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Resumo 

Formar professores envolve, para além de uma ampla e 
consistente fundamentação teórica, a relação estreita 
com a realidade escolar. Considerando essa interface 
entre o processo formativo e a escola, englobando entre 
outros os aspectos de ensino e aprendizagem, a 
pesquisa em questão se pautou na discussão específica 
sobre a didática na formação dos docentes. Se deu por 
meio da 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 integrando, assim, uma pesquisa 
de cunho qualitativo. A discussão dos resultados permitiu 
verificar que a Didática tem um papel de grande 
relevância na constituição dos cursos de Pedagogia, 
abrangendo tanto a ampla carga horária quanto ementas 
que visam processos de ensino com respaldo teórico e 
práticos consistentes. 

Introdução   

Os estudos e pesquisas e educação possibilitam 
análises e reflexões sobre o processo de ensino. Na área 
de Formação de Professores, exercem papel significativo 
em reformulações de cursos e compreensão do perfil do 
egresso das licenciaturas. Considerando o cenário atual 
de alterações em Diretrizes Curriculares Nacionais de 
Formação de Professores e defesa de enfoques 
pragmáticos, elencar como se dá a formação de 
professores nas Universidades Públicas do estado do 
Paraná, bem como a ênfase dada em tais ementas é 
importante marco na defesa de um ensino reflexivo com 
perspectiva da autonomia do futuro professor em sala de 
aula. Entre os elementos essenciais para a prática 
docente, está, assim, a Didática, 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, pois a Didática é o campo que medeia 
às ações de ensino e aprendizagem contribuindo no 
pensar e no agir do educador, na construção de sua 
identidade e na gestão da sala de aula que é um espaço 
privilegiado de aprendizagem. 

Material e Métodos 

Por meio das páginas eletrônicas das 13 IES públicas do 
Paraná e seus respectivos campus que ofertam 
Pedagogia na modalidade presencial, acessou-se os 
planos de curso e matrizes curriculares dos cursos. Foi 
realizado um estudo comparado entre tais documentos, 
considerando-se como categorias de análise: a carga 
horária, ementas e principais referências bibliográficas 
das disciplinas na área de Didática. Todos os dados 
coletados foram compilados em um quadro que detalhou 
as especificidades de cada disciplina nomeada ou 
correlata à Didática nos cursos de Pedagogia das IES. 
Com base em todas as análises realizadas, inclusive nas 

reuniões do GEPTRADO - UEPG (Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre o Trabalho Docente) foi redigido um 
texto em conjunto com a orientadora e coorientadora.  

Resultados e Discussão 

Considerando a docência como perfil de formação dos 
cursos de licenciatura em Pedagogia das 13 IES públicas 
do Paraná, o papel atribuído à didática é pertinente aos 
processos de ensino e reflexividade que envolverão a 
realidade escolar dos futuros professores. Embora com 
diferentes cargas horárias, notou-se que a didática 
também abrange disciplinas atreladas às metodologias 
dando subsídios para a prática docente.  

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

Conclusão  

Analisar o enfoque que é dado à didática na Licenciatura 
em Pedagogia permite compreender a formação que tem 
sido realizada para os professores, suas ênfases e 
diretrizes, que se relacionam ao perfil do pedagogo que 
atuará nas escolas. Considera-se que, ainda que na 
esfera educacional não se possa ensinar de forma 
desprovida e aleatória, utilizando-se de orientação e 
subsídios, esse processo deve privilegiar os processos 
de autonomia e reflexividade docente. Conclui-se que os 
cursos de Pedagogia nas IES públicas do Paraná por 
meio das disciplinas atreladas à Didática fornecem 
subsídios a uma formação ampla e arraigada de 
professores e pedagogos. 
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