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Resumo 
A profissão docente exige muita prática e acima de tudo muito estudo. A partir 
desta afirmativa surgiu a dúvida acerca da formação dos professores nos 
cursos de Licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O 
presente projeto então pesquisará sobre quais as Tendências Pedagógicas ou 
Metodológicas que norteiam a profissão docente nos cursos de Licenciatura da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). A investigação acontecerá através 
da análise da grade curricular dos cursos de Licenciatura e de entrevistas com 
os responsáveis pelas disciplinas de metodologias. Será discutida a base da 
formação dos docentes dos cursos de formação de professores e em qual 
tendência melhor se encaixa a Instituição de Ensino Superior (IES) em foco e, 
ainda, se cada curso de Licenciatura da IES segue a sua própria tendência de 
ensino. 
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Introdução 

 

A profissão docente exige muita prática e acima de tudo muito estudo. 

A partir desta afirmativa surgiram dúvidas acerca da formação dos professores 

nos cursos de Licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Esses futuros docentes estariam sendo ensinados conforme tendências 
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metodológicas ou estariam se modelando apenas a partir da experiência de 

ensino que tem com seus professores? Partindo desta indagação a pesquisa 

se iniciará com a finalidade de conhecer melhor o perfil dos docentes 

formadores de professores em uma Instituição de Ensino Superior (IES). Serão 

apresentadas algumas tendências metodológicas possíveis de serem utilizadas 

pelos docentes, tendências provenientes da Psicologia, da Filosofia e da 

Didática. 

Segundo Libâneo (1994,p.26), a Didática é a responsável por ensinar 

os modos de instrução do ensino e tem relação com as metodologias 

específicas das matérias. A Didática é vista como a teoria geral do ensino. 

Em relação à formação de professores, a Didática constitui-se como 

uma teoria do ensino, caracterizando-se como uma mediação entre o teórico-

científico e a prática docente. Será ela a responsável pela articulação entre a 

teoria e prática, o ensino e a aprendizagem (LIBÂNEO, 1994, p.28).  

No processo de ensino e aprendizagem são utilizados métodos de 

ensino. Métodos, que para Libâneo (1994, p.151), não são apenas 

procedimentos e técnicas, mas são medidas que se fundamentam na realidade 

educacional, fazendo a relação entre fatos, objetos e problemas existentes nos 

conteúdos de ensino. Em suma, os métodos de ensino são as ações do 

professor para alcançar seus objetivos.  

Quanto à relação entre teoria e prática, a pesquisa questionará se a 

disciplina de Didática sempre fez parte do currículo dos cursos de Licenciatura 

da UEL e se os alunos formados deveriam buscar suas especializações em 

metodologias docentes em outras IES ou até em outras cidades, para melhor 

se capacitarem. 

 

 

Metodologia 

 

A pesquisa será realizada nos cursos de Licenciatura da Universidade 

Estadual de Londrina, objetivando conhecer as Tendências Pedagógicas ou 

Metodológicas que orientam o trabalho dos docentes responsáveis por 

promover a formação dos futuros professores. Para isso, será utilizada a 
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técnica de entrevistas com os responsáveis pelas disciplinas de metodologia e 

será feito um levantamento de disciplinas correlacionadas com a didática. 

Para a investigação das informações pertinentes à pesquisa, será 

realizada inicialmente uma busca no website da instituição em questão com a 

finalidade de selecionar dentre os cursos ofertados pela UEL, quais são os de 

Licenciatura. Após esta busca, serão relacionadas as disciplinas desses cursos 

que ofereçam a formação para Metodologia e a sua distribuição conforme os 

períodos dos cursos. O próximo passo seguirá a sequência de entrevistas com 

os responsáveis pelas disciplinas de Metodologias ofertadas nos cursos de 

Licenciatura da IES investigada. 

A pesquisa se baseará em autores como Bordenave (1984), Libâneo 

(1982), Saviani (1984) e Mizukami (1986), que classificam as tendências 

pedagógicas norteadoras do processo ensino-aprendizagem. Conforme Santos 

(2005, p.20), os autores citados analisam as abordagens do processo de 

ensino e classificam as diferentes características do processo educativo com 

seus efeitos sobre o indivíduo e a sociedade. 

Ao final, vamos categorizar os cursos de Licenciatura conforme as 

áreas do conhecimento e apontar as principais diferenças segundo a teoria 

metodológica em que se baseiam. 

 

 

Referencial Teórico 

 

 Muito se tem falado na busca de melhorias do processo de 

construção de novos conhecimentos: ser diferente; saber buscar novos 

caminhos para trabalhar os conteúdos com os alunos; valorizar a opinião dos 

alunos, de forma a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Mas como 

seria esse processo? Qual o melhor método para atuar em cursos de 

Licenciatura, onde os alunos serão os professores de amanhã? 

De acordo com Libâneo (1994, p.52), a didática é uma disciplina da 

atividade pedagógica que estuda e orienta o processo de ensino a partir dos 

conteúdos escolares, do ensino e da aprendizagem. Para ocorrer esse 

processo de ensino, os docentes utilizam de métodos, que irão regular a ação 
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didática. São os métodos os responsáveis pela ligação que fazemos entre a 

teoria e a prática. 

Segundo BERBEL (1995, p.10), para o professor trabalhar com uma 

determinada metodologia, ele deve conhecê-la muito bem. É esse 

conhecimento que vai possibilitar o desenvolvimento de seus alunos. 

Santos (2005, p.20) elenca modelos teóricos com abordagens de 

ensino descritas por Bordenave (1984), Libâneo (1982), Saviani (1984) e 

Mizukami (1986). Este trabalho então apresentará os conceitos e as diferenças 

entre as abordagens: Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista 

e Sociocultural 

Compreendendo essas abordagens e a visão que cada uma traz 

buscar-se-á distinguir dentre elas quais tendências norteiam o trabalho de 

ensino dos docentes nas disciplinas didáticas frente aos futuros educadores. 
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