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Resumo: 

Esta comunicação constitui um recorte de uma investigação que está a ser desenvolvida na 

Universidade de Pernambuco(UPE)-Brasil. Foca o papel do Curso de Pedagogia relativamente à 

vivência da interdisciplinaridade nas práticas docentes universitárias e no currículo. No que diz 

respeito às opções metodológicas, optou-se por uma abordagem de orientação qualitativa, 

assente na pesquisa-ação, e que recorre a inquéritos por questionários de respostas 

semiestruturadas e pela análise documental, como instrumentos para a recolha de dados. Os 

dados recolhidos estão a ser analisados pela técnica de análise de conteúdo. 

Problemática 

A problemática objeto destas reflexões focaliza o atual cenário do Ensino Superior e aponta para 

a importância de que formação de professores se oriente cada vez mais pelas vias da 

interdisciplinaridade. Neste cenário, os professores estão a ser desafiados a repensar a própria 

prática pedagógica, ou seja, é preciso considerar que a interdisciplinaridade está na ordem do 

dia e que, assim sendo, já não é possível conceber práticas docentes universitárias 

monodisciplinares e, de certa forma, aversas ao pensamento interdisciplinar e à inovação 

pedagógica na perspectiva de quebra de paradigmas. 

Pode dizer-se que a ideia de interdisciplinaridade presente nesta investigação e a relação desta 

com a docência universitária se orienta pela ideia de que a interdisciplinaridade constitui um 

conjunto de ações interligadas de caráter totalizante, isentas de qualquer visão parcelada, e que 

tem por objetivo a superação das fronteiras entre os diversos ramos do saber. A vivência da 
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interdisciplinaridade na docência universitária nesta investigação sinaliza, pois, para uma 

relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida 

por docentes e estudantes e que, no caso aqui em foco, os configure como mediadores/as 

socioeducativos/as e da formação capazes de conceberem a complexidade dos factos sociais e 

do conhecimento, apoiados pelo pensamento interdisciplinar. 

Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa 

No contexto do processo formativo de professores – formação para a docência – este estudo 

revela-se de particular importância por tratar-se de uma investigação-ação que procurará realizar 

intervenções em situações-problemas, no âmbito da docência universitária, envolvendo 

estudantes e professores do Curso de Pedagogia da UPE, uma vez que pela dimensão desta 

pesquisa estudantes e professores, sujeitos desta investigação, estarão em contato com 

temáticas, de caráter interdisciplinar, que não poderão ser ignoradas.  

Relação com a produção da área 

Este estudo tem possibilitado identificar um percurso de pesquisa relacionado aos saberes e à 

formação de professores, desenvolvido com características próprias, mas em compasso com 

uma tendência internacional no âmbito das pesquisas sobre o Ensino Superior e sobre a 

docência universitária. 

Palavras-chave: 

Interdisciplinaridade, complexidade e formação de professores. 

 

1. Introdução 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa que está a ser realizada na Universidade de Pernambuco-Brasil e 

que tem como foco a formação de professores, nomeadamente, sobre o papel do Curso de Pedagogia 

relativamente à vivência da interdisciplinaridade nas práticas docentes universitárias e no currículo. 

E, assim sendo, as reflexões aqui esboçadas, em uma primeira instância, focaliza o atual cenário do 

Ensino Superior e aponta para a importância de que formação de professores se oriente cada vez mais 

pelas vias da interdisciplinaridade. E, nesse sentido, reflete-se também sobre a importância da vivência 

da interdisciplinaridade na docência universitária tendo em vista a inovação pedagógica na perspectiva 

de uma mudança paradigmática, uma vez que na atualidade tal mudança é imprescindível ao ensino 

superior e, sobretudo, à formação de professores. Em uma segunda instância, traz-se à reflexão a 

percepção dos docentes do Curso de Pedagogia da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, 

sobre o referido curso a fim de que possam ser evidenciadas na sequência desta investigação o que foi 
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atrás referido como situações problemas que indicarão as intervenções a serem feitas no curso em 

foco. 

 

 

2. Conhecimentos a construir na formação de professores para o exercício de uma prática 

docente interdisciplinar 

Refletir sobre os “conhecimentos a construir na formação inicial para uma prática docente 

interdisciplinar” constitui o principal objetivo deste item deste texto. Portanto, fomenta-se aqui um 

conjunto de aspectos que no contexto da pós-modernidade devem constituir linhas de ação daqueles 

que estão a formar professores. Estes aspectos dizem respeito às seguintes questões: 

- Que eixos deverão nortear a formação inicial de professores? 

- Como articular o currículo da formação inicial de professores com o da formação 

básica/fundamental? 

- Quais são os saberes e/ou conhecimentos necessários a um professor para que o mesmo possa 

desenvolver uma prática pedagógica interdisciplinar considerando a complexidade do pensamento 

humano?. 

Relativamente à primeira questão colocada, é necessário ter em conta que o exercício da docência é 

uma tarefa deveras complexa que impõe, pelo menos, dois eixos norteadores para a condução da 

formação de professores: o diálogo e a construção de um conhecimento crítico-reflexivo através da 

ação reflexiva permanente. 

No que diz respeito ao diálogo, vale ressaltar que numa formação de carácter interdisciplinar, este 

representa “uma exigência existencial. (...) É o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de 

seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado” (Freire, 1987: 87). Por outro 

lado, o diálogo está entrelaçado à reflexão e à participação, uma vez que nessa perspectiva de 

dialogicidade, ser professor não depende apenas do ato mecânico e da utilização de algumas 

habilidades pedagógicas de forma individualizada, mas, ao contrário, supõe um processo de 

transformação e reconstrução permanente de estruturas complexas que só poderá ocorrer se houver por 

parte dos professores e demais atores sociais o exercício permanente da reflexão e da acção, onde 

todos se manifestem criticamente face às questões de ordem social, política e econômica que 

caracterizam a atualidade. 
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A propósito da construção de um conhecimento crítico-reflexivo, pode dizer-se que, “na formação de 

professores, a teoria crítica da indagação reflexiva é a expressão dos paradigmas de investigação 

didática marcados por uma abordagem qualitativa. A formação crítica do professor reforça a 

componente de investigação realizada sobre o processo de ensino e aprendizagem, entendido como 

uma situação problemática que exige atitudes de reflexão” (Pacheco, 1999: 65). Estas ideias referidas 

por Pacheco apontam para duas importantes categorias numa formação de professores que se pretenda 

na ótica da interdisciplinaridade, a atitude e a reflexão. E estas categorias incitam os sujeitos 

(formadores e formandos) a questionarem práticas pedagógicas monodisciplinares centradas na figura 

do professor que, em sua maioria, não levam em conta a problematização do conhecimento.  

Relativamente ao segundo eixo norteador, que diz respeito à construção de um conhecimento critíco-

reflexivo através da ação reflexiva permanente, pode justificar-se a adoção dessa prática reflexiva na 

formação de professores aludindo ao fato de que este tipo de ação possibilita ao sujeito compreender o 

seu percurso de vida através de uma “leitura” crítica sobre a historicidade dos fatos sociais que são 

produzidos pelo movimento dos sujeitos coletivos num processo dialético. Deste modo, é preciso 

instituir entre educadores e educandos, desde o princípio da formação, o exercício da reflexão. Mais 

ainda, é preciso que aconteça no âmbito da formação de professores a construção de um conhecimento 

crítico reflexivo que conduza formadores e formandos à reflexão crítica que seja orientada pelas vias 

da interdisciplinaridade. E, neste sentido, afirma Roldão (1999: 47) que “são cada vez mais numerosas 

as equipas de investigação científica interdisciplinares, cujos elementos têm que ter, não esqueçamos, 

um domínio muito profundo da ‘sua’ ciência específica para interagirem com os olhares dos seus 

parceiros”. 

De fato, esta forma de conceber a interdisciplinaridade referida por Roldão vai exigir uma 

reorganização da sociedade e do conhecimento, significando, no que diz respeito à formação de 

professores, defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, flexível, solidária, democrática e crítica. 

“O mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez mais polivalente para enfrentar uma 

sociedade na qual a palavra mudança é um dos vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau 

de imprevisibilidade como nunca em outra época da história da humanidade” (Santomé, 1998: 45).  

Em síntese, é preciso instituir entre educadores e educandos o exercício da reflexão crítica, visto que 

esta constiuti uma forte componente no sentido de que esses sujeitos possam desempenhar uma prática 

pedagógica interdisciplinar que corresponda com as exigências da pós-modernidade. 

Por outro lado, relativamente à questão como articular o currículo da formação inicial de professores à 

educação básica/fundamental, é preciso que se perceba quais são os saberes e/ou conhecimentos 

necessários a um professor para que o mesmo possa vivenciar uma prática interdisciplinar que articule 

o currículo de formação inicial de professores com o currículo do ensino básico/fundamental. 
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Entretanto, (re)pensar o currículo de forma a responder às necessidades referidas, ou seja, de 

articulação curricular entre a formação inicial de professores e a educação básica/fundamental, induz a 

pensar o papel e a importância da aquisição dos saberes socialmente construídos e dos esquemas de 

mobilização desses saberes, ou seja, é preciso imprimir uma ressignificação aos saberes trabalhados no 

âmbito da formação de professores e das práticas curricularmente denominadas de interdisciplinares. 

Para isto, faz-se necessário que o conhecimento seja construído na interação com o mundo, que possua 

um significado social e cultural e que possa mobilizar o conhecimento frente a novas situações de 

forma criativa construindo novas e importantes competências, a fim de que os professores possam 

contribuir dentro e fora do espaço institucional que lhe é concedido para mudanças significativas no 

que diz respeito às relações sociais. Com efeito, a proposição curricular que se está a apontar para a 

formação inicial de professores é que o centro de currículo, e, portanto, também da prática pedagógica, 

seja não a transmissão de saberes, mas o processo de construção, apropriação e mobilização destes 

saberes.  

No quadro destas ideias, é possível dizer que se fala de outro tipo de currículo para a formação inicial, 

ou seja, alude-se a um currículo integrador, cuja referência é o que está fora dos muros escolares; que 

reconhece a multiplicidade de agentes e fontes de informação e se apropria deles integrando-os ao seu 

fazer; que integre os tempos, apropriando-se do passado para articular o futuro no presente . Este seria, 

portanto, o caso de se construir um currículo a ser desenvolvido através de competências, 

pressupondo-se a centralidade do aluno e, consequentemente, da aprendizagem, tendo como foco a 

melhoria da qualidade do ensino e a autonomia dos professores e gestores escolares. E mais, um 

currículo com esses atributos seria um currículo com uma prática pedagógica diversificada e 

diferenciada, portador de uma pedagogia ativa. Entretanto, vale ressaltar que um currículo que assuma 

essa performance implica uma mudança do papel da escola, e também de um novo ofício do professor, 

cujo principal objetivo pedagógico deverá ser o de “fazer aprender”. 

Corroborando estas ideias de que é necessário aos cursos de formação inicial de professores um 

currículo que integre diferentes saberes, afirma Pacheco (1999: 16) que, 

(...) quando nos referimos ao conhecimento do professor entendemo-lo como um saber (ou 

conjunto de saberes) contextualizado por um sistema concreto de práticas escolares, 

correspondendo ao conceito aristotélico de sabedoria, reflectindo as suas concepções, 

percepções, experiências pessoais, crenças, atitudes, expectativas, dilemas, etc. Trata-se, 

portanto, de um saber ou de uma multiplicidade de saberes com regras e princípios práticos, 

expressos nas linhas de acção, enfim as trajectórias e experiências de vida de um dado social. 

 

Apreende-se destas ideias, referidas por Pacheco, pelo menos, duas questões muito importantes 

relativamente ao que está a ser discutido neste texto, a saber: o conhecimento do professor reflete as 
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suas concepções, percepções, experiências pessoais, crenças, atitudes, expectativas e dilemas, 

portanto, constitui-se numa multiplicidade de saberes; o conhecimento do professor é um conjunto de 

saberes. 

Entretanto, sendo o eixo deste artigo centrado na problemática da formação do professor, numa 

perspectiva de relação de reciprocidade, de comunicação de ideias e de interação entre os sujeitos, 

convém introduzir a terceira questão norteadora deste item:  quais são os saberes e/ou conhecimentos 

necessários a um professor para que o mesmo possa desenvolver uma prática pedagógica 

interdisciplinar considerando a complexidade do pensamento humano? 

E dentro desta perspectiva ressalta-se que a “sociedade do conhecimento de que tanto se fala hoje está 

a fazer emergir a necessidade de desenvolver novas competências. Grande parte dessas competências 

são, curiosamente, de ordem social e, por isso, estão a exigir que a formação promova uma prática 

interdisciplinar que coloque “em relevo não só os atributos pessoais, como o intelecto, os 

conhecimentos, a adaptabilidade ou a autoconfiança, mas também os atributos interativos, como a 

capacidade de comunicação, a competência plurilingue, a capacidade de relacionamento, a capacidade 

de trabalhar em grupo” , mas que veja “o ser humano como um todo complexo visando pessoas 

integráveis, adaptáveis, transformativas, capazes de liderar e de se antecipar às “mudanças” . 

Estes aspectos, inerentes e imprescindíveis a uma formação de professores numa perspectiva 

interdisciplinar, configuram práticas pedagógicas que entrelaçam “atributos pessoais e interativos”, e 

que têm em conta o fato de que o sujeito interdisciplinar é concomitantemente complexo. E, levando 

em consideração a complexidade que é formar seres humanos para o exercício da docência numa 

perspectiva interdisciplinar, recorre-se ao que diz Nóvoa (1995) quando, na busca de uma nova 

dinâmica de formação e de concepção do papel docente, aponta quatro elementos que, segundo ele, 

procuram integrar fundamentos teóricos das diversas ciências sociais e humanas em direcção e uma 

reflexão sobre o saber pedagógico necessário ao professor, a saber: 

É preciso que os professores adquiram maior poder político, no sentido lato do termo, o que 

implica a invenção de modalidades associativas que ultrapassem as formas sindicais 

tradicionais e que exprimam as novas necessidades de organização profissional; 

É preciso que os professores conquistem maior visibilidade social, afirmando publicamente os 

seus saberes, por meio da presença nos espaços de debate (orais e escritos), não renunciando 

a ter voz própria diferente da dos restantes atores educativos; 

É preciso que os professores encontrem processos equilibrados de relacionamento com as 

comunidades científicas, nomeadamente na área das ciências da educação; 

É necessário que construam lugares de partilha e de reflexão coletiva, particularmente no seio 

das escolas, que dêem corpo a dinâmicas de autoformação participada (: 34). 
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Estes quatro elementos apontados por Nóvoa relativamente ao saber pedagógico do professor parecem 

sinalizar para um processo de autocriação e para a necessidade de uma reflexão crítica permanente 

sobre a sua identidade profissional e o seu fazer pedagógico, de modo que possam definir estratégias 

de ação que lhes permitam conviver com a realidade da sociedade pós-moderna, principalmente, por 

meio da sua presença nos espaços de debate (orais e escritos), não renunciando a ter voz própria 

diferente da dos restantes atores educativos, de forma que lhe seja possível no percurso de sua prática 

pedagógica vivenciar conjuntamente com outros indivíduos práticas interdisciplinares que não podem 

mudar tudo, mas que podem mudar alguma coisa, através da reflexão coletiva. E esta alguma coisa, 

infere-se, já é muita coisa relativamente à complexidade humana. 

Por outro lado, mas ainda com o objetivo de tentar elucidar a questão quais são os saberes e/ou 

conhecimentos necessários a um professor para que o mesmo possa desenvolver uma prática 

pedagógica interdisciplinar considerando a complexidade do pensamento humano, recorre-se a 

Severino (1998: 40) que sobre o pensamento interdisciplinar afirma: “a prática interdisciplinar do 

saber é a face subjetiva da coletividade política dos sujeitos”. E, dessa forma pode dizer-se que o saber 

só poderá ser exercido interdisciplinarmente. E mais, “o saber é resultante de uma construção 

histórica, realizada por um sujeito coletivo” (ibidem). E assim sendo, deve-se considerar “a 

importância da pesquisa, entendida como processo de construção dos objetos do conhecimento, e a 

relevância que a ciência assume em nossa sociedade. Mas, impõe-se à ciência a necessidade de 

efetivar-se como um processo interdisciplinar, exatamente ao contrário das tendências predominantes 

no positivismo, historicamente tão importante na consolidação da postura científica no Ocidente, mas 

tão pouco interdisciplinar em sua proposta de divisão epistemológica do saber” (ibidem). 

Observe-se nas ideias referidas no parágrafo anterior que se evidencia cada vez mais a necessidade de 

que o conhecimento humano resulte de uma construção histórica numa perspectiva interdisciplinar. E 

considerando a problemática central deste artigo, a formação de professores no Ensino Superior sob a 

égide da interdisciplinaridade, vale a pena afirmar que no sentido do que está a ser sustentado por 

Severino, a formação de professores deverá propiciar-lhes a aquisição de uma policompetência de 

modo que o professor possa lidar com a educação de forma mais ampla, percebendo-a como um 

caleidoscópio que está a exigir de seus interlocutores uma compreensão de seu sentido maior, de 

forma que o professor possa atuar de modo crítico e reflexivo. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

3.1. A abordagem de pesquisa utilizada 
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Relativamente à abordagem de pesquisa empregada nesta investigação, ressalta-se que é a de cunho 

qualitativo, uma vez que esta permite uma melhor compreensão da problemática a ser investigada, 

considerando que os dados coletados são predominantemente descritivos. De fato, a abordagem 

qualitativa coaduna-se com o objeto de estudo desta investigação que quer tornar compreensível a 

presença e a importância da interdisciplinaridade nos cursos de formação de professores da UPE, 

nomeadamente o Curso de Pedagogia do Campus Mata Norte, na esfera dos currículos e da docência 

universitária. Conforme foi atrás referido, esta investigação tem uma componente de intervenção que 

almeja contribuir para a melhoria das práticas educativas na academia, por meio do exercício crítico-

reflexivo permanente e da pesquisa-ação.  

 

3.2. Os sujeitos da pesquisa e a amostragem 

Esta investigação tem como sujeitos da pesquisa estudantes e os professores do Curso de Pedagogia da 

UPE, Campus Mata Norte.    

 

3.3. O lócus da pesquisa 

Esta investigação tem como campo de investigação o Campus Mata Norte da UPE, situado na Zona da 

Mata Norte do Estado de Pernambuco-Brasil. 

 

3.4. Os instrumentos para a recolha de dados 

Para a recolha de dados nesta pesquisa estão a ser realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

professores e os estudantes. Também se adotou a análise documental que no caso aqui em foco, 

analisará o currículo do Curso de Pedagogia, através das ementas das unidades curriculares. 

 

3.5. A análise dos resultados 

A análise dos dados, entrevistas e ementário das disciplinas, está ser feita por meio da análise de 

conteúdo. E, nesse sentido, é de referir que na atualidade, a análise de conteúdo, pode ser 

compreendida como um conjunto de técnicas dado o seu crescimento quantitativo, como também, a 

diversificação qualitativa dos estudos empíricos que se apoiam na sua utilização, ou seja, “é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque 

de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas, mascarado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo muito vasto: as comunicações (Bardin, 1977: 31)”. 
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No que se refere a este estudo, a análise de conteúdo será utilizada com o objetivo de desvendar o 

conteúdo subjacente ao que está latente ou manifesto no currículo do Curso de Pedagogia, no discurso 

dos sujeitos desta pesquisa como também no ementário, no que diz respeito à ausência e /ou a 

presença da interdisciplinaridade no Curso de Pedagogia da UPE.   

 

 

4. Percepções dos docentes e estudantes sobre Curso de Pedagogia da UPE  

Como objetivo de recolher dados para poder traçar um plano de ação relativamente à vivência da 

interdisciplinaridade no Curso de Pedagogia da UPE, Campus Mata Norte, aplicou-se um questionário 

semiestruturado com professores e estudantes a fim de identificar que percepções têm esses sujeitos 

sobre o referido curso. Portanto, nos subitens a seguir apresentam-se essas percepções e procede-se a 

uma análise de conteúdo dos discursos dos entrevistados. 

 

4.1. Os que dizem os docentes 

Relativamente aos docentes que atualmente lecionam no Curso de Pedagogia da UPE, Campus Mata 

Norte, entrevistou-se nove dos dezessete docentes do curso. Portanto, procede-se a seguir a uma 

análise de conteúdos de discurso desses docentes à luz de categorias de âmbito teórico as quais foram 

elencadas com base no que atrás foi denominado de conhecimentos a construir na formação de 

professores para o exercício de uma prática docente interdisciplinar. Ou seja, a análise de conteúdo 

dos discursos dos entrevistados que é feita a seguir ancora-se em duas categorias, a saber: o diálogo e 

a reflexão crítica. Portanto, apresentam-me conteúdos dos discursos dos docentes entrevistados e em 

seguida procede-se a uma análise com base nas categorias atrás referidas. Procurou-se agrupar e 

analisar os discursos considerando a similaridade de ideias. E, dessa forma, uma vez inquiridos sobre 

como percebiam o Curso de Pedagogia do Campus Mata Norte da UPE, os docentes se pronunciaram 

da seguinte forma: 

Observa-se que ao longo destes anos não houve melhorias significativas no quadro de 

professores e na mesma medida o curso não conseguiu estabelecer uma aprofundada cultura 

acadêmica (acúmulo de conhecimentos, práticas investigativas) suficiente que caracterizasse o 

pedagogo que o projeto pretendeu defender. Há dificuldades de estabelecer uma identidade 

própria para o curso.(Professor1) 

 

Acho razoável. Acredito que exista um problema conjuntural. Nossos (as) alunos (as) chegam 

com muitas defasagens, possivelmente, geradas na formação básica. Outro fator que pode 
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estar prejudicando o curso é a falta de professores atuando em áreas específicas, a diminuição 

do quadro de docentes  e a falta de compromisso da gestão, na esfera governamental, com a 

educação superior, que  não prioriza uma política de concurso para novos  

professores.(Professor 2). 

 

Não considero um bom curso pela falta de professores concursados pela UPE para ensinarem 

no referido curso. A carência é tão grande que se não providenciarem concurso, o curso pode 

até deixar de existir. (Professor 4) 

 
 
Observe-se que o professor 1 atribui, de forma latente, a falta de qualidade do curso à possível 

ausência de diálogo quando refere: “observa-se que ao longo destes anos não houve melhorias 

significativas no quadro de professores e na mesma medida o curso não conseguiu estabelecer uma 

aprofundada  cultura acadêmica (acúmulo de conhecimentos, práticas investigativas) suficiente que 

caracterizasse o pedagogo que o projeto pretendeu defender”. Ou seja, o diálogo nesse âmbito parece 

assumir um papel de fundamental importância, uma vez que o diálogo aqui materializar-se-ia, 

possivelmente, por meio de políticas educativas de impacto para a educação superior do Estado de 

Pernambuco, isto é, de políticas que possibilitassem melhorias significativas no quadro de professores. 

E, nessa perspectiva, esse diálogo dar-se-ia ou teria de partir, principalmente, das ações do Governo do 

Estado no sentido de realizar concursos públicos que possibilitassem a entrada de professores efetivos 

que ajudassem a melhorar a qualidade desse curso. 

Ressalta-se a similaridade de ideias do discurso do professor 1 com o professor 2 e o professor 4, 

sobretudo, quando estes aludem à falta de professores concursados e à falta de compromisso do 

Governo do Estado de Pernambuco com a educação superior em não priorizar, por exemplo,  a oferta 

de concursos públicos para professores. 

 

Por outro lado, mas, ainda no âmbito desta análise, o professor 5 afirma, 

 

O curso não é bom em vários aspectos. No entanto, o elenco de componentes curriculares no 

currículo estrutural está relativamente atualizado.  Há também atualizadas práticas docentes, 

porém, de alguma forma fragmentadas/individualizadas/dessocializadas.(...).(Professor 5). 

 
Observe-se que este docente, embora afirme que o curso não é bom, faz uma ressalva no que toca ao 

elenco de componentes curriculares quando refere que “está relativamente atualizado” e quando 

afirma que “há também atualizadas práticas docentes, porém, de alguma forma 
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fragmentadas/individualizadas/dessocializadas”. Infere-se, pois, que uma formação de professores 

interdisciplinar, para além de precisar ancorar-se no diálogo e na reflexão crítica, não poderá 

prescindir do trabalho em equipe, uma vez que reitera-se o que diz  Roldão (1999),  quando atrás foi 

citada a dizer que são cada vez mais numerosas as equipes de investigação científica interdisciplinares. 

Portanto, estas reflexões permitem anuir que entre outras coisas, a formação de professores do curso 

objeto destas reflexões precisa apoiar-se também equipes de investigação interdisciplinares que sejam 

investigadoras da própria prática. 

 

Na sequência desta análise, alude-se a fragmentos de discurso do professor 5 quando este refere, 

 
Considero-o regular, pois a carga horária é insuficiente para trabalharmos todos os 

conteúdos das disciplinas. Além do investimento dos estudantes no estudo, que alegam a 

distância e falta de tempo para estudar e pesquisar. (Prof 6.) 

 

Sublinha-se deste discurso, dois fragmentos que ao mesmo tempo em que apontam para dois grandes 

problemas do curso, a insuficiência da carga horária e a falta de disponibilidade dos estudantes para se 

dedicarem aos estudos, sinaliza de forma latente para a necessidade de imprimir ao cotidiano desse 

curso o diálogo e a reflexão crítica. Ou seja, infere-se que se faz necessário a existência de um diálogo 

entre as disciplinas (unidades curriculares), pois uma vez articuladas entre si, possivelmente, 

estabelecer-se-ia o diálogo e uma articulação curricular que induzisse a uma formação de professores 

de caráter interdisciplinar perspectivada no diálogo e na  reflexão crítica.  

Já o professor 3 diz ser o Curso de Pedagogia da UPE, Campus Mata Norte, um bom curso e atribui 

isto ao corpo docente. Observe-se: considero um bom curso, pelo esforço que observo em nossos 

colegas em contribuir para a formação de um profissional crítico e comprometido com a produção do 

conhecimento. (Prof 3). 

 O professor 7,  por sua vez, embora considere um bom curso, conforme fragmento de discurso a 

seguir referido, levanta uma questão de suma importância, ou seja, o entrelace que deverá haver entre 

a teoria e a prática por considerar teoria e prática elementos importantes numa proposta de ensino 

problematizadora conforme transcreve-se a seguir, 

 
 

“(...) Considero um bom curso, mas que precisa continuar buscando, a inovação e a 

atualização na concretização dessa missão na formação de pedagogos, apoiando-se nas ações 

pedagógicas da teoria X prática e da prática X teoria numa proposta de ensino 

problematizador que estabeleça a (re)significação do curso e dos profissionais que estamos 

ajudando a formar.(Prof 7). 
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No entanto, ressalta-se que um ensino problematizador implica uma reflexão crítica por meio do 

diálogo que começa na busca do conteúdo programático como afirma Freire(1987) quando ao se 

referir à importância da dialogicidade como o caminho a uma educação como  prática da liberdade 

afirma que “somente o diálogo implica no pensar crítico”(:47). 

 

Por outro lado, o professor 8 refere, 

 
Considero um curso regular. Observo que não obstante o empenho de uma parcela dos 

professores que demonstra envolvimento com o curso, comprovado pelo reconhecimento dos 

próprios alunos, penso que falta mais empenho e maior comprometimento do corpo docente.  

(Prof 8). 

 
Destaca-se do discurso do professor 8 um conteúdo de suma importância quando este refere, “(...) 

penso que falta mais empenho e maior comprometimento do corpo docente”. Este conteúdo de 

discurso deste professor aponta, de certa forma, para a importância do diálogo e da reflexão crítica, 

sobretudo, pelos docentes do curso, pois há de haver um comprometimento do corpo docente, quer 

seja do ponto de vista de suas práticas docentes, quer seja no que se refere à sua formação pós-

graduada ao nível de cursos de pós-graduação stricto sensu. E para isto será também preciso que o 

Governo do Estado e a UPE estabeleçam protocolos de cooperação, a fim de que seja facilitada a 

qualificação dos docentes ao nível de mestrados e de doutoramentos. 

 

Na sequência desta análise, o professor 9 afirma, 

 
Sim, quando analisamos o curso do ponto de vista do seu projeto pedagógico, do seu currículo 

e da articulação entre os saberes teóricos e práticos na formação de educadores, penso que o 

curso é de excelente qualidade. Entretanto, quando partimos para analisar a sua 

implementação no cotidiano acadêmico, no contexto da UPE/Campus Mata Norte, penso que 

o curso não atinge o nível mínimo de qualidade exigido pelo MEC(SINAES)  e pela 

CPA(Comissão própria de avaliação-UPE), justamente porque existe uma distância entre a 

sua concepção e as condições de oferta na IES. (Prof.  9) 

 

Relativamente ao discurso do professor 9, observa-se que este apresenta dois vieses do Curso de 

Pedagogia a UPE, Campus Mata Norte, um que considera ser este um bom curso  quando afirma: 

“sim, quando analisamos o curso do ponto de vista do seu projeto pedagógico, do seu currículo e da 

articulação entre os saberes teóricos e práticos na formação de educadores, penso que o curso é de 
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excelente qualidade”. Portanto, conforme diz o professor 9, o curso objeto destas reflexões na 

perspectiva do currículo, do projeto pedagógico e da articulação entre os saberes teóricos e práticos na 

formação de educadores, seria um bom curso. Contudo, observa o professor 9 ao mesmo tempo,  a 

falta de qualidade do curso do ponto de vista do cotidiano acadêmico no que se refere à dissociação 

entre teoria e prática, uma vez que segundo refere esse docente, “existe uma distância entre a sua 

concepção e as condições de oferta na IES”. Por conseguinte com base no discurso deste docente, 

infere-se que o diálogo e a reflexão crítica só existem ao nível da teoria, pois deixa a desejar ao nível 

da concretização. 

 

4.2. Os que dizem os estudantes 

Para perceber a problemática do Curso de Pedagogia da UPE, Campus Mata Norte, do ponto de vista 

discente no que toca a uma possível vivência da interdisciplinaridade nas práticas docentes deste 

curso, vivência esta que nestas reflexões tem como categorias de análise o diálogo e a reflexão crítica, 

também foram realizadas entrevistas com os estudantes representantes de turmas deste curso. E, assim 

sendo, analisam-se a seguir o conteúdo do discurso dos estudantes do Curso de Pedagogia da UPE, 

Campus Mata Norte do primeiro, terceiro, quinto e sétimo períodos, uma vez que neste semestre letivo 

só estes períodos estão em aulas e, contrariamente, ao que referiram os professores, os estudantes 

afirmam que o curso em análise é bom quando referem, 

Sim, tanto pela diversidade da grade curricular como pela ampla capacidade de nossos 

professores. (estudante 1º período). 

Sim, pois o curso de pedagogia da UPE é munido de professores muito bem capacitados, 

mantendo os alunos estimulados e preparados para seguir a carreira. (estudante 3º período) 

Por parte dos professores o curso é bem qualificado. Porém, a coordenação ou o responsável 

deveria rever a grade de horários do curso que deixa muito a desejar, para uma formação de 

professores. (estudante 5º período). 

Sim, pois tem uma grade curricular que permite uma formação abrangente. (estudante 7º 

período). 

 

Observe-se, pois, que os estudantes atribuem a boa qualidade do Curso de Pedagogia em análise, de 

uma forma geral, ao que chamam de “ampla capacidade de nossos professores” e à “diversidade da 

grade curricular” e só um deles, o estudante do terceiro período, faz uma pequena ressalva quando 

refere: “porém, a coordenação ou o responsável deveria rever a grade de horários do curso que deixa 

muito a desejar, para uma formação de professores”. Embora esse estudante não tenha deixado 
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explícito o que a matriz curricular deixa a desejar, percebe-se em seu discurso uma preocupação com a 

formação que ele e os seus colegas estão a ter para o exercício da função docente. 

Ressalta-se, pois, que há na análise dos estudantes uma possível falta de reflexão crítica e de diálogo 

entre estudantes e estudantes e estudantes e professores que lhes permitisse, de fato, fazer uma análise 

mais acurada sobre esse curso desvelando o que tem funcionado no âmbito do “quefazer”66 

pedagógico como forças impeditivas e/ou obstacularizadoras a que o referido curso tenha uma boa 

qualidade. E, assim sendo, conclui-se esta análise com a ideia de que ao Curso de Pedagogia da UPE, 

Campus Mata Norte, o diálogo e a reflexão crítica ainda deixam muito desejar e que dessa forma urge 

a elaboração de um plano de ação que possibilite esse exercício, o exercício do diálogo e da reflexão 

crítica entre professores e estudantes.  

 

4. Em jeito de conclusão ou elementos para uma proposta de intervenção no Curso de 

Pedagogia, Campus Mata Norte 

As conclusões a que se chegou após análise deste primeiro questionário o qual foi aplicado aos 

professores e aos estudantes do Curso de Pedagogia da UPE, Campus Mata Norte, é que  será preciso 

atuar junto à coordenação do Curso de Pedagogia da UPE, no âmbito do Núcleo de Pesquisas 

Multidisciplinares da UPE, a fim de possibilitar a consolidação de ações pedagógicas 

interdisciplinares e inovadoras tendo em vista, inclusive, a sustentabilidade local e ainda que será 

necessário formar grupos de estudos com os professores e os estudantes do Curso de Pedagogia que 

reflitam sobre questões afeitas à gestão do currículo e que resultem na vivência da 

interdisciplinaridade. 

É, portanto, nessa direção que na sequència do desenvolvimento desta investigação, propõe-se a 

realização de fóruns de debates com os professores, estudantes, coordenadores e representantes da 

Reitoria da UPE que tragam à discussão questões atinentes ao currículo do Curso de Pedagogia e à 

vivência da interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas desse curso e que levem em consideração 

algumas questões que foram sublinhadas no discurso dos professores e que são a seguir transcritas 

para reflexão. Ou seja, urge a elaboração de políticas educativas de impacto para a educação superior 

do Estado de Pernambuco que possibilitem melhorias significativas no quadro de professores; a 

formação de equipes de investigação científica interdisciplinar que investiguem as práticas docentes e 

                                                           
66 “Quefazer”- Expressão utilizada por Paulo Freire para revelar, entre outras coisas, que ao intelectual, é preciso 
compreender o significado da mudança na realidade e a partir dela, sabendo-se condicionado historicamente, ter 
clareza do próprio papel no processo de transformação social. 
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realizem intervenções na problemática apresentada; o estabelecimento de um diálogo permanente 

entre os professores das diversas disciplinas (unidades curriculares), com a formação de fóruns 

permanentes de debates que vislumbrem a possibilidade de realizar intervenções nas problemáticas 

apresentadas; o entrelace da relação entre a teoria e a prática; o comprometimento do corpo docente 

quer seja do ponto de vista de suas práticas docentes, quer seja no que se refere à sua formação pós-

graduada ao nível de cursos de pós-graduação stricto sensu. 
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6.125. 

Título: 

A docência como processo epsitemológico e ético entre os sujeitos do espaço escolar 
de ensino superior 
Autor/a (es/as):  

Silva, Régis Bueno da [UFSC/SC/Brasil] 

Resumo: 

A discussão sobre a formação de professores para o ensino superior pressupõe caminhar em 

direções diferenciadas e complementares. Uma delas diz respeito ao exercício profissional e 

ético do professor como docente. Emergem, nesse contexto, como temáticas privilegiadas, as 

discussões e investigações sobre a formação de professores reflexivos e autônomos. Em termos 

de pesquisa isto significa dizer que o foco de tais pesquisas pode encaminhar-se para as 

discussões sobre currículo, docência e escola no ensino superior. Acompanhando uma tendência 


