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Resumo 

A formação de professores é um tema amplamente 
estudado, entretanto se reconhece que ainda há muito a 
discutir. Formar profissionais da docência exige 
compromisso com uma fundamentação teórica 
consistente e uma íntima relação com o contexto da 
escola. Nesse sentido, a pesquisa em questão se pautou 
na discussão da temática considerando a formação dos 
docentes em seu conceito amplo, como desenvolvimento 
profissional. O projeto de pesquisa apresentado teve 
como problemática identificar como se dá o retrato da 
formação inicial do professor na área de Psicologia. A 
pesquisa, de caráter qualitativo, pautou-se na análise 
documental de planos de curso e matrizes curriculares 
disponíveis nas páginas eletrônicas de 13 IES públicas 
do Paraná e seus respectivos campus que ofertam o 
curso de Pedagogia na modalidade presencial. A 
discussão dos resultados permitiu verificar que a 
Psicologia tem uma representação significativa nos 
cursos de Pedagogia. Tais achados são relevantes para 
fornecer subsídios à formação de professores. 

Introdução   

A complexidade, contextualidade e historicidade do 
fenômeno educacional acarretam inúmeras implicações 
no trabalho docente e na pesquisa dos processos 
formativos, que necessitam ser interpretados e 
investigados. Dessa forma, discutir a formação de 
professores na pesquisa em educação possibilita a sua 
melhoria. É nos cursos de formação de professores, que 
os estudantes aprendem os conhecimentos teórico-
práticos, os procedimentos de ensino-aprendizagem e 
como se dá o processo educativo. Entre os elementos 
essenciais para a prática docente, está a Psicologia, 
disciplina obrigatória e de grande importância para o 
curso de Pedagogia, bem como as suas disciplinas 
correlatas. Suas mediações, tanto no ensino como na 
aprendizagem, são imprescindíveis para que educandos 
e educadores construam seu autoconceito, a percepção 
do valor de si e dos outros, a formação de sua 
identidade, apropriem-se do saber acumulado, 
desenvolvam sua autonomia e suas funções psíquicas.  

Material e Métodos 

Foi realizada a análise documental dos planos de curso e 
matrizes curriculares disponíveis nas páginas eletrônicas 
das 13 IES públicas do Paraná que ofertam o curso de 
Pedagogia na modalidade presencial e seus respectivos 
campus. Por meio de um estudo comparado objetivou-se 
examinar nos documentos a carga horária, ementas e 
suas principais referências bibliográficas das disciplinas 
na área de Psicologia. Em seguida, organizou-se um 
quadro com as informações levantadas acerca de cada 
disciplina do curso de Pedagogia de cada IES. Após a 
análise dos dados compilados, foi produzido um texto em 
conjunto com a orientadora e coorientadora, inserindo 
informações apropriadas nos estudos do GEPTRADO - 

UEPG (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho 
Docente).  

Resultados e Discussão 

Verifica-se que a Psicologia tem uma representação 
significativa nos cursos da IES públicas do Paraná, 
refletindo sua relevância na formação docente, no 
entendimento que embasa a constituição de sujeitos que 
atuarão na docência envolvendo, assim, a formação 
humana. 
 

Gráfico 1. Levantamento da carga horária das disciplinas de 
Psicologia/correlatas nos planos de curso de Pedagogia das IES 
públicas do Paraná 

Conclusão 

Conclui-se que as disciplinas na área da Psicologia nos 
cursos de Pedagogia nas IES públicas do Paraná 
fornecem subsídios à uma formação ampla e arraigada 
de professores e pedagogos. Dão elementos para uma 
visão geral dos indivíduos, não circunscrita apenas a 
aspectos cognitivos dos alunos, mas também 
comportamentais, afetivos, interacionais e sociais. As 
disciplinas associadas à Psicologia possibilitam o 
entendimento do contexto escolar, já que o ensino está 
sempre em constante mudanças e aprendizados. 
Proporcionam, assim, a constituição de docentes com 
uma perspectiva sistêmica sobre a educação, a escola e 
a sociedade.  
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