

1) VOCÊ TEM CONSEGUIDO CUMPRIR SATISFATÓRIAMENTE E EM TEMPO HÁBIL TODAS AS 
ATIVIDADES EXIGIDAS NO 3º ANO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEL?  
(   ) SIM    (    ) NÃO 
PORQUE? 
 

 

 

2) COMO VOCÊ AVALIA O NÍVEL DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES DO CURSO 
CONSIDERANDO O FATOR TEMPO E A QUANTIDADE DE ATIVIDADES EXIGIDAS? 
(   ) RUIM   (   ) RAZOÁVEL  (   ) BOA    (   )ÓTIMA 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

 

 

3) BASEANDO-SE EM SUAS EXPERIÊNCIAS QUAIS SUGESTÕES VOCÊ TERIA PARA A 
ORGANIZAÇÃO DO CURRICULO DO CURSO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A RELAÇÃO DO 
FATOR TEMPO E A QUANTIDADE DE ATIVIDADES EXIGIDAS? 

 

 

 


