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Introdução 

 
No curso de Pedagogia as disciplinas que abordam as metodologias de ensino das 

diversas áreas do conhecimento compõem a sua grade curricular. Após a aprovação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006) e a consequente 

reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ofertado pela Universidade Estadual do 

Norte do Paraná (UENP) – Campus Cornélio Procópio, observamos o aumento na carga 

horária destas, devido ao fato da especificidade da docência. Vale registrar que, desde a 

aprovação das referidas diretrizes, o PPC do referido curso passou por duas alterações: uma 

em 2006, com implementação no ano posterior (grade em extinção) e outra em 2011, com a 

oferta de nova grade curricular a partir de 2012. Desta forma, no presente ano letivo (2013) 

há, no curso analisado, duas grades em vigência. 

 Diante deste contexto e considerando que os estudantes – que atualmente cursam o 

último ano – já tiveram acesso a estas disciplinas, selecionamos o presente tema como objeto 

de pesquisa. Assim, investigamos a percepção dos acadêmicos do 4º ano em relação às 

disciplinas, de que forma estas contribuíram (ou não) para sua formação e, ainda, qual papel 

destas no desenvolvimento de seus estágios. Também diagnosticamos as expectativas dos 

estudantes do 2º ano, que têm seu primeiro contato com as metodologias de ensino no referido 

ano.  

Pretendemos responder a questão: Quais as contribuições das disciplinas de 

Metodologias de Ensino na formação do pedagogo?  

Diante de diferentes abordagens do tema, propomos como objetivo geral analisar as 

disciplinas de Metodologias de Ensino no Curso de Pedagogia. E como objetivos específicos: 

relatar o histórico da formação de professores no Brasil a partir da década de 1990, na 

perspectiva de Mazzeu (2011); descrever o curso de Pedagogia no Brasil, tendo como 



referência Saviani (2008), e na UENP/ Cornélio Procópio, fundamentando-se em documentos 

oficiais, além de apresentar os dados empíricos coletados junto aos estudantes do 2º e 4º anos 

do curso de Pedagogia da referida instituição. 

Inicialmente abordamos a formação de professores a partir da década de 1990. 

Segundo Mazzeu (2011), o período foi marcado por intensa reforma na organização da 

educação em nosso país, tanto no contexto da formação dos professores, como no perfil de 

alunos que precisavam ser formados a partir deste período, ou seja, educandos conhecedores 

de diversos conteúdos fragmentados que fossem capazes de se adaptar a diferentes situações 

de trabalho futuramente vividas. Baseados nas recomendações de organismos internacionais, 

leis, diretrizes e documentos oficiais foram criados, como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia.  

Na segunda seção traçamos o histórico do curso de Pedagogia no país, desde o 

Decreto nº. 1.190/39. Analisamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia de dezembro de 2005 que traz em seu artigo 6º que o currículo deve conter o 

estudo de metodologias pedagógicas, o reexame do Parecer CNE/CP n. 5/2005 e a Resolução 

CNE/CP n. 1/2006 que aborda que a interdisciplinaridade das disciplinas deve ser trabalhada 

pelos professores, e comparamos o Projeto Político Pedagógico de Curso de Pedagogia da 

UENP/ Cornélio Procópio, contando com 432 horas de disciplinas de metodologia, com o 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, que é composto por 540 horas de metodologias, 

na mesma instituição. 

Na terceira seção apresentamos a percepção dos acadêmicos do 2º e 4º anos da 

universidade. A seleção destes considerou que no 2º ano há o primeiro contato, no que diz 

respeito ao ensino superior, com as disciplinas de metodologia; enquanto os estudantes do 4º 

ano, além de já terem estudado os conteúdos das disciplinas, puderam também relacioná-los 

com as práticas nos estágios supervisionados. Analisamos, portanto, a percepção e as 

expectativas destes em relação ao Projeto Pedagógico de Pedagogia da UENP/ Cornélio 

Procópio.  

 

Formação de professores a partir da década de 1990: intensificação de estudos  

O curso de Pedagogia surgiu, no Brasil, no ano de 1939. E antes das mudanças 

ocorridas na década de 1990, pode-se dividir a história do curso em três períodos. 

 
Distingo na existência do curso de Pedagogia no Brasil basicamente três 
fases: a primeira vai do seu nascimento em 1939, na Faculdade Nacional de 
Filosofia, da Universidade do Brasil até a Lei n. 5540 (Brasil, 1968) – mais 



conhecida como “Reforma Universitária”; a segunda, da Lei n. 5540 até a 
LDB, instituída pela Lei n. 9394 (Brasil, 1996), e a terceira, dessa época até 

os dias atuais (LIMA, 2004, p.15).  
 

 

Porém, foi na segunda fase que boa parte das mudanças aconteceram, pois o ser 

humano passou a ser visto como responsável na construção do conhecimento dos demais. 

Sendo assim, o papel da escola e dos professores também mudou, pois a educação tornou-se 

um ato político, deixando de ser os alunos burgueses o foco e passando a ser as classes mais 

baixas.   

Segundo Mazzeu (2011), na década de 1990 ocorreram reformas educacionais, com o 

intuito de formar cidadãos flexíveis, capazes de se adaptar as diferentes necessidades de mão 

de obra. Neste mesmo período mudou-se o foco do ensino e da formação de professores, pois 

ambos precisavam adequar-se às exigências do capitalismo. A formação de professores passou 

a ser uma estratégia do governo para adaptar os indivíduos as novas demandas do capitalismo. 

Novas leis, decretos, diretrizes e documentos oficiais foram criados a partir de recomendações 

de organismos nacionais e internacionais, e tanto os documentos criados, e o foco de ambos 

coincidem, pois são exigidos profissionais aptos a preparar indivíduos capazes de suprir as 

necessidades do mercado de trabalho. As reformas refletem as transformações que o país 

atravessa, sendo estas econômicas, tecnológicas ou sociais, que são acarretadas de 

transformações globais. 

No ano de 1990, a Comissão Econômica para a América Latina tratou, em documento 

específico da necessidade da educação preparar para a adequação na reformulação do sistema 

produtivo. No mesmo, financiada por organismos internacionais1, em Jomtiem (Tailândia), foi 

realizada a Conferência Mundial de Educação para Todos, que produziu a Declaração 

Mundial de Educação para Todos, e nesta apresentou-se meios para elevar o índice de 

escolaridade e diminuir o analfabetismo sem gastos excessivos até o ano 2000. O objetivo foi 

utilizar a educação básica como ferramenta de garantia de produção de futura mão de obra, 

sendo esta introduzida a necessidade de um emprego. A mesma declaração também visou que 

a educação básica desenvolvesse as Necessidades Básicas de Aprendizagem (NEBA), sendo 

elas a leitura, escrita, expressão oral, cálculos, solução de problemas, conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes em seus alunos, e também a condição de aprender a aprender.  

                                              
1 

Banco Mundial (BIRD), Organização das Nações Unidas, a Ciências e a Cultura (UNESCO), Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).  



Em relação à formação de professores, o Banco Mundial aponta que de início a 

educação deve ter o foco no ensino, para que a formação ocorra em menos tempo e tenha 

menos gastos, e que a capacitação seja preferencialmente feita em serviço, com o foco na 

matéria em que o docente leciona.  

Assim como são necessários trabalhadores para o mercado de trabalho com facilidade 

de adaptação, os professores da década de 1990 também necessitavam ter um novo perfil, ou 

seja, ser práticos e criativos, tendo em vista que as questões cotidianas das escolas mudaram. 

Aponta Mazzeu (2011) que o discurso reformador propõe o modelo da profissionalização 

pautado pela formação reflexiva e pela competência. Deste modo, busca-se desvincular do 

professor o modelo tradicional de ensino, e fazer com que por meio da profissionalização ele 

adote uma nova postura que esteja em sintonia com as exigências do capitalismo, sendo 

assim, individualista e competitivo, além de que, o professor se torna mais profissional pela 

experiência em sala de aula, do que por meio de seus estudos e pesquisas. O professor 

aprende a sua profissão não mais durante os estudos na universidade, mas sim depois que 

estiver atuando em sala de aula, perante todas as dificuldades do cotidiano escolar. A 

universidade torna-se apenas o instrumento de preparação do docente, pois o verdadeiro 

profissional se concretiza apenas por meio da prática.  

A educação acompanhou as mudanças políticas já iniciadas na era Collor, e 

materializou-se durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002),  tendo como 

objetivo seguir a globalização e a modernidade. Era necessário, portanto, que a educação 

fizesse seu papel, erradicando a pobreza para garantir o crescimento e desenvolvimento do 

país. O Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) foi o primeiro sinal de que o 

Brasil começara a seguir as recomendações das organizações internacionais, pois se buscou 

acelerar a formação de professores visando erradicar o analfabetismo e preparar mão de obra 

nos níveis de ensino seguintes.  

Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 

9394/96, do professor foi exigido o ensino superior, sendo que sua formação devia dar-se, 

preferencialmente, nos Institutos Superiores de Educação (ISE). Por meio do estreitamento de 

relações entre o ISE e as universidades, buscou-se agilizar a formação inicial, desta forma, a 

pesquisa e extensão foram separadas desta formação, dando preferência para a prática. Em 

relação a formação de professores, a Lei n. 9394/96 trata no artigo 61 que para a atuação no 

ensino básico a formação docente deve ser realizada em nível superior, possibilitando ao 

profissional atuar na educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e nível médio na 

modalidade normal, sendo feita associação entre teoria e prática, e o profissional tem direito a 



capacitação após estar atuando nas escolas. Para que o docente possa lecionar no ensino 

superior, a lei exige que seja feita preparação por meio de pós-graduação, mestrado ou 

doutorado. Para atuação no sistema público é indispensável a entrada por meio de concurso, 

realizando prova escrita e de títulos. É direito do docente licenciar-se para cumprimento de 

formação continuada, e ter incluso em sua carga horária tempo para elaboração de 

planejamentos a avaliações.  

Em 1998, o Ministério da Educação, pela Secretaria do Ensino Fundamental 

(MEC/SEF), criou os Referenciais para a Formação de Professores, levando em consideração 

os quatro pilares da educação (aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender 

a conviver) na formação do professor, dando origem assim a um novo perfil para o docente, 

sendo prático e reflexivo. Por meio dos quatro pilares, o professor poderia atender as mais 

diferentes circunstâncias no espaço escolar. Desta forma, ocorre uma supervalorização da 

prática em detrimento da teoria. Os Referenciais também colocam que a prática reflexiva é 

importante, e que para que isso aconteça não basta a formação inicial, mas sim que a 

formação do professor aconteça de forma contínua para que não seja limitada.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica afirmam que a formação continuada deve ter um novo significado, pois no decorrer da 

década de 1990 o perfil do professor mudou, sendo necessário que ele atenda às necessidades 

da nova sociedade. A educação tem a função de transmitir o saber elaborado de forma que 

ensine seus alunos ajudando-os a não reproduzir os erros cometidos anteriormente. 

Então, tanto os Referencias para a Formação de Professores quanto as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica seguem as 

orientações dos organismos internacionais, deixando de lado a teoria, dando ênfase à prática e 

à reflexão. Segundo a Pedagogia Histórico-Crítica, seguir estes documentos impede uma 

reflexão crítica, pois refletindo somente a prática, concentra-se atenção apenas para o 

cotidiano, enquanto para que a reflexão obtenha resultado é preciso, antes de tudo, partir do 

fundamento teórico. A educação é entendida como o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto de homens Saviani (2008). Para que o conhecimento 

historicamente produzido pelo homem seja ensinado aos alunos, o professor precisa de 

técnicas e instrumentos embasados na teoria para se concretizar. Com base nos estudos de 

Xavier (2009, p. 90) 

 



Para que o professor chegue a uma ação racional e planejada, para que ele 
possa ser organizador do processo de aprendizagem de seus alunos, é preciso 

que ele seja um profissional cientificamente instruído, já que, em sua relação 
com os alunos, não bastam apenas os aspectos afetivos. 
 

 
A educação e a política, embora não tenham o mesmo significado, estão ligados entre 

si, pois a educação precisa da política para manter sua infra-instrutura, e a política precisa da 

educação porque por meio dela as pessoas se informam, se tornam profissionais. No momento 

em que os novos documentos e leis norteadores da educação são criados, leva-se em conta as 

atuais necessidades políticas, o que nem sempre vai de encontro com as reais necessidades do 

docente. Ou seja, o papel que a escola representa depende do período socioeconômico e 

político em que ela se encontra.  

 

 

As metodologias de ensino no curso de pedagogia: ênfase na docência?  

 

Segundo Saviani (2008) a palavra pedagogia foi utilizada pela primeira vez em 1826 – 

apesar de já ser colocada em prática no Brasil desde a chegada dos jesuítas, em 1549 - a partir 

do Projeto de Lei de Januário da Cunha Barbosa que buscava um ensino dividido em quatro 

séries, sendo que a primeira série deveria ser requisito básico de educação para todos. Este 

sistema de ensino foi denominado de “pedagogias”, que tinha o mesmo significado da escola 

das primeiras letras, transformado na Lei das Escolas de Primeiras Letras, de 15 de outubro de 

1817.  

O curso de Pedagogia surgiu após o Decreto n. 1190/39, que organizava a Faculdade 

Nacional de Filosofia em quatro seções, sendo uma delas a Pedagogia. A princípio, o curso 

era de bacharelado e tinha duração de três anos. Para que os alunos obtivessem a habilitação 

de licenciados, deveriam também realizar o curso de didática, que tinha duração de mais um 

ano.   

A partir das disciplinas cursadas pelos acadêmicos de Pedagogia, estes poderiam atuar 

nas Escolas Normais, pelo fato da grade curricular do curso ser predominantemente de 

disciplinas de cultural geral, o que era denominado pela Lei Orgânica do Ensino Normal, 

porém, esta mesma lei, exigia penas o ensino superior para que os profissionais lecionassem 

nas Escolas Normais. Já os licenciados eram habilitados para lecionarem as disciplinas de 

filosofia, história e matemática no ensino médio.  



Mesmo que o Parecer n.252/69 do Conselho Federal de Educação (CFE), de autoria de 

Valnir Chagas, propusesse que o título de pedagogo fosse apenas para o bacharelado, apesar 

das habilitações, o Plenário do CFE determinou como título único o de licenciatura, 

aprovando a emenda do Conselheiro D. Luciano Duarte. Saviani (2008) considera que o 

licenciado nas áreas “de conteúdo” é um “especialista que recebe formação pedagógica para 

efeito de ensino”.  

Após a reforma do ensino superior resultante da Lei n.5.540/68 e do Decreto-Lei 

n.464/69, o curso de Pedagogia sofreu diversas alterações: passou a ter duração mínima de 

três anos e máxima de sete anos, além da divisão da grade curricular em semestres; o ensino 

seriado foi substituído pela matrícula de disciplinas, dentre outras. Até então, a disciplina de 

didática era ministrada por meio de um curso de duração de um ano, já após a lei da reforma 

universitária, a didática passou a fazer parte da grade curricular do curso de pedagogia, por 

três motivos: por ser considerada a ferramenta do ato de ensinar; por meio dela os acadêmicos 

poderiam lecionar suas disciplinas específicas nos curso normal, e pelo fato de universidades 

e escolas normais a incluírem em seus currículos plenos.  

O curso de Pedagogia enfrentou mudanças no processo de construção até a aprovação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Pedagogia (DCN), em 

dezembro de 2005. Na DCN, encontra-se no artigo 6º que na estrutura do curso deve conter o 

estudo de metodologias pedagógicas, que possibilite ao docente decodificar e utilizar 

linguagens diferentes referentes aos alunos, e ter conhecimento do trabalho didático com os 

conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes e 

Educação Física, nos anos inicias. Neste mesmo documento, no artigo 5º VI, diz que o 

egresso em Pedagogia deverá ensinar as disciplinas supracitadas de forma interdisciplinar 

sendo adequadas a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra, enquanto no 

Parecer CNE/CP n.3/2006, inclui que o acadêmico deverá aplicar modos de ensinar diferentes 

linguagens. 

O Parecer CNE/CP n.5/2005 tem como objetivo  

 

[...] Estabelecer bases comuns para que os sistemas e as instituições de 
ensino possam planejar e avaliar a formação acadêmica e profissional 
oferecida, assim como acompanhar a trajetória de seus egressos, em padrão 

de qualidade reconhecido no País.  
 

 
Neste documento define-se que as metodologias deverão ser estudadas com a função 

de compreender, examinar, planejar, pôr em prática e avaliar processos de ensino e 



aprendizagem (BRASIL/CNE, 2005). Tanto conteúdos, quanto ideologias e valores são 

ensinados por meio destas disciplinas. Para traçar uma relação entre ensino e aprendizagem é 

necessário, primeiramente, definir o que será ensinado.  

As diferentes e separadas disciplinas existem porque a cultura fez com que o indivíduo 

fosse incapaz de compreender a totalidade, tendo então que ver em partículas o conteúdo para 

entendê-lo. Embora as disciplinas sejam vistas como recortes, as DCN apontam que é 

necessária à interdisciplinaridade, pois hoje, o mundo do trabalho não é específico de apenas 

uma área do conhecimento. A partir daí, percebe-se a importância das metodologias de ensino 

encontradas na grade curricular do ensino de pedagogia, pois o docente deve estar apto a 

lecionar todas as disciplinas do ensino básico, de forma que não haja apenas como ser 

conhecedor de pequenos fragmentos de conteúdos. E para que estes conteúdos sejam 

ensinados, precisa-se também conhecer técnicas e estratégias de ensino.  

Para que o aluno dos anos iniciais do ensino fundamental tenha conhecimento dos 

códigos da língua escrita e da matemática é necessário o desenvolvimento de um trabalho por 

meio do professor. E o curso de pedagogia ensina os processos de letramento, a codificação e 

decodificação da língua escrita, como também dominar a língua padrão e a matemática. Esta 

etapa ocorre por meio do estudo da Didática e teorias de ensino, das metodologias e do 

conhecimento da organização pedagógica do trabalho docente.  

Após a efetivação da Resolução CNE/CP n. 01 de 15 de maio de 2006, o curso de 

Pedagogia da UENP/ Cornélio Procópio passou por mudanças. O Projeto Político-Pedagógico 

de Curso (PPC), reformulado em 2007, visou o acompanhamento das novas necessidades da 

educação devido à globalização, que preconizam o ensino do saber sistematizado acumulado 

pelo ser humano, e entendem o docente como formador de indivíduos flexíveis.  

Como subsídio para o ensino das disciplinas do ensino básico, o curso é ofertado com 

432 horas de ensino de metodologias de ensino. A Metodologia do Ensino de Alfabetização 

consta no 2º ano, tendo 72 horas de carga horária, compreendendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e Estaduais sobre Alfabetização, os fundamentos teórico-metodológicos da 

alfabetização, por meio de aulas expositivas, bem como simulação de situações cotidianas em 

sala de aula por parte do professor.  

As Metodologias de Ensino de Ciências e Matemática, Metodologia de Ensino de 

História e Geografia e Metodologia de Ensino de Artes e Recreação fazem parte também do 

3º ano, porém por falta de espaço na grade curricular precisam ser vistas dividas por semestre 

– embora o regime seja anual - tendo então 36 horas para cada disciplina na carga horária. O 

ensino de todas as metodologias tem como objetivo articular teoria e prática, e “possibilitar ao 



futuro educador a compreensão do fenômeno educativo e do seu papel enquanto agente 

socializador desses conhecimentos historicamente produzidos” (PARANÁ, 2007). Atualmente 

as duas turmas de 3º ano e as duas turmas de 4º ano seguem a proposta deste PPC.  

A Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa é incorporada na grade curricular do 

3º ano tendo duração de 72 horas, abrangendo a formação do professor desta disciplina de 

forma crítica perante os processos de aprendizagem, por meio de aulas expositivas, trabalhos 

relacionados aos conteúdos de Língua Portuguesa diretamente com alunos do ensino básico e 

miniaulas para avaliação na prática.  

Na disciplina de Metodologia de Ensino de Ciências e Matemática são conhecidas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais de ambas, bem como seus fundamentos básicos, 

a postura do professor e a simulação do cotidiano em sala de aula por parte do professor.  

Em Metodologia do Ensino de História e Geografia busca-se traçar os objetivos do 

ensino de ambas as disciplinas, bem como situar os alunos na relação tempo e espaço, 

esquematizar as mudanças da sociedade e do espaço ao longo da história e conhecer os 

documentos oficiais que norteiam as disciplinas.   

No ano de 2012 o curso de Pedagogia da UENP/ Cornélio Procópio, adotou um PPC 

reformulado, no qual as turmas iniciantes neste ano estão inclusas, ou seja, no ano de 2013 a 

instituição possui duas turmas de primeiro ano e duas turmas de segundo ano seguindo o PPC 

reformulado, enquanto, as duas turmas de terceiro ano e as duas turmas de quarto ano 

continuam no PPC formulado em 2007, verificando que atualmente são duas grades 

curriculares em vigência. A nova versão do PPC aponta a necessidade de ampliação da carga 

horária das metodologias de ensino. E enfatiza o papel da escola ao afirmar  

Por vivermos numa sociedade capitalista, as desigualdades sociais vão 
sempre existir, porém a escola deve cumprir seu papel no sentido de educar 
os indivíduos para a compreensão dessa realidade e instrumentalizá-los para 

lutarem pelos seus direitos de forma crítica e autônoma e buscar a superação 
do modelo excludente em que vivemos (PARANÁ, 2011, p. 8).  
 

 

Seguindo a nova proposta, a nova grade curricular introduziu no 2º ano a disciplina de 

Alfabetização e Letramento (72 horas), que trata dos fundamentos da alfabetização em todas 

suas dimensões, entende a leitura, oralidade e escrita como fator de produção social, estuda os 

documentos oficiais que tratam da alfabetização, e indicam a iniciação da literatura infantil 

durante este processo.  

No 3º ano a Metodologia de Ensino de Matemática (72 horas) aborda a formação do 

professor que ensina matemática, a relação teoria e prática, as propostas de ensino e os 



conteúdos relacionados, como também o uso de jogos no aprendizado, a avaliação e o estudo 

dos documentos norteadores da disciplina. No mesmo ano a Metodologia de Ensino de 

Língua Portuguesa (72 horas) que discute a importância da leitura, escrita e oralidade, os 

processos de ensino, avaliação, metodologias. 

No 4º ano a Metodologia de Ensino de História (72 horas) analisa a importância da 

História na sociedade atual, como a relação tempo e espaço é feita pela criança, retrata os 

grupos sociais, os conteúdos referentes a cada turma e as mudanças no ensino da disciplina 

com o decorrer do tempo, como exemplo a lei n. 10639/03 que inclui o ensino da  “História e 

Cultura Afro-Brasileira”. A Metodologia de Ensino de Geografia (72 horas) foca no ensino da 

disciplina não só como física, mas também como econômica e social, e toda a relação teórico-

metodológica. A Metodologia do Ensino de Artes (72 horas) aborda a arte como trabalho e 

expressão, e se divide entre as tendências e diferentes concepções de arte. A Metodologia de 

Ensino da Educação Física (72 horas) avalia o movimento humano em sua totalidade, os 

conteúdos de ensino e a avaliação. E a Metodologia de Ensino de Ciências (72 horas) que 

aponta as dificuldade relacionadas as técnicas de ensino, do perfil do professor de Ciências, 

seus documentos oficiais, didática em sala de aula e a avaliação apropriada para a disciplina.  

Todas as disciplinas contam com carga horária tanto teórica quanto prática, e 

diferentemente da grade curricular extinta, as disciplinas de metodologia são vistas 

separadamente, contendo conteúdos relativos à educação infantil e as séries iniciais do ensino 

fundamental e concentram-se no final do curso. Os acadêmicos focam-se no início dos 

primeiros anos na universidade nas disciplinas de fundamentos e gestão escolar, vendo então 

os conceitos básicos da pedagogia, para que antes de conhecerem os mecanismos da prática, 

possam vivenciar a teoria. Segundo Saviani 

 

Quando os alunos ingressam no curso de pedagogia, eles vêm de uma 
experiência de, no mínimo, 11 anos de escola. Portanto, eles estão mais do 
que familiarizados com ela. Nesse momento, parece mesmo recomendável 

que eles se distanciem da escola básica; vivam intensamente o clima da 
universidade; mergulhem nos estudos dos clássicos da pedagogia e dos 
fundamentos filosóficos e científicos da educação (2008, p. 153).  

 
 

Conhecendo primeiro a teoria, ao se depararem com as disciplinas de metodologia, os 

alunos conseguem ver além de suas próprias experiências, podendo analisar os aspectos 

metodológicos das disciplinas.  

 

 



A percepção dos acadêmicos: análise dos dados empíricos coletados  

 

Coletamos os dados empíricos com acadêmicos da UENP/ Cornélio Procópio. Tal 

coleta foi realizada por meio da entrega de um questionário para a turma de 2º ano, e outro 

para a turma de 4º ano, em março de 2013. A escolha das turmas deu -se por dois fatores: a 

turma de 2º ano começa a ter seu contato com as disciplinas de metodologia dentro da 

Universidade a partir do currículo deste ano.  

Buscamos verificar se, antes disso, os estudantes já detinham conhecimento sobre as 

disciplinas, quais as expectativas em relação a elas e quais as contribuições eles aspiram para 

sua formação. Já com a turma de 4º ano, procuramos constatar as contribuições que os alunos 

tiveram, tanto para a vida profissional, quanto na prática dos estágios e por ser o último ano 

na universidade, solicitamos que indicassem, ao menos, uma sugestão para aperfeiçoamento 

das disciplinas. As respostas foram agrupadas por semelhanças e divididas em três grupos.  

Com este questionário tivemos como objetivo evidenciar o que os estudantes esperam 

e conhecem sobre as disciplinas de metodologia no 2º ano, e as contribuições feitas aos alunos 

do 4º ano vêm ao encontro da proposta do Projeto Político Pedagógico de Curso e o Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia
2
 da instituição de pesquisa. 

Na turma de 2º ano o questionário continha quatro questões. Foi entregue para 19 

estudantes, sendo 17 do sexo feminino e 2 do sexo masculino, com média de idades de 25 

anos, sendo entre 18 e 45 anos. Questionamos sobre a atuação na docência: 14 pessoas 

responderam que não têm experiência; 5 responderam que já atuaram, com média de tempo de 

1 ano e 2 meses, sendo que o tempo mínimo de 5 meses e máximo de 2 anos.  

Na questão “Você teve contato anterior com disciplinas de Metodologias de 

Ensino?”. Doze depoentes responderam não ter tido contato, sete responderam que já tiveram 

contato anterior, sendo seis no Curso Normal e um dentro da própria Universidade.  

Na questão “O que você entende por disciplinas de Metodologias de Ensino?”, o 

primeiro grupo respondeu que as metodologias apresentam métodos diferenciados que 

facilitam o ensino-aprendizagem e garantam sua eficácia, ajudando a entender os mecanismos 

de uma determinada área ou disciplina, permitindo que o ensino ocorra e haja o aprendizado. 

O segundo grupo de alunos considera que as disciplinas de metodologia orientam para a 

docência, ambientando-os com diversas abordagens necessárias para a transmissão do 

conhecimento para serem colocadas em prática. E o terceiro grupo aponta que estas 

                                              
2
 O Projeto Político-Pedagógico de Curso (PPC), reformulado em 2007, foi nomeado como Projeto Pedagógico 

de Curso de Pedagogia. 



disciplinas abordam os diferentes conteúdos para atuação entre as diversas idades e anos 

perante cada disciplina.   

Na questão “Quais as contribuições estas disciplinas trarão para sua formação?”, 

o primeiro grupo entende que as metodologias são de grande importância na relação 

professor-aluno, pois por meio delas aprendem-se métodos para tratar os conteúdos com os 

alunos e para enfrentar as atividades que serão propostas. O segundo grupo aponta que as 

disciplinas darão maior segurança no momento de ensinar, desenvoltura no uso dos meios de 

ensino, embasamento teórico e científico eficaz para a ação pedagógica, podendo aprofundar 

os conhecimentos e as técnicas de ensinar por disciplina, tendo em vista que ajudam a tomar 

iniciativas nas aulas colocando em prática o que foi aprendido. E o terceiro grupo indica que 

as disciplinas contribuem para a formação e melhor atuação na docência, garantindo um bom 

desenvolvimento da aula.   

Na questão “Quais as expectativas em relação às disciplinas?”, o primeiro grupo de 

envolvidos acredita que estas dão base para o momento de ensinar dando ênfase no ensino, 

aprendendo as formas de ensinar e trabalhar na área, aprimorando os conhecimentos para 

ensinar mais ou tentar da maneira correta, contribuindo para a formação. O segundo grupo 

espera aprender diferentes métodos para conduzir o ensino- aprendizagem de modo eficaz, 

esclarecendo-se e tendo condições de exercer suas funções, desenvolvendo habilidades para 

colocá-las em prática em sala de aula. E o terceiro grupo pretende aprender cada vez mais, 

apropriando-se dos conteúdos e métodos de modo significativo e relevante para sua formação.  

Na turma de 4º ano o questionário contendo seis questões foi entregue para 23 

estudantes, sendo 20 do sexo feminino e 3 do masculino. A média de idade é de 21 anos, 

sendo entre 20 e 35 anos. Perguntamos sobre a atuação na docência, 12 estudantes 

responderam que não têm experiência, e 11 responderam que têm período de atuação, com 

média de tempo de 2 anos e 5 meses, sendo o tempo mínimo de 2 anos e máximo de 4 anos. 

As respostas também foram agrupadas por semelhanças e divididas em três grupos.  

Na questão “O que você entende por disciplinas de Metodologias de Ensino?”, o 

primeiro grupo apontou que são métodos de ensino a serem repassados no decorrer de uma 

disciplina que visa auxiliar e aperfeiçoar a maneira de ensinar, abrangendo recursos teóricos 

para uma reflexão crítica de qualidade. O segundo grupo mostra que as metodologias de 

ensino dão base e instrumentalizam os acadêmicos para a prática docente, orientando em 

como trabalhar em sala de aula, sendo importantes para a formação, dando embasamento para 

a práxis pedagógica, tanto no estágio quanto na vida profissional. E um terceiro grupo percebe 

as disciplinas como base de como trabalhar, discutindo métodos e técnicas de pesquisa, e 



quais os conteúdos específicos para os alunos de educação infantil e séries iniciais em cada 

disciplina, além de conhecer o currículo básico próprio de cada disciplina e série.  

Na questão “Estas disciplinas contribuíram para sua formação?”, houve 22 

indicações de que as disciplinas de metodologias de ensino contribuíram e foram importantes 

para a prática dos estágios, uma indicação de que as disciplinas contribuíram, porém, ainda 

existe dúvida sobre sua verdadeira função, e nenhuma indicação de que não houve 

contribuição.  

Na questão “Em relação às docências, de que forma estas disciplinas 

contribuíram?”, o primeiro grupo percebeu diferença no modo de como aplicar as aulas por 

meio dos conteúdos, tendo melhor visão da sala de aula e dos alunos, tendo eliminação parcial 

do medo em atuar nos estágios. Os embasamentos orientaram em como trabalhar com os 

alunos, e os métodos, as formas de trabalho, os fundamentos teóricos contribuíram para a 

prática docente. O segundo grupo apontou que houve aperfeiçoamento nos planos de aula e no 

momento de aplicação dos conteúdos, principalmente com as aulas de Matemática e 

Geografia, para que os planos e as aulas fossem organizados de acordo com o conteúdo de 

cada disciplina. Auxiliaram na orientação do trabalho, às perspectivas, os objetivos a serem 

alcançado com os conteúdos, e a organização do trabalho docente e a forma de abordagens 

dos conteúdos. E o terceiro grupo acredita que as disciplinas contribuíram para houvesse uma 

reflexão dos métodos a serem usados na prática, assim como o dever político-social enquanto 

pedagogos, facilitando a prática profissional em cada disciplina.  

Na questão “Em relação ao trabalho desenvolvido nestas disciplinas em sala de 

aula”, houve 17 apontamentos de que as disciplinas subsidiaram para a atuação como futuro 

pedagogo, 23 apontamentos de que tiveram relação com a prática e 1 apontamento de que 

foram apenas aulas expositivas. Por meio de comentários, o primeiro grupo apontou 

contribuição para a atuação em sala de aula, pois o trabalho desenvolvido por meio das 

metodologias foi de grande importância para embasar o que se trata em cada disciplina, 

contribuindo na prática dos estágios, e no papel do educador. O segundo grupo afirma que por 

meio das disciplinas de metodologia puderam tirar dúvidas sobre planos de aula, conteúdos, 

forma de aplicá-lo, assim como adotar um método para lecionar, além de muito dos conteúdos 

terem sido vistos na prática, presenciados no cotidiano escolar. E o terceiro grupo acredita que 

as contribuições foram mínimas tendo em vista a prática docente.  

Na questão “Se você já atua como docente indique os embasamentos que estas 

disciplinas lhe proporcionaram.”, o primeiro grupo aponta ter aprendido métodos 

pedagógicos mais diretos. O segundo grupo acredita que as aulas proporcionaram momentos 



de reflexão para atuar na prática e a possibilidade de organização das aulas e dos 

planejamentos. E o terceiro grupo afirma que as disciplinas contribuíram para poder ensinar 

os alunos a partir de sua realidade por meio de técnicas e métodos específicos.  

Na questão “Indique ao menos uma sugestão para que os conteúdos das 

disciplinas sejam melhores trabalhados pelos professores.”, o primeiro grupo apontou que 

as disciplinas de metodologia deveriam ser ofertadas em mais anos, e as aulas poderiam ser 

mais práticas em relação a cada conteúdo. O segundo grupo acredita que além da 

fundamentação teórica, deveriam haver discussões sobre questões práticas, além da 

apresentação de atividades a serem trabalhadas em sala e maior relação entre teoria e prática. 

Os professores poderiam trazer para a sala de aula exemplos, fazendo demonstrações do que 

pode ocorrer no dia-a-dia, e as miniaulas poderiam ser sempre uma forma de avaliação. Já o 

terceiro grupo afirmou que as disciplinas deveriam ser trabalhadas separadamente e que os 

professores deveriam avaliar os trabalhos de forma mais criteriosa, sabendo sempre o que está 

trabalhando e ensinando, estando por dentro do conteúdo e de preferência ser formado 

naquela habilitação específica.  

 

 

Considerações finais 

 

As disciplinas de metodologias de ensino são teórico-práticas. Isto porque, embora 

apresentem técnicas para atuação em sala de aula, não tem foco apenas na prática. 

Consideramos que a maior contribuição destas disciplinas relaciona-se com a teoria, pois para 

que haja efetivação do aprendizado do aluno, é mais do que necessário que o docente esteja 

pautado em conhecimentos teóricos, que lhe permitam trabalhar de forma consciente e crítica 

os conteúdos estruturantes das disciplinas do ensino fundamental – anos iniciais.  

A partir das análises dos dados empíricos coletados junto aos estudantes dos 2º e 4º 

anos do curso de Pedagogia da UENP/ Cornélio Procópio, podemos perceber a importância 

das Metodologias de Ensino para a formação do pedagogo.  

As aspirações que os estudantes do 2º ano têm em relação a estas disciplinas vem ao 

encontro do que é proposto tanto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia, como do Projeto Político-Pedagógico de Curso e do Projeto Pedagógico de Curso 

da UENP/ Cornélio Procópio, documentos estes analisados no decorrer da pesquisa. Os 

estudantes esperam compreender os conteúdos e mecanismos para a garantia do ensino-



aprendizagem, bem como conhecer diferentes abordagens para a transmissão do 

conhecimento na prática.  

Evidenciamos também, a partir dos dados coletado junto aos acadêmicos do 4º ano, a 

importância que as metodologias de ensino tem para sua formação, contribuindo não só para 

os estágios curriculares obrigatórios, permitindo aos estudantes adequarem os conteúdos aos 

anos e disciplinas, proporcionando melhor visão de como trabalhar em sala de aula, bem 

como para a prática dos que já atuam como docentes, aprendendo métodos pedagógicos mais 

diretos e possibilitando a reflexão da prática educativa.  

Esta contribuição começa a concretizar-se quando o estudante de pedagogia deixa de 

lado o seu olhar como aluno do ensino básico, após conhecer e examinar documentos e 

materiais que lhe direcionem ao pensamento teórico, podendo ver a escola e as relações que 

ocorrem na sala de aula de forma crítica.  

Por meio das metodologias de ensino, o estudante também conhece a necessidade de 

cada um destes conteúdos, aprende a aproximar os conhecimentos que foram historicamente 

produzidos e acumulados pela humanidade à realidade dos seus alunos. Consegue também, 

desmistificar muitos acontecimentos históricos e tem a capacidade de decidir como melhor 

ensiná-los em sala de aula, pois no momento da prática, ele já será conhecedor dos processos 

necessários para que ocorra o ensino e a aprendizagem.  

O pedagogo deve levar em consideração que a realidade da educação sempre se 

transforma e tem novas necessidades, e que precisa estar em constante pesquisa e 

aprofundamento científico, não permitindo que ocorra o detrimento da teoria em relação a 

prática. Desta forma, o docente terá como resultado o desenvolvimento do pensamento 

teórico, além de realizar um ensino de qualidade e garantir aprendizagem significativa aos 

seus educandos. 
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