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ENSINO SUPERIOR: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NAS DIMENSÕES DIDÁTICA, CIDADÃ E 
ÉTICA EM CURSOS DE ENGENHARIA DA PUC-MINAS44 

Drª Maria Auxiliadora Monteiro Oliveira45; Dr. Amauri Carlos Ferreira46  

Resumo 
A temática investigada centra-se na Universidade e na formação de seus professores. 
O objeto da pesquisa teve como foco, a capacitação didática, cidadã e ética de 
docentes do Instituto Politécnico da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(IPUC-PUC Minas). Para tal, realizou-se a pesquisa nos cursos de engenharia ofertados 
pelo IPUC, analisando seus Projetos Pedagógicos de Cursos, a atuação e a formação 
técnico-científica, didático-pedagógica, cidadã e ética de seus professores. Priorizou-se 
a abordagem qualitativa, promovendo uma interlocução com a investigação 
quantitativa. Por se tratar de uma “Pesquisa-ação”, foi ofertado um curso de 
capacitação didático-político-cidadã e ética para os professores do IPUC. 

Introdução 
Este texto tem como finalidade expor resultados obtidos, no âmbito da pesquisa 
intitulada “Ensino Superior: a import ncia da formação de professores nas dimensões 
didática, cidadã e ética”. A temática investigada centra-se na Universidade e na 
formação de seus professores. O objeto da pesquisa teve como foco, a capacitação 
didática, cidadã e ética dos docentes do IPUC. 
A investigação se desenvolveu em seis cursos: Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação, 
Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Energia. 
Essa pesquisa evidenciou ser importante dar centralidade ao Instituto Politécnico da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (IPUC), como lócus da investigação, e 
também por atender as vertentes institucionais, propostas pela PUC Minas, que se 
consubstanciam na “interdisciplinaridade” e na “inovação”. 
 o que tange à “interdisciplinaridade”, a investigação buscou estabelecer um diálogo 
entre a Engenharia, em suas diferentes áreas, e as Ciências Humanas, sobretudo, nos 
campos da Pedagogia/Didática, da Filosofia/Ética e Formação Político-Cidadã. No que 
se refere à “inovação”, essa pesquisa se inseriu na perspectiva do desenvolvimento de 
um novo processo, no âmbito da formação didático-pedagógica, ética e político-
cidadã, através da capacitação dos professores, por meio de um curso, que foi 
ofertado, pela equipe de docentes, responsáveis pela pesquisa. 

                                                      
44 Participaram da pesquisa Juliana Cristina Maciel Martins, Felippe Werneck Nunes e Nilza Bernardes. 
45 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Minas, com atuação nos cursos de Graduação 
em Pedagogia e nos Cursos de Pós-Graduação em Educação, nos níveis de mestrado e doutorado. 
46 Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Minas, com atuação nos cursos de Graduação em 
Pedagogia e nos Cursos de Pós-Graduação em Educação, nos níveis de mestrado e doutorado. 
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A direção e os coordenadores dos cursos que foram pesquisados respaldaram e 
valorizaram a investigação, ao reconhecer a relevância da pesquisa, por promover a 
melhoria da qualidade do ensino ministrado, em seus cursos. 
Tendo-se em vista os objetivos da investigação, pode-se afirmar que se tratou de uma 
“Pesquisa Institucional”, na medida em que se buscou contribuir, para a melhoria da 
qualidade de ensino, de cursos vinculados ao tradicional e conceituado IPUC. 
Para compreender como vinha sendo realizada essa formação e traçar o perfil dos 
professores neste nível de ensino, buscou-se compreender a área de engenharia no 
que se refere à formação interdisciplinar presente nos projetos pedagógicos e nas 
práticas dos professores. 
Os cursos de engenharia vêm apresentando interesse pela formação pedagógica mais 
ampla de seus professores. No intuito de compreender como ocorre a docência nos 
cursos de engenharia, realizou-se uma pesquisa no referido instituto, nos anos de 2013 
e 2014, com os professores que lecionam nestes cursos, com objetivo de compreender 
os seus perfis e desafios enfrentados na docência. 

Objetivos 
- Apresentar parcialmente os resultados da pesquisa realizada nos cursos de 
Engenharia da PUC Minas, no que se refere à formação técnico-científico, didática, 
cidadã e ética dos professores;  
- Analisar os projetos pedagógicos dos cursos de engenharia quanto à questão da 
interdisciplinaridade; 
- Analisar a atuação e formação dos professores nas dimensões técnico-científica, 
didático-pedagógica, cidadã e ética; 
- Identificar a relação/professor aluno e os principais desafios da sala de aula. 
- Compreender o trabalho docente na perspectiva da docência e gestão da sala de 
aula, bem como no processo de ensino, avaliação e interdisciplinaridade.  
- Verificar as contribuições da semana de avaliação e planejamento da PUC Minas, 
para a prática docente dos entrevistados.  

 

Metodologia 
O caminho escolhido para esta investigação foi a abordagem qualitativa, entretanto 
realizou-se uma interlocução com a quantitativa. No que se refere à pesquisa 
qualitativa foram utilizados os seguintes instrumentos: análise documental e entrevista 
semiestruturada, feita com 20 professores. No âmbito da investigação quantitativa, foi 
aplicado um questionário a 140 professores, objetivando desenhar o perfil pessoal e o 
profissional do grupo docente investigado. Para a interpretação dos dados qualitativos, 
foi utilizada a Análise de Conteúdo, na perspectiva de Bardin (2009). E no que tange 
aos dados quantitativos, resultantes do questionário, lançou-se mão dos aportes da 
Estatística Descritiva.  
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Resultados  
A partir do levantamento, tratamento, organização e apresentação/descrição dos 
dados empíricos dessa pesquisa, verificou-se que os sujeitos pesquisados 
consideraram que, além do domínio teórico e prático dos conhecimentos técnico-
científicos ensinados, é importante, para o exercício da atividade docente, uma 
formação nas dimensões didática, cidadã e ética. Entretanto, constatou-se que uma 
parte dos professores não possuía uma formação consolidada no âmbito dessas três 
dimensões. O gráfico que segue evidencia a formação dos professores em uma dessas 
dimensões. 

 
Gráfico 01 – Docentes que receberam alguma 

formação/capacitação em ética e, especialmente, ética docente 
Fonte: Dados da pesquisa 

No tocante à formação/capacitação voltada para inserção social e a constituição da 
cidadania, 72,14% dos docentes responderam não ter recebido essa formação, e 
27,86% informaram ter recebido capacitação voltada para a inserção social. 
Nessa pesquisa foi realizada uma análise dos resultados obtidos nos cursos 
pesquisados para compreender o processo de avaliação externa47 (SINAES/ENADE) e 
analisamos as entrevistas com professores, para compreender os resultados obtidos 
pelos alunos nessas avaliações, bem como a relação professor/aluno. Por isso, sentiu-
se a necessidade de promover cursos de capacitação no período de recesso escolar. 
A partir da leitura das entrevistas, verificou-se que, de modo geral, os professores 
consideraram ter um relacionamento tranquilo com os alunos, afirmando existir uma 
relação respeitosa, formal e, em alguns casos, uma distância hierárquica, para além do 
que o professor gostaria que existisse, mas necessária para demarcar bem a posição 
do docente e do discente. 

É uma relação mais formal do que eu gostaria, gostaria que fosse menos formal, menos 
hierárquica, eu vejo que muitas vezes, eles vêm para a aula com ideias de um professor que 
tem uma distância hierárquica e que existe uma distância nesse relacionamento que eles 
esperam que exista. Em geral não é muito conflituosa. (Docente13, Engenharia de Energia). 

                                                      
47 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade). Trata-se de avaliações externas promovidas pelo governo federal brasileiro. 
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Sobre disciplina/indisciplina em sala de aula, os professores afirmaram não vivenciar 
conflitos com os alunos. Os sujeitos entrevistados destacaram que há situações 
pontuais, relacionadas, na maioria das vezes, às conversas paralelas e ao uso de 
tecnologias que dispersam a atenção dos alunos. Nesses casos, os professores 
assumem uma postura mais enérgica e buscam, por meio do diálogo, resolver a 
questão, conforme se evidencia na fala de um professor. 

É indisciplina não tem não. [...] me preocupa um pouco, às vezes, o aluno está em sala de aula, 
mas ele está no “face” (sic), ou está na mensagem ou alguma coisa está tirando a atenção 
deles. [...] o aluno está presente, mas está ausente e isso me preocupa, o aluno 100% frequente 
com o rendimento pífio [...]. (Docente 04, Engenharia de Energia). 

 
Outro ponto relevante está no fato de os professores afirmarem que a inadequação do 
comportamento, em alguns casos, está relacionada à faixa etária dos alunos. 
Geralmente, em turmas com estudantes mais novos, a indisciplina é recorrente. 
No que se refere à interdisciplinaridade, preconizada no PPC (Projeto Pedagógico do 
Curso), objetivou-se identificar a ideia que os professores tinham sobre esse conceito, 
além de compreender como ela se realizava na prática. Nesse sentido, foi realizada a 
seguinte pergunta aos docentes: “Sobre a interdisciplinaridade prevista no PPC, como 
você lida com essa noção?”. A partir das respostas obtidas, verificou-se que a grande 
parte dos professores não recebeu nenhuma formação inicial para atuar no magistério, 
e que o interesse por assuntos relacionados à área da educação surgiu a partir da 
prática docente e da demanda por compreenderem seu objeto de trabalho. Muitos 
afirmaram recorrer a palestras e cursos de curta de duração para suprirem essa 
necessidade. Quando questionados sobre a interdisciplinaridade, a maioria não soube 
informar de que forma ela aparece na prática docente, e muitos reconheceram ser 
uma realidade distante do seu dia a dia, pontuando inclusive, ser um conceito que 
existe apenas no papel. 

[...] é uma disciplina que os alunos poderiam integrar. Então eu tenho turmas com alunos da 
mecatrônica, da mecânica que estão na mesma [...] Mas eu vejo que a troca não, não 
estabelece muito do jeito que a gente quer, ‘né’?...(sic) existe aquela rixazinha da civil com a 
eletrônica, [...]. (Docente 17, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação).  
 
Isso não funciona, isso é só para inglês ver. [...] No caso dessa interdisciplinaridade que o 
pessoal proclama no currículo, chamado currículo pedagógico, eu acho que isso não está 
correto, não há uma ocorrência entre as diversas disciplinas, [...] Eu acho que isso realmente 
não está sendo cumprido, [...]. (Docente 20, Engenharia Elétrica). 

 
Em relação ao curso ofertado com o objetivo de minimizar as supracitadas carências, 
verificou-se que os professores aderiram a ele massivamente. 

Conclusão 
A partir do levantamento, tratamento, organização e apresentação/descrição dos 
dados empíricos desta pesquisa, verificou-se que os sujeitos pesquisados indicaram 
que, além do domínio teórico e prático dos conhecimentos técnico-científicos 
ensinados, é importante, para o exercício da atividade docente, uma formação nas 
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dimensões didática, cidadã e ética. Entretanto, constatou-se que uma parte dos 
professores não possuía uma formação consolidada no âmbito dessas três dimensões. 
Por se tratar de uma pesquisa-ação, conforme o que foi exposto, ofertou-se um curso 
aos professores do IPUC, cuja temática contemplou a formação, centrado nas 
dimensões didático, ética e político-cidadã. Pode-se afirmar que esse curso teve uma 
grande participação dos docentes, que o avaliariam muito positivamente e solicitaram 
a realização de novos cursos. 
Por fim, indica-se o estudo aprofundado dos dados expressos neste estudo, no intuito 
de perceber, por exemplo, como a atuação do professor, que tenha, além do domínio 
dos conhecimentos técnico-científicos, uma capacitação nas dimensões didática, 
cidadã e ética, influencia no processo de formação dos estudantes e, por conseguinte, 
nos resultados das avaliações internas e externas dos cursos de graduação em 
engenharia. 
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