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RESUMO 

Este trabalho é um estudo das trajetórias de docentes nos cursos de formação, com foco 

na captura dos ecos da interdisciplinaridade no fazer docente, para responder à 

necessidade de ampliar as discussões relacionadas à formação docente no Brasil. Tem 

como objetivo pesquisar o percurso interdisciplinar de docentes nos cursos de formação, 

tendo em vista suas implicações na prática profissional. Nessa proposta, a problemática 

do estudo se caracteriza pelo entendimento de como se constrói e se efetiva a 

interdisciplinaridade no fazer docente. Para responder ao objetivo e aos pressupostos, 

procura investigar algumas das teorias que têm influenciado a formação docente, as 

concepções relacionadas à interdisciplinaridade, as leis e decretos do início da história da 

educação brasileira até os dias atuais e suas repercussões na formulação de conceitos 

sobre interdisciplinaridade na educação básica. Toma como pressuposto que a 

profissionalização é um aspecto das vivências disciplinares ou interdisciplinares que 

podem interferir no contexto escolar. O estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica e 

utiliza procedimentos de pesquisa, tais como questionários e roda de conversa. 

Finalmente, conclui que a interdisciplinaridade na escola vem complementar ou superar a 

prática disciplinar, desperta uma visão de totalidade do saber e propicia aos docentes a 

percepção da complexidade do mundo onde estão inseridos. Sua função não é eliminar ou 

superar as disciplinas, mas incrementar a educação com a visão holística do 

conhecimento, considerando também a cultura disciplinar.  

Palavras-chave: 

Interdisciplinaridade, formação docente, prática profissional, relação dialógica. 

 

ABSTRACT 
 

This work is a study of the trajectories of teachers in training courses, with a focus on 

capturing the echoes of interdisciplinarity in the making, to respond to the need to 

broaden the discussion related to teacher training in Brazil. Aims search the 

interdisciplinary course teachers in training courses, with a view to their implications in 

professional practice. In this proposal, the problem of study is characterized by 

understanding how to build and if effective interdisciplinary in do. To respond to the goal 

and assumptions, seeks to investigate some of the theories that have influenced the 

teacher training, the conceptions related to interdisciplinarity, the laws and decrees of the 

early history of brazilian education until the present day and its impact on the formulation 

of concepts about interdisciplinarity in basic education. Takes as an assumption that 

professionalization is an aspect of the disciplinary or interdisciplinary experiences that 

can interfere in the school context. The study was based on literature search and utilizing 

research procedures, such as questionnaires and wheel of conversation. Finally, it 

concludes that the interdisciplinarity in the school will complement or overcome 

disciplinary practice, awakens a vision of totality of knowledge and encourages teachers 

to perception of the complexity of the world in which they are inserted. Its function is not 

to eliminate or overcome the disciplines, but increase the education with the holistic view 

of knowledge, considering also the disciplinary culture. 

 

Key words: 

Interdisciplinarity, teacher educationa, professional practice, dialogical relation. 
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INTRODUÇÃO 

 
Palavras Iniciais 

 

 

Ao longo da minha formação, tentei expor para os alunos aos quais ministrei aulas nos 

cursos de graduação e pós-graduação assuntos pertinentes ao conceito de 

interdisciplinaridade, e, a sua importância para o processo educativo, o que me conduziu 

a vontade de conhecer novas perspectivas de estudo no âmbito do Doutorado. Por mais 

que eu aprofundasse em literaturas, havia a necessidade de entender esse movimento na 

prática os motivos pelos quais o ambiente escolar muitas vezes não permitia que a 

interdisciplinaridade ocorresse naquele espaço. 

O estudo realizado no Mestrado instigou-me ao desvelamento de outros elementos 

ainda não contemplados, bem como os novos conceitos de interdisciplinaridade presentes 

nos cursos de formação superior. Assim, o projeto inicial do Doutorado se articulou a 

este, focando mais diretamente em questões relativas ao trabalho docente. Os processos 

interdisciplinares formais no âmbito escolar também estiveram presentes durante as 

investigações que constituíram a Dissertação, por isso, a opção por dar continuidade à 

discussão dessa temática no âmbito do doutoramento. 

Após a conclusão do Mestrado, o exercício da profissão disponibilizou a rotina escolar 

de notas, provas e exames quantitativos, daí permaneceu a duvida da real concretização 

de uma interdisciplinaridade significativa na prática. Dessa forma, analisamos questões 

que necessitem de uma retomada histórica dos cursos de formação docente, uma vez que 

a opinião de autores colaborou para o estabelecimento da relação entre os fatores 

históricos do processo interdisciplinar relacionada à postura dos docentes mediante esse 

contexto. 

A compreensão do curso de formação docente como elemento constitutivo do 

processo interdisciplinar foi o objeto de estudo que impulsionou os caminhos percorridos 

no estudo, associando-se a prática profissional e os desafios decorrentes das trajetórias 

dos docentes. 

Nessa perspectiva, encontramos respaldo nas contribuições oriundas dos cursos de 

graduação, nos quais fui docente, na experiência como coordenadora de cursos de pós-

graduação (lato sensu) e, principalmente na participação no banco de avaliadores do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP do 
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Ministério da Educação – MEC, em que pude vivenciar experiências significativas 

com docentes que se consideravam teoricamente interdisciplinares e outros que 

praticavam a interdisciplinaridade. 

Mediante tais fatos, ingressei no curso de Pós-graduação - Doutorado em 

Educação, Arte e História da Cultura, da Universidade Presbiteriana Mackenzie no 

mês de fevereiro de 2013. No primeiro ano do curso foram ministradas disciplinas 

obrigatórias e optativas, que abordaram as três áreas do Programa, conduzindo a 

compreensão das relações propostas pela interdisciplinaridade, conforme a matriz 

curricular do curso. 

Nesse período foi possível participar de um Grupo de Estudos na cidade em que 

resido e por conta disso, realizei disciplinas optativas na Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU, com a intenção de fundamentar a temática da História da Cultura, 

por ser a que eu escolhi para realizar a interface com a área da Educação. 

Mediante essa proposta, o desenvolvimento profissional pessoal nos locais em 

que atuei, ministrei e coordenei cursos fizeram parte de um contexto de mudanças 

histórico-culturais inerentes aos processos de ensino-aprendizagem, que por vezes 

explicitavam posturas fragmentadas e disciplinares. Logo, consideramos emergente a 

reflexão sobre as trajetórias que perpassam a formação docente em cursos superiores, 

relacionados à concepção interdisciplinar e as implicações para a prática profissional. 

Neste vai e vem de minha experiência profissional, dos estudos que realizei, fui 

construindo uma visão de interdisciplinaridade. À medida que deixava o campo da 

disciplinaridade e procurava fazer a interação e a mediação dos saberes, constatei a 

dificuldade de estabelecer a relação entre teoria e prática no fazer docente. Com a 

intenção de verificar a percepção da interdisciplinaridade a partir dos discursos dos 

docentes informantes desta pesquisa, tomamos como pressuposto que a 

interdisciplinaridade contribui para a aquisição de um conhecimento baseado na 

realidade e sem fragmentação.  

Acreditamos que, a qualidade do ensino superior está intimamente relacionada à 

do indivíduo diante do conhecimento, imprescindível como um instrumento que 

garante uma melhor qualidade de vida, pessoal e profissional. Assim, frente ao 

sentimento que vislumbre a qualidade de um paradigma na formação docente, a 

universidade como lócus de produção e disseminação do conhecimento precisa 

oferecer aos alunos, uma base de conhecimento na formação docente que possibilite 

reais condições de interação com a interdisciplinaridade. 
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Por fim, compreendeu-se que o curso de formação foi um elemento constitutivo 

do processo interdisciplinar e impulsionou o desvendar de trajetórias percorridas, 

ajudando-nos a compreender os desafios que estavam por vir no decorrer da  escrita, 

para se ampliar o entendimento das conceituações que pudessem ser alcançadas na 

pesquisa. 

 

 
Discutindo o Problema, os Objetivos e as Hipóteses 

 

 

Mediante a justificativa anterior, definimos como problema verificar a relação 

entre teoria e prática, bem como os ecos da interdisciplinaridade no fazer docente, por 

meio da legislação, das teorias e depoimentos dos informantes. Assim, para a escolha dos 

referenciais bibliográficos, consideramos como ponto crucial problematizar 

adequadamente a questão e o embasamento teórico dos cursos de formação docente na 

preparação da atuação interdisciplinar, também os impactos na formulação de conceitos 

interdisciplinares, com ênfase na educação básica.  

Acreditamos que a problematização foi adequadamente proposta porque no 

decorrer do estudo teremos subsídios relacionados às trajetórias de docentes para 

solucionar o impasse de como se constrói ou não a interdisciplinaridade, a partir das 

teorias aprendidas na formação docente e nos aprendizados adquiridos na prática 

profissional. 

A teoria nos importa muito, então, foi relevante se analisar o campo de pesquisa e 

a comunidade que a mesma se relacionou, por meio do debate conceitual e empírico, com 

a intenção de interpretar e dialogar com a realidade, além de visualizar as concepções que 

perpassam a formação docente no curso superior, relacionadas à interdisciplinaridade na 

educação básica. 

Nessa proposta, na definição adequada da problematização, optamos pela 

descrição de trajetórias, com ênfase nas diferentes teorias que se traduzem em 

interdisciplinares nos cursos de formação, refletindo paradigmas decorrentes desse 

processo e recorremos a profissionalização docente como aspecto constitutivo das 

práticas, a partir de vivências concretas dos profissionais. 
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No sentido de compreender como se desenvolveu a aprendizagem interdisciplinar 

dos docentes no ensino superior, bem como as trajetórias de desenvolvimento 

profissional, a proposição deste estudo teve como questão de pesquisa: Como é que se 

constroem as trajetórias de docentes nos cursos de formação superior, considerando o 

percurso do aprendizado interdisciplinar e suas implicações para a prática profissional? 

Para ampliar a discussão, a autora Mizukami (2010) afirma que a formação de 

professores consiste num processo de desenvolvimento através da vida, muito além dos 

momentos formais de escolarização e também da noção de formação como a junção de 

eventos, cursos e capacitações de curta duração. Para a autora, a formação de professores 

organizada neste sistema compreende o docente como um profissional apto a resolver 

questões meramente técnicas, e como alguém que transmitirá o conhecimento teórico e 

técnico que possui aos alunos.  

A proposta teórica apresentada ainda afirma que o conhecimento do qual o 

professor se apropria, e que mais tarde será utilizado em sua prática profissional, não 

atende às necessidades atuais dos alunos, pois tais conhecimentos pouco se relacionam 

com um contexto mais amplo. 

Nesse entendimento, reforçamos que, o educador precisa vivenciar formas de 

entendimento do sim e do não. Sim no sentido do conhecimento humanístico, generalista. 

Não, no ponto de vista do ‘fazer’. Esses outros espaços têm mais condições de ensinar 

para o ‘fazer’ do que a própria escola. Não há um antagonismo, são competências e 

possibilidades diferentes. (SOUZA NETO, 2010). 

O percurso de construção da prática interdisciplinar exige do professor uma nova 

postura frente à prática profissional, um maior conhecimento a respeito da instituição em 

que atua, um posicionamento político e de seus compromissos e metas.  

A atividade do docente não se limita à sala de aula, é fundamental que se tenha em 

mente que as diretrizes contidas no projeto político da instituição influenciam 

diretamente na forma como o curso compreende o currículo, o processo de ensino e de 

aprendizagem e também nas diretrizes de formação do profissional.   

Assim sendo, o professor, por mais que acredite ser a docência um exercício 

individual, leva, ao adentrar em sala de aula, os valores e crenças da instituição em que 

atua. Diante do exposto, foi possível vislumbrar uma perspectiva do problema de estudo, 

no qual os dados coletados pelos materiais bibliográficos e pela pesquisa de campo 

possibilitaram uma reflexão empírica, referindo-se a um período histórico delimitado 
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entre, o Império e a implantação da LDB 9394/96, e as consequências inerentes aos 

movimentos de formação docente inerente a esse período delimitado. 

Posto isso, tornou-se relevante explicitar de forma mais detalhada os objetivos que 

ajudaram a desenvolver a problemática de estudo. Após a exposição, considerarmos 

abaixo o objetivo geral e os objetivos específicos que demonstraram a constituição de 

elementos importantes da trajetória interdisciplinar de docentes, e indicou questões 

referentes à construção teórica e a interlocução com a prática. 

O objetivo deste trabalho foi compreender os cursos de formação, com a 

finalidade de capturar os ecos interdisciplinares no fazer docente. Em decorrência desse 

objetivo, procuramos investigar as concepções históricas que perpassam a formação 

docente no âmbito superior, relacionadas à interdisciplinaridade na educação brasileira. 

Nesse contexto, analisamos os teóricos que influenciaram a formulação de 

conceitos interdisciplinares nos cursos de formação docente, com ênfase na educação 

básica e que nos permitisse descrever “os ecos de docente” tendo em vista uma prática 

interdisciplinar relacionada à profissionalização docente como aspecto constitutivo das 

práticas, a partir de vivências concretas disciplinares ou interdisciplinares, as quais 

podem interferir no contexto escolar. 

Nesse processo há paradigmas a ser entendidos, como a transformação do ensino 

superior, bem como a transformação da prática docente, que no nosso entendimento não 

ocorrerá enquanto o professor não se compreender, e ser compreendido, pelas políticas 

educacionais como protagonista de sua prática, ou seja, um sujeito responsável por sua 

ação em sala de aula e por seu processo formativo. 

A partir dessas questões que norteiam os objetivos, tomamos como pressuposto 

que as práticas sociais presentes na história social e da Educação no Brasil influenciaram 

a formação e o fazer docente, tanto disciplinar quanto interdisciplinarmente. Um segundo 

pressuposto se baseia no entendimento de que a formação dos cursos de licenciatura 

repercutiu no agir docente e no cotidiano escolar, bem como na formulação de conceitos 

interdisciplinares, redimensionando as legislações para o atendimento da qualificação na 

educação básica. Outro pressuposto foi a descrição das trajetórias dos docentes, com a 

finalidade de perceber nelas o processo de interdisciplinaridade. Finalmente, 

caracterizamos a profissionalização docente, a partir das vivências dos docentes, as quais 

repercutem na construção da interdisciplinaridade na escola. 

A essência do curso de formação docente foi a nosso ver o primeiro passo para 

ampliar a visão e o entendimento das dimensões de um saber real. Quando os processos 
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formativos consideram o protagonismo do docente como uma condição fundamental, a 

adoção de estratégias unilaterais de capacitação perde o sentido e a inovação da prática 

pedagógica deixa de ser uma imposição para se tornar uma necessidade vivenciada pelo 

docente. Posto isso, discutirmos na sequencia a metodologia e os capítulos. 

 

Opção dos procedimentos da pesquisa 

 

  A investigação teve caráter qualitativo da pesquisa, a qual concentrou esforços no 

processo de compreensão de um fenômeno e não apenas em responder a questões prévias. 

Diante disso, a metodologia de estudo buscou os caminhos para se atingir os objetivos 

estabelecidos e apontar respostas a problematização proposta. A presente pesquisa optou 

por uma perspectiva mista dos instrumentos de análise e coleta de dados, tais como 

análise descritiva, questionários, roda de conversa, estudo bibliográfico e análise da 

legislação.  

   Durante o processo investigatório, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

preliminar de levantamento de dados, os quais foram orientados durante a qualificação. 

Assim, no ano de 2014 foram distribuídos questionários para docentes, dentre os quais 

apenas 27 (vinte e sete) deram uma devolutiva. Após o processo de análise das respostas 

dos questionários, foi realizada uma roda de conversa, e nesta compareceram 12 (doze) 

docentes, caracterizando o universo da pesquisa. A análise dos dados coletados contribuiu 

para respondeu aos nossos objetivos, problemas e pressupostos. Do ponto de vista 

teórico, nos referenciamos a Antônio Gramsci quando estudou que a hegemonia está 

presente na escola pelo trabalho desenvolvido, significando o penetrar num ambiente 

dinâmico em que as crenças populares são um elemento indispensável para a 

manutenção, o aprimoramento ou a superação de uma ordem social. 

Associamos a nossa posição ainda ao pensamento de Hannah Arendt que defendeu 

que a qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os 

outros acerca dele. A autoridade do educador se assenta na responsabilidade que ele 

assume, e qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo 

mundo, não deveria ensinar as crianças, sendo melhor não fazer farte da educação. 

Com as informações levantadas que precedem os elementos introdutórios à escrita 

de tese, o estudo foi então apresentado em quatro capítulos. O primeiro capítulo analisou 

o histórico dos cursos de formação docente no Brasil, considerando o Império, a 

República, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o 

Plano Nacional de Educação, dentre outros marcos legais. Apresentou os fundamentos 
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teóricos que o justificam, proporcionando uma reflexão sobre o papel da universidade e a 

sua função na formação de docentes aptos criticamente para atuar no contexto escolar. 

O segundo que discutiu o processo de formação no curso de licenciatura, 

posteriormente no curso de Pedagogia, ampliando para uma discussão da necessidade da 

formação inicial e continuada, com enfoque na educação básica. Considerou a 

contribuição teórica dos autores sobre o ensino superior, a formação docente e a 

institucionalização das instituições.  

Neste, foi possível demonstrar que a partir da relação existente entre ensino 

superior e a formação docente é possível rever os processos formativos desenvolvidos 

pelos cursos superiores. Esses processos também trouxeram à discussão a relação entre os 

paradigmas de desenvolvimento profissional, as políticas de estímulo e a prática 

interdisciplinar. 

Na sequência do terceiro capítulo referenciamos as conceituações teóricas de 

trajetórias docentes nos cursos de formação, levando-se em conta o percurso 

interdisciplinar e as implicações na prática profissional. Também foi destaque a 

argumentação teórica de estudiosos acerca dos conceitos de interdisciplinaridade 

oriundos dessa época. Nesse, ressaltou-se a importância da pesquisa como atitude 

cotidiana, a partir da reflexão dos conceitos de trajetórias como meio para se analisar a 

realidade escolar, como percurso para a construção de conhecimento. 

No quarto capítulo, apresentamos a análise dos dados coletados construídos a 

partir da questão problema. E discutiu as trajetórias, numa orientação prática que interage 

ao processo de formação interdisciplinar, a partir dos dados coletados na pesquisa de 

campo.   Tecemos considerações sobre o caminho metodológico, os sujeitos, bem como 

os procedimentos e instrumentos adotados para coleta e análise de dados da pesquisa.  As 

trajetórias interdisciplinares de docentes revelam concepções de uma pesquisadora que 

buscou compreender a perspectiva do outro durante a pesquisa de campo. 

Por fim, a tese foi finalizada com as Considerações Finais e com a reflexão de que 

na medida em que a interdisciplinaridade supôs uma reação frente à abordagem 

disciplinar normatizada, seja no ensino ou na pesquisa, ampliou-se o universo dos objetos 

de estudo. Como consequência, houve nos cursos de formação reações interdisciplinares 

que pretendiam inovar abordando novos paradigmas, mas a superação de práticas 

disciplinares, as quais dependiam das trajetórias profissionais a serem percorridas na 

prática educacional do docente. Analisamos, sobretudo, que o referencial bibliográfico 

escolhido veio coroar a proposta de desenvolvimento da problemática, pois acreditamos 
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que houve um crescimento significativo e qualitativo desde o momento da qualificação, 

bem como um desenvolvimento diferenciado e refinado na proposta final de orientação. 

Diante do exposto passamos a construção do capitulo inicial que tratará do histórico dos 

cursos de formação docente na educação brasileira. 
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CAPITULO I 

 
PANORAMA HISTÓRICO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 

DOCENTE NO BRASIL 

 

Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós 

e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por 

estudar. De estudar descomprometidamente como se 

misteriosamente de repente nada tivéssemos que ver com o 

mundo, um lá fora e distante mundo, alheado de nós e nós 

dele. Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra 

que estudo? Contra quem estudo? 

 

Freire 

 

1.1- Formação docente no Império 

 

 

Estudar comprometendo-se com a educação significa responder a quem ela está 

a serviço. Para realizar um panorama histórico da formação docente relacionada à 

interdisciplinaridade cabem-nos indagar para quem o ensino é organizado? Quem estuda 

e como estuda? A análise do panorama histórico exige uma tomada de posição com 

relação às questões educacionais, permitindo-nos afirmar que é relevante considerarmos 

a relação que estabelecemos com o outro e com o mundo que nos cerca. O nosso 

comprometimento neste trabalho, não se trata apenas de relatar uma descrição histórica, 

mas buscar respostas de evidenciar a favor de quem ou contra quem a educação 

brasileira se desenvolveu. 

Desde o início da colonização até os dias atuais, a educação no Brasil passou por 

períodos de mudança e reformulação, nos quais estiveram presentes ideologias 

relacionadas à Igreja e ao Estado que foram responsáveis por moldar o cenário. O que 

rege este capítulo é a apresentação de situações da educação brasileira como marcos 

importante na história, destacando o processo político e econômico que a nosso ver, 

influenciaram no cenário da formação docente. Desse modo, não temos a pretensão de 

levantamento de épocas e contextos em uma escrita linear, o que já existe em muitos 

estudos. 
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Nessa análise, reforça-se que o modelo educacional europeu trazido pelos 

portugueses ao desembarcarem no Brasil, se chocou com as culturas existentes nos 

povos indígenas. Não havia escolas ou professores, e o conhecimento era transmitido 

por gerações, voltado para a prática de necessidades básicas, uma vez que o mais 

importante para a sobrevivência e a proliferação do folclore local. Não era intenção dos 

portugueses promover uma oficialização da escola, havia uma preocupação com a 

oralidade do ensino. 

O processo educacional servia às necessidades do governo e da igreja, a 

catequização indígena era praticada pelos primeiros missionários jesuítas portugueses e 

deu início à difusão da crença cristã como formação educacional. Processo este que 

durou até que todos os jesuítas foram expulsos durante as Reformas Pombalinas que 

datam dos anos de 1750 a 1777. 

As medidas de Pombal visavam aumentar o controle político, econômico e 

administrativo da metrópole sobre o Brasil, pretendia também aumentar a exploração 

dos recursos econômicos, com ênfase no ouro, com a intenção de tornar Portugal numa 

potente nação europeia. 

As medidas acima foram propostas por Pombal para manter e aumentar o 

controle da coroa portuguesa. Nesse contexto, o governo ficou marcado por uma 

proposta de governo absolutista que adotou medidas sociais e culturais, como forma de 

amenizar os impactos das medidas autoritárias. 

Assim, a partir deste momento, a educação passou por uma mudança que causou 

grande impacto, propondo-se como laica e pública fundamentada nas Cartas Régias em 

1808. Com mão de obra trazida da África para sustentar a economia baseada no 

extrativismo e lavoura, o Brasil passou por um período de estagnação educacional. 

Nessa análise, o ensino para as classes menos favorecidas não era visto como 

uma prioridade, a formação para o trabalho na lavoura era a ênfase do momento, os 

homens pertencentes às classes com melhor posição social tinham acesso às instituições 

de ensino religiosas ou profissionais especializados em suas próprias residências.  

Muitos optavam pela formação na Europa. Mulheres, índios e negros foram excluídos 

da educação e não tinham os direitos civis garantidos. 
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Com a chegada da família real portuguesa, o panorama politico passou por 

mudanças políticas e econômicas, na medida em que se construíam escolas para formar 

as elites, voltadas para os militares, os médicos, os trabalhadores da imprensa e também 

profissionais para atuarem na biblioteca real. A formação destes tinham bases declaradas 

em uma metodologia disciplinar de ensino que visava a formação escolar priorizando o 

fortalecimento de mentes para exercerem liderança. 

Sabia-se que o Brasil precisava de mudanças, uma vez que ao se ter como base 

as ideologias propostas pela revolução Francesa, a Assembleia Constituinte de 1822 

trazia apelos à implantação de uma Política Nacional de Educação. No entanto, Dom 

Pedro I, ao dissolvê-la, adiou tais planos pelos próximos cinco anos. Em 1824 a 

publicação da Constituição manteve o princípio de liberdade de ensino e principalmente 

a intenção de instrução primária gratuita a todos os cidadãos. 

Podemos notar claramente que a educação gratuita e para todos estava descrita 

do ponto de vista legal para o atendimento de uma minoria elitizada, mas não se discutia 

a aplicabilidade para as classes menos favorecidas, nem tão pouco a qualidade do ensino 

e a formação docente, valorizando a disciplinar idade nesse processo. 

Assim, em Outubro de 1827, em meio a discussão de alguns líderes políticos 

europeus que mostrando o mau estado do ensino elementar no país que argumentavam 

que, apesar dos esforços e gastos do Estado no estabelecimento e ampliação do ensino 

elementar, a responsabilidade pela precariedade do ensino elementar era do governo 

pela ineficiente administração e fiscalização, bem como se discutia uma culpabilização 

dos professores por não ensinarem bem os alunos. 

Nesse contexto, os legisladores de vários países admitiam que houvesse um 

abandono do poder público quanto ao provimento dos recursos materiais, previstos pela 

lei, como os livros didáticos. Também apontava o baixo salário dos professores; a 

excessiva complexidade dos conhecimentos exigidos pela lei e que dificultavam o 

provimento de professores; e a inadequação do método adotado em vista das condições 

particulares do país. 

A primeira tentativa do Estado nacional brasileiro de organizar a educação e a 

formação docente foi realizada através da publicação de Decreto que criou a Corte de 

uma Escola de primeiras letras, pelo método do Ensino Mútuo. A escola possuía o 
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objetivo de formar docentes para atuar nas corporações militares, a partir dos seguintes 

princípios: 

 

Convindo promover a instrução em uma classe tão 

distinta dos meus súbditos, qual a da corporação 

militar, e achando-se geralmente recebido o 

método do Ensino Mutuo pela facilidade precisão 

com que desenvolve o espirito, e o prepara para 

aquisição de novas e mais transcendentes ideias: 

Hei por bem mandar criar nesta Corte uma Escola 

de primeiras letras, na qual se ensinará  pelo 

método do ensino mutuo, sendo em beneficio, não 

somente dos militares do Exercito, mas de todas as 

classes dos meus súbditos que queiram aproveitar- 

se de tão vantajoso estabelecimento. João Vieira de 

Carvalho, do Meu Conselho de Estado, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negócios da Guerra, o 

tenha assim entendido, e faça expedir as ordens 

necessárias. (Decreto de 1º de março de 1823). 

 

 
 

Endossamos com a descrição acima, a tentativa do Estado de oferecer uma 

educação para o atendimento de todos, mas tais aspectos nos propõe entender que a 

determinação do Estado sobre a educação, bem como a normatização de leis que 

conduzem a classe dos professores nem sempre se refletiu na criação de escolas, mas 

sim na reestruturação do sistema, o que não podia se esperar dos dirigentes da educação 

brasileira naquela época. 

Com a Independência do Brasil, fundou-se o Império. A partir de então, o 

cenário educacional passou a desencadear novos ideais educacionais, sendo importante 

destacar a implantação da Lei Geral de Ensino como foi denominada, a qual possuía 

como intuito construir a escola elementar nas cidades, vilas e povoados e também 

escolas secundárias nos locais mais populosos. Desse modo, foi aprovada a primeira lei 

sobre o ensino elementar que determinava a criação de escolas de primeiras letras, além 

da criação de escolas para meninas em regiões em que a população era maior. 

Nesse propósito, a função das escolas normais era a de não oferecer ao mestre 

uma formação mais aprofundada em conhecimentos laicos, tratou-se da aprendizagem 

de assuntos variados da educação, como a função dos docentes, suas qualidades, o 

ensino da educação física, a educação intelectual, o cultivo da atenção e da imaginação, 
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memória, juízo e razão, método na instrução, educação moral, sentimento dos deveres, 

educação religiosa, ensino dos deveres, fortificação do caráter, hábito e imitação, 

trabalho e a ordem. Tais conceitos representaram a abertura da manifestação intelectual 

sobre a prática pedagógica instaurada na Lei Geral durante o Império. (VEIGA, 2003). 

Na prática, havia a intenção de formar o professorado para o uso das novas 

metodologias de ensino, rompendo com o denominado método individual. O curso nas 

escolas normais centrou-se em habilitar para o exercício do trabalho com novas 

metodologias, com base na proposta disciplinar. Os professores, na maioria homens 

exerciam a função de um ensino individualizado, com currículo indefinido, baseado na 

memorização e repetição de conhecimentos. 

 

Ao abordamos o processo de mudança na educação brasileira em 1827, com a 

promulgação da Lei Geral de Ensino, resgatamos o projeto que organizou o ensino 

público pela primeira vez no Brasil. A educação quando tende a um caráter tecnicista e 

disciplinar, revela a perda das suas mais importantes funções, a apropriação e 

autonomia. A partir disso, podemos afirmar que no período do Império, ocorreram 

muitas transformações, sobretudo, a partir da implantação dessa Lei. 

Assim, foram necessários elementos para se compreender a história da formação 

docente no Brasil, especificamente no que diz respeito aos seus aspectos disciplinares.  

O corpo docente era composto basicamente por professores homens e havia restrições 

quanto às professoras ministrarem aulas em alguns locais, o que era controlado pelo 

sistema de ensino local. 

Nesse sentido, foi atribuída uma importância ao método denominado de 

Lancaster, especialmente para as corporações militares, pois, era um método muito 

disciplinador, que conduzia a aprendizagem à repetição e a memorização, tendo como 

princípio: “[...] uma proposta disciplinar de instrução, relacionada à disciplinarização 

da mente, do corpo e do desenvolvimento de crenças morais próprias da sociedade 

disciplinar, e não na independência intelectual.” (NEVES, 2007, p. 11). 

Consideramos então, importante ressaltar que havia bem presente na época uma 

concepção de formação disciplinar no método Lancaster e que perdurou por todo o 

Império. Essa caminhada em busca de uma formação consistente perpassou também 

pelo âmbito do financiamento, pouco estudado no Império. 
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Conforme o autor, a escolha do método Lancaster por parte do governo imperial 

estava relacionada à ideia “[...] de que fora um dos fatores de sucesso do capitalismo 

inglês. [...]”. (NEVES, 2007, p. 15). Acreditava-se que a adoção do método mútuo 

sintetizava a escolha, por parte de governo brasileiro, para a instrução das corporações 

militares. Segundo a autora, o método exerceu três funções: 

 

 

[...] A primeira foi a de disciplinar os homens 

indisciplinados e torná-los bons soldados; a 

segunda foi a de que, a partir da disciplinarização, 

eles vigiariam como soldados a população em 

geral, e uma terceira advém de que soldados 

mestres atuariam sob o corpo, tanto no de outros 

soldados, intensificando a disciplinarização, como 

no social mais geral, por meio do corpo infantil. 

(NEVES, 2007, p. 14). 

 
Nessa perspectiva, entendeu-se que um maior investimento disciplinar nessas 

áreas poderia garantir melhores condições de aprendizado, qualidade na formação e 

principalmente garantiria a metodologia de ensino militar. A lei consagrou o método 

Lancaster como um meio que favoreceria as escolas de primeiras letras e os seus 

professores no Brasil, como já vinha sendo utilizado anteriormente. 

O Ato Adicional de 1834 foi citado por Neves (2007) e dividiu o processo 

educacional, determinando que o Ensino Elementar, Secundário e de Formação dos 

Professores ficasse sob a responsabilidade das províncias, enquanto que o Ensino 

Superior passou a ser de responsabilidade do Poder Central. A primeira escola de 

formação dos professores, nomeada Escola Normal de Niterói, teve suas bases fundadas 

em 1835. Surge, neste contexto, o Imperial Colégio de Pedro II (em 1837) – único 

autorizado a aplicar exames para graduação em Bacharel –, e os primeiros liceus 

provinciais (NEVES, 2007). 

Podemos apreciar as críticas dos autores a esse processo de escolarização, que 

recaiu sobre o atendimento à quantidade mínima de alunos em idade escolar, 

matriculados nas escolas elementares e também ao modelo disciplinar, rígido e 

excludente de formação docente. Tais fatos comprovam que o governo tenha repensado 
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esses moldes rumo a uma educação totalmente elitizada, em função de opções políticas 

e econômicas, que não priorizava a qualidade do ensino. 

 

Esse foi modelo disciplinador vigente, o de enviar soldados para a Corte, para 

que aprendessem o método e depois voltassem as suas províncias para serem mestres e 

propagadores, acabou por esbarrar na força centralizadora da Constituição de 1824. 

Entretanto, somente com o Ato Adicional foi que houve “[...] uma das primeiras 

tentativas de descentralização da instrução pública no Brasil.” (CHIZZOTTI, 2001, p. 

33). 

Os motivos pelos quais o governo brasileiro 

escolheu este ‘novo e revolucionário’ método não 

estavam baseados somente ao seu caráter militar, 

disciplinador, nem tão pouco ao ideal de propagar  

a instrução pública e gratuita de uma maneira mais 

rápida e eficaz de ensino, em que pese o fato disso 

ser algo legítimo. (CHIZZOTTI, 2001, p. 30). 

 

 
Entendemos que a proposta do Ato de 1834 era a disseminação do respeito à 

educação numa perspectiva legalista. Cada província teria a autonomia para organizar, 

de acordo apenas com suas próprias diretrizes o ensino elementar e secundário, o que 

conduziu a criação de vários sistemas educacionais elementares e secundários no país. 

Com a promulgação do Ato, o poder foi dado às províncias para legislar sobre a 

instrução pública para se promover a construção de novas modalidades e sistemas de 

ensino. 

Então, explicitamos que, apesar dos aspectos históricos revelarem uma tentativa 

de afirmação de que os governantes se preocupavam com a educação, o que se percebeu 

foi à abertura de um processo de homogeneização, unificação e hierarquização das 

iniciativas políticas, sem uma prática efetiva de implantação de uma educação de 

qualidade. Com isso, enfatizou-se a transferência para as províncias da responsabilidade 

de formação dos docentes, aspectos que evidenciaram uma educação voltada para a 

elite, e não para os menos favorecidos. 

Já na ótica de Veiga o Ato foi, nesse período, o instrumento legal mais 

importante para a educação no Brasil, com consequências que podem ser observadas até 

os dias atuais, como a desvalorização do docente. Tal processo manteve um importante 
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papel para a ascensão social do indivíduo a ser atendido, no caso, o aluno, criando, em 

partes, um clima de respeito à educação. 

 

Mediante o exposto, pode-se entender que o fato da União ter remetido para as 

províncias a carga maior do sistema escolar, omitindo-se de tal responsabilidade, tornou 

precária a arrecadação de impostos nos municípios, quase inexistentes do ponto de vista 

orçamentário, ocasionando problemas enfrentados pelas escolas, devido à falta de 

professores e a escassez de recursos materiais, o que provocou o desinteresse da 

população e o distanciamento entre as escolas. 

Nessa proposta divulgaram a ideia de que a baixa remuneração dos professores 

estava diretamente ligada à vasta área territorial do Brasil que exigia a contratação de 

um grande número desses profissionais, que viessem a atender de forma proporcional a 

população do país. Daí foi tomada a decisão de conceder autonomia ao ensino 

particular, para que este pudesse suprir as necessidades que o ensino público não 

conseguia atender. Obviamente acarretando um dos primeiros processos de privatização 

do ensino básico no Brasil. 

Em 1874 houve uma preocupação com as aulas diurnas, as quais compreendiam 

para ambos os sexos: instrução moral e religiosa; leitura e escrita; noções essenciais de 

gramática; elementos de aritmética; o sistema decimal e os pesos e medidas; noções de 

desenho linear; cosmografia; geografia nacional; música vocal. Para as meninas havia 

também o aprendizado dos trabalhos de agulha e para os meninos música instrumental. 

Este era o conhecimento necessário para se tornar professor, na maioria dos casos. 

(VEIGA, 2003). 

A reflexão mais coerente das teorias nos permite afirmar que entre os anos de 

1868 a 1876, profundas mudanças ocorreram dentro das instituições de ensino, dentre 

elas, a eliminação dos castigos corporais impostos pelos professores aos alunos, 

ocorrendo também a substituição do castigo corporal pela ‘lição de coisas’. 

O percurso historicista brasileiro demonstrou que ainda há a necessidade de 

evolução nas questões educacionais, sobretudo no que diz respeito à formação docente. 

Foi possível constatar que as reformas ou leis não conseguiram alcançar totalmente os 

fins da educação, justamente porque havia uma dicotomia entre a teoria, a legislação e a 

prática. E a questão curricular ainda era um tema muito questionado pelos professores. 
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Em 1875 apareceu um currículo direcionado, inclusive para os gêneros, por um 

sistema que eclodiu com as matrículas femininas, o qual assumiu posições mais 

igualitárias entre homens e mulheres, no exercício do magistério. A organização deste 

sistema de ensino centrou-se em um currículo estruturado em ensino de leitura em prosa 

e verso, caligrafia, noções essenciais de gramática nacional, aritmética, operações em 

números inteiros, sistemas de pesos e medidas, proporções, leitura de evangelhos, 

elementos de geografia e história, agrimensura, desenho linear e métodos de ensino 

primário. (VEIGA, 2003). 

Mediante isso, a organização do ensino durante o período imperial evidenciou 

uma indefinição da política de investimentos e diretrizes para a educação pública, 

caracterizada pela descontinuidade dos processos e iniciativas. Além disso, ocorreu uma 

incompreensão da sociedade acerca da necessidade da formação para os professores das 

primeiras letras. Então, a escola normal como instrumento de formação de professores 

sofreu certo desprestígio, pela falta de interesse do governo. 

Em 1890 surgiu uma preocupação com o ato de ensinar, iniciaram as discussões 

sobre reformas no currículo, tempo de formação, pré-requisitos dos profissionais, 

necessidade da prática em escolas anexas e a possibilidade da coeducação. A partir 

disso, uma reformulação de questões sobre as escolas normais criou a ‘Escola Normal 

da Praça’, referencial na formação de professores, iniciativa que inovou como símbolo 

da profissionalização mais sólida para os docentes. (NEVES, 2007). 

Nesse sentido, a proposta dessa escola provocou a análise crítica, uma vez que o 

processo político e histórico constituído neste período passou por momentos de 

rupturas, mudando o estatuto da profissão docente, marcado pela forma educacional que 

também se transformou em objeto de criticas, na medida em que atendia as demandas de 

uma formação para a elite. 

A função do professor no início do processo educacional no Brasil não foi 

percebida como especializada, dedicou-se a um conjunto de valores e saberes próprios 

da atividade da época, mantendo modelos pré-estabelecidos pelo Governo estrangeiro e 

pela Igreja, como um “[...] corpo de docentes recrutados e vigiados pelas instâncias 

emanadas do poder estatal”. (NÓVOA, 1991, p. 125 apud. VEIGA, 2003, p. 100). 

No nosso entendimento, o papel do professor extrapolou as necessidades do 

governo e da igreja, sendo que, ao planejarem, desenvolverem e promoverem 

aprendizagens compartilhadas potencializou-se o desenvolvimento do aluno e a sua 
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interação com os objetos do conhecimento, acabando por ressignificar as funções das 

diretrizes da formação docente imperial. 

No entanto, a formação ficou prejudicada, porque além dos baixos salários, os 

mecanismos de formação, recrutamento e controle do governo promoveram a 

subordinação dos professores, no âmbito de uma política conservadora que definiu os 

saberes e as formas de fazer dos docentes, sem promoção da autonomia numa lógica 

totalmente disciplinar. 

Contudo, o insucesso dessas primeiras escolas normais não foi associado as suas 

deficiências do ponto de vista didático, mas principalmente “[...] à falta de interesse da 

população pela profissão docente, acarretada pelos minguados atrativos financeira que 

o magistério primário oferecia e pelo pouco apreço de que gozava [...]”. (TANURI, 

2000, p. 65). 

Em que pesasse às tentativas de consolidação de um projeto de formação de 

professores no Império, o caráter moral dos docentes teve maior relevância do que a sua 

habilitação ou seu conhecimento, afinal, como lembra Tanuri (2000, p. 31), os 

professores “[...] deveriam servir de modelo aos seus alunos tanto na sua vida pública 

como na vida privada. [...]”. 

No nosso entendimento essa primazia da moralidade em detrimento de melhores 

condições na formação, trabalho, carreira e salário visavam à difusão de um modelo de 

sociedade voltada para a ordem e não para a qualidade do ensino, nem tão pouco da 

aprendizagem, e numa visão totalmente disciplinar. 

Segundo Neves (2007) percebe-se aí a preocupação com uma formação voltada 

para a ação do educador na escola. Ou seja, parece ser a primeira iniciativa no sentido de 

perceber que esta precisava ser diferenciada, contemplada por disciplinas de cunho 

pedagógico e psicológico, devido ao contexto social e político da época, que demandava 

uma “nova educação”. 

 
A Escola Normal é citada, sugerida e proposta desde 1851, 

no decreto n° 630 de 1851, mas condenada pelo Ministro 

José da Costa Carvalho (Visconde de Mont´Alegre), que 

defendia a formação dos professores dentro do ensino 

público, através do método do ensino mútuo, baseada na 

experiência da Alemanha, Holanda e parte da França, 

“corrigida”,  através da forte inspeção e programa 
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exames anuais, que procurava transformar os alunos 

monitores em professores adjuntos e futuramente capazes 

de assumir suas próprias cadeiras (aulas). Em 1859, 

Euzébio de Queiroz, cansado de tanto pleitear pela 

melhoria de condição salarial dos professores, redigiu um 

texto demonstrando toda sua indignação. No mesmo 

relatório ressalta que ‘a instituição dos professores 

adjuntos, ou alunos-mestres é, na forma do regulamento de 

17 de fevereiro de 1854, a única sementeira dos futuros 

educadores da sociedade. ’ Diante disso, exigiu que Escolas 

Normais fossem criadas no Município da Corte. A primeira 

escola Normal do Império foi criada em Minas no ano de 

1835, de acordo com Ministro Antônio da Costa Pinto e 

Silva, (BRASIL, 1878, p. 65). 

 

 

Assim, pode-se notar que o desenvolvimento econômico do Brasil incentivava a 

iniciativa privada, em 1884 foi criada a primeira escola noturna feminina. A Reforma de 

1883 seria a última modificação regulamentar do ensino público primário realizado no 

período imperial, os anos que se sucederam até 1889, não apresentaram grandes 

mudanças no quadro de formação dos docentes para a educação pública primária. 

Nessa lógica, o magistério era considerado uma profissão como qualquer outra, 

que exigia os conhecimentos necessários para tal, o problema era que, por muito tempo, 

esses conteúdos inerentes ao exercício do professorado eram tidos como o domínio 

eficaz das matérias a serem ensinadas. 

Além disso, em 1888, a Escola Normal da Corte, passou por uma Reforma 

Regulamentar que objetivava assegurar a organização escolar já estabelecida em 1876. 

Todavia, ainda faltavam as escolas primárias públicas anexas para a prática pedagógica 

dos alunos do ensino Normal. O novo regulamento decretou a regularidade das escolas 

anexas e determinou que se fundassem Jardins de Infância junto às Escolas Normais, 

seguindo os modelos alemães. No entanto, estas evoluções no ensino, permitem-nos 

relacioná-las ao período político do Brasil, cujo pensamento Liberal e progressista 

ganhava força e a Monarquia encontrava-se à beira da decadência. (WEREBE, 1985). 

 

Werebe relata que é evidente que um dos principais 

problemas do Ensino Público no Município da 

Corte era a falta de professores e de qualificação 

dos mesmos, já que não havia nenhuma instituição 

de formação profissional ou superior que atendesse 

a esse ramo de atividade assalariada até a última 

década do século XIX.  Como se  não    bastasse,



31 

 

muitos textos dos Relatórios indicam que a 

condição de professor era encarada como um 

sacerdócio, um exercício de vocação, com seus 

respectivos sacrifícios. (1985, p. 382). 

 

Nesse aspecto, Oliveira (2003) afirmou que havia dois requisitos necessários 

para qualquer profissão e que não se pode ‘dispensar o professor’ da vocação para o 

ofício e da prática dele. Nessa questão, tanto Oliveira (2003) como Barroso (2005) 

argumentam que a verdadeira formação do professor deveria acontecer na Escola 

Normal e a matéria fundamental que guiaria esta formação era a Pedagogia uma vez que 

a “Pedagogia é a educação dos educadores ou a educação elevada a potencia, como  

lhe chamaram os americanos.” (OLIVEIRA, 2003, p. 211). 

Nos últimos anos do Império, com a maior participação das mulheres nas escolas 

normais, o currículo passou a ser reduzido e a contemplar as prendas domésticas. Neste 

sentido, a docência era vista como um das poucas profissões em que a mulher podia 

conciliar o seu trabalho com suas funções domésticas, assim cada vez mais: 

[...] a ideia de que a educação da infância deveria 

ser-lhe atribuída, uma vez que era o prolongamento 

de seu papel de mãe e da atividade educadora que 

já exercia em casa, começava a ser defendida por 

pensadores e políticos. [...]. (TANURI, 2000, p. 

66). 

 

 
Por outro lado, o magistério feminino representou a solução para os problemas  

de carência de professores, haja vista que essa profissão foi aos poucos diminuindo a 

procura pelos homens, em virtude dos baixos salários. Nos escritos de Tanuri foi 

possível perceber que esse fato acarretou em outra situação para a valorização da 

profissão: “(...) a feminização do magistério tem sido responsabilizada pelo  

desprestígio social e pelos baixos salários da profissão.” (2000, p. 57). 

Algumas reformas educacionais buscaram promover transformações, mas sem 

consolidações para as classes menos favorecidas, uma vez que não havia investimento 

efetivo para estas escolas, o que acarretou uma formação sem base voltada  para  o 

ensino. Assim, uma nova perspectiva pedagógica valorizou a formação docente, com a 

difusão das escolas americanas no Brasil e a aplicação de metodologias, como as ‘lições 

de coisas’ que foram adotadas, a fim de redefinir conceitos diferenciados do espaço 

escolar. 
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Ao final do Império a quantidade de cursos normais existentes foi considerada 

insatisfatória para as necessidades do país. O quadro geral do ensino era de poucas 

instituições escolares para a formação de profissionais, com apenas alguns liceus nas 

capitais, colégios privados bem instalados nas principais cidades. Alguns cursos 

superiores de outras áreas que garantiam o projeto de formação para médicos, 

advogados, políticos e jornalistas também eram prejudicados. 

Nessa proposta podemos identificar como aspecto negativo o grande abismo 

educacional existente entre a formação de profissionais para a elite diferenciada dos que 

iriam atuar junto aos menos favorecidos. Nessa reflexão a elite era ensinada  por 

docentes com formação, e as classes desprivilegiadas contavam com uma professora 

leiga. 

Podemos identificar como aspectos positivos desse período a organização e a 

sistematização do ensino disciplinar. O estabelecimento da educação primária como 

gratuita a todos os cidadãos. A implantação do método Lancaster, considerado ensino 

mútuo, no qual o aluno mais instruído poderia colaborar na tarefa de ensinar,  se  

tornando o que denominamos de monitor nos dias atuais. A implantação de Colégios, 

como Dom Pedro que ainda hoje é considerado referencial para outras instituições. 

Entendemos que apesar dos aspectos descritos acima, não se pode afirmar que 

houve propostas concretas de investimento em uma educação de qualidade, uma vez que 

as ações educacionais se mantiveram escassas e divididas sem a ocorrência de um 

sistema de educação efetivo e de qualidade. 

Assim, coube à República o estabelecimento, a expansão e o desenvolvimento 

qualitativo das escolas normais, esse padrão novo se deu principalmente com a reforma 

na instrução pública em São Paulo, a qual serviu de exemplo para os demais Estados da 

federação, considerando que a formação docente no império era de caráter secundarista. 

A história do curso de formação docente no Brasil, no que tange ao período 

imperial, apresentou aspectos relevantes que nos instigam a compreender a precariedade 

e os diferentes contextos que envolvem os cursos de formação e o processo disciplinar, 

bem característico dessa época, da sua nascença até os dias atuais, os quais poderão 

ajudar a compor o próximo item que trata da análise desse processo na República. 
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1.2- Formação docente na República 

 

 

Os debates acerca da educação do povo suscitados nas últimas décadas do 

Império e no início da República, estiveram foram ainda movidos por interesses dos 

governantes e da Igreja, mas também pelas relações de trabalho e as lutas político- 

sociais instauradas no contexto brasileiro. Nesse sentido, torna-se necessário o 

estabelecimento de alguns questionamentos.  Será que tanto a escola primária, quanto  

as escolas secundárias que cuidavam da formação de professores nas escolas normais 

foram determinadas pelo poder vigente ou se reconfiguravam no contexto escolar? 

 

Dessa forma, os professores foram obrigados a desenvolver questões relativas 

aos processos de escolarização e à educação na Primeira República, os quais 

demandavam um investimento maior de reflexão. Em relação à institucionalização da 

escola primária nos estados brasileiros, por exemplo, uma série de questões permaneceu 

em aberto, dentre elas estão as especificidades das reformas da instrução pública em 

cada estado da federação, e também a ênfase aos atores envolvidos e aos interesses 

políticos em disputa, o que implicou em iniciativas governamentais, mas também em 

projetos educacionais veiculados por intelectuais, grupos sociais, associações e agências 

educativas diversas. (VEIGA, 2003). 

Nessa reflexão a República foi marcada por grandes mudanças na Educação, 

pois, era evidente o interesse dos nobres que o ensino se limitasse àqueles que tinham 

poder aquisitivo elevado. Foi importante questionar como o ensino primário foi tratado. 

Fez-se necessário indagar também sobre o papel que as famílias mantinham, uma vez 

que os educadores veiculavam a ideia de que as mesmas deveriam ser parceiras  da 

escola e tinham que colaborar com a institucionalização do ensino. 

Em 1927 foi criada a Universidade de Minas Gerais, porém concebia os mesmos 

cursos, denominados ‘liberais’ pelos pioneiros da escola nova. Até este período não 

havia se instaurado no Brasil uma faculdade que formasse o educador para atuação 

pedagógica necessária “[...] a maior parte dos educadores que atuavam nas escolas  

[...] era recrutada em todas as carreiras, sem qualquer preparação profissional, como 

os professores do ensino secundário e os do ensino superior”. (AZEVEDO, 1932, p. 

66). 
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Em 1932, um grupo de educadores, homens e mulheres da elite intelectual 

brasileira, lançou um manifesto ao povo e ao governo que ficou conhecido como 

‘Manifesto dos Pioneiros da Educação’, o qual traçou os caminhos a serem seguidos 

pela educação brasileira. Entretanto, foi apenas após a implantação da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 4.024, de 1961 -, que o primeiro Plano 

Nacional de Educação surgiu, em 1962. Os atos legais foram considerados pelos  

teóricos um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num  

prazo de oito anos. 

Para os defensores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova não havia 

outro problema nacional mais urgente do que resolver a situação da educação pública no 

país. O progresso econômico e social do Brasil estava ligado às condições de falta de 

‘cultura própria’ e, sobretudo de planos educacionais sistemáticos e efetivos. 

Inconformados com a organização educacional vigente, que possuía um caráter 

retrógrado em relação a outros países como México, Uruguai e Argentina. (VEIGA, 

2003). 

 

Após as reflexões estabelecidas, que no nosso entender poderiam ajudar no 

amadurecimento da percepção coletiva da educação como um problema nacional, 

planejou-se a efetivação de mudanças concretas que viessem a enfatizar que a educação 

não era prioridade. Assim, pensar o Manifesto como o precursor de mudanças na 

formação de professores demandou uma análise acerca dos ideais reivindicados por 

alguns idealistas, e o que foi parcialmente contemplado nas reformas e constituintes 

nacionais. 

Nesse sentido, preocupados com a formação docente, os 

pioneiros reivindicavam também ações de reestruturação 

na formação dos professores da época. Lembravam que, o 

professor carece de melhores salários e de uma formação 

em nível superior. Não bastava somente a formação 

secundária, ‘geral’, mas um espírito pedagógico que se 

solidificaria na universidade. Todos os professores, de 

todos os graus, cuja preparação geral se adquirirá nos 

estabelecimentos de ensino secundário, devem, no entanto, 

formar o seu espírito pedagógico, conjuntamente, nos 

cursos universitários, em faculdades ou escolas normais, 

elevadas ao nível superior e incorporadas às universidades. 

(AZEVEDO, 1932, p. 24). 
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Ao partir disso, tornou-se importante destacar que as legislações  discorriam 

sobre a organização universitária e apresentavam a necessidade de inserção no mercado 

de profissionais capacitados para a atuação em nível secundário, já que o ensino normal 

era destinado à educação primária. Além dos princípios defendidos pelos pioneiros, 

foram considerados os princípios que legalmente a escola deveria seguir, como a 

laicidade, a obrigatoriedade e a gratuidade, assim como dois aspectos estruturais da 

organização do ensino, a coeducação e a unidade. 

As mudanças no campo educacional ocorridas após o lançamento do Manifesto 

dos Pioneiros não se efetivaram em seguida. Contudo, ao ler o texto redigido pelos 

signatários, reconhecemos que os discursos em favor da escola pública e gratuita 

refletem aquele contexto de transformações sociais, econômicas e políticas como uma 

tendência em nível mundial. (VEIGA, 2003). 

Em conjunto com a organização do Manifesto foi pensada a primeira Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras, instaurada por Francisco Campos, mas que não chegou 

a ser posta em prática. Segue abaixo o decreto que instituiu o regime universitário no 

Brasil: 

Art. 1º. O ensino universitário tem como finalidade: elevar 

o nível da cultura geral; estimular a investigação científica 

em quaisquer domínios dos conhecimentos humanos; 

habilitar ao exercício de atividades que requerem preparo 

técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela 

educação do indivíduo e da coletividade, pela harmonia de 

objetivos entre professores e estudantes e pelo 

aproveitamento de todas as atividades universitárias, para  

a grandeza da Nação e para o aperfeiçoamento da 

humanidade. (BRASIL, 1931). 

 

 
Então, para exercer a função educativa, tornou-se necessária a formação 

universitária dos professores como um meio de elevar a cultura geral e compreender o 

princípio de unidade como uma forma de corrigir as injustiças. As reformas implantadas 

pelos pioneiros Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo provocaram uma crescente 

expansão de mudanças e criação de cursos superiores em grande parte dos estados 

brasileiros. 

A memória da escola primária e da ação republicana em 

prol da educação escolar foi edificada por cima dos
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escombros de antigas casas de escola, de “palácios 

escolares”, de debates, leis, reformas, projetos, iniciativas e 

políticas de institucionalização da escola nos tempos do 

Império. Zombando do passado, as escolas  imperiais foram 

lidas, nos anos finais do século XIX, sob o signo do atraso, 

da precariedade, da sujeira, da escassez e do “mofo”. 

Mofadas e superadas estariam ideias e práticas 

pedagógicas, a memorização dos saberes, a tabuada 

cantada, a palmatória, os castigos físicos etc., a má 

formação ou a ausência de formação especializada, o 

tradicionalismo do velho mestre-escola. Casas de escolas 

foram identificadas a pocilgas, pardieiros, estalagens, 

escolas de improviso - impróprias, pobres, incompletas, 

ineficazes. Sob o manto desta representação em negativo, 

era crucial para intelectuais, políticos e autoridades 

comprometidas com a constituição do novo regime seguir 

“pesada e silenciosamente o seu caminho”, produzir outros 

marcos e lugares de memória para a educação republicana. 

Pretendia-se (re) inventar a nação, inaugurar uma nova  era, 

novos tempos. (MATTOS, 1990, p. 37). 

 

 
Memórias, espaços e representações caracterizam a análise anterior, porém para 

os pioneiros, quando se tratava de analisar o quadro educacional de uma determinada 

época, era preciso conhecer o seu contexto histórico e social: “[...] toda a educação 

varia sempre em função de uma concepção de vida, refletindo em cada época, a 

filosofia predominante que é determinada, o seu turno, pela estrutura da sociedade”. 

(AZEVEDO, 1932, p. 40-41). 

No que se refere aos grupos escolares e ao processo de 

disseminação da escola graduada e do ensino seriado no 

país, é preciso ainda analisar com mais cuidado as relações 

e tensões entre este modelo de escolarização e a 

permanência de práticas e formas diversas de educação e 

de escolarização, permanência que se verificou não 

somente nas regiões interioranas e áreas rurais, mas 

também nas pequenas e grandes cidades. (FARIA FILHO, 

2000, p. 37). 

 

 
Pelas análises realizadas podemos dizer que os pioneiros reivindicavam a 

implantação da escola única, laica e gratuita, baseada em um ensino unificado e comum 

a todos. Este sistema de ensino demandava a contratação de professores com formação 

unificada, por isso, o Manifesto foi visto como um documento político que tratou de
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problemas pertinentes a formação docente e também às necessidades deste ‘novo 

educador para atuar nessa proposta de escola. 

 

A unidade desejada advinha do principio de coeducação, afinal, pensar uma 

educação igualitária para o Brasil implicava em apresentar um Plano Nacional 

Unificado, pautado em diretrizes gerais. Se a escola deveria ser única, então o ensino 

também. É daí que se recorreu à busca pela unidade na formação dos professores, que, 

no entanto, lembrava os pioneiros, não queria dizer uniformidade, contudo pressupunha 

multiplicidade. 

Das indagações realizadas pelos signatários sobre a 

preparação de professores destacava-se o problema da 

formação universitária. Os pioneiros afirmavam que até 

aquele momento a formação superior no Brasil estava 

apenas a serviço das profissões “liberais”: engenharia, 

medicina e direito. Por isso contestavam essa situação e 

apontava para a necessidade de uma formação  

universitária acessível a todos. A educação superior ou 

universitária, a partir dos 18 anos de idade, inteiramente 

gratuita, como as demais, deve entender, de fato, não 

somente a formação profissional e técnica, no seu máximo 

desenvolvimento, como a formação de pesquisadores, em 

todos os ramos de conhecimentos humanos. (AZEVEDO, 

1932, p. 62). 

 

 
Mediante esse contexto o que se via era uma formação ‘elitizada’ visto que  

estas profissões liberais tinham como finalidade alcançar cargos públicos ou seguir a 

carreira privada. Não havia uma formação voltada para o trabalho do educador na  

escola, havia uma formação ‘geral’, sem princípios educacionais. A Universidade no 

Brasil surgiu antes da década de 1930. Seus primórdios constam o período em que a 

família real ainda transitava pelas terras brasileiras. Contudo, a primeira universidade 

instalada no Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro, determinada pelo Governo 

Federal, foi criada em 1920, a qual agregava três cursos: Direito, Medicina e 

Politécnica. (ROMANELLI, 1983). 

Nesse cenário, as discussões mais atuais sobre a formação de professores 

centralizam-se na perspectiva de que era preciso haver uma capacitação prática em sala 

de aula, que tivesse como base o desenvolvimento de pesquisas que visassem uma teoria 

da prática, bem como uma prática da teoria. 
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A formação de professores durante o período republicano esteve, primeiramente, 

associada às escolas normais, sendo que somente a partir de 1939, houve o surgimento 

dos cursos superiores de licenciatura, ressaltando a Didática que buscava preparar os 

docentes para a atuação em sala de aula. O conteúdo era trabalhado através de duas 

disciplinas, a Didática Geral e a Didática Especial, sendo que a primeira abordava 

questões mais amplas sobre o processo de ensino, enquanto que a segunda vinculava-se 

à prática. (VEIGA, 2003). 

A partir da instituição da prática de ensino nos cursos de formação docente, sob 

a forma de estágio supervisionado, alguns autores compreenderam o estabelecimento de 

um novo processo de pensar e fazer a prática, buscando formar qualitativamente os 

docentes para a atuação em sala de aula, almejando a tão esperada relação entre a teoria 

e a prática. Dessa forma, o estágio supervisionado permanece na atualidade como uma 

disciplina, presente nos cursos de licenciatura. 

Nessa perspectiva, para profissionalizar o professor com uma sólida formação 

por meio de conhecimentos científicos e de métodos didático-pedagógicos modernos, 

incumbindo-lhe a responsabilidade de disseminar as luzes entre os homens para atuar 

num sistema de ensino nacional a caminho da democracia: o ‘Professor da 

Modernidade’. (SOUZA, 2008). 

Se a questão da formação de professores em espaços 

específicos já se apresentava desde os tempos do Império, 

como objeto de debates e de políticas que à época 

conviviam com a tendência da formação de professores 

pela prática, este se constituiu num eixo de destaque desde 

os primeiros tempos republicanos, quando ao professor 

cada vez mais representado pela figura feminina, foi 

atribuída uma missão cívica primordial, a de ‘apóstolo da 

civilização’, o que demandava um preparo bastante 

consistente, tendo como referência a magnitude da tarefa. 

(MATTOS, 1990, p. 46). 

 

 
Para compreender esta formação de professores, fez-se necessário assinalar a 

educação uma dupla finalidade, a de formar o educador para educar uma população 

recém-constituída de sua própria nacionalidade, e que, pela educação escolar, se 

unificaria a valores nacionais e patrióticos, também denominado de Educador da 

República. 
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Segundo o exposto, as reivindicações de expansão da escola pública para atender 

as exigências do mundo do trabalho e incluir amplos setores da sociedade brasileira 

evidenciou a importância do debate para a história da educação brasileira, ao considerar 

o pressuposto de que a educação tem uma função essencialmente pública, baseada nos 

princípios de laicidade, gratuidade, obrigatoriedade, coeducação e unicidade da escola. 

Esse processo esboçou as diretrizes de um sistema nacional de educação, 

abrangendo de forma articulada, os diferentes níveis de ensino, desde a educação 

infantil até a universidade. Para se se atender as exigências do mundo do trabalho 

deveria se adotar um método que deixou evidenciou: 

[...] esteve colocada aí à exigência de preparo didático, 

embora não se faça referência propriamente à questão 

pedagógica. Houve então, uma preocupação com o 

método, sendo secundário o conteúdo, não havendo 

associação entre ambos. Contudo, os docentes que não 

conheciam o método foram obrigados a aprendê-lo em 

curto prazo e à custa de seus ordenados nas escolas das 

capitais. (SAVIANI, 2008, p. 144). 

 

 
Dessa forma, podem ser assinaladas, ainda, algumas tendências gerais que deram 

o tom de uma cultura escolar republicana, que foi definida em termos muito amplos e 

imprecisos. Entre estas, se situava a da cientificização progressiva das práticas 

educativas, aspecto que alimentava a necessidade de uma crescente especialização e 

legitimação do educador profissional e do próprio campo educacional, que assumia 

contornos mais nítidos, estimulando, por sua vez, a formação apropriada de professores 

em espaços concebidos para esta tarefa e inspirados por esses ideais. (VEIGA, 2003). 

Conforme reforçou a autora, tais novidades têm sido interpretadas com base na 

ideia simplificada de que uma suposta substituição da família pela escola estaria em 

curso à época. No entanto, apesar da missão de abrangência atribuída à escola, tanto no 

âmbito da formação dos indivíduos, como no da reforma da sociedade, tornou-se 

importante ressaltar que os educadores renovadores não se manifestaram de forma 

enfática para defender o sistema de forma interdisciplinar. 

Assim, emergiu a necessidade da criação de um sistema nacional de educação 

que disseminasse a instrução pública elementar como instrumento de civilização e 

unificação da nação brasileira. Neste contexto político, as instituições escolares tinham



40 

 

“[...] como objetivo a formação do cidadão, mais vinculadas à preocupação com a 

participação democrática e a unidade nacional do que com a produção [...]” 

(SCHELBAUER, 1998, p. 53). 

A problemática da formação e valorização de professores, especificamente os 

que ocupariam as cadeiras das escolas de primeiras letras, foi abordada como um 

problema da educação no Brasil. As precárias condições de trabalho, bem como os 

baixos salários foram fatores intrínsecos nesta discussão, uma vez que não podemos 

dissociá-los dessa temática. 

A escola primária representou, neste momento histórico, uma cultura escolar a 

parte. A ela caberia à finalidade de moldar o caráter das crianças, incutindo-lhes: “[...] 

valores e virtudes morais, normas de civilidade, amor ao trabalho, respeito pelos 

superiores, apreço pela pontualidade, pela ordem e asseio [...].” (SOUZA, 2008, p. 

38). 

Nesse sentido, a escola primária e os grupos escolares foram disseminados no 

país pela ampliação das escolas reunidas e das escolas isoladas instaurando-se como 

instituições disseminadoras dos símbolos da República, priorizando a instrução 

elementar pública, o discurso da ordem se fez presente nestas instituições escolares e 

produziu forças para a consolidação do regime republicano. 

Ao partirmos para as considerações finais podemos afirmar que com o advento 

da República o ensino primário se reorganizou e se confundiu com os próprios grupos 

escolares, tamanha a sua relevância para o ensino das primeiras letras e para a formação 

cívico-patriótica de seus alunos. O Manifesto redigido por uma elite intelectual tornou- 

se o mais autêntico documento político capaz de provocar mudanças educacionais na 

sociedade brasileira. 

Como ponto negativo pode citar a universalização do ensino público que não se 

efetivou, mas iniciou um processo legal, sendo esse um documento que representou um 

grande legado educacional que contribuiu para visualizar a necessidade do ensino 

público, gratuito e de responsabilidade estatal, colaborando para o aumento de vagas, 

atendimento do maior número de alunos que passaram a ter acesso à educação escolar e 

consequentemente tiveram que aumentar o número de professores a serem formados 

para atender essa clientela. 
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Diante desse movimento em prol de uma melhor formação docente apontamos 

os aspectos positivos, a legislação vigente incorporou as discussões dos estudiosos da 

educação, no que concerne à relação entre teoria e prática, enfatizando a importância da 

inter-relação entre as mesmas. Houve reformulação de questões relacionadas à carga 

horária estabelecida para a distribuição das disciplinas no currículo dos cursos de 

formação, que claramente reforçava a tentativa de construção do caráter interdisciplinar 

do processo, embora na prática prevalecesse o disciplinar. A formação de docente no 

curso Normal se fortaleceu e se estruturou para o atendimento às novas demandas. 

Ao apresentarmos estas questões aqui brevemente buscamos apontar algumas 

perspectivas da formação docente nesse contexto específico. Através do foco nos 

processos de escolarização na República, com vistas a sinalizar para os problemas 

levantados pela história da educação, como também pensar nosso passado, presente e 

futuro. Posto isso, passamos para a análise da Constituição Federal, algumas leis e 

decretos, os quais fizeram parte do processo de formação docente e complementam a 

análise proposta. 

 

 

 

1.3 - Constituição Federal e outras legislações pertinentes 

 

 

No período de discussão da Constituição Federal, evidenciou-se a legislação 

como um investimento maior dos Estados, tanto quanto ao seu dever de propiciar uma 

formação aos docentes, quanto para o posicionamento de que este direito se articulou a 

uma educação cuja qualidade social não pode ficar confinada aos limites de poucas 

escolas. Assim, cabe-nos indagar a quem causou maior impacto a implantação das 

legislações que se dedicaram à formação docente? 

Para realçar o tempo presente das propostas educacionais, o novo regime apagou 

os significados políticos e sociais do estabelecimento do princípio da gratuidade da 

instrução primária a todos os cidadãos. Na Constituição de 1824 esta formação teve um 

compromisso básico com a docência e com o processo formativo não dispensa, mas não 

foram escassos os textos que valorizavam o ato investigativo da própria práxis e o 

contato com a produção intelectual da área. 

 
Em 1968 a formação docente constituiu-se em objeto permanente de estudos nos 

espaços legais e  universitários,  se  tornando  evidente  o  crescimento  da investigação
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sobre a profissão docente nas universidades e instituições de pesquisa no Brasil, o que 

possibilitou um debate mais fundamentado em análises empíricas e teóricas e uma 

discussão mais qualificada sobre a temática. 

Em 1969, o Conselho Federal de Educação promulgou Pareceres, Decretos e 

Resolução que estabelecia um currículo mínimo e o período de duração para o curso de 

formação de professores. Nessas medidas legais mantinha-se a formação para o ensino 

normal e inseriam as habilitações. 

A Constituição de 1988 instituiu a educação entre os direitos sociais, ao lado da 

saúde, do trabalho, do lazer, da segurança, da previdência social, da proteção à 

maternidade e à infância e da assistência aos desamparados. São denominados direitos 

que impõem ao poder público, a satisfação de um dever de prestação positiva, exigindo 

condições objetivas que propiciem aos titulares seu atendimento. 

Diante disso, as repercussões nas disputas pelos significados, extensão e limites 

dos direitos de cidadania, se refletiram na restrição do direito de voto aos analfabetos, 

que aboliu o voto censitário, mas impôs o critério da alfabetização para o pleno  

exercício dos direitos políticos, pela primeira vez, no Brasil. (FARIA FILHO, 2000). 

A presente lei foi considerada em nosso entendimento um salto qualitativo na 

construção das escolas elementares, pois trouxe aspectos importantes para a formação 

da cidadania e garantia dos direitos, enfatizando como maior conquista o princípio da 

gratuidade do ensino. 

A Constituição Federal de 1934 permitiu mudanças neste quadro sem alterar 

substancialmente a tradição de os Estados se responsabilizaram pelas escolas normais  

de nível secundário, dada à introdução da gratuidade, obrigatoriedade do ensino 

primário e dos recursos constitucionalmente vinculados, porém há que se analisar que a 

constituição da década de 1930 foi privilegiada de mais autonomia e por isso, pode 

refletir mais sobra a escola, a formação e o direito à escolarização de todos. 

Assim, a democratização do ensino foi uma conquista social da Constituição de 

1934. O ensino primário passou a ser obrigatório para todos e o ensino secundário, 

apesar de ainda não ser um espaço de acesso ao povo, aumentou significativamente o 

número de alunos, já que antes era privilégio de uma pequena parcela de população 

brasileira. 
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Nessa Constituição encontramos a normatização em relação à educação e a 

cultura que estabeleceu que: “Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e 

animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, 

proteger os objetos de interesse histórico e patrimônio artístico do país.” (BRASIL, 

1996, p.52). 

De fato, esse artigo tratou diretamente das questões relativas aos direitos de 

todos e expressou os ideais liberais de ensino público gratuito e de responsabilidade 

estatal, o que pode ser confirmado no artigo 149 da Constituição Federal: 

 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela 

família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes, 

proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados 

no país, de modo que possibilite eficientes fatores da vida 

moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito 

brasileiro a consciência da solidariedade humana. 

(BRASIL, 1996, p. 52). 

 

 

A Constituição de 1934 estabeleceu: “Compete a União: a) fixar o plano 

nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 

especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo território do país”. 

Essas medidas comprovam que houve a fixação, de fato de medidas que asseguraram 

uma política nacional efetiva na área da educação básica, sob a responsabilidade do 

Estado. 

A Constituição Federal ora citada foi resultado de um movimento que nasceu  

das aspirações de educadores e intelectuais que defendiam o progresso social e o 

desenvolvimento econômico da sociedade brasileira por meio da educação escolar. 

Impregnado por diferentes posições ideológicas, os princípios de reconstrução 

educacional culminaram na consolidação efetiva da construção da escola pública. 

No entanto, depois de sua divulgação na Constituição de 1934, as ações do 

governo federal para a formação de professores e para construção de prédios escolares 

foram lentas. A partir de 1950, novas manifestações em defesa da Escola pública 

ocorreram para expandir o processo de ampliação da educação pública e gratuita para 

todos. 

A Constituição reconheceu a autonomia de cada ente federado que compõe a 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil: 
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União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Ao 

mesmo tempo, no artigo seguinte, a legislação prescreve 

que foi vedado a estes entes federados promover  

distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Na 

sequência, o artigo 23, a Constituição  Federal escreveu 

que foi competência comum entre os entes, “[...] 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e  

à ciência [...]”. (BRASIL, 2008, p. 33). 

 

 

Dessa forma, a legislação nacional estabeleceu e reconheceu a autonomia dos 

entes federados, porém apresentou certos princípios que deverão nortear o 

estabelecimento de políticas públicas, de modo a reconhecer que todos são iguais 

perante a lei, que merecem igualdade de condições, para que se proporcionassem 

estratégias que oportunizem acesso cultural, educacional e científico. 

A legislação nacional encontrou na Constituição Federal de 1988 o indicativo 

sobre a organização político-administrativa, de modo especial, referindo-se ao que foi 

competência dos entes federados, tratando especificamente da educação como aspectos 

que contribuíram com subsídios referentes aos princípios do ensino, da organização dos 

sistemas e do regime de colaboração. 

A inexistência de um sistema nacional de educação no Brasil pode ser uma das 

razões pelas quais a profissão docente se apresenta, hoje, extremamente diferenciada e 

fragmentada. Os Estados e municípios, considerados entes autônomos, conforme a 

Constituição Federal de 1988 cada um deveria corresponder a um sistema de ensino. 

 

Há professores federais, estaduais e municipais; 

professores concursados e não concursados; professores 

urbanos e rurais; professores das redes pública e particular 

e das redes patronais profissionais (Sistema S); e 

professores titulados e sem titulação. Essa situação origina 

planos de carreira distintos (ou ausência de planos), 

salários diferenciados e duplicação de jornada em carreiras 

diferentes: estadual/municipal; pública/privada; educação 

básica/educação superior. (OLIVEIRA, 2010, p. 6). 

 

Enquanto a CF de 1988 não reconheceu de forma enfática a formação inicial e 

continuada dos professores como importante estratégia para resolver as questões da 

qualidade do ensino, retomou o discurso da qualidade com a LDB, que possuía com um 

dos objetivos articular  e desenvolver o ensino em seus diversos níveis, integrando-os as 

ações do poder   público. 
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Então, a lei 9394/1996 trouxe de forma enfática a necessidade e a obrigatoriedade da 

formação inicial e continuada de docentes para a atuação na educação básica. 

A referida Constituição avançou no sentido de apontar para a necessidade de 

garantir planos de carreira, piso salarial nacional para os profissionais da educação, 

estabelecimento de estatutos e planos de carreira do magistério público e 

obrigatoriedade de formação superior para todos os docentes, mas foi na LDB  

9394/1996 que estes aspectos foram efetivamente contemplados, período em que a 

formação docente ainda não era reconhecida como aspecto importante no contexto 

universitário. 

Assim, surgiram os Institutos de Educação que possuíam o intuito de promover ao 

professor a formação adequada para a docência e a pesquisa. No eixo desta preparação, 

foi evidente o papel fundamental dos governos que compõem a federação nacional, cada 

qual dentro de suas respectivas atribuições. Ao Instituto de Educação caberia a  

formação em magistério e a habilitação para administradores escolares para o ensino 

primário, sendo que, junto aos Institutos deveria haver grupo escolar e jardim da 

infância. 

Mediante isso, além de apontar para a necessidade da articulação e 

desenvolvimento do ensino em diversos níveis, através de um plano nacional de 

educação, de duração plurianual também reconheceu dois grandes desafios, a igualdade 

de condições e a universalidade do acesso à educação, acreditando que assim todos os 

alunos deverão ter oportunizado o acesso escolar. Essa lei não alterou significativamente 

a preparação de normalistas para o ensino primário e nem significou mudanças na 

formação do educador voltado para esta etapa. 

A preocupação na época se orientou em torno da base de formação dos 

professores, principalmente para o ensino secundário, no entanto, essa preocupação com 

a educação no país retratou uma necessidade governamental em preparar as elites para o 

novo modelo econômico que vigorava. 

Para isso, a implantação de reformas foi construída aliada à nova política, que 

priorizava o desenvolvimento da industrialização para a construção de uma educação 

que beneficiasse as políticas vigentes. Assim nesse processo, a formação docente para 

atuar em escolas ganhou ênfase como um assunto voltado às políticas sociais, deixando 

de ser monopólio das famílias. 
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Esta realidade histórica adquiriu grande visibilidade quando a educação dos anos 

iniciais da escolarização foi se universalizando como um direito da cidadania. Coube 

nesse momento, uma análise da forte influência na legislação nas propostas curriculares, 

e também de discussões acerca do conceito de interdisciplinaridade que além de obter  

os seus espaços nos debates, foi mais aceito nas escolas, principalmente no discurso de 

professores em todos os níveis de ensino. 

Posto isso, no final da década de 1960, o debate acerca da temática 

interdisciplinaridade chegou ao Brasil e logo exerceu forte influência na elaboração da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Processo este que continuou 

aprimorando o posicionamento de que a formação docente deveria ser realizada nos 

cursos de licenciatura, e não em cursos de bacharelado. 

Com relação à formação docente, o magistério brasileiro encontrava-se em 

situação bastante desfavorável quanto à valorização profissional, o que pode se perceber 

nos salários dos professores do ensino fundamental, comparados aos de outras categorias 

ocupacionais também dominadas por mulheres. Muitos sistemas de ensino não 

possuíam plano de carreira para o magistério e havia um contingente significativo de 

professores contratados em condições precárias, sem concurso e sem estabilidade, 

assuntos que foram inseridos na CF e continuaram na LDB. 

De fato, a percepção dos legisladores em relação aos problemas educacionais e 

sociais da época estava à frente daquele período. O clima de transformação social 

contido no texto da Constituição demonstrou que, influenciados pela ideologia liberal, 

esses educadores contribuíram significativamente para a efetivação das mudanças 

educacionais. 

 

Em regra, quanto às legislações existentes, percebe-se uma 

preocupação com a valorização do professor na 

Constituição Federal de 1988 que se refere às múltiplas 

atribuições dos sistemas educativos e aos programas de 

formação se insere a valorização e o papel social do 

professor na pós-modernidade. Traz a ideia de que o ser 

humano é um projeto em movimento e que ensejar essa 

construção evidencia a crença de que a realidade é móvel e 

que a necessária relação homem-mundo se dá na interação 

e na interdependência. Porque um atua sobre o outro, 

processando as transformações necessárias no tempo e 

espaço concretos. Houve também uma forte tradição 

disciplinar no país que impede soluções que envolvam um 

caráter  mais  interdisciplinar  na  formação,  vinculado  ao 
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campo da prática curricular da escolarização básica. E, 

ainda, o processo de oferta dos cursos permite inferir que 

as condições de formação dos professores, de modo geral, 

ainda estavam distantes de serem satisfatórias, pela 

ausência de um desenho mais claro do perfil profissional a 

ser atingido, vinculado de forma mais orgânica ao campo 

da prática docente. (GATTI & BARRETO, 2009, p. 5). 

 

 

Neste momento, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação equiparou-se à 

Constituição Federal, uma vez que buscou garantir a todos a igualdade de condições 

para o acesso e a permanência na escola perante os conhecimentos, os valores e as 

competências a serem transmitidos, fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, fixados os conteúdos 

mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e 

o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

 

Por sua vez, quando a lei trata especificamente dos 

Municípios, o artigo 30 nos aponta que compete a este 

novo ente federado autônomo, legislar sobre assuntos de 

interesse local, mantendo com a cooperação da União e do 

Estado programas de educação infantil e de ensino 

fundamental. Mais adiante, a Constituição Federal retoma, 

reforça e explicita, no artigo 205, o conceito de direito 

universal, porém agora especifica, em seção exclusiva da 

educação que: A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 

2008, p. 136). 

 

Nesse processo, o outro elemento apontado na constituição federal que foi 

reiterado pelos demais marcos legais foi justamente a qualidade da educação oferecida 

aos cidadãos brasileiros, a qual esteve longe de ser conquistada, constatação 

publicamente comprovada pelas avaliações ministeriais, a qual reconhece textualmente 

que a melhoria da educação básica depende da formação dos professores e das 

oportunidades oferecidas aos docentes. 

 

O currículo mínimo do curso de Licenciatura Plena era 

constituído pela parte comum inicialmente com as 

seguintes matérias: Sociologia Geral/Educação; Psicologia 

da Educação;   Historia    da    Educação;    Filosofia  da
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Educação; Didática. E a parte diversificada: Orientação 

escolar. Estrutura e Funcionamento do ensino de 1° grau e 

2° grau, Princípios e Métodos de Orientação Educacional, 

Orientação Vocacional, Medidas Educacionais; 

Administração Escolar, nas escolas de 1° e 2° grau. 

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1° e 2° grau; 

Estatística aplicada a Educação; Supervisão Escolar nas 

escolas de 1° e 2° grau. Estrutura e Funcionamento do 

Ensino de 1° e 2° grau; Princípios e Métodos de Supervisão 

Escolar; Currículos e Programas; Inspeção Escolar nas 

escolas de 1° e 2° grau. Estrutura e Funcionamento do 

ensino de 1° e 2° grau; Princípios e Métodos de Inspeção 

Escolar; Legislação do Ensino. A duração do curso era de 

um há 5 anos com 2.200 horas ministrados no mínimo de 3 

anos e no máximo de 7 anos letivos, o profissional formado 

poderia atuar nos cursos de graduação em formação para 

formar professores para o ensino normal e de especialistas 

para orientação, supervisão, administração e inspeção 

escolar e no magistério do ensino Normal das disciplinas 

específicas e da parte comum, com duração de 2.200 horas 

(BRASIL, 1996 ). 

 
Mediante o exposto acima, tal situação recebeu um disciplinamento e um 

detalhamento maior na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em sua 

promulgação no ano de 1996. A competência sobre a legislação acerca da educação que 

teve uma influência direta no currículo dos cursos de formação docente, permitindo um 

olhar mais interdisciplinar. 

A fim de tecer algumas considerações finais sobre esse processo, destacamos 

como aspectos positivos a aprovação da Constituição Federal, a qual foi precedida por 

manifestações promovidas por educadores e por medidas políticas importantes, dentre 

elas o restabelecimento da eleição direta, a extensão do direito de voto aos analfabetos, 

legalização dos partidos políticos e o apontamento de capítulos referentes à educação de 

maneira geral, porém traz de forma superficial sobre questões da formação docente. Foi 

à primeira Lei a destacar que a educação é um direito garantido ao cidadão e é o 

documento jurídico mais importante do nosso país até os dias atuais. 

 

Como aspecto negativo pode-se perceber que a Constituição Federal teve que ser 

analisada posteriormente, pois faltou aprofundar em muitos temas, e a partir disso, 

foram criados leis e planos que viesse a complementar, com propostas de modificações 

temas  referentes  à  reforma  política,  ao  meio  ambiente,  à  educação  e  a tecnologia. 
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Esclarecemos que, em que pesem as muitas críticas contatos referentes à Constituição 

Federal de 1988, todas as demais leis e normas jurídicas foram influenciadas por ela, de 

forma a dar mais abrangência à educação e ao cidadão, e a reafirmou direitos do 

professor, e também de crianças e adolescentes. Aponta a educação profissional, mas a 

associa a formação para o mundo do trabalho. 

 
Reforçamos que não se pode negar que as necessidades da vida e o avanço 

tecnológico exijam que as pessoas estejam cada vez mais qualificadas para o trabalho e 

que uma das formas de se conseguir isso é por meio da educação, mas não especifica 

como isso ocorreria de forma prática, deixa para outras leis e planos para discutirem e 

programarem tais questões, como a LDB, PNE e ECA. 

 
Para complementar tais aspectos, na sequencia, o próximo tópico apresenta de 

que forma a Lei de Diretrizes abordou a educação brasileira, dando ênfase à formação 

de professores. A LDB seguiu a mesma linha da CF, ao traçar o binômio da 

universalização e da qualidade do ensino, acesso e permanência com padrão de 

qualidade, mas trouxe avanços significativos na estrutura curricular e na formação de 

professores, aliado a isso aparece para complementar algumas propostas do Plano 

Nacional de Educação. 

 

 

 
1.4- Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao Plano Nacional de Educação 

 

Na continuidade dessa reflexão, podemos referenciar que, a partir da década de 

1990, a docência, voltou-se para um intenso debate sobre a legislação que regulamentou 

a formação dos profissionais da área da educação no país. Apesar da carência de novas 

leis para a preparação dos educadores nesse período, a formação de professores tornou- 

se tema recorrente nas discussões acadêmicas dos últimos anos. Assim, a questão a se 

indagar é se as legislações aprovadas atendem ou não aos anseios da Educação Básica? 

 

De modo claro, esteve expresso nas legislações que a educação é um direito de 

todos. Mais ainda, reconheceu que a oferta de educação, como um direito de todos, é 

dever do Estado e da família. Passou a haver a reafirmação do comprometimento legal, 

tanto do Estado quanto da família, ao ponto de ambos responderem legalmente pela 

matrícula de alunos/filhos na escola em idade reconhecida pela lei. 
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A Lei nº 9.394, de 1996 determinou, que cabe à União a elaboração do Plano, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e institui a Década da 

Educação. O Plano de Educação Nacional, aprovado pelo Congresso Nacional, teve 

como suporte na sua elaboração, o Plano Decenal de Educação para Todos, preparado de 

acordo com as recomendações da reunião organizada pela UNESCO, realizada em 

Jomtien, na Tailândia, em 1993. 

 
O marcos legal referenciado acima evidencia que os documentos resultantes de 

ampla mobilização regional e nacional que foram apresentados pelo Brasil nas 

conferências da UNESCO constituíram subsídios igualmente importantes para a 

preparação do documento. Além disso, outras entidades foram consultadas pelo MEC, 

destacando-se o Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED e a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME. (BRASIL, 2001). 

 

Nessa reflexão, em razão das determinações expressas, com força de lei, gerou- 

se uma comoção nos governos municipais, estaduais e federal no cumprimento  de 

prazos, e, também, nas instituições de ensino, que precisaram se desdobrar para atender 

em seus cursos presenciais e a distância, milhares de professores que já estavam em 

atividade escolares, pela necessidade de formação docente na última década. 

 
Por força de Lei, houve indícios e expectativas de que em pouco tempo haveria 

uma sensível melhora dos níveis educacionais brasileiros. Nos últimos anos, verificou- 

se pelos dados oficiais do Ministério da Educação - MEC que ocorreu um 

desenvolvimento significativo de implantação de novas instituições e cursos, 

promovendo uma dinâmica acelerada pelo acesso à formação, especialmente no nível 

superior. 

 

A aprovação de artigos nas legislações baseados na necessidade de temáticas 

relacionadas à educação brasileira foi considerada um marco na história da formação 

docente. Nesta ótica educacional, a formação docente e a valorização do magistério 

estiveram contempladas em leis e normas determinantes de ações a serem tomadas por 

governantes e dirigentes educacionais. 

 
De acordo com Azanha (2004), desenhou-se o ‘perfil profissional’, por meio de 

uma listagem de competências cognitivas e docentes  que deveriam ser     desenvolvidas 
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pelos cursos formadores, estabelecendo o traçado das discussões, capturando duas 

tendências presentes no encaminhamento: a primeira, a de que num país com  tão 

grandes diferenças econômicas, sociais e culturais, a única política nacional de  

formação de professores deveria ser uma simples indicação de rumos; e a segunda, de 

que o problema tornou-se mais grave, uma vez que as discussões e propostas se 

detinham na caracterização da figura abstrata do profissional dotado de determinadas 

qualidades como sendo um ideal de formação. 

 
A ambiguidade da interpretação se deveu à falha de redação que produziu uma 

contradição na lei. Para dirimir as dúvidas persistentes, em 2003, o CNE homologou 

parecer que prevalecia o que diz o artigo 62 da LDB, segundo o qual foi vista como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal. 

 

Por fim com a edição da lei que criou o PNE – Plano Nacional de Educação e 

estabeleceu que, até o ano de 2011 pelo menos 70% dos professores de educação infantil 

e ensino fundamental deveriam possuir a formação específica de nível superior, o que 

gerou instabilidade na categoria. A mesma lei determinou, ainda, como uma de suas 

metas prioritárias, que até o ano de 2006 todos os professores sem a devida titulação 

tenham, pelo menos, a formação em nível médio, na modalidade Normal, sem, contudo, 

perder de vista o ideal da formação em nível superior. 

Segundo Scheibe e Aguiar (1999), para lecionar no curso normal bastava o 

diploma de ensino superior fosse reconhecido pelo MEC, não sendo, então, um trabalho 

exclusivo do pedagogo. Essa área de atuação do licenciado em Pedagogia apresentou 

ambiguidades, enquanto uma lei determinava que o pedagogo licenciado atuasse como 

docente do curso normal – nível médio, o decreto que regulamentava o curso normal, na 

época, definia que os professores do ensino normal deveriam ser formados em nível 

superior, sem especificar esses professores como oriundos do curso de Pedagogia. 

 

Destarte, a reformulação do Curso de Pedagogia gestada durante a década de 

1980, e regulamentada a partir de 1996, elevou o nível de ensino médio para superior da 

formação do professor da educação infantil e do ensino fundamental, nos anos iniciais. 

Cabe destacar que a Lei nº 9.394/96 definiu este nível e responsabilidade para o    Curso 
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Normal Superior, no entanto, o movimento de profissionais da educação e de estudantes 

dos Centros Acadêmicos do curso de Pedagogia, interpelou aos órgãos reguladores para 

que a formação do professor ocorra no curso de Pedagogia. 

O pressuposto foi de que a formação do professor prescinde de uma formação 

teórica prática em docência articulada aos fundamentos pedagógicos e sociopolíticos no 

contexto da organização do trabalho da escola, e não foi restrita à formação técnica, 

centrada no domínio dos conteúdos escolares e suas metodologias. (SCHEIBE e 

AGUIAR, 1999). 

 

As projeções da lei e do plano para um futuro próximo indicaram que formação 

desejável ideal do professor, seria a de nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, mesmo que a lei admitisse como ‘formação mínima’, a oferecida em 

nível médio. 

 
Assim, aos professores ‘leigos’ - ou seja, àqueles que não 

possuíssem habilitação mínima -, deveria ser oferecida 

formação em nível médio. E, aos professores que já 

possuem essa formação, será oferecida formação em nível 

superior (curso 16 normal superior). Assim se expressa o 

CNE nos parágrafos 1° e 2° do Art. 2° da Resolução que 

acompanha o Parecer 03/2003 (BACHA FILHO, 2005). 

 

 

Como consequência, ocorreram vários debates envolvidos por interesses de 

diversas maneiras, prevaleceram, no texto da LDB, os elementos do substitutivo Darcy 

Ribeiro, afinado com a política educacional do governo Fernando Henrique Cardoso, 

por fim, com algumas modificações expostas, em virtude do embate parlamentar. 

 
Sendo assim, a versão final dessa lei foi construída 

mediante a participação de diferentes sujeitos e atores 

sociais. Isso fez com que ela assumisse um caráter 

“polifônico” – segundo expressão usada por Carlos Jamil 

Cury –, em que distintas vozes podiam ser ouvidas a partir 

da leitura de seu texto. Na parte mais específica sobre 

formação docente (Título VI – Dos profissionais da 

educação), por exemplo, essa característica foi bastante 

evidente. Nela convivem termos e expressões que contêm 

ideias inconciliáveis, como, de um lado, “programas de 

formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior”, “institutos superiores de educação”, 

“curso normal superior”, e, de outro, “profissionais da 

educação” e “base comum nacional”. Para melhor 

compreender  as atuais discussões a respeito da   formação 
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de professores e as recentes políticas regulamentadoras 

dessa atividade, foi importante lembrar o contexto mais 

amplo em que a LDB foi aprovada. (PEREIRA, 1999, p. 

4). 

 

As principais críticas que ocorreram ao processo de formação docente brasileiro 

foram relacionadas ao modelo constituído da separação entre a teoria e a prática na 

preparação profissional, a prioridade dada aos pressupostos teóricos em detrimento dos 

conhecimentos práticos e a concepção presente nos cursos da mera aplicação de 

conteúdos, sem considerar as epistemologias próprias dos mesmos. 

 

Mediante essa situação, um equívoco demandou desse 

modelo que consistiu na proliferação da crença  de  que 

para ser bom professor bastava o domínio da área do 

conhecimento do que se vai ensinar. Nas universidades 

brasileiras, esse modelo ainda não foi totalmente superado, 

já que disciplinas de conteúdo específico, de 

responsabilidade dos institutos básicos, continuam 

precedendo as disciplinas de conteúdo pedagógico e 

articulando-se pouco com elas, as quais, geralmente, 

ficavam a cargo apenas das faculdades ou centros de 

educação. Além disso, o contato com a realidade escolar 

continuou acontecendo, com mais frequência, apenas nos 

momentos finais dos cursos e de maneira  desintegrada 

com a formação teórica prévia (PEREIRA, 1998, p. 56). 

 

 

A obrigatoriedade da experiência docente determinada pela lei pressupunha que 

o aluno do curso de Pedagogia já tivesse atuado como professor, ainda que não tivesse 

recebido a titulação para exercício de tal função. Para Libâneo (2007, p. 12-13) este 

período: 

[...] marca o início da campanha pela transformação do 

curso de Pedagogia num curso de  formação  de 

professores. A formação de docentes para atuar na 

educação básica seria realizada então em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de  educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 

séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 

na modalidade Normal. 

 

Este processo conduz-nos a pensar que antes mesmo da elaboração de um plano 

nacional de educação,  no  ano de 1996, foi aprovada a  lei  que disciplinou a   educação 
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escolar, através do ensino, em instituições próprias seguindo a análise legal, passamos a 

nos debruçar sobre o Plano no ano de 2001. 

 
Esse plano apresentou diretrizes e metas para a educação nacional e decretou  

que a partir desta lei os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam elaborar 

seus planos decenais correspondentes, tendo-o como base. O conjunto de leis que foram 

formuladas para regulamentar a formação docente no Brasil se mostrou num primeiro 

momento, vinculadas ao rompimento com o atual modelo de preparação dos 

profissionais da educação. 

 

Por outro lado, a urgência em habilitar um grande número de educadores para 

uma população escolar crescente sem o correspondente, aliado ao investimento 

financeiro por parte do governo conduziu a repetição de erros cometidos no passado e, 

trouxe para o cenário da formação docente situações de improvisação, aligeiramento e 

desregulamentação na formação de professores no país. 

 
Constatou-se que a formação do professor da educação básica nessa época 

restringiu-se a análise filosófica ou ideológica do tema, além de explicitar como os 

objetivos e as metas estabelecidos pela lei e o plano, devem servir de suporte às 

indagações hoje manifestadas. 

A Resolução nº 01/2006 do Conselho Nacional de Educação do MEC  

estabeleceu normas para o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em formação docente. O curso habilitaria licenciados para o 

exercício da docência na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e nos 

cursos de formação de professores e gestão educacional, tanto em contextos escolares, 

como em não escolares e nos sistemas de ensino, principalmente no que diz respeito aos 

cargos de administração, coordenação, supervisão, inspeção, orientação educacional, 

fragmentando mais ainda a prática da interdisciplinaridade. 

Com isso, estabeleceu-se um currículo mínimo para o curso de formação e a 

duração do curso de bacharelado. No parecer descrevia a fragilidade do curso baseado 

na ideia de contingência que propunha a formação superior para o professor de ensino 

primário e a formação do pedagogo, bem como o técnico em educação, para estudos 

subsequentes.   Mesmo   assim,   o   curso  de  formação   docente  continuou  formando 
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bacharéis, os quais atuariam como técnicos ou administradores da educação e os 

licenciados, seriam professores das disciplinas pedagógicas do curso normal. 

 
Em nome dessa urgência, a prática, ocupou um espaço significativo nas grades 

curriculares dos cursos de licenciatura, foi compreendida erroneamente por alguns 

teóricos que colaboraram com a constituição das políticas públicas como formação em 

serviço. As horas trabalhadas em sala de aula, sem, necessariamente, um planejamento e 

uma intencionalidade formativa, podiam então, ser contabilizadas nos novos cursos de 

licenciatura pelos profissionais já em exercício na escola. 

 

Cabe reforçar que os programas de formação pedagógica para portadores de 

diplomas de educação superior tornaram-se uma reedição atualizada dos desastrosos 

cursos de licenciatura curta, o que pode ser visto como uma tentativa de legitimação de 

uma formação incompleta na profissão docente, uma vez que profissionais egressos de 

outras áreas, que não optaram, de início, pela carreira de magistério, provavelmente, só 

estavam na profissão enquanto não conseguem algo melhor para fazer. 

 
Foi inquestionável, portanto, que as atuais mudanças na 

estrutura jurídico-legal da educação brasileira tornam 

manifesta a necessidade da criação de um projeto 

pedagógico para a formação e a profissionalização de 

professores nas universidades e demais instituições de 

Ensino Superior. Esse novo projeto pedagógico deve estar 

em consonância com as modificações pretendidas na 

educação básica. No entanto, uma leitura mais crítica do 

contexto permite afirmar que, nas recentes políticas 

educacionais, a formação de professores corre sérios riscos 

de improvisação, aligeiramento e desregulamentação. As 

mudanças na educação básica e a formação docente de 

acordo com a LDB, a educação básica – agora 

compreendida como Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (art. 21, inciso I) – deve 

perder seu caráter primordialmente propedêutico e refletir 

uma visão mais rica de aprendizagem e desenvolvimento 

dos educandos, segundo a qual cada idade tem importância 

em si, como fases de constituição de sujeitos, de vivências 

e socialização, de processos de construção de valores e 

identidades.  (PEREIRA, 1999, p. 70). 

 

 

Para que a formação docente fosse importante os professores-pesquisadores das 

universidades,  formadores  de educadores precisariam assumir,  também,  uma  postura 
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investigativa no que diz respeito à própria ação docente. Por desempenharem, nessas 

instituições, o papel de produtores do conhecimento, os mesmos tinham condições de 

ultrapassar a função de mediadores. 

 

Apesar de tais referências para os cursos que preparam os profissionais da 

educação ainda não estarem concluídas, foram apresentados alguns comentários sobre o 

processo de construção dessas diretrizes e algumas tendências que já se observam. 

Diretrizes curriculares para os cursos de formação docente. 

 

Além disso, o MEC definiu que a formação docente nos cursos de licenciatura 

acabou com a vinculação entre os certificados de conclusão de curso e exercício 

profissional, definindo que os diplomas se constituem apenas em prova da formação 

recebida por seus titulares. 

 

A estrutura de formação por currículos mínimos, 

instrumento legal que determinou a  organização  dos 

cursos superiores no Brasil a partir da lei 5.540/71 e 

conduziu os concluintes desses cursos a diplomas 

profissionais, foi revogada com a nova lei. Segundo 

interpretação dos conselheiros do CNE, expressa no 

parecer CES no 776/97, o espírito da nova LDB esteve 

voltado para uma maior flexibilidade na organização dos 

cursos na educação, em geral, e no Ensino Superior em 

particular. Dessa maneira, os currículos mínimos e sua 

excessiva rigidez foram considerados extemporâneos, algo 

que atrapalharia as instituições na busca de inovações e 

diversificações em suas propostas curriculares.  

(PEREIRA, 1999, p. 90). 

 

Nos termos desse parecer, “[...] toda a tradição que burocratiza os cursos (...) se 

revela incongruente com as tendências contemporâneas de considerar a boa formação 

no nível de graduação como uma etapa inicial da formação continuada” (BRASIL, 

2005). Para análise e sistematização dessas propostas, a SESu/MEC foi composta uma 

comissão de especialistas por curso de graduação, com base em indicação de nomes 

pelas instituições. 

 

Porém, foi criada uma comissão que se responsabilizasse por diretrizes 

curriculares comuns a todas as licenciaturas. Como consequência, as versões finais dos 

documentos dos cursos que, além do bacharelado, têm a licenciatura contemplaram 

distintas concepções da  formação  de  professores.  Tais  documentos  foram analisados 
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favorecendo as licenciaturas, o que denotou, provocando divergências epistemológicas 

em relação à formação dos profissionais da educação. 

 
As diretrizes foram elaboradas ressaltando a crítica ao modelo da racionalidade 

técnica e orientadas pelo modelo da racionalidade prática, definiram-se outras maneiras 

de representar a formação docente, e dessa forma, a interdisciplinaridade ganha papel de 

destaque. As atuais políticas para o preparo dos profissionais da educação, no país, 

parecem consoantes com esse outro modo de conceber tal formação. 

 

As propostas curriculares elaboradas desde então rompem com o modelo 

disciplinar anterior, revelando um esquema em que a prática foi entendida como eixo 

dessa preparação. Entendemos que os problemas centrais dos cursos de licenciaturas 

serão resolvidos com a implantação de mudanças drásticas na atual condição do 

profissional da educação. 

 

Ao apresentar as diretrizes para a formação dos profissionais da educação e de 

sua valorização, fica evidente que o MEC apontou a atividade docente como foco 

formativo e a pesquisa como princípio formativo. Acrescentando nos documentos 

orientadores que uma formação profissional deve assegurar o “[...] desenvolvimento da 

pessoa do educador enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos 

objeto de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a 

aprendizagem.” (BRASIL, 2008, p. 114). 

 

Apesar disso, ainda encontramos um sistema educativo, especialmente na 

educação básica, que não privilegia o espaço da pesquisa, deixando de reconhecer esse 

princípio formativo legalmente previsto e, na prática, a garantia de uma educação que 

esteja voltada para a formação de pessoas instigadoras e personalidades autônomas, 

aspectos que já expõe o caráter interdisciplinar da formação docente. 

 
Desse modo para não deixar dúvidas sobre o sentido da expressão valorização  

do magistério, o plano foi responsável por implantar uma política global do magistério 

pode garantir a valorização, através de três aspectos simultâneos, quais sejam: a 

formação profissional inicial, as condições de trabalho, salário e carreira e a formação 

continuada. 



58 

 

Essa, sem dúvida, foi uma grande contribuição que a legislação proporcionou 

aos sistemas de ensino. Por fim assim como ocorreu com o fenômeno da universalização 

do acesso dos alunos ao ensino, ocorre um fenômeno parecido com a oferta de propostas 

de formação continuada. 

 

A implantação da política deve estar associada com a dimensão da oferta de uma 

educação permeada por um padrão de qualidade, padrão ainda perseguido, ou seja, 

promover formação continuada necessita uma correlação direta com melhoria da 

qualidade do ensino. O Plano Nacional de Educação destacou pelo estabelecimento de 

diretrizes e metas da educação brasileira, mas comprometido com a articulação dos  

entes federados e com a implantação de políticas públicas educacionais eficazes, por 

outro lado, o governo federal elabora o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE. 

 

Nessa proposta, pode-se dizer que foi o plano do Ministério da Educação, que 

reuniu a concepção de educação do ministério e os programas do governo que visavam  

à implementação de políticas públicas que garantiriam respostas institucionais coerentes 

com a visão de educação que buscavam a construção da autonomia, a formação de 

indivíduos capazes de assumir uma postura crítica e criativa frente ao mundo. 

 

O Plano Nacional de Educação considerou razões, princípios e programas, que a 

visão de educação necessária para que o país ultrapasse os obstáculos históricos que 

impedem uma educação de maior qualidade, foi uma visão sistêmica e não fragmentada. 

Nessa perspectiva, abordou a necessidade de concatenar as políticas públicas, de modo a 

não prestigiar um nível da educação em detrimento a outro, uma vez que os resultados 

atuais são decorrentes de um processo de aprendizagem ocorrido desde a educação 

infantil, perpassando toda a educação básica, mas que teve à frente profissionais que 

buscaram sua formação no ensino superior. 

 

A realidade da formação docente evidenciou uma história que tem retratado do 

profissional em processo continuado de desvalorização, tanto pelos governos quanto  

pela própria sociedade. A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, em 1996 e do Plano Nacional de Educação, em 2001, a formação 

docente foi contemplada, e muitas ações vêm sendo implantadas, em função das 

determinações e prazos definidos, e que deveriam interferir radicalmente no perfil do 

professor e no sistema educacional em todas as modalidades. 
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Consideramos finalmente que a LDB foi vista como o primeiro passo dado rumo a 

uma educação de melhor qualidade, pois favoreceu à expansão das oportunidades 

educacionais no País. Na medida em que permitiu avanços na formação docente que não 

foram possíveis de se efetivarem nas Constituições. Trouxe parágrafos e aspectos 

específicos da formação inicial e continuada dos docentes e estabeleceu prazos para o 

cumprimento. Exigiu a formação de professores em nível superior, tentando excluir as 

possibilidades de formação leiga. 

 

Assim sendo abordamos alguns aspectos negativos, a saber, visão tradicionalista, 

dificuldade de o professor acessar programas de aperfeiçoamento profissional e a 

omissão da legislação sobre a informática educativa. Dificuldades de implantação de 

instituições de ensino superior que viessem a atender a demanda de formação docente. 

Ao analisar os dados históricos ressaltamos que a formação no ensino superior ficou 

incompleta, fragmentada, sem valorização do plano de carreira, mas se buscou criar 

condições para que om professor se tornasse um pesquisador comprometido com a 

prática. 

 

Retomando o capítulo acreditamos que cumprimos o que foi proposto, de 

conduzir o leitor a clareza de como foi a formação docente, apresentado por um 

panorama histórico. A formação docente era disciplinar, o sujeito, seja aluno ou 

professor não era protagonista do processo, a educação era pensada para ele. A 

população menos desfavorecida tinha uma formação mais fraca, do que as elites. Na 

medida e que a história avança, podemos dizer que a escola foi se tornando mais pública 

e democrática, mas não se pode negar que correu um processo de mercantilização da 

mesma. 

 

É mister ainda algumas questões a serem discutidas como a não valorização do 

profissional da educação, os salários aviltantes, as precárias condições de trabalho e a 

falta de um plano de carreira para a profissão, os quais afetam diretamente a formação 

docente no Brasil. Considerando todos esses aspectos, o próximo capítulo se dedicou a 

verificação do processo de formação docente na educação. 
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CAPITULO II 

 
O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: considerações teórico-práticas 

 

 

 
A educação é o ponto em que decidimos se 

amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele. 

 

Hannah Arendt 

 

 
2.1- A Formação docente nos cursos de Licenciatura 

 

 

Esse capítulo preocupou-se em discorrer sobre a formação  docente  na 

atualidade, o que foi exposto anteriormente focou no “que foi”, agora enfatizamos o que 

“é” e nos outros tópicos o que “poderá ser”, buscando maneiras de entender para onde a 

educação caminha. As palavras Amor e Educação muitas vezes estiveram presentes nas 

“pautas” dos cursos de formação. Alguns utilizam a frase de Arendt como forma de 

respeito humanitário e outros, a utilizam como uma forma de manipular a consciência 

crítica de formadores e formados na educação básica? 

Nessa linha de reflexão os atos legais contribuíram consideravelmente para com 

a universalização do acesso dos estudantes a educação  básica,  particularmente 

articulada com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que teve a intenção de 

regular a ação de controle social, especialmente ações protetivas e educacionais voltadas 

às crianças e adolescentes. Na medida em que foi garantido o acesso da criança na 

escola, ocorreu de fato, uma necessidade de formação docente, aumentando as 

possibilidades de empregabilidade da profissão. 

 
O tema, já recorrente, é palavra de ordem nos movimentos acadêmicos, voltaram 

ao debate e foi contemplado na atual reforma da educação superior brasileira. 

Finalmente, em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada a nova Lei de Diretrizes e  

Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº  9.394, depois de tramitar por quase oito  

anos no Congresso Nacional. A nova lei trouxe em seu bojo, inovações como a criação 

de universidades por campo de saber; reorganização da universidade e criação de cursos 



61 

 

de formação docente à distância, ampliando os locais adequados para que ocorra a 

formação docente. 

Essa lei federal expressou os princípios que serviram de base para ministrar o 

ensino nas instituições de ensino superior e reforçou o aspecto da igualdade de 

condições para o acesso e a permanência do aluno na escola. De acordo com a LDB a 

formação docente na educação básica deverá ocorrer com foco nos seguintes 

parâmetros: 

 
- Na formação de professores para a educação básica 

devem ser contemplados os diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional do professor. - A seleção dos 

conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve 

orientar-se por, e ir além daquilo que os professores irão 

ensinar nas diferentes etapas de escolaridade. - Os 

conteúdos a serem ensinados na escolaridade  básica 

devem ser tratados de modo articulado com suas didáticas 

específicas. - A avaliação deve ter como finalidade a 

orientação do trabalho dos formadores, a autonomia dos 

futuros professores em relação ao seu processo de 

aprendizagem e a habilitação de profissionais com 

condições de iniciar a carreira (GONÇALVES e PERES, 

2002, p.27). 

 

 
Para que a formação docente se concretizasse não bastava apenas cumprir leis, 

mas analisar esse processo com a compreensão da dimensão educativa de humanização 

da escola. Para os autores, um bom professor precisa antes de qualquer outro requisito, 

ser humano, como indicam os escritos de Libâneo e Pimenta (2006, p. 44): 

 

(…) um profissional do humano: que ajuda o 

desenvolvimento pessoal, intersubjetivo do aluno; um 

facilitador do acesso do aluno ao conhecimento 

(informador/informado); um ser de cultura que domina de 

forma profunda sua área de especialidade (científica e 

pedagógico/educacional) e seus aportes para compreender 

o mundo; um analista crítico da sociedade, que nela 

intervém com sua atividade profissional; um membro de 

uma comunidade de profissionais, portanto científica (que 

produz conhecimentos sobre sua área) e social. 

 

 

Nesse contexto, nos fóruns de debates acadêmicos a formação docente foi tema 

que  não  saia  da  pauta,  reafirmando  insistentemente  a  necessidade  de  uma  política 
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nacional de formação de professores, que estivesse pautada na realidade pontual, mas 

sem esquecer os desdobramentos e atenção devidos ao contexto futuro. 

De acordo com os autores que participavam desses fóruns os cursos de formação 

docente eram considerados bacharelado, mas agora só poderiam ser de licenciatura, e 

tinham a função de formar professores para a educação básica, além da participação da 

gestão e avaliação dos sistemas e instituições de ensino em geral, uma vez que a direção 

e serviços de apoio se ampliaram para todos os licenciados, e não apenas aos  

pedagogos. 

Assim, tornou-se plausível a possibilidade de extinção de alguns cursos de 

formação docente, que tivessem uma posição ambígua; e a elaboração de suas propostas 

ficou a cargo das universidades e das instituições de ensino privado, devidamente 

credenciadas pelo MEC. Logo faltava a regulamentação aos institutos superiores e às 

demais Instituições de Ensino Superior (IES), a tarefa de formação de professores se 

tornou mais confusa. 

 

A criação dos ISEs, aos quais se atribui a responsabilidade 

da formação de todos os professores para a Educação 

Básica, sob a justificativa de integração espacial e 

pedagógica do processo formador, acabou exacerbando o 

dualismo que caracteriza o modelo de licenciatura vigente, 

ao separar a atividade de formação da atividade de 

produção de conhecimentos essenciais à docência de cada 

área, desenvolvida no ambiente universitário e responsável 

pelos significativos avanços teóricos na área da Educação 

nos últimos trinta anos. (BRZEZINSKI, 1996, p. 3). 

 

Os conteúdos passaram a analisar tópicos como a elaboração, a execução e o 

acompanhamento das atividades educativas tanto, no contexto escolar, como não  

escolar. A fim de complementar Martelli e Manchope (2004, p. 16) trouxeram os 

seguintes pressupostos: 

 

Configurou-se um paradoxo na LDB 9394/96 e nos seus 

documentos normatizadores. De um lado, criaram-se os 

Institutos Superiores de Educação, define o Curso Normal 

Superior como espaço preferencial para a formação dos 

professores da Educação Básica, e de outro preservou esta 

função ao curso de Pedagogia, tendo como consequência 

dois cursos em espaços distintos ou não, a mesma 

atribuição acadêmica. 
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Os autores Arantes & Gebran (2014) ressaltaram que a legislação ampliou, na 

medida em que trouxe como novidade a ruptura com os modelos curriculares anteriores 

do curso, em que os conteúdos e disciplinas eram estabelecidos pelas diretrizes 

curriculares, assim surgem novas propostas para se repensar a interdisciplinaridade na 

organização dos currículos da formação docente. 

 

Nesse sentido, foi interessante assinalar que, a partir do ano de 1996 a Lei 

alavancou um impulso considerável ao processo de extinção curso normal, não  que 

tenha sido este o objetivo da Lei, na medida em que não tornou obrigatório que todos os 

professores tivessem diploma de nível superior em 2007, contudo, muitos foram os 

estados que encerraram as atividades dos cursos normais, em função de interpretação 

equivocada. 

 

Assim, como as licenciaturas, os cursos que habilitam para o exercício dessa 

profissão no país, permaneciam, desde sua origem na década de 1930, sem alterações 

significativas em seu modelo, a formação do professor requereu que se observasse e se 

atentasse aos cursos responsáveis por essa tarefa. 

 

(…) a formação de docentes para atuar na educação básica 

far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores 

de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1997, p. 

45). 

 

A legislação pressupunha que o conjunto dos cursos de licenciatura formava 

professores para as modalidades da educação básica. Historicamente, os conhecimentos 

específicos preparavam o professor para os anos finais do ensino fundamental e ensino 

médio, anteriormente 5ª a 8ª série do primeiro grau, segundo grau, ginásio e científico. 

Cabia ao magistério de segundo grau a formação do professor para 1ª a 4 ª série do 

primeiro grau, e no contexto das Leis o Curso Normal de nível médio era incumbido de 

formação do professor primário, no contexto, respectivamente. 

 

A despeito dos desencontros pedagógicos, a ideia de que bons mestres projetam 

imagens e ideias que sustentam a formação dos cidadãos, foi um argumento forte que 
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vem sendo perseguido na busca pela qualidade na formação docente brasileira. Na 

realidade, a discussão sobre a formação docente confundiu-se com a própria trajetória 

da educação brasileira. Gonçalves e Peres observaram que dois processos básicos de 

formação se apresentam: 

 
(...) o autodidatismo, onde não há cursos e nem  

instituições formadoras de professores e a fase posterior 

quando surgem as instituições formadoras. As primeiras 

escolas normais vão se iniciar apenas no século XIX. 

Surgiram as primeiras ideias de um plano que pensasse 

nacionalmente a educação. Estava evidenciado que a 

questão era condição sine qua non para o desenvolvimento 

do País. (2002, p. 34). 

 

Assim, a regulamentação acerca da formação docente se tornou cada vez mais 

profunda com a expansão da educação superior e vem exigindo dos governos e 

legisladores, atenção e revisão constante nas leis, normas e procedimentos que regem as 

ações. Estabelecia que, no caso as escolas superiores não tivessem recursos próprios 

suficientes para o seu funcionamento, prescindiriam de subvenções governamentais, e 

ficariam isentas de toda e qualquer fiscalização oficial. 

Desde então, o curso de formação desfocou-se da formação na modalidade 

Bacharelado, para defender os conteúdos exclusivos do curso Licenciatura. Nesse 

sentido, acreditou-se que foi corrigido um possível problema de formação docente no 

Brasil e houve melhora da condução do trabalho em sala de aula, e objetivando elevar a 

qualidade da educação oferecida no País. 

Diante disso, ficou estabelecido que a formação de docentes para atuar na 

educação básica seria realizada em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal, uma vez que existiam muitos professores leigos que ministravam aulas. 

 

A formação docente no Brasil foi então alicerçada na Lei, que visava regularizar, 

fazer cumprir e atender as necessidades do ensino nas suas diferentes modalidades, o 

que promoveu uma reflexão global a respeito da formação deste perfil de profissional. 
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Assim sendo, as instituições formadoras do professor, licenciado, para a atuação 

na escola de educação básica devem estar atualizadas nos resultados da pesquisa em sua 

área, para poderem trabalhar o conhecimento, em sala de aula, no estado em que ele se 

encontra e no momento em que ele esteve sendo ensinado. Devem estar também, 

atualizadas nos processos de aprendizagem do conhecimento específico dos cursos de 

licenciatura. 

 
Nesse caso, os formadores precisam ser também, pesquisadores, para tratarem o 

conteúdo como um momento no processo de construção do conhecimento, ou seja, 

trabalhar o conhecimento como objeto de indagação e investigação. Precisam ser 

finalmente, investigadores de sua própria ação de formadores, dos processos de 

aprendizagem que ocorrem durante o processo de formação, investigadores de seu 

próprio processo de ensino. 

 

Nessa análise, é de conhecimento que as principais críticas atribuídas a esse são  

a separação entre a teoria e prática na preparação profissional, a prioridade dada à 

formação teórica em detrimento da formação prática e a concepção da prática como 

mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico 

próprio. Outro equívoco desse modelo consiste em acreditar que para ser bom professor 

basta o domínio da área do conhecimento específico que se vai ensinar. 

 
Nas universidades brasileiras, esse modelo de formação docente nos cursos de 

licenciatura ainda não foi totalmente superado, já que disciplinas de conteúdo  

específico, de responsabilidade dos institutos básicos, continuam precedendo as 

disciplinas de conteúdo pedagógico e articulando-se pouco com elas, as quais, 

geralmente, ficam a cargo apenas das faculdades ou centros de educação. Além disso, o 

contato com a realidade escolar continua acontecendo, com mais frequência, apenas nos 

momentos finais dos cursos e de maneira pouco integrada com a formação teórica  

prévia (PEREIRA, 1998). 

 

As modalidades e instituições formadoras de professores para a Educação 

Básica, de acordo com Gonçalves e Peres (2002), obtiveram a seguinte configuração: o 

professor que atua nas séries iniciais do Ensino Fundamental deverá ter formação em 

uma das seguintes modalidades: Faculdades de Educação, Cursos de Pedagogia; Escola 

Normal Superior; Escola Normal de Nível Médio; Institutos Superiores de    Educação 
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(ISEs) e nas Licenciaturas Parceladas. Já os professores que atuam na segunda fase do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio a formação poderia ocorrer nas Licenciaturas 

Plenas, nas Universidades; nos Institutos Superiores de Educação - ISEs. 

 
Nessa proposta, parece consenso que os currículos de formação de professores, 

baseados no modelo da racionalidade técnica, mostram-se inadequados à realidade da 

prática profissional docente. Para se formar esse profissional, é necessário um conjunto 

de disciplinas científicas e outro de disciplinas pedagógicas, que vão fornecer as bases 

para sua ação. No estágio supervisionado, o futuro professor aplica tais conhecimentos e 

habilidades científicas e pedagógicas às situações práticas de aula. 

 

O MEC definiu que os Institutos Superiores de Educação são como centros 

formadores, disseminadores, sistematizadores e produtores do conhecimento referente 

ao processo de ensino e de aprendizagem e à educação escolar como um todo,  

destinados a promover a formação geral do futuro professor da educação básica. 

 

Assim sendo, apesar de não estar vedada às instituições universitárias a 

organização desses institutos em seu interior, os ISE foram pensados como um lócus de 

formação docente para funcionamento fora das universidades. 

 

Como se sabe, em decorrência da expansão do ensino 

superior brasileiro, sobretudo por via da iniciativa privada, 

há muito essa formação vem se desenvolvendo em 

instituições não universitárias, por meio de cursos de 

preparação docente de qualidade bastante questionável, 

que, com raríssimas exceções, se limitam a reproduzir, de 

maneira empobrecida e piorada, os modelos de formação 

de professores das universidades. Nessas instituições, 

conhecidas como “faculdades isoladas”, comprova-se uma 

extrema dificuldade em formar profissionais que atuem em 

todas as áreas do conhecimento escolar, particularmente 

nas ciências naturais – biologia, física e química –, pois, 

nelas, foram os gastos com a manutenção de cursos que 

determinam as áreas que devem ser privilegiadas. Sendo 

assim, novamente perguntar-se-ia: qual foi a diferença 

entre as atuais “faculdades isoladas” e os novos “Institutos 

Superiores de Educação”? Estavam esses “institutos” 

apenas legitimando as “faculdades isoladas” como um dos 

espaços destinados à formação docente no país? 

(PEREIRA, 1999, p. 86). 
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Pode-se afirmar que a novidade são esses institutos, recém-criados no cenário 

educacional brasileiro e inspirados em modelos de formação docente de outros países. A 

essa nova instituição foi destinado um papel fundamental e exclusivo nos programas de 

formação inicial e continuada de profissionais para a educação básica, em todos os 

níveis, também devem ser mantidos por ela. Acerca dos Institutos de Educação Superior 

o autor ressaltou: 

 
Ou foi os ISE uma versão revista e atualizada dos Centros 

de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefams)? 

Os ISE representam a desejada solução para a carência de 

profissionais habilitados para todas as áreas do 

conhecimento escolar? Já que não foram definidos como 

instituições de pesquisa, ensino e extensão, de que modo 

os ISE contemplam o princípio da articulação entre 

investigação científica, formação inicial e formação 

continuada dos profissionais da educação? Uma vez que a 

pesquisa não faz parte de seu cotidiano, como esses 

institutos vão cumprir aquilo que os define como centros 

“produtores do conhecimento referente ao processo de 

ensino e de aprendizagem e à educação escolar como um 

todo”? Finalmente, os novos cursos de formação de 

professores no Brasil deverão ser organizados com base 

em diretrizes curriculares nacionais. (PEREIRA, 1999, p. 

87). 

 

Em outras instituições de Ensino Superior, em especial nas particulares e nas 

faculdades isoladas, foi à racionalidade técnica que, predominou nos programas de 

preparação de professores, apesar de essas instituições oferecerem, na maioria  das 

vezes, apenas a licenciatura e, consequentemente, a formação docente seria realizada 

desde o primeiro ano. Tratou-se de uma licenciatura inspirada em um curso de 

bacharelado, em que o ensino do conteúdo específico prevalece sobre o pedagógico e a 

formação prática assume, por sua vez, um papel secundário. 

 

Nessa proposta, o professor foi considerado um profissional autônomo, que 

refletia, tomou decisões e criou durante sua ação pedagógica, a qual foi entendida como 

um fenômeno complexo, singular, instável e carregado de incertezas e conflitos de 

valores. De acordo com essa concepção, a prática não foi apenas locus da aplicação de 

um conhecimento científico e pedagógico, mas espaço de criação e reflexão, em que 

novos conhecimentos interdisciplinares foram propostos. 



68 

 

Os blocos de formação docente não se apresentam mais separados e acoplados, 

como no modelo anterior, mas concomitantes e articulados. Contudo, em virtude da 

necessidade urgente de se habilitar aqueles que, atuavam em sala de aula, exercendo o 

magistério sem formação, correu-se o risco de que as recentes políticas educacionais 

para formação docente favorecerem a improvisação no preparo dos profissionais da 

educação. 

 
Assim como não basta o domínio de conteúdos específicos ou pedagógicos para 

alguém se tornar um bom professor, também não é suficiente estar em contato com a 

prática para se garantir uma formação docente de qualidade. Sabe-se que a prática 

pedagógica não é isenta de conhecimentos teóricos e que estes, por sua vez, ganham 

novos significados mediante a realidade escolar. 

 

Diante dessa proposta, surgiram os programas de formação pedagógica para 

portadores de diplomas de educação superior, os quais trouxeram uma reedição 

atualizada dos desastrosos cursos de licenciatura curta, o que colaborou para legitimar a 

precarização das condições de trabalho, trazendo a cultura do ‘bico’ na profissão 

docente, uma vez que profissionais egressos de outras áreas licenciaturas. 

 

Tal processo foi muito questionado porque significa dizer, que profissionais que 

não optaram, de início, pela carreira de magistério, provavelmente, poderiam fazer uma 

complementação para atuar na profissão, enquanto não conseguem algo melhor para 

fazer. 

 

As atuais mudanças na estrutura jurídico-legal da educação brasileira tornaram 

manifesta a necessidade da criação de um projeto pedagógico para a formação e a 

profissionalização de professores nas universidades e demais instituições de ensino 

superior no Brasil. Esse novo projeto pedagógico deve estar em consonância com as 

modificações pretendidas na educação básica. No entanto, uma leitura mais crítica do 

contexto permite afirmar que, nas recentes políticas educacionais, a formação de 

professores corre sérios riscos de improvisação, aligeiramento e desregulamentação. 

(PEREIRA, 1998). 

Tais proposições foram reforçadas pelos governantes que para a educação básica 

que, após diretrizes curriculares permitiram uma reflexão da aprendizagem e do 

desenvolvimento dos educandos, da interdisciplinaridade, de vivências e   socialização, 
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além de permitir a inclusão de disciplinas que atravessam o currículo, as quais podem 

valorizar os processos de construção de valores e identidades diferenciados. 

Essa visão está alicerçada na concepção de desenvolvimento e aprendizagem 

como processos, na ideia de que não se constroem conhecimentos significativos de 

forma cumulativa e no pressuposto de que os conhecimentos se produzem nas interações 

e vivências, em empreendimentos, na busca de respostas às perguntas que os educandos 

se fazem. (BRASIL, 1996). 

As leis, planos e parâmetros transversais trazem em seus textos discussões claras 

sobre a interdisciplinaridade. Então, os cursos de formação docente abordam a temática 

nos cursos de licenciatura, o que conseguimos perceber é que, na medida em que os 

docentes da educação básica vão aplicar tais conceitos interdisciplinares percebe-se que 

as dificuldades são muitas, e optam pela postura disciplinar. 

A realidade, porém, apresentou enormes dificuldades para a articulação desses 

dois momentos, tanto pela estrutura diferenciada quanto pelo tipo de professor que 

atende a cada uma dessas etapas da educação básica. Essa diferenciação, ainda  

carregada de características do antigo modelo do “primário” e do “ginásio”, cria uma 

fragmentação muito significativa nas práticas escolares e nas vivências dos alunos. 

(BRASIL, 1996). 

Nessa proposta, torna-se importante, ainda, pensar a formação de um professor 

que compreenda os fundamentos das ciências e revele uma visão ampla dos saberes. 

Segundo um grupo de professores da Universidade de Brasília – UnB, em um 

documento sobre formação docente, as ‘licenciaturas estão condenadas à 

interdisciplinaridade’. Para tanto, ao contrário do que se pensa, o profissional deve 

realizar estudos aprofundados em uma área específica do conhecimento e, 

paralelamente, contemplar as reflexões sobre o ensino-aprendizagem dos conceitos mais 

fundamentais dessa área. (PEREIRA, 1998). 

Em termos da atuação profissional, significa projetar alguém que trabalhe 

preferencialmente em uma determinada área do conhecimento escolar, a que se dedique 

mais, mas que, necessariamente, esteja em contato permanente com outros campos do 

saber. 

Além disso, é fundamental investir na formação de um professor que tenha 

vivenciado uma experiência de trabalho coletivo e não individual, que se tenha formado 

na perspectiva de ser reflexivo em sua prática, e que, finalmente, se oriente pelas 

demandas de sua  escola  e  de  seus  alunos,  e  não  pelas  demandas  de   programas



70 

 

predeterminados e desconectados da realidade escolar. É fundamental criar, nos cursos de 

licenciatura, uma cultura de responsabilidade colaborativa quanto à qualidade da 

formação docente. (PEREIRA, 1998). 

Para isso, a familiaridade com os processos e os produtos da pesquisa científica 

tornou-se imprescindível na formação docente. A imersão dos futuros educadores em 

ambientes de produção científica do conhecimento possibilita-lhes o exame crítico de 

suas atividades docentes, contribuindo para aumentar sua capacidade de inovação e para 

fundamentar suas ações. 

Pode-se analisar que para quebrar paradigmas entre o disciplinar e o 

interdisciplinar, o professor precisa considerar a formação docente, mas também ter a 

ousadia de olhar do futuro docente em relação aos processos pedagógicos em que se 

envolve na escola, à maneira de perceber os educandos e suas aprendizagens. Desse 

modo, a prática de professores formados em cursos de licenciatura também está 

relacionada ao modo que ele concebe e desenvolve o seu trabalho em sala de aula. 

Mediante isso, pode se refletir que formar professores para a interdisciplinaridade 

é uma tarefa bastante complexa. Justamente por isso, não são medidas simplistas e 

banalizadoras, apresentadas como uma fórmula mais eficiente e produtiva de preparar  

os profissionais da educação, que irão resolver os problemas atuais das licenciaturas. 

Ademais, a não valorização do profissional da educação, os salários aviltantes, as 

precárias condições de trabalho e a falta de um plano de carreira para a profissão 

continuam sendo questões fulcrais sem solução, que afetam diretamente a formação 

docente no Brasil. (BRASIL, 1996). 

Finalizando este tópico, podemos apontar como aspectos positivos a discussão 

entre os cursos de bacharelado e licenciatura, passando a oportunizar um enfoque mais 

real para a formação docente, a implantação de diretrizes curriculares para os cursos, as 

quais apontam em seus textos a exigência do trabalho do docente em sala de aula, com 

temáticas relacionadas às temáticas que envolvem a interdisciplinaridade e temais 

transversais e a exigência da formação em nível superior para ministrar aulas, retirando 

aos poucos do cenário educacional a figura dos professores leigos. 

Como aspectos a serem melhorados, destacamos que os problemas centrais dos 

cursos de licenciaturas serão resolvidos com a implantação de mudanças na condição do 

profissional da educação. A criação de muitas instituições de ensino superior trouxe  um 
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aligeiramento na formação e consequentemente um despreparo para se trabalhar 

interdisciplinarmente. 

 

Com relação às instituições de ensino superior, as universidades e demais  

instituições de ensino superior precisam trocar informações e buscar, em experiências 

mais significativas para proporem as questões que dizem respeito aos cursos de 

formação docente no país, o que percebe é que muitas vezes as leis são escritas por 

técnicos e burocratas que apontam a necessidade de se estudar a interdisciplinaridade, 

mas não apresenta propostas práticas de aplicabilidade na sala de aula. 

Após a exposição da formação docente nos cursos de licenciatura espera-se que, o 

processo de construção das diretrizes curriculares dos cursos de formação de professores 

consiga promover mudanças significativas nas licenciaturas e também no curso de 

pedagogia. E que, enfim, essas alterações representem uma superação do atual modelo 

de preparação dos profissionais da educação e permita o aprendizado, mas 

principalmente a prática da interdisciplinaridade. Após o exposto, a formação docente 

no curso de Pedagogia é alvo de reflexão do próximo tópico. 

 

 

 

2.2- A Formação docente no curso de Pedagogia 

 
Desde a sua criação o curso de Pedagogia tem sido marcado pelas dicotomias 

entre professor e especialista, bacharelado e licenciatura, generalista e especialista, 

técnico em educação e professor. A indagação a ser realizada nesse processo é se a 

formação docente no curso de pedagogia evidenciou uma perspectiva da legislação ou 

uma crítica dos autores a respeito dos conteúdos curriculares? E se estes conteúdos 

interdisciplinares a serem ensinados no curso superior possibilitaram uma aplicabilidade 

prática? 

 

Vale ressaltar que a formação docente no magistério continuou existindo, e a 

formação de professores em nível superior perdurou por muitos anos. Como bacharel, o 

pedagogo ocupava o cargo de técnico de educação. Em consequência disso, a formação 

curricular do pedagogo foi marcada pela fragmentação bacharelado-licenciatura, 

refletindo as dificuldades de se trabalhar com os conteúdos de forma interdisciplinar. 
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É importante ressaltar também que o mesmo foi criado inicialmente com a 

proposta de duração de três anos, formava-se o bacharel e mais um ano do curso de 

Didática,  formava-se o professor, licenciado para atuar na educação básica. 

 

Nessa proposta analisou-se a formação docente no curso de Pedagogia no Brasil, 

o qual foi concebido no contexto da criação das Faculdades de Filosofia, Ciência e 

Letras no ano de 1939, como consequência da preocupação com a formação de docentes 

para o curso normal. 

 

Diante dos atuais desafios da educação básica, a formação do professor para 

atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental foi alvo de políticas 

públicas, de inúmeros estudos, pesquisas e debates, considerando o atual contexto de 

intensificação dos trabalhadores da educação como comprometidos com a resolução dos 

problemas do ensino e responsáveis pelo desenvolvimento da escola (KUENZER, 

1998). 

Ao analisar o contexto pode-se afirmar que ao final da década de 1970 e início 

dos anos 1980, professores e pedagogos organizaram-se para discutir os problemas que 

atingiam a categoria e começaram a exigir a participação nas definições de políticas 

educacionais para o país. Naquela época, as discussões ocorreram a respeito da 

formação do professor, com enfoque na função do especialista formado pelo curso de 

Pedagogia. 

 

Em 2002 instituíram-se as diretrizes curriculares nacionais para a formação de 

professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação 

plena, no qual foi possível perceber a concepção de interdisciplinaridade mais efetiva. 

De acordo com Chaves (1981, p. 54): 

Aos egressos do curso de Pedagogia cabia o 

exercício das habilitações que lhes asseguravam a 

atuação como orientador, supervisor, administrador 

e inspetor escolar, o exercício do magistério no 

ensino normal, tanto das disciplinas 

correspondentes às habilitações específicas quanto 

da parte comum do curso e o exercício do 

magistério na escola primária. 

 

Nessa análise, considerou-se que o sistema ou oficial teve como expoente o 

princípio   de  políticas  neoliberais  e  se  reafirmou  em  parcerias  com os   organismos 
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internacionais, já o mundo vivido ou mundo real construído na luta pelo Movimento 

Nacional de Educadores desde 1980, propôs a adoção de uma política global de 

formação e profissionalização docente. 

Pode-se mencionar que o currículo mínimo implementado para o novo curso de 

bacharelado possuía as seguintes disciplinas obrigatórias como demonstra o autor: 

 

1º ano: Complementos da matemática, história da 

filosofia, sociologia, fundamentos biológicos da 

educação, psicologia educacional. 2º ano: 

Psicologia educacional, estatística educacional, 

história da educação, fundamentos sociológicos da 

educação, administração escolar. 3º ano: Psicologia 

educacional, história da educação, administração 

escolar, educação comparada, filosofia da 

educação. (SAVIANI, 2008, p. 39). 

 

Para isso, o currículo do curso de didática, licenciatura tinha a duração de um 

ano e era composta pelas seguintes disciplinas: “Didática geral, didática especial, 

psicologia educacional, fundamentos biológicos da educação, fundamentos  

sociológicos da educação, administração escolar”. (SAVIANI, 2008, p. 40). 

Nessa visão, a área da didática, antes uma seção e, portanto, um curso à parte, se 

tornou disciplina obrigatória do curso para se alcançar uma habilitação, o candidato 

deveria comprovar experiência de magistério, o que foi alvo de regulamentação 

posterior. Para a certificação das habilitações, a lei estabeleceu a necessidade de 

comprovação de experiência docente de um ano para Orientação Educacional e um 

semestre para as demais habilitações. 

Assim, a formação do professor no curso de Pedagogia iniciou-se com um 

paradoxo. O curso formava o pedagogo para a docência no Curso Normal, tendo a 

responsabilidade de formar os professores para atuar no ensino primário, mas os 

pedagogos não poderiam lecionar como docentes no ensino fundamental e infantil. 

 

Segundo Brzezinski (1996, p. 45), “[...] o pedagogo, no exercício profissional, 

deveria saber e saber fazer uma educação que não tinha aprendido nem vivido”. Foi 

possível perceber a linha disciplinar no estabelecimento dos conteúdos mínimos para o 

curso de Pedagogia - bacharelado que foi composto por sete matérias conforme 

apresentado na legislação (BRASIL, 1996, p. 37) sendo algumas obrigatórias, como: 
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[...] Psicologia da Educação, Sociologia Geral, Sociologia 

da Educação, História da Educação, Filosofia da Educação 

e Administração Escolar e outras matérias opcionais,  

como Biologia, História da Filosofia, Estatística, Métodos 

e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura Brasileira, 

Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e 

Programas, Técnicas Audiovisuais de Educação, Teoria e 

Prática da Escola Média e Introdução à Orientação 

Educacional. Para a licenciatura, as matérias que deveriam 

ser cursadas eram: Didática e Prática de Ensino. 

 

 

Outra preocupação constante fragmentação da estrutura curricular do curso em 

duas partes: a comum, que era à base do curso, e a diversificada, que ofereceu diversas 

habilitações de duração plena, compostas por Magistério das disciplinas pedagógicas na 

Escola Normal, Orientação Educacional; e de curta duração, Administração Escolar, 

Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. As habilitações passaram a compor a parte final 

na estrutura do curso de Pedagogia, ao contrário do formato anterior composto por 

bacharelado e licenciatura referendando uma íntima relação com a postura disciplinar. 

O curso de Pedagogia padronizou o título de licenciado a qualquer das 

habilitações, não separando mais a formação do bacharel e do licenciado. Em relação ao 

direito de exercer a docência no ensino primário pelos pedagogos, o referido Parecer 

indica que “[...] quem prepara o professor primário tem condições de ser também 

professor primário”. Assim, o pedagogo poderia atuar como docente na educação 

infantil e nas séries iniciais, para isso, “[...] incluiu-se (sic) mais alguns estudos no 

currículo do curso: Metodologia do Ensino de 1º Grau e Prática de Ensino na Escola 

de 1º Grau, com estágio supervisionado.” (PIMENTA, 2007, p. 50). 

Naquele período, a organização da escola referenciou-se nos princípios da 

formação dos especialistas no curso de Pedagogia foi construída no  contexto 

educacional da época, o qual, devido à necessidade da mão de obra qualificada para 

atender o modo de produção capitalista, visava especificamente à divisão científica do 

trabalho na escola para aumentar a produtividade. 

 

Para Brzezinski (1996) apesar do Parecer CFE nº 251/62 não estabelecer o fim  

da dicotomia entre bacharelado e licenciatura, aponta o indicativo de elevação da 

formação do professor para o nível superior em curso de graduação licenciatura, no 

entanto  os  sistemas  de  ensino  continuaram  a  admitir  o  formado  no  Curso Normal 
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colegial na composição do quadro de professores para os anos iniciais do ensino 

fundamental e educação infantil. 

Em virtude dos argumentos apresentados em relação à construção de conteúdos 

interdisciplinares nos cursos de formação docente salientamos que os estudos 

pedagógicos em nível superior, públicos e privados, tiveram uma evolução lenta e 

irregular, considerando que a educação foi um dos setores da sociedade em que os 

mecanismos sociais de resistência à mudança atuam com mais intensidade. 

Para Brzezinski (1996), a formação do especialista no curso de Pedagogia, 

imposta pela lei, conduziu a uma visão desintegradora do trabalho pedagógico, 

provocando embates entre especialistas e professores. Os especialistas, mesmo sem 

possuir a formação apropriada, desempenhavam uma função que lhes conferia um lugar 

de status na hierarquia escolar. Assim, os professores sentiam-se inferiores e impotentes 

diante de sua condição profissional em seu ambiente de trabalho. 

 

Para Pimenta e Lima (2004, p. 111), 

 
[...] ao transitar da universidade para a escola e desta para 

a universidade, os estagiários podiam tecer uma rede de 

relações, conhecimentos e aprendizagens, não com o 
objetivo de copiar ou criticar apenas os modelos, mas no 

sentido de compreender a realidade para ultrapassá-la. 
 

Dado o exposto, as incertezas da função do pedagogo influenciaram o 

desenvolvimento da licenciatura em Pedagogia, pois, segundo esse processo foi  

marcado por uma pseudo-identidade, passo a passo que se posicionou em um lugar 

periférico no contexto das licenciaturas que já eram periféricas no elenco dos demais 

cursos superiores, porque percebidas como cursos de segunda categoria. Os professores 

mais bem preparados na universidade não se dedicavam ao curso de Pedagogia. 

(BRZEZINSKI, 1996). 

Nesse sentido, Arantes & Gebran (2014) ressaltou a redação alterada em agosto 

de 2000, que substituiu o termo exclusivamente por preferencialmente e estabeleceu o 

curso normal superior como espaço preferencial para a formação de professores da 

Educação Básica como a formação em nível superior de professores para a atuação 

multidisciplinar destinada ao magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental, preferencialmente, em cursos normais superiores. 
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Diante de circunstâncias tão adversas das políticas 

educacionais do atual governo que investem contra a 

formação de professores na Universidade, garantida desde 

1931 pelo Estatuto das Universidades Brasileiras, deve-se 

admitir que o Decreto n. 3554/2000 “foi uma meia-vitória, 

mas foi uma vitória”. Essa vitória se efetivou pela ação 

política imediata de denúncia feita pela sociedade civil 

organizada em entidades educacionais de 

representatividade democrática. (BRZEZINSKI, 2001, 

p.119). 

 
Assim, foi entendida que a substituição do termo ‘exclusivamente’ por 

‘preferencialmente’ referendou a regulamentação do curso Normal Superior, que 

possibilitou uma formação de modo fragmentado e disciplinar, reforçando ainda 

algumas deliberações determinações referentes ao Instituto Superior de Educação, aos 

cursos de licenciatura e à formação docente para a educação infantil e os anos iniciais  

do ensino fundamental. 

 

A nova estrutura do curso de Pedagogia foi constituída por 

três núcleos: o núcleo de estudos básicos, o núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos e o núcleo de 

estudos integradores. Os três núcleos de estudos, da forma 

como se apresentam, devem propiciar a formação daquele 

profissional que: cuida, educa, administra a aprendizagem, 

alfabetiza em múltiplas linguagens, estimula e prepara  

para a continuidade do estudo, participar da gestão escolar, 

imprime sentido pedagógico a práticas escolares e não 

escolares, compartilha os conhecimentos adquiridos  em 

sua prática. (BRASIL, 2001, p. 14). 

 

Tendo em vista os aspectos observados à nova organização das diretrizes 

curriculares nacionais do curso de Pedagogia por núcleos trouxe novas possibilidades de 

trabalho interdisciplinar, a estrutura curricular do curso permaneceu constituída pelos 

três núcleos - estudos básicos, aprofundamento e diversificação de estudos e os estudos 

integradores. Esta estrutura também permitiu extrapolar a concepção meramente 

disciplinar, na medida em que respeita a diversidade nacional e a autonomia pedagógica 

das instituições, constituiu-se de: 

I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a 

diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, 

por meio do estudo acurado da literatura pertinente e de 

realidades educacionais, assim como por meio de  reflexão 
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e ações críticas [...] II - um núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos voltados às áreas de atuação 

profissionais priorizadas pelo projeto pedagógico das 

instituições e que, atendendo a diferentes demandas  

sociais [...] III - um núcleo de estudos integradores que 

proporcionará enriquecimento curricular [...]. 

 

Dessa forma, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais enfocou uma 

estrutura curricular do Curso de Pedagogia composta a partir de 3 (três) núcleos de 

fundamentação, os quais ao nosso ver estabeleceu uma interlocução mais direta com a 

visão interdisciplinar nos cursos de formação. 

Núcleo de Estudos Básicos - que tem como objetivo, por 

meio do estudo acurado da literatura pertinente e da 

realidade educacional, assim como por meio de reflexão e 

ações críticas e considerando a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira: a) aplicação de 

princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes 

áreas do conhecimento, com pertinência ao campo da 

Pedagogia, que contribuam para o desenvolvimento das 

pessoas, das organizações e da sociedade; b) aplicação de 

princípios da gestão democrática em espaços escolares e 

não escolares; c) observação, análise, planejamento, 

implementação e avaliação de processos educativos e de 

experiências educacionais, em ambientes escolares e não 

escolares; d) utilização de conhecimento multidimensional 

sobre o ser humano, em situações de aprendizagem; e) 

aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos de 

processos de desenvolvimento de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, 

estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial; f) 

realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações 

dos diferentes segmentos da sociedade, relativamente à 

educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e 

interesses de captar contradições e de considerá-lo nos 

planos pedagógico e de ensino aprendizagem, no 

planejamento e na realização de atividades educativas;  

(...). (BRASIL, 2008, p. 24). 

 

Assim, os conhecimentos específicos iniciais referentes ao núcleo de estudos 

básicos em educação tratam de maneira geral da epistemologia, gestão educacional, 

sociologia e metodologia da investigação e da ação educativa, que compõem a 

especificidade desta área, é que devem fazer parte, efetivamente dos currículos de 

licenciatura, possibilitando ao aluno do ensino superior visão educacional mais ampla, 

com possibilidades de trabalhos com projetos que se proponham a ser interdisciplinares. 
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Na sequência continuamos com a análise da segunda parte do núcleo de estudos 

básicos: 

 
(...) g) planejamento, execução e avaliação de experiências 

que considerem o contexto histórico e sociocultural do 

sistema educacional brasileiro, particularmente, no que diz 

respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e à formação de professores e de 

profissionais na área de serviço e apoio escolar; h) estudo 

da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de 

processos de organização do trabalho docente; i) 

decodificação e utilização de códigos de diferentes 

linguagens utilizadas por crianças, além do trabalho 

didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de 

escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História e Geografia, Artes, Educação Física; j) 

estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade 

cultural, cidadania, sustentabilidade, entre outras 

problemáticas centrais da sociedade contemporânea; k) 

atenção às questões atinentes à ética, à estética e à 

ludicidade, no contexto do exercício profissional, em 

âmbitos escolares e não escolares, articulando o saber 

acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa; l) 

estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à 

organização da educação nacional.  (BRASIL,  2008,  p. 

24). 

 

 

Aliada aos demais eixos sugeridos anteriormente a segunda parte do núcleo de 

estudos básicos reforça que há temas a serem priorizados na formação docente como a 

pesquisa educacional e seus fundamentos epistemológicos; a Didática, a organização do 

trabalho educativo e dos saberes educativos; a prática educativa; a atividade de  

pesquisa, a investigação educacional, como fazer indissociável da prática docente, pode 

permitir a compreensão da atuação do profissional da educação numa totalidade, que ao 

considerar considera em um de seus itens conteúdos específicos com a Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes e a Educação Física e 

também disciplinas optativas como o estudo das relações entre educação e trabalho, 

diversidade cultural, cidadania, sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da 

sociedade contemporânea, possibilitam 

 
Dessa forma, podem-se tecer críticas a legislação de que a mesma tentou 

contribuiu para a unidade do sistema de  formação, mas  não  avançou     no  formato  da 
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formação dos educadores necessários para a escola na atualidade, e buscou ajudar na 

elevação da qualidade dessa formação e, afetou aspirações de elevação do nível 

científico e cultural dos alunos da escola de ensino fundamental. 

 

 

 

Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de  

Estudos - Conteúdos voltados às áreas de atuação 

profissional priorizada pelo projeto pedagógico e que, 

atendendo a diferentes demandas sociais, oportuniza, entre 

outras possibilidades: a) investigações sobre processos 

educativos e gestoriais, em diferentes situações 

institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, 

empresariais e outras; b) avaliação, criação e uso de textos, 

materiais didáticos, procedimentos e processos de 

aprendizagem que contemplem a diversidade social e 

cultural da sociedade brasileira; c) estudo, análise e 

avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar 

propostas educacionais consistentes e inovadoras. Núcleo 

de Estudos Integradores - Visa proporcionar o 

enriquecimento curricular e compreende participação  em: 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de 

iniciação científica, monitoria e extensão, diretamente 

orientados pelo corpo docente da instituição de educação 

superior; b) atividades práticas, de modo a propiciar 

vivências, nas mais diferentes  áreas  do  campo 

educacional, assegurando aprofundamentos e 

diversificação de estudos, experiências e utilização de 

recursos pedagógicos; c) atividades de comunicação e 

expressão cultural. (BRASIL, 2008, p. 24). 

 

Nessa análise, os autores afirmaram que não houve um processo de colaboração 

com o que as legislações chamaram de identificação da identidade do pedagogo, uma 

vez o foco principal do curso foi à formação docente. Diante desse vasto e contraditório 

campo de atuação do Pedagogo, percebemos que as diretrizes não foram suficientes  

para resolver os dilemas enfrentados em torno das especificidades da Pedagogia. 

 

 

Núcleo de Estudos  Integradores  -  que   proporcionará 
enriquecimento curricular e compreende participação  em: 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de 

iniciação científica, monitoria e extensão, diretamente 

orientados pelo corpo docente da instituição de educação 

superior;  b)   atividades   práticas,   de   modo   a propiciar 

vivências, 
educacional, 

nas mais diferentes áreas do campo 

assegurando aprofundamentos e 
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Levando-se em consideração esses aspectos as atividades docentes das diretrizes 

 curriculares compreenderam a participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 

educativas não escolares; III - produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não escolares. 

(BRASIL, 2008). 

 

 
Outro fator de muito destaque foi a possibilidade de mudança proposta no que   

se refere ao curso Normal Superior, foi oferecida uma a opção de transformação para o 

curso de Pedagogia, a qual aos mudaria a configuração do primeiro, ou até o levaria à 

extinção. 

As instituições de educação superior que mantêm cursos 

autorizados como Normal Superior e que pretenderam a 

transformação em curso de Pedagogia [...] deverão 

elaborar novo projeto pedagógico, obedecendo ao contido 

nesta Resolução. Sobre a formação do profissional 

pedagogo a Resolução CNE/CP nº 1/2006, no seu artigo 4º 

determina que: O curso de Licenciatura em Pedagogia 

destina-se à formação de professores para exercer funções 

de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. Parágrafo único. 

 

 

Entendemos que, com relação ao conteúdo a matriz curricular permitiu um 

avanço nas práticas dos projetos interdisciplinares no interior dos cursos de formação 

docente, porém há críticas de alguns autores quanto a identidade do pedagogo que 

tornou-se mais fragilizada, uma vez que houve uma fragmentação do profissional 

mediante as possibilidades das habilitações que poderiam ser concluídas isoladamente 

umas das outras, além do fato de ser permitida a todos os licenciados, independente dos 

cursos, a complementação pedagógica. 

diversificação de estudos, experiências e utilização de 

recursos pedagógicos; c) atividades de comunicação e 

expressão cultural. (BRASIL, 2008). 
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Para isso, considerou-se como referencial as cinco modalidades de magistério 

definidas, a saber: 

 

Educação Infantil, Anos iniciais do Ensino Fundamental, 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar  

e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos, analisando que o texto legal fez referência a 

apenas à docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. (BRASIL, 2008). 

 

Assim, para os críticos como Libâneo foi considerado um retrocesso histórico, 

legitimado pela lei, pois o curso de Pedagogia desde sua criação luta pela sobrevivência 

da profissão do pedagogo como intelectual da educação, e as diretrizes reforçam a 

docência. 

Expressa uma concepção simplista e reducionista de 

pedagogia e do exercício profissional do pedagogo, 

decorrente da precária fundamentação teórica, de 

imprecisões conceituais, de desconsideração dos vários 

âmbitos de atuação científica e profissional do campo 

educacional. (2007, p. 33). 

 

A partir das análises dos marcos legais que nortearam os cursos de Pedagogia 

percebemos que houve, desde a sua criação até hoje, uma incerteza sobre o propósito e a 

função do pedagogo, o que influenciou o desenvolvimento da licenciatura em 

Pedagogia, fazendo com que esta ocupasse um lugar periférico no contexto das 

licenciaturas. 

 

Nessa linha de análise, permitiu-se uma reflexão do curso Normal Superior como 

um eixo norteador da prática educativa, que relacionaria a teoria à prática, mas 

associado ao curso de Pedagogia: 

 
(...) nos espaços educativos, e, a formação de profissionais 

habilitados para atuar no ensino, na organização, na 

elaboração de projetos educacionais e na produção e 

difusão do conhecimento, tendo a docência como base de 

sua formação e identidade profissional, capacitando 

profissionais para atuar no magistério, planejamento e 

gestão educacional da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e na organização de 

sistemas, unidades, projetos e experiências educacionais 

formais e não formais. (GONÇALVES e PERES, 2002, p. 

4). 
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Assim, ao comparar os conteúdos da matriz curricular do curso de Pedagogia 

com a do curso Normal Superior pode-se avaliar que a segunda apresenta características 

mais gerais e simplistas, conforme o texto descreve: 

 
- interesse pelo entendimento e posicionamento em relação 

ao problema da educação e da instituição escolar na 

atualidade; - gosto pela profissão de professor e sintonia 

com as questões da categoria; - capacidade de gestão de  

sua formação continuada; - autoconceito positivo, 

fundamentado no reconhecimento da importância da 

educação face ao agravamento das questões sociais no 

mundo contemporâneo. - bom domínio da Linguagem; - 

domínio dos conteúdos e metodologias a serem 

ministrados; - conhecimento dos processos de 

desenvolvimento afetivo-cognitivo da criança em idade 

escolar; - competência para utilização das novas 

tecnologias na produção, reorganização e transmissão dos 

conhecimentos; - atitude de investigação determinada por 

constante busca das informações em diversas fontes, 

apresentando uma postura crítica; - habilidade de trabalhar 

em equipe; - autonomia e criatividade para forjar 

alternativas de ação pedagógica face aos desafios postos 

pela realidade cotidiana onde se concretiza a sua práxis 

(BRASIL, 2005). 

 

 
Entretanto, para as escolas normais essa composição desmembrou-se em muitos 

questionamentos quanto à identidade do curso e a formação dos professores de ensino 

primário que era realizada, naquele contexto, pela Escola Normal. A partir disso, 

começaram a refletir sobre a história do curso que girou em torno da construção de um 

currículo e a mudança quanto à formação dos professores primários para o ensino 

superior, o que se constituiria em novos desafios. 

 

A realidade das ações, incrementadas pelos governos municipais, estaduais, 

federal e pela iniciativa privada, permitiram a expansão deste tipo de curso, 

especialmente na modalidade à distância, objetivando atender as demandas requeridas 

pela educação básica e preencher a lacuna histórica na formação docente no Brasil. 

(BRASIL, 2008). 

 

Nessa proposta, compreendeu-se que a organização acadêmica pudesse ser 

flexibilizada e que as instituições de ensino superior fossem avaliadas, tanto pela sua 

competência, quanto pela responsabilidade. 
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As instituições de Ensino Superior ofereceriam cursos superiores em pelo menos 

uma de suas diversas modalidades, bem como cursos em nível de pós-graduação. 

Poderiam ser divididas em duas áreas distintas: instituições universitárias e não 

universitárias a categorização de instituições esteve amparada pelo artigo 62 e 63 da lei 

devendo manter: 

 

- Cursos formadores de profissionais  para  educação 

básica, inclusive o curso normal superior, destinado à 

formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensino fundamental, - programas de 

formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação 

básica; e 18 - programas de educação continuada para 

profissionais de educação dos diversos níveis. Na 

educação infantil e básica, cerca de 230 mil professores 

que atuam na rede pública ainda estavam sem a formação 

mínima exigida. No entanto, a quantidade de profissionais 

com formação superior vem crescendo verticalmente, em 

função do artigo 87 que instituiu a Década da Educação. 

(BRASIL, 1996). 

 

Assim, a educação superior brasileira foi ministrada em instituições de ensino 

superior pública e privada, em instituições universitárias e não universitárias,  com 

vários graus de abrangência ou especialização. 

 

Em virtude do que foi mencionado o profissional egresso deste tipo  de 

instituição que optasse por exercer função na Educação dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental ou da Educação Infantil deveria estar habilitado à docência que 

privilegiasse a vivência crítica da realidade, que fosse capaz de experimentar propostas 

inovadoras na área, mediador entre o conhecimento social e o aluno, articulador entre a 

escola e a sociedade; produtor do conhecimento e um membro participativo do coletivo 

da Escola, comprometido com os valores morais, éticos e estéticos elevados, comuns a 

uma sólida formação técnica, humana e político-social, voltados para a educação do 

homem integral. (GONÇALVES e PERES, 2002). 

 

Em face dessa realidade, no que diz respeito à organização administrativa pode- 

se notar que a organização acadêmica classifica as instituições segundo a natureza 

jurídica de suas mantenedoras em Pública, criadas por Projeto de Lei de iniciativa do
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Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, e Privada - criadas por 

credenciamento junto ao Ministério da Educação. As públicas foram criadas ou 

incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público e estavam classificadas em 

Federais, Estaduais e Municipais. 

 

Já as instituições privadas foram mantidas e administradas por pessoas físicas ou 

pessoas jurídicas de direito privado e dividem-se entre Instituições privadas com fins 

lucrativos ou privadas sem fins lucrativos. Quanto a sua vocação social, aquelas de 

vocação exclusivamente empresarial, Comunitárias, aquelas que incorporam em seus 

colegiados representantes da comunidade, Confessionais, as constituídas por motivação 

confessional ou ideológica, e Filantrópica, aquelas cuja mantenedora, sem  fins 

lucrativos, obteve junto ao Conselho Nacional de Assistência Social o Certificado de 

Assistência Social (BRASIL, 2008). 

 

Logo, as Instituições não universitárias ganharam peso e  foram  constituídas 

pelos CEFETs e CETs Faculdades Integradas, Faculdades Isoladas e Institutos 

Superiores de Educação. Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs e  

Centros de Educação Tecnológica - CETs representam instituições de ensino superior, 

públicas ou privadas, pluricurriculares, especializados na oferta de educação tecnológica 

nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária 

na área tecnológica. 

 

Vale ressaltar que as Faculdades Integradas foram instituições de educação 

superiores públicas ou privadas, com propostas curriculares em mais de uma área do 

conhecimento. Um ponto negativo desse processo é o fato dos dirigentes das instituições 

entenderem que, as propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento 

poderiam ser vinculadas a um mantenedor e com administração e direção isoladas para 

oferecer cursos em vários níveis sendo eles de graduação, cursos sequenciais e de 

especialização e até programas de pós-graduação stricto sensu. 

Notou-se que tais aspectos evidenciam um processo de fragmentação da 

formação docente que não condizia com os princípios iniciais pelos quais a 

Universidades e as Faculdades foram formadas, sendo que concepção inicial a 

interdisciplinaridade inexistia, fato que era explicitado na estrutura curricular. 
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No entanto, mesmo depois de muitas lutas para a criação, o curso de formação 

docente ainda teria um longo caminho a percorrer para o seu reconhecimento. Os fatos 

que fizeram parte desse processo demonstram que, o caminhar foi possível devido à 

necessidade da nova organização econômica da época, comprovando que o interesse na 

formação docente estava relacionado à satisfação de uma pequena parte da elite, que 

compreendeu que, para que os seus interesses progredissem teria que haver um 

investimento em educação nas áreas da formação inicial e continuada, que é objeto da 

análise do próximo tópico. 

 

 
2.3- Formação inicial e continuada dos docentes 

 
No sentido de dar sequencia ao debate a LDB apresentou-se tímida ao referir 

com mais ênfase à formação continuada de professores, reconhecendo a função dos 

sistemas de ensino, no sentido de que os lançou como responsáveis pela valorização dos 

profissionais da educação. Em contraposição fez menção à valorização dos 

profissionais, além de abordar o ingresso através de concurso público e de piso salarial 

profissional, destacando aperfeiçoamento continuado do profissional. 

 

Como consequência, ocorreu à diminuição significativa da carga horária dos 

cursos de formação inicial de professores, o que, obviamente, não foi desejável e 

representou um imenso retrocesso em termos da preparação desses profissionais para 

que isso pudesse continuar ocorrendo na formação continuada. 

 

Em face dos dados apresentados houve a diminuição do cuidado para com o 

embasamento teórico na formação de professores também foi motivo de reflexão de 

estudiosos acerca do preparo de profissionais para o exercício da formação docente, o 

que se tornou um problema para os cursos de licenciatura. 

 
Vale complementar que a proposta de diretrizes para a formação inicial de 

professores da educação básica ocorreu em cursos de nível superior, elaborados com a 

finalidade de encaminhar ao Conselho Nacional de Educação a proposta de Diretrizes 

Curriculares para a formação inicial de professores da Educação Básica, em cursos de 

nível superior. Os documentos que serviram de suporte a sua elaboração foram: 
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As diretrizes gerais que nortearam o referido documento 

foram: - A formação de professores para a educação básica 

deverá voltar-se para o desenvolvimento de competências 

que abranjam todas as dimensões da atuação profissional 

do professor, sendo que esta se estende ao processo de 

formação continuada, enquanto instrumento norteador do 

desenvolvimento profissional permanente. 14 - A escola  

de formação de professores para a educação básica deve, 

sempre que necessário, responsabilizar-se por oferecer aos 

futuros professores condições de aprendizagem dos 

conhecimentos da escolaridade básica (...). (BRASIL, 

2008). 

 

Nessa perspectiva, os cursos de formação praticamente dobraram nesse período, 

por ser uma política governamental adotada para a diminuição das políticas 

educacionais. A iniciativa privada surgiu como a maior detentora dos cursos aprovados 

no MEC, com a execução do INEP embora se note que o poder público vem se 

comprometendo mais com a formação de professores do que em décadas anteriores. 

A despeito do grande esforço de ampliação de vagas feito pelas instituições 

públicas, as matrículas nas instituições privadas aumentaram em proporções maiores, 

entre os motivos, pela maior oferta de vagas que oferecem no período noturno, mas há 

que considerar o questionamento da qualidade do ensino. 

Em face dessa proposta até o ano de 2015 o MEC convocou as universidades 

federais a oferecerem cursos de licenciatura a distância em Pedagogia, Matemática, 

Física, Química e Biologia, as quais se organizaram em consórcios e passaram a atuar 

nas diferentes regiões. Tal situação provocou a aprovação do decreto presidencial que 

determinou a equivalência de certificados e diplomas de EAD e de cursos presenciais, e 

em 2016 foi criada a Universidade Aberta do Brasil, visando promover a formação 

inicial e continuada a distância de professores da educação básica. 

Tendo em vista os aspectos observados a UAB teve todo apoio governamental e 

propiciou a articulação entre as IES, estados e municípios para expandir e interiorizar a 

oferta de nível superior a populações longe dos grandes centros. A reordenação do 

campo da EAD criou condições de crescimento acelerado da modalidade no setor 

publico e no privado. 

Assim, os questionamentos foram feitos sobre a qualidade desses cursos, e o 

debate sobre EAD foi muito radicalizado. Havendo posições contrárias que afirmam que 

existem bons cursos de nível superior à distância, inclusive  no  Brasil.  Também     foi 



87 

 

altamente questionado se a União não dispõe do aparato necessário para o devido 

acompanhamento e supervisão de EAD em todo o território nacional e a capacidade de 

multiplicação muito rápida dessas licenciaturas, dá ainda margem a excessivas 

improvisações. 

Mas, foi possível perceber que os órgãos reguladores se preocuparam mais com 

as questões documentais, desde a própria formulação do projeto pedagógico e da 

estrutura curricular dos cursos, até as questões ligadas ao seu funcionamento, à 

frequência e aproveitamento dos alunos; ao papel dos tutores, sua formação e condição 

de trabalho; à construção de materiais, aos estágios nas escolas básicas e outras tantas. 

(INEP/MEC, 2005). 

Nos currículos das instituições que formam os docentes verificou-se que as 

condições de formação de professores ainda estão bastante distantes de ser satisfatória, a 

interdisciplinaridade ficou restrita ao papel. Constatou-se a ausência de um perfil 

profissional claro de professor, uma vez que os currículos não se voltaram para as 

questões relacionadas ao campo da prática profissional,  seus  fundamentos 

metodológicos e formas de trabalhar em sala de aula, nem tão pouco para a 

interdisciplinaridade. 

Percebe-se que na formação docente oriunda dos cursos de licenciatura não se 

observou relação efetiva de entre teorias e práticas, uma vez que os cursos de formação 

docente apresentam uma característica fragmentária e um conjunto disciplinar bastante 

disperso. Enquanto neles quase não se encontram disciplinas referentes aos conteúdos 

que devem ser ensinados na escola básica, nas demais licenciaturas prevaleciam os 

conhecimentos da área disciplinar em detrimento dos conhecimentos pedagógicos. 

Conforme dados do INEP/MEC (2009) a formação continuada foi organizada 

com pouca sintonia com as necessidades e dificuldades dos professores e da escola. A 

maioria dos formadores não tem conhecimento dos contextos escolares e dos  

professores que estão a formar. 

Em uma análise crítica, pode se afirmar que os programas de formação não 

preveem acompanhamento e apoio sistemático da prática pedagógica dos docentes. Os 

professores têm dificuldade de prosseguir em suas práticas com eventuais inovações o 

término do programa. A descontinuidade das políticas e orientações do sistema dificulta 

a consolidação dos avanços alcançados. 

Assim, há que se considerar que a qualidade da formação inicial e continuada 

depende  da  integração  dos  conteúdos  e  da  interdisciplinaridade,  uma  vez  que     a 
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formação em instituições devem ser voltadas e articuladas para esse objetivo, não pode 

ser pensadas a partir das ciências e dos diversos campos disciplinares, como adendo 

destas áreas, mas a partir da função social própria da escolarização. A importância dos 

professores para um país é também cultural e política, pois são eles que se encarregam 

dos processos de socialização e de formação cada vez mais prolongados por intermédio 

da escolaridade. 

Para complementar a necessidade de discussão da qualidade na formação inicial 

e continuada da formação nos referiremos aos escritos da UNESCO de Delors (2012) 

que se refere a educação como um dos maiores desafios para a educação será a 

transmissão, de forma maciça e eficaz, da informação e da comunicação adaptadas à 

civilização cognitiva, uma vez que compete ao ensino encontrar e ressaltar as 

informações, mas valorizar as pessoas, em meio aos problemas dos espaços públicos e 

privados. 

Para dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação 

deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais, que ao longo da vida humana, serão pilares 

do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer 

(para poder agir sobre o meio envolvente), aprender a 

viver juntos em cooperação com os outros em todas as 

atividades humanas, e finalmente aprender a ser (conceito 

principal que integra todos os anteriores). Estas quatro vias 

do saber,  na verdade, constituem apenas uma, dado que 

existem pontos de interligação entre elas. (DELORS, 2012, 

p. 74). 

 

Para o autor geralmente, o ensino se apoia apenas em um dos pilares, aprender a 

conhecer, e em menor escala, no aprender a fazer. Os outros dois pilares ou são 

negligenciados, ou são subentendidos como prolongamentos naturais dos  dois 

primeiros. Entende ensino estruturado a fim de que a educação surja como uma 

experiência global a ser concretizada ao longo de toda a vida, tanto no plano cognitivo 

quanto no prático. 

Abaixo, seguem as orientações e recomendações indicadas por Delors (2012) que 

representam o significado de cada pilar para a construção da qualidade na formação 

docente, numa ótica apresentada pela UNESCO. A educação ao longo de toda a vida 

baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos e aprender a ser. Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, 

suficientemente vasta,    com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno 
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número de matérias. O que também significa: aprender a aprender, para beneficiar-se 

das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. 

 
E também, Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma qualificação 

profissional, mas de uma maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a 

enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Mas também aprender a fazer,  

no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e 

adolescentes; quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional; quer 

formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. Aprender 

a viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências - realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos - no 

respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. E por fim, 

Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir  

com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade 

pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada 

indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para 

comunicar-se. 

Para a análise das formas de aprendizado em questão considerou-se a educação 

de forma humanista e com uma responsabilidade social a cumprir, a partir do nosso 

compromisso com o mundo, antes de enfocarmos e analisarmos atos legais. O ensino- 

aprendizagem voltada apenas para a absorção de conhecimento e que tem sido objeto de 

preocupação constante de quem ensina deverá dar lugar ao ensinar a pensar, saber 

comunicar-se e pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas, ser 

independente e autônomo. 

 

No sentido de entender a relação entre a trajetória docente e a 

interdisciplinaridade, faz-se necessário buscar respostas nos autores e nos docentes que 

buscam criar novas possibilidades de entendimento dos conceitos, mas, sobretudo, do 

fazer docente para se compreender como esse processo cria uma interlocução com a 

prática, que seja capaz de formar educadores, mas também pesquisadores. 

 

Para finalizar ressaltamos que tentamos “trazer a luz” onde a formação docente 

está atualmente, os pontos positivos desse processo, os quais são a responsabilidade pela 

formação desses profissionais em nível superior, a qual foi considerada  prioridade
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nos cursos de licenciatura. Foram inseridos nos cursos de formação docente, licenciatura, 

parâmetros para análise da interdisciplinaridade na educação básica e para o curso de 

Pedagogia a discussão da identidade com novas questões curriculares que permitam uma 

aplicabilidade acerca da interdisciplinaridade. O ponto negativo a ser ressaltado é que 

apesar das leis, planos, decretos e parâmetros ressaltarem a questão da 

interdisciplinaridade, podemos dizer que ainda prevalece a prática disciplinar. 

Portanto, numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a 

privilegiar o acesso ao conhecimento pela formação, em detrimento de outras formas de 

aprendizagem, a proposta dos quatro pilares da UNESCO importa em conceber a 

educação como um todo. Acredita-se que perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar 

as reformas educativas, tanto em nível da elaboração de programas como da definição 

de novas políticas para a efetivação da formação inicial e continuada, influenciando na 

construção de trajetórias de formação docente diferenciadas, assunto de que trata o 

capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO III 

 

 

TRAJETÓRIAS E INTERDISCIPLINARIDADE: conceitos necessários 

 

 

 
Todavia, o interdisciplinar deve responder a certas 

exigências: a criação de uma nova inteligência e  

de uma razão aberta, capazes de formar uma nova 

espécie de cientistas e de educadores, utilizando 

uma pedagogia nova, etc. 

 

Japiassu 

 

 
3.1 - Trajetórias docentes: conceituações necessárias 

 
Para se analisar o tópico em questão, podemos considerar que a literatura 

educacional tem informado, com frequência, a respeito das pesquisas sobre o professor  

e a sua formação que vêm sendo realizadas nas últimas décadas. Indagamos, pois, se o 

interdisciplinar pode responder as exigências da formação docente na atualidade? E 

também se esses docentes se tornarão educadores pesquisadores em suas trajetórias 

profissionais? 

Partindo do pressuposto de que a formação de um futuro professor tem início 

bem mais cedo do que a dita formação inicial, percebemos que as situações vividas pelo 

profissional do ensino antes mesmo de escolher esta carreira influenciam o seu modo de 

ensinar, pois o professor age em conformidade com sua personalidade, seus hábitos, 

caprichos, preferências, automatismos, angústias ou culpabilidades e sem um controle 

total da racionalidade.  (MORIN, 2000). 

De fato, enquanto aluno, os milhares de horas, que passa como criança e 

adolescente o fazem assimilar, interiorizar e construir saberes e conhecimentos que 

serão reproduzidos no momento em que atuarem como professores. (PACHECO, 1995). 

Assim, ao longo do percurso como aluno, ele se confronta com uma diversidade 

de professores e inúmeros estilos de ensinar, e tais aspectos (positivos ou negativos) se 

fazem presentes quando este se torna efetivamente um professor. Para construir o seu 

“eu  profissional”, segundo  Morin (2000), o  agora educador se lembra (consciente    ou 
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inconscientemente) de algum professor que lhe chamou a atenção enquanto era criança,  

e pode incorporar as qualidades ou truques dele, pois a temporalidade estrutura a 

memorização de experiências educativas marcantes para a construção de sua 

“personalidade profissional”. 

Ao partir para esse discurso, a visão que os professores possuem sobre o ensino, 

remonta suas experiências enquanto alunos. Assim, boa parte dos professores sabe algo 

sobre a sua profissão antes mesmo de pensarem em escolher esta carreira profissional, o 

que não acontece com a maioria das profissões. 

Tardif (2008) demonstra que os professores são trabalhadores que já estiveram 

em seu lugar profissional, enquanto ainda crianças, e o desejo de ser professor pode ter 

tido origem durante sua idade infantil, ou esta decisão pela carreira talvez tenha sido 

influenciada pela família, ou pelo incentivo de seus próprios professores, ou ainda por 

simplesmente ajudar colegas de classe sobre o conteúdo escolar. 

O professor se faz professor em uma instituição cultural e humana cheia de 

valores e expectativas de uma determinada sociedade, compreendida em um tempo 

histórico, o que ajuda na compreensão e análise das tendências investigativas no campo 

da formação de professores que ora oscilaram sobre o ensino e a escola, ora centraram 

seu olhar mais diretamente na figura do professor. 

Está posto que, muitos docentes pesquisados por este autor mostraram que há 

uma afeição muito grande por crianças, afirmando que o ato de ensinar lhes é inato, um 

dom, uma arte. Resultados de pesquisas apresentados por Tardif (2008) mostram que a 

vida familiar e as pessoas significativas na família aparecem como uma fonte de 

influência muito importante que modela a postura mediante o ensino. 

Ao longo desta trajetória de vida pessoal e escolar, o professor interioriza 

conhecimentos, competências, crenças e valores, os quais estruturam a  sua 

personalidade e suas relações com outros, sendo reutilizados de maneira não-reflexiva. 

Para Morin (2000), estas fontes pessoais de saberes são chamadas de fontes pré- 

profissionais do saber-ensinar, e a socialização pré-profissional compõe-se das 

experiências familiares e escolares. 
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Na perspectiva de Pacheco (1995), ao participar de um curso de formação de 

professores, ele se torna um aluno futuro-professor, ou como Tardif (2004) 

acertadamente denomina, um professorando. Nesta etapa, ele vivencia uma situação 

formativa mais intensa e característica de sua pretendida profissão, mediante um plano 

curricular previamente determinado, com concepções formalizadas sobre o ensino e 

normas escolares. 

Nessa análise, a formação inicial abrange uma etapa de preparação formal numa 

instituição específica própria, onde se adquire conhecimentos pedagógicos e  

acadêmicos, realizando práticas de ensino. Por outro lado, a formação acadêmica que, 

por consequência influenciarão na vida profissional. 

Nesta introdução para a futura profissão, ocorre a construção de saberes que não 

permanecem inalterados, pois a formação inicial (curso de graduação) não passa apenas 

de uma das fases da profissionalização docente, uma vez que os futuros professores já 

chegam carregados de concepções sobre o ensino, cujas modificações não são garantidas 

durante a sua formação inicial (GARCIA, 1999). 

Para Pacheco (1995), na função de estagiário, o indivíduo assume um papel 

ambíguo, pois é aluno e professor ao mesmo tempo. Neste estágio, o aluno pode se dar 

conta do ambiente da sala de aula como um conjunto de situações complexas e difíceis 

de enfrentar, e notar a grande diferença do que revisou em suas aulas de formação. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007), o estágio 

deve se constituir em um ato educativo supervisionado desenvolvido no ambiente de 

trabalho, proporcionando parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do estagiário. 

Perrenoud (1999) sugere que os estágios deveriam existir mais parcerias amplas 

e equitativas entre universidades e escolas, alternando períodos de aulas e de estágio, 

efetuando negociações com as escolas sobre como os estagiários vão trabalhar nelas, 

envolvendo os mesmos de modo real, com um tempo dedicado à reflexão  das ações 

após um período de estágio. 

Assim, a universidade deveria continuar dando suporte ao professor formado 

durante os anos iniciais de seu trabalho. Esta trajetória formativa docente intermediária, 

que  abrange  as  fases  do  curso  de  formação  de professores  e o  período  de estágio, 
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antecede uma das mais turbulentas trajetórias da vida profissional, que chamaremos de 

trajetória formativa docente na carreira, passando por difíceis fases de adaptação no 

ofício de ensinar, enquanto professor principiante. 

As características que distinguem um iniciante de um profissional experiente 

podem ser observadas, segundo alguns autores que veremos a seguir, nos primeiros três 

a sete anos. As fases posteriores à adaptação podem acarretar ao professor certa 

estabilidade e experiência que, por sua vez, podem lhe atribuir períodos de 

questionamento, inovações, conformações, lamentações, ou até mesmo desistência. 

Mencionando o professor iniciante, Pacheco (1995) o identifica como aquele que 

não completou ainda seus três anos de carreira após ter se graduado. É um período de 

intensa aprendizagem e assimilação, em concomitância com uma fase de adaptação 

profissional. 

Nesse sentido, percebe-se, pela análise da literatura especializada, que, até o 

início da década de 80, os estudos de origem norte- americana foram os mais divulgados 

em nosso país e os que mais influenciaram os pesquisadores brasileiros. Entre as 

primeiras pesquisas de que se tem conhecimento estão aquelas que, inspiradas na 

organização industrial e tendo como pressuposto as ideias de produtividade e controle, 

centraram-se na teoria da organização do trabalho e procuraram subsidiar as questões 

administrativas dos sistemas escolares (PERRENOUD, 1999). 

Essa proposição suscitou algumas críticas, não pelo que representava sob o 

aspecto conceitual, mas pela ideia de que a competência do professor era avaliada pelo 

produto, e não pelo processo, parecia absolutamente aceita. Nesses estudos, partia-se do 

pressuposto de que a competência do professor era um traço único. 

Desse modo, aquele que conseguisse estimular o desenvolvimento de uma 

aptidão para o máximo de alunos seria igualmente capaz de fazê-los progredir em 

qualquer outra situação ou seria capaz do mesmo feito com qualquer categoria de 

alunos. 

Pudemos verificar que principal exemplo dessa tendência, com forte presença no 

espaço nacional, foram as vertentes que se voltaram para a análise do processo de 

interação no espaço da sala de aula. Dos estudiosos do assunto, Morin (2000) foi o mais 

divulgado.  A análise das  interações  constituía-se  como  uma  técnica  para apreender 



95 

 

qualitativa e quantitativamente as dimensões do comportamento verbal do professor na 

sala de aula e partia da ideia de que a medida da influência do comportamento do 

professor sobre o trabalho dos alunos é um meio direto para avaliar a eficácia do 

professor. 

Feldens (1984) mostrou, por meio de um estudo dos artigos publicados em 

revistas nacionais acerca da temática da formação de professores, que tais artigos 

poderiam ser agrupados em seis categorias de análise. Três delas referiam-se às 

características do professor, competências docentes e processos interativos, sendo que  

as demais se ligavam a programas de formação e treinamento. O referencial teórico e 

metodológico utilizado nesse período são os da autora Maria Isabel da Cunha. 

A compreensão da dimensão política da educação interferiu muito na forma de 

compreender o papel do professor e, por conseguinte, sua formação. O início da década 

de oitenta, no Brasil, marcou a possibilidade de serem estabelecidos novos olhares  

diante da função docente, entendendo o professor dentro da estrutura de poder da 

sociedade, na qual a identidade é concebida como uma construção social e cultural. A 

contribuição de Paulo Freire nesse sentido foi insuperável. O autor ensinou que o 

professor é um ser do mundo e não pode ser pensado fora dessa perspectiva; não é um 

indivíduo isolado, mas, sim, “um ser em situação, um ser do trabalho e  da 

transformação [...]”. (FREIRE, 1992, p. 28). 

Para finalizar essa parte, pode-se afirmar que a formação de professores começou 

então a ser questionada e ampliada na sua compreensão, incorporando dimensões 

culturais e subjetivas que até aquele momento estavam ausentes dos estudos a respeito 

da docência. ação pedagógica contribuiu para entendê-lo na sua constituição técnica, 

pessoal e profissional. Esse desdobramento passou a ganhar espaço nos estudos que 

relacionavam educação e interdisciplinaridade, que caracterizam os aspectos  centrais de 

discussão na sequencia. 

 
 

3.2– Trajetórias de docente e a interdisciplinaridade: considerações teóricas 

 
A trajetória do fazer docente tornou-se campo de trabalho interdisciplinar 

fundamentais na área da Educação. Este desenvolvimento responde às atuais 

modificações na profissionalização, uma vez que a aprendizagem da docência enquanto 
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processo de conhecimentos interdisciplinares, muitas vezes envolve o docente sua 

profissão, mas também compreende suas práticas pessoais e sociais. 

 

Nessa perspectiva, as trajetórias de docentes e a interdisciplinaridade constituem 

um processo contínuo, envolvendo as mais diversas experiências de vida pessoal e 

profissional do professor, dentro e fora dos espaços e tempos próprios da formação. 

Assim, para se estabelecer a compreensão das relações entre a mudança 

educacional e as trajetórias de saberes docentes considerou, tanto os procedimentos 

institucionais, quanto as soluções individuais, tendo em vista os riscos que ocorrem nas 

transições entre educação e profissionalização. 

Consideramos que os docentes desenvolvem perspectivas diferenciadas dos 

processos de formação inicial e continuada, tendo como referência a mudança os 

conteúdos estudados, os cursos e os projetos desenvolvidos no interior da escola, na 

tentativa de compreender melhor as suas experiências pessoais e as experiências 

escolares no decorrer do fazer docente. 

Dessa forma, o professor aprende a profissão, ou seja, aprende a ensinar e a ser 

professor não somente no curso de formação profissional inicial, mas em todos os 

espaços, tempos e contextos favoráveis à aquisição e desenvolvimento dos saberes que, 

de fato, são mobilizados na prática docente. 

Nesse sentido, a aprendizagem da profissão docente não é restrita a uma fase 

específica, embora existam períodos que marcam mais significativamente os percursos 

formativos e profissionais do professor. (TARDIF, 2008). 

Nessa concepção, as práticas escolares anteriores à formação acadêmica- 

profissionais vivenciadas pelos professores na educação básica caracterizaram-se como 

fontes importantes do fazer docente, considerando que essas vivências oportunizam um 

contato direto com a realidade da escola e do ensino, ou seja, com o contexto de sua 

prática, o que denominamos aspectos de uma trajetória. 

As experiências escolares do professor, enquanto 

aluno dos níveis primários e intermediários de 

ensino, na educação infantil, no  ensino  

fundamental e no ensino médio, configuram-se 

como espaços e tempos importantes para a 

aprendizagem do trabalho docente, ou seja,  para  a 
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constituição e o desenvolvimento de um modo 

particular de se tornar e ser professor. De fato, é na 

trajetória escolar, desde os primeiros anos de 

escolarização, que todo professor começa a se 

aproximar da profissão que um dia irá exercer, 

vivenciando cotidianamente as rotinas, os rituais e 

as práticas peculiares a sua função de docente 

(TARDIF, 2008, p. 40). 

 

 
Conforme o autor mencionado o professor é, antes de se tornar professor, um 

aprendiz que vivenciou e, em situações de formação continuada, ainda vivencia o 

cotidiano e o contexto do ensino do ponto de vista de quem aprende, ou seja, de quem 

participa do processo de ensino-aprendizagem na condição de aluno. 

Dessa forma, ao longo da formação docente o professor, enquanto aluno, 

internaliza a cultura da escola e do ensino, da docência e da profissão docente, 

constituindo um repertório de conhecimentos que podem ter características 

interdisciplinares ou disciplinares. 

As representações que esses/as professores/as têm da 

escola e, especialmente, de seus contatos com as práticas 

de ensinar/aprender o conteúdo por eles/as vivenciadas na 

trajetória escolar pré-profissional revelam uma concepção 

particular de ensino-aprendizagem que tem uma 

implicação formativa, considerando que muito do que 

somos hoje como professores herdamos dos professores 

com os quais convivemos ao longo de nossa trajetória 

escolar, pela assimilação e incorporação de seus modos de 

ser e fazer docente. De fato, o saber-fazer, as artes dos 

mestres da educação do passado deixaram suas marcas na 

prática dos educadores dos nossos dias, de tal modo que 

suas dimensões ou seus traços mais permanentes 

sobrevivem em todos nós. (ARROYO, 2007, p.23). 

 

 
Para Arroyo (2007) trata-se de uma herança cultural docente, a partir da qual 

construímos, consolidamos, reafirmamos e/ou (res) significamos nossas concepções, 

crenças e representações relativas à educação, à escola e ao ensino, constituindo um 

modo singular de saber-ensinar, de se tornar e ser professor. 

Assim, entre aproximações e distanciamentos, esses professores/as foram 

construindo  suas  representações,  crenças  e  concepções  relativas  ao  ensino  o    que, 
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certamente, tem uma forte implicação formativa, à medida que seus modos de ser e  

fazer docente foram influenciados, positivamente ou não, por essas imagens construídas 

ao longo de suas trajetórias como alunos da educação básica. 

Desse modo, a formação compreende um momento-chave na trajetória 

profissional do professor, configurando-se como tempo e espaço de aprendizagens 

significativas do ponto de vista do aprender a ensinar e do aprender a ser professor, ou 

seja, do aprender o trabalho docente. 

Diante disso, as experiências acadêmico-profissionais vivenciadas no curso de 

formação inicial têm um papel fundamental no processo de aprendizagem da docência, 

de constituição da identidade profissional docente e de produção e reprodução de 

conceitos disciplinares ou interdisciplinares. 

De fato, é na formação acadêmica inicial que o 

professor adquire (ou pelo menos deveria adquirir) 

boa parte do que sabe sobre o ensino e sobre o 

saber-ensinar, a partir da aquisição e 

desenvolvimento de um repertório de saberes, 

compreendendo conhecimentos, competências, 

habilidades, técnicas e métodos que são exigidos na 

e para a prática docente. Nesse sentido, o papel da 

formação inicial é fornecer as bases para construir 

um conhecimento pedagógico especializado, 

dotando os alunos de uma sólida bagagem no 

âmbito científico, cultural, contextual, 

psicopedagógico e pessoal, de modo a capacitar o 

futuro professor a assumir a tarefa educativa em 

toda sua complexidade (IMBERNÓN, 2000, p. 37). 

 

 
Por isso, ressaltamos os momentos e vivências que marcaram as trajetórias 

escolares tem base nas teorias e nas práticas, as quais se configuram como experiências 

singulares de formação e de aprendizagem do trabalho docente. 

Ao considerar tais aspectos, as lembranças de momentos e vivências  

profissionais que marcaram significativamente o curso as trajetórias dos professores 

compreendem um importante caminho para se entender as implicações da trajetória 

acadêmico-profissional no processo de aprendizagem do trabalho docente. 

Por isso, ressaltamos essas lembranças que, ao serem privilegiadas nos relatos 

dos  professores,  configuraram-se  como  experiências  singulares  de  formação     com 
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implicações em seus modos de ser e fazer docente, constituindo, assim, um espaço- 

tempo privilegiado de formação e aprendizagem do saber-ensinar. (IMBERNÓN, 2000). 

 

Essas lembranças nos revelam, dentre outras coisas, o quanto as práticas 

formativas vivenciadas por esses professores na formação inicial configuraram-se como 

experiências singulares com fortes implicações no processo de aprendizagem do 

trabalho docente. 

Em virtude disso, a trajetória profissional docente compreende um importante 

espaço de aprendizagem do saber-ensinar e, de formação, a partir da reflexão da e sobre 

a prática, da produção e ressignificação dos saberes na ação docente e no 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor, com base num processo de 

formação contínuo e permanente. 

De fato, a prática desafia o professor na articulação 

e na construção de saberes para responder às 

situações concretas da sala de aula, solicitando-o a 

transformar o conhecimento científico em saber 

articulado às reais necessidades da prática 

pedagógica, de modo que, no exercício  da 

profissão, possa produzir os saberes necessários a 

sua ação, reelaborando e reconstruindo sua 

intervenção pedagógica numa atitude crítico- 

reflexiva, produzindo modos de ser e  agir 

essenciais no desenvolvimento de sua  ação 

docente. (BRITO, 2007, p. 32). 

 

Nessa perspectiva, a prática profissional docente articula-se com a construção de 

saberes e apresenta uma dimensão formativa, responsável pela transformação, adaptação 

e atualização de conceitos inerentes a prática pedagógica que o processo educativo 

produz como ações crítico-reflexivas, em função das demandas da sala de aula, do 

ensino, da escola e do contexto social. 

Assim, as trajetórias escolares de docentes e a prática escolar constituem uma 

fonte de situações, na qual o professor encontra-se face a face com os problemas e com 

as dificuldades crescentes dos alunos, referentes à apropriação e produção de 

conhecimento, problemas e dificuldades que estão relacionados ao educando e ao saber, 

da disciplinaridade ou da interdisciplinaridade. Nesse sentido, percebemos que a prática 

de ensinar qualquer conteúdo e o enfrentamento de seus desafios, relativos à 

aprendizagem e produção do conhecimento
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pelos alunos, implicam em significativas aprendizagens docentes, na perspectiva da 

constituição, consolidação e (res) significação do ser professor/a e do saber-ensinar. 

(BRITO, 2007). 

Por considerar o descrito acima, as diferentes situações de sala de aula, 

problemáticas ou não, poderão desencadear um processo de reflexão do professor acerca 

de seu trabalho, contemplando a percepção dos problemas, das limitações, das 

possibilidades e dos desafios da prática, conduzindo o docente na construção de 

estratégias e conhecimentos para responder às exigências que a prática lhe impõe. 

Nessa análise, a consciência e o enfrentamento das dificuldades, bem como os 

desafios da prática configuram-se como experiência singulares de formação e 

aprendizagem do saber-ensinar, à medida que possibilita o aprendizado continuo de 

experiências vivenciadas docentes em suas trajetórias escolares e suas práticas de 

ensinar e ser professor. 

 
Dessa forma, a aprendizagem do saber-ensinar do professor compreende um 

processo que ocorre ao longo da vida, compreendendo, dentre outras, experiências 

vivenciadas contextos de formação inicial e continuada, em especial no contexto da 

trajetória escolar profissional, em que é construído saberes e fazeres diferenciados. 

 
Mediante as discussões sobre as trajetórias docentes e as tentativas históricas em 

se discutir a interdisciplinaridade e outras nomenclaturas oriundas das mesmas, uma vez 

que os referenciais estudados são escassos e diversos. O próximo tópico contribuirá para 

o entendimento da conceituação de interdisciplinaridade que associaremos nas 

discussões que se seguem acerca da formação docente e das conceituações originárias 

em torno do tema interdisciplinaridade. 

 

 

3.3- Considerações sobre o Interdisciplinar e conceitos adjacentes 

 
Nessa análise foi priorizada uma revisão bibliográfica de autores que discutem 

algumas nomenclaturas surgidas a partir do conceito interdisciplinaridade, palavras e 

conceitos adjacentes. A temática da interdisciplinaridade chamou a atenção de autores 

de áreas diferenciadas, inclusive a escola, ocasionando debates e situações de 

posicionamento teórico e metodológico contraditórios. 



101 

 

Para Gauthier et al. (1998), nas últimas duas décadas do “(…) século XX a 

educação tem sido acusada de não cumprir convenientemente o seu papel 

interdisciplinar”. Essa intimação além de estender-se à escola, atingiu os professores, 

considerado os principais responsáveis pela crise dada à falta de saberes necessários ao 

exercício da docência’. (ALMEIDA e BIAJONE, 2005). 

Todavia, o desenvolvimento das diferentes áreas científicas dependeu da relação 

recíproca entre as disciplinas, da transferência de conceitos, de problemas e métodos. 

Pode-se dizer que houve várias tentativas de se entender o interdisciplinar na ciência 

contemporânea. 

Para a introdução da interdisciplinaridade nos cursos de formação docente houve 

uma mudança de valores e uma transformação profunda nas trajetórias dos fazeres 

docentes, implicando um novo tipo de formação de professores e um novo jeito de 

ensinar: 

 

Passa-se de uma relação pedagógica baseada na 

transmissão do saber de uma disciplina ou 

matéria, que se estabelece segundo um modelo 

hierárquico linear, a uma relação pedagógica 

dialógica na qual a posição de um foi a posição 

de todos. Nesses termos, o professor passa a ser 

o atuante, o crítico, o animador por excelência. 

(FAZENDA, 1979, p. 48-49). 

 

 

Japiassu (1976) ressaltou que a interdisciplinaridade caracterizou-se pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e o grau de integração real das disciplinas 

no interior de um mesmo projeto. A interdisciplinaridade visa à recuperação da 

unidade humana pela passagem de uma subjetividade para uma intersubjetividade. 

Assim, mais do que identificar um conceito para interdisciplinaridade, alguns autores 

buscam o seu sentido epistemológico e suas influências no campo do conhecimento. 

 

Ao partir do pressuposto apresentado pelo autor pode se entender que a 

interdisciplinaridade nos cursos de formação docente se caracterizou pela intensidade 

das trocas entre os especialistas e o grau de integração das disciplinas no interior de 

um mesmo projeto, no qual se exige que as mesmas estejam em seu processo 

constante e recíproco. 
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[...] do ponto de vista integrador, a 

interdisciplinaridade requer equilíbrio entre 

amplitude, profundidade e síntese. A amplitude 

assegura uma larga base de conhecimento e 

informação. A profundidade assegura o requisito 

disciplinar e/ou conhecimento e informação 

interdisciplinar para a tarefa a ser executada. A 

síntese assegura o processo integrador. 

(JAPIASSU, 1976, p. 65-66). 
 

Segundo esse conceito a interdisciplinaridade exige uma reflexão profunda e 

inovadora sobre o conhecimento, e demonstra a insatisfação com o saber fragmentado. 

Propõe um avanço em relação ao ensino tradicional, com base na reflexão crítica da 

própria estrutura do conhecimento, na intenção de superar o isolacionismo entre as 

disciplinas e revitalizar o desejo de desenvolver trabalhos coletivos. 

 

Assim, parece evidente que a responsabilidade pela fragmentação e 

disciplinarização do conhecimento recai sobre o positivismo, a partir do qual se 

fortaleceram o cientificismo, o pragmatismo e o empirismo. Japiassu faz esta 

constatação: 

 

A nosso ver, foi uma filosofia das ciências, mais 

precisamente o positivismo, que constituiu o 

grande veículo e o suporte fundamental dos 

obstáculos epistemológicos ao conhecimento 

disciplinar, porque nenhuma outra filosofia 

estruturou tanto quanto ela as relações dos 

cientistas com suas práticas. E sabemos o quanto 

esta estruturação foi marcada pela 

compartimentação das disciplinas, em nome de 

uma exigência metodológica de demarcação de 

cada objeto particular, constituindo 

a propriedade privada desta ou daquela 

disciplina. Mas, com certeza provocou muitos 

autores a questionarem e discutirem outras 

teorias, como exemplo, a interdisciplinar. (1976, 

p. 96-97). 

 

 
Goldman (1993) reforçou que, inicialmente, a interdisciplinaridade nos cursos de 

formação docente aparece como preocupação humanista, além da preocupação com as 

ciências. Desde então, pareceu que todas as correntes de pensamento se ocuparam com 

a questão da interdisciplinaridade, a teologia fenomenológica encontrou nesse conceito 

uma chave  para  o  diálogo  entre  Igreja  e  mundo;  o  existencialismo  buscou  dar  às 
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ciências um lado mais humano; a epistemologia buscou desvendar o processo de 

construção do conhecimento e garantir maior integração entre as ciências, e o 

materialismo histórico consolidando-se como uma via para integrar parte e todo. 

No que diz respeito à definição dos conceitos, não havia e nem houve consenso 

na conceitualização da interdisciplinaridade, mas há consenso entre os autores que a 

complexidade de termos esteve presente nas pesquisas do tema, e exigiram estudos 

científicos que fomentem o trabalho e a pesquisa interdisciplinar. 

 

Isso fez com que, na área da pesquisa acadêmica, 

‘ilhas’ epistemológicas, dogmática e acriticamente 

ensinadas, sem portas nem janelas, sejam mantidas 

pelas instituições, ainda às voltas com o problema da 

distribuição de suas ‘fatias’ do saber. (JAPIASSU, 

2001, p. 80). 

 

 
Para Freire (1998), a interdisciplinaridade foi o processo metodológico de 

construção do conhecimento pelo sujeito com base em sua relação com o contexto, 

com a realidade, com sua cultura. 

 

Ao basear-se nesse ideário buscou-se a expressão dessa interdisciplinaridade 

pela caracterização de dois movimentos dialéticos, a problematização da situação, 

pela qual se desvela a realidade, e a sistematização dos conhecimentos de forma 

integrada. 

 

Segundo Morin (2000) a transformação de paradigmas aconteceu em um extenso 

processo de experiências e conhecimentos que visou reestruturar e congregar novos 

conceitos. A interdisciplinaridade passou a ser construída primeiramente pelo 

conhecimento em sua totalidade e complexidade; os professores pela necessidade de 

melhorarem sua interação com os colegas e repesar da sua prática docente; os alunos por 

estarem em contato com o trabalho em grupo, tendo o ensino voltado para compreensão 

do mundo que os cerca; e posteriormente analisada pela escola e sua proposta 

pedagógica refletida na comunidade. 

 

A interdisciplinaridade, como um enfoque teórico-metodológico ou 

gnosiológico, em resposta a uma necessidade verificada nos campos das ciências 

humanas e da educação, foi analisada com vistas a superar a fragmentação e o caráter de 
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especialização do conhecimento, causados por uma epistemologia de tendência 

positivista em cujas raízes estavam o empirismo, o naturalismo e o mecanicismo 

científico do início da modernidade. (GADOTTI, 1993). 

Para Goldman (1993), um olhar interdisciplinar sobre a realidade permite que 

entendamos melhor a relação entre o todo e as partes que a constituem. Para ele, apenas 

o modo dialético de pensar, fundado na historicidade, poderia favorecer uma maior 

integração entre as ciências. Nesse sentido, o materialismo histórico e dialético resolveu 

em parte o problema da fragmentação do conhecimento quando colocou a historicidade 

e as leis do movimento dialético da realidade como fundamentos para todas as ciências. 

 

Gadotti (2006) ressaltou que, no plano teórico, se busca fundar 

interdisciplinaridade na ótica e na antropologia, ao mesmo tempo em que, no plano 

prático, surgem projetos que reivindicam uma visão interdisciplinar, sobretudo no 

campo do ensino e do currículo. 

 

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma 

atitude diante de alternativas para conhecer mais e 

melhor; atitude de espera ante os atos consumados, 

atitude de reciprocidade que impele à troca, que 

impele ao diálogo-desafios e potencialidades 

diálogo com pares idênticos, com pares anônimos 

ou consigo mesmo – atitude de humildade diante  

da limitação do próprio saber, atitude de 

perplexidade ante a possibilidade de desvendar 

novo saberes, atitude de desafio – desafio perante o 

novo, desafio em redimensionar o velho – atitude  

de envolvimento e comprometimento com os 

projetos e com as pessoas neles envolvidas, atitude, 

pois, de compromisso em construir sempre da 

melhor forma possível, atitude de responsabilidade, 

mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de 

encontro, de vida. (FAZENDA, 1994, p. 82). 

 

 

Nessa análise, pode-se perceber que voltada para a formação do indivíduo, a 

interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar com as diversas ciências, fazendo 

entender o saber integrado e não em partes ou fragmentações isoladas. 

 

Para complementar Fazenda (1994) expôs o seu ponto de vista do que seria uma 

sala de aula interdisciplinar. Numa sala de aula interdisciplinar, a autoridade foi 

conquistada, enquanto na outra foi simplesmente outorgada. Numa sala de aula 

interdisciplinar a obrigação foi alternada pela satisfação; a arrogância, pela humildade; a 
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solidão, pela cooperação; a especialização, pela generalidade; o grupo homogêneo, pelo 

heterogêneo; a reprodução pela produção do conhecimento. 

 
[...] Numa sala de aula interdisciplinar, todos se 

percebem e gradativamente se tornam parceiros e, 

nela, a interdisciplinaridade pode ser aprendida e 

pode ser ensinado, o que pressupôs um ato de 

perceber-se interdisciplinar. [...] Outra 

característica observada foi que o projeto 

interdisciplinar surge às vezes de um que já possui 

desenvolvida a atitude interdisciplinar e se 

contamina para os outros e para o grupo. [...] Para a 

realização de um projeto interdisciplinar existe a 

necessidade de um projeto inicial que seja 

suficientemente claro, coerente e detalhado, a fim 

de que as pessoas nele envolvidas sintam o desejo 

de fazer parte dele (FAZENDA, 1994, p. 86-87). 

 

Nesse processo, evidenciou-se que a interdisciplinaridade possui uma dimensão 

antropológica, no sentido de impregnar e influenciar os comportamentos, ações e 

projetos pedagógicos. Ou seja, a interdisciplinaridade transcende o espaço 

epistemológico, sendo incorporada aos valores e atitudes humanos que compõem o 

perfil profissional e pessoal do professor interdisciplinar. 

Aliás, a esse respeito, Japiassu assim relatou: 

 

(...) o interdisciplinar constitui um motor de transformação 

capaz de restituir vida às nossas mais ou menos 

esclerosadas instituições de ensino. Para tanto, mil 

obstáculos (epistemológicos, institucionais, 

psicossociológicos, psicológicos, culturais, etc.) precisam 

ser superados. Por exemplo: a situação adquirida dos 

“mandarinatos” no ensino e na pesquisa, inclusive na 

administração (cargos para os mais medíocres); o peso da 

rotina: a rigidez das estruturas mentais; a inevitável inveja 

dos conformistas e conservadoristas em relação às ideias 

novas que seduzem (ódio fraterno); o positivismo 

anacrônico que, preso a um ensino dogmático, encontra-se 

à míngua da fundamentação teórica; a mentalidade 

esclerosada de um aprendizado apenas por 

entesouramento; o enfeudamento das instituições; o 

carreirismo buscado sem competência; a ausência de 

crítica dos saberes fragmentados, etc. Todavia, o 

interdisciplinar deve responder a certas exigências: a 

criação de uma nova inteligência e de uma razão aberta, 

capazes  de  formar  uma  nova  espécie  de  cientistas  e de 
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educadores, utilizando uma pedagogia nova, etc. (1995, p. 

17). 

 
Conforme já proposto por Lenoir (1997) e entendendo que este conceito se  

baseia em uma atitude a ser exercida, este aprender deve necessariamente englobar 

experiências ativas. A formação para a interdisciplinaridade deve envolver a experiência 

direta da interdisciplinaridade, que inevitavelmente englobará aspectos do aprender a 

conhecer, fazer e interagir de um modo diferenciado. 

Alguns autores produziram conceitos diferenciados que redefinem a visão 

interdisciplinar, numa tentativa de compreender as situações que envolvem a prática 

educativa coletiva. 

A pluridisciplinaridade foi à justaposição de 

disciplinas mais ou menos próximas, dentro de um 

mesmo setor de conhecimentos. Por exemplo: 

física e química; biologia e matemática; sociologia 

e história... Foi uma forma de cooperação que visa 

melhorar as relações entre essas disciplinas. Vem a 

ser uma relação de mera troca de informações, uma 

simples acumulação de conhecimentos. Um 

elemento positivo desta intercomunicação  foi que 

se produz um (sic.) plano de igual para igual, sem 

que uma não (sic.) imponha à outra, baseando-se, 

por exemplo, em que em  um  determinado 

momento goza de uma situação privilegiada ou de 

maior prestígio que a outra. Mas na verdade não se 

contribui para uma profunda modificação da base 

teórica, problemática e metodológica dessas 

ciências em sua individualidade. Foi uma 

comunicação que não as modifica internamente. 

Neste nível ainda não existe uma profunda 

interação e coordenação. (SANTOMÉ, 1998, p. 71- 

72). 
 

Nesse sentido, as aprendizagens mais necessárias para estudantes e 

educadores, neste tempo de complexidade pluridisciplinar fazem parte das 

tentativas de integrar o que foi dicotomizado, religar o que foi desconectado, 

problematizar o que foi dogmatizado e questionar o que foi imposto como verdade 

absoluta, o disciplinar. 

 

O novo processo de aprender e ensinar de forma interdisciplinar nos cursos 

de formação docente começa a ser analisado como uma maneira de tornar as 

relações  integradas  com  o  novo  caminho  da  educação  mediante  as   demandas 
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sociais, sobretudo as mediadas pela tecnologia, que podiam ampliar 

significativamente as possibilidades de inclusão, alterando profundamente os 

modelos cristalizados pela escola tradicional. (SANTOMÉ, 1998). 

 

Num mundo com relações e dinâmicas tão diferentes. Essas foram 

possivelmente as maiores tarefas da escola nesse movimento. A partir disso, o autor 

Mello expõe: 

 

A interdisciplinaridade também esteve envolvida  quando 

os sujeitos que conhecem, ensinam e aprendem, sentem 

necessidades de procedimentos que, numa única visão 

disciplinar, podiam parecer heterodoxos, mas fazem 

sentido quando chamados a dar conta de temas complexos. 

Se alguns procedimentos artísticos podiam parecer 

profecias na perspectiva científica, também foi  verdade 

que a foto do cogumelo resultante da explosão nuclear 

também explica, de um modo diferente da física, o 

significado da bomba atômica. Nesta multiplicidade de 

interações e negociações recíprocas, a relação entre as 

disciplinas tradicionais pode ir da simples comunicação de 

ideias até a integração mútua de conceitos diretores, da 

epistemologia, da terminologia, da metodologia e dos 

procedimentos de coleta e análise de dados. Ou pode 

efetuar-se, mais singelamente, pela constatação de como 

foram diversas as várias formas de conhecer. Pois até 

mesmo a “interdisciplinaridade singela” foi importante 

para que os alunos aprendam a olhar o mesmo objeto sob 

perspectivas diferentes. (1998, p. 21). 

 

Então, quando se discute a questão do conhecimento pedagógico, ocorre forte 

tendência em se colocar o problema [da interdisciplinaridade] de um ponto de vista 

puramente epistemológico, com desdobramento no curricular. Mas entendo que foi 

preciso colocá-lo sob o ponto de vista da prática efetiva, concreta, histórica 

(SEVERINO, 1998). 

Mediante esse processo, houve um aspecto que foi visto como fonte de 

descontentamento dos professores e referiu-se a maneira pela qual esteve organizado o 

sistema educacional brasileiro e, mais designadamente, a escola como instituição  

pública de prestação de serviços e como ambiente de trabalho. 

 

Logo, esta organização totalmente disciplinar influiu  inteiramente na atuação   e 
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no grau de satisfação do professor com o trabalho docente. Existiu a impossibilidade de 

compartilhar das deliberações sobre o rumo do ensino, ao exagero de burocracia e à 

ausência de apoio e de reconhecimento do trabalho por parte das instâncias superiores 

do sistema educacional. (ESTEVE, 1999). 

 

Nesse sentido, foi possível entender que a interdisciplinaridade avançou para 

além das disciplinas, propôs mudanças de métodos, criou situações de trabalho coletivo, 

redimensionou conceitos e estabeleceu um diálogo entre áreas de saberes diferentes no 

interior da escola: 

 

A interdisciplinaridade forte aparecerá quando o 

predominante não for à transferência de métodos, mas sim 

de conceitos, e quando cada especialista não procurar 

apenas “instruir os outros, mas também receber instrução” 

e “em vez de uma série de monólogos justapostos”, como 

acontece no caso da interdisciplinaridade de tipo 

pluridisciplinar, houver um verdadeiro diálogo. 

(GUSDORF, 2000, p. 195). 

 

 

Então, a reflexão do autor abaixo vem colaborar no sentido de apresentar a sua 

proposta de conhecimento abrangente que estabelece vínculos entre si e entre os sujeitos 

que fazem parte do processo: 

O interdisciplinar consiste num tema, objeto  ou 

abordagem em que duas ou mais disciplinas 

intencionalmente estabelecem nexos e vínculos entre si 

para alcançar um conhecimento mais abrangente, ao 

mesmo tempo diversificado e unificado. Verificou-se 

nesses casos, a busca de um entendimento comum (ou 

simplesmente partilhado) e o envolvimento direto dos 

interlocutores. (COIMBRA, 2000, p. 58). 

 

 
Contraditoriamente, analisa-se que a divisão do saber em áreas, que até o século 

XIX era vista como uma metodologia para proceder aos dois processos de análise e 

síntese, em busca de um saber global, ou uma organização didática para a retransmissão 

do saber, a partir de então gerou especialidades disciplinares cada vez mais estanques, 

cada uma delas muito zelosa de manter sua identidade e independência (ZABALA, 2002, 

p. 18). 
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Pedro Demo (2001) trouxe outra discussão quando relatou sobre a importância 

da interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem e propõe que a 

pesquisa seja um princípio educativo e científico. Para ele, disseminar informação, 

conhecimento e patrimônios culturais é tarefa fundamental, mas nunca apenas os 

transmitimos. Na verdade, reconstruímos. Por isso mesmo, a aprendizagem 

interdisciplinar precisa ser um fenômeno reconstrutivo e político, não apenas 

reprodutivo. 

 

Pela observação dos aspectos é necessário compreender que a formação 

docente o que se pode afirmar no campo conceitual foi que a interdisciplinaridade foi 

vista como uma reação alternativa à abordagem disciplinar normalizadora seja no 

ensino ou na pesquisa dos diversos objetos de estudo. Independente da definição que 

cada autor assuma, com a possibilidade de superar a fragmentação das ciências e dos 

conhecimentos produzidos. 

 

A investigação sobre a formação dos professores para a interdisciplinaridade e 

outras nomenclaturas como, o Multidisciplinar e o Pluridisciplinar a nosso ver apresenta 

diversas possibilidades de investigação, isto porque compreende um conjunto de várias 

questões que englobam desde o perfil do professor a ser formado até os saberes 

envolvidos nessa formação. 

 

Nessa proposta, o autor expõe a sua opinião sobre o assunto: 

 
A multidisciplinaridade foi tratada como a organização de 

conteúdos de forma mais tradicional. Os conteúdos 

escolares apresentam-se por matérias independentes umas 

das outras. As cadeiras ou disciplinas foram propostas 

simultaneamente sem que se manifestem explicitamente as 

relações que possam existir entre elas. (ZABALA, 2002, p. 

33). 

 

Ademais, as posições reducionistas contribuíram para o grande desenvolvimento 

tecnológico, cooperaram para a fragmentação crescente da realidade e das disciplinas, e 

também para a redução do sentido da vida humana. 

 

A pluridisciplinaridade está relacionada a existência de 

relações complementares entre disciplinas mais ou menos 

afins. Foi o caso das contribuições mútuas das diferentes 

histórias  (da  ciência,  da  arte,  da  literatura,  etc.)  ou das 
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relações entre diferentes disciplinas das ciências 

experimentais. (ZABALA, 2002, p. 33). 

Os conceitos diferenciados têm uma mesma intenção, questionar nos níveis do 

ensino formal, o modo hegemônico um ensino puramente disciplinar, com base em uma 

divisão e uma organização de conteúdos, que haviam nascidos sob um pressuposto 

estritamente didático, diluiu-se sob a pressão de algumas necessidades ou, melhor 

dizendo, interesses, em um corpo cada vez mais fechado de ‘especialidades’ disciplinares 

(ZABALA, 2002). 

Nessa dimensão sem a reflexão desses aspectos, voltaremos a criar barreiras, 

estruturas fechadas e fragmentações do ser e cairemos em impasses semelhantes àqueles 

disciplinaridade. 

 

 
Tratou-se de reconhecer que determinadas investigações 

reclamam a sua própria abertura para  conhecimentos 

que pertencem, tradicionalmente, ao domínio de outras 

disciplinas e que só essa abertura permite acender a 

camadas mais profundas da realidade que se quer 

estudar. Estamos perante transformações 

epistemológicas muito profundas. Foi como se o próprio 

mundo resistisse ao seu retalhamento disciplinar. A 

ciência começa a aparecer como um processo que exige 

também um olhar transversal.  (POMBO, 2004, p.10). 

 

 

Nessa mesma direção, o autor ressalta que a especialização disciplinar foi 

uma tendência da ciência moderna e provoca postura tradicionalmente disciplinares 

e provoca a ideia de que o todo pode reconstruir a totalidade. 

 

[...] a ciência moderna se constitui pela adoção da 

metodologia analítica proposta por Galileu e Descartes. 

Isto foi se constituiu justamente no momento em que 

adotou uma metodologia que lhe permitia "esquartejar" 

cada totalidade, cindir o todo em pequenas partes por 

intermédio de uma análise cada vez mais fina. Ao  

dividir o todo nas suas partes constitutivas, ao subdividir 

cada uma dessas partes até aos seus mais ínfimos 

elementos, a ciência parte do princípio de que, mais 

tarde, poderá recompor o todo, reconstituir a totalidade. 

A ideia subjacente foi a de que o todo foi igual à soma 

das partes. (POMBO, 2004, p. 5-6). 
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A fragmentação disciplinar tem sua história, iniciando com a consolidação das 

primeiras universidades, organizações de cursos e o surgimento de novas carreiras, que 

as disciplinas passam a ser relacionadas com as estruturas organizacionais e 

administrativas das universidades. Nos mundos clássico e medieval, os pesquisadores 

não estavam muito preocupados em estabelecer limites significativos entre os vários 

conhecimentos disponíveis à época. (LEIS, 2005, p. 3). 

Ocorre, contudo, que tanto ciência e o mundo do trabalho se reconfiguram na 

contemporaneidade, exigindo-se da escola um novo perfil de sujeito do saber. As novas 

habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento da ciência e para as 

complexidades do mundo do trabalho e da produção que não mais se compatibilizam 

com a manutenção do velho modelo de escola. 

Para evidenciar a falta de consenso na conceituação dos termos, na tentantiva de 

desconstruir a tradicional fragmentação disciplinar reforça-se a ideia do autor: “O 

multidisciplinar evoca basicamente um aspecto quantitativo, numérico, sem que haja  

um nexo necessário entre as abordagens, assim como entre os diferentes profissionais.” 

(COIMBRA, 2000, p. 57). 

Para Morin (2000), certas concepções científicas mantêm sua vitalidade porque 

se recusam ao claustro disciplinar. A especialização do conhecimento científico foi uma 

tendência que nada tem de acidental. Ao contrário, foi condição de possibilidade do 

próprio progresso do conhecimento, expressão das exigências analíticas  que 

caracterizam o programa de desenvolvimento da ciência. 

Na prática, a formação docente no Brasil esteve relacionada à superação dos 

limites disciplinares que encontramos na produção do conhecimento e nos processos 

pedagógicos e de socialização exige que sejam rompidas as relações sociais que  

estavam na base desses limites. 

Por essa analise, pode-se perceber que o advento de o arranjo disciplinar trouxe 

consigo a fragmentação de conhecimento e a especialização que perde de vista “a visão 

do todo” (PAVIANI, 2008; 14). Se, como diz Foucault (1996, p. 36), a “[...]  a  

disciplina foi um principio de controle de produção de discurso” e que “[...] ela precisa 

se dirigir a um plano de objetos determinados”. 

Nessa reflexão há autores que propuseram diferentes, na qual tanto a 

interdisciplinaridade heterogênea, como a composta nada mais foi, na verdade, do que 

pluridisciplinaridade; a pseudo-interdisciplinaridade do mesmo autor nada mais foi do que 

a abordagem transversal das disciplinas. 
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(...) o termo interdisciplinaridade vem sendo usado 

como sinônimo e metáfora de toda interconexão e 

‘colaboração’ entre diversos campos do 

conhecimento e do saber dentro de projetos que 

envolvem tanto as diferentes disciplinas 

acadêmicas, como práticas não científicas que 

incluem as instituições e atores sociais diversos. 

(LEFF, 2000, p. 22). 

 

O autor Le Moigne (2002, p. 29) defendeu que a interdisciplinaridade de tipo 

pluridisciplinar e interdisciplinaridade de tipo transdisciplinar colaboram um pouco mais 

com a definição desses conceitos. A primeira seria o empréstimo de métodos, conceitos e 

informações de uma disciplina por outra, a segunda foi muito mais uma modelização 

epistemológica nova para a compreensão de fenômenos. Mediante tais aspectos esta 

divisão pareceu mais rica, pois indica a não existência de fronteiras estanques entre as 

definições dos conceitos de pluri, inter e transdisciplinaridade, uma vez que os diferentes 

graus de cada uma delas as aproximaram ou as afastaram uma das outras. 

Pela observação dos aspectos analisados a fragmentação do saber pela 

especialização estava a exigir uma nova interação das disciplinas, ficando evidente 

quando se considerou o fato de que todo conhecimento manteve um diálogo com outros 

conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de complementação, 

de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos. 

 

Para Catani, Bueno e Sousa (2000) o estabelecimento desse conjunto de relações 

estabelece a mobilização, por parte da pessoa do professor, de todas as suas forças. 

Quando existe a percepção de que essa mobilização não será compensadora, não terá 

comprometimento em realizá-la, isto é, o professor não distingue como verdadeira a 

relação entre o consumo de energia indispensável e o resultado que será alcançado. 

 

Então, essa percepção, ou a avaliação que o indivíduo faz da situação e que 

determinará o estabelecimento ou não desses vínculos, foi condicionada aos vínculos 

passados e dos vínculos potenciais, bem como das condições presentes. 

 

Mediante o contexto escolar o autor Luck (2001, p. 68): 
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(...) estabeleceu um trabalho de sentido 

interdisciplinar que provoca, como qualquer ação a 

que não se esteve habituado, sobrecarga de 

trabalho, certo medo de errar, de perder privilégios 

e direitos estabelecidos. A orientação para o 

enfoque interdisciplinar na prática pedagógica 

implica romper hábitos e acomodações e instiga a 

buscar algo novo e desconhecido. 

 

Na prática escolar a transdisciplinaridade veio como aspiração emergente em 

defesa da superação da racionalidade científica positivista, com vistas a quebrar 

paradigmas e propõe a visão de um todo, defendida até nos PCN's como contemplamos 

a seguir: 

 
A transdisciplinaridade supõe um eixo integrador, 

que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto 

de investigação, um plano de intervenção. Nesse 

sentido, ela deve partir da necessidade sentida  

pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que 

desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de 

mais de um olhar, talvez vários. (BRASIL, 2001, p. 

88-89). 

 

 
Assim, percebe-se que as definições desses autores não contribuem para um 

esclarecimento dessa “valsa de prefixos” (PINEAU, 2004); ao contrário, complicam-na, 

fazem com que uns pisem nos pés dos outros. Então, podíamos dizer que a 

interdisciplinaridade tratou-se de uma proposta em que a forma de ensinar leva em 

consideração a construção do conhecimento adquirido pelo aluno. 

A partir dessa referência, a multidisciplinaridade na escola vem complementar as 

disciplinas, construindo o conceito de conhecimento, a partir de uma visão de 

interdisciplinaridade, na qual os alunos possam perceber que o mundo em que estão 

inseridos foi composto de vários fatores, que se agregam e formam uma complexidade. 

Como enfatiza Pombo (2004) a pluridisciplinaridade "Visa integrar os saberes 

disciplinares", e não eliminá-los. Não se tratar de unir as disciplinas, mas foi fazer do 

ensino uma prática em que todas demonstrem que fazem parte da realidade do  

educando. 
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Tal organização curricular enseja a interdisciplinaridade, 

evitando-se a segmentação, uma vez que o indivíduo atua 

integradamente no desempenho profissional. Assim, 

somente se justifica o desenvolvimento de um dado 

conteúdo quando este contribui diretamente para o 

desenvolvimento de uma competência profissional. Os 

conhecimentos não foram mais apresentados como  

simples unidades isoladas de saberes, uma vez que estes se 

inter-relacionam, contrastam, complementam, ampliam e 

influem uns nos outros. Disciplinas foram meros recortes 

do conhecimento, organizados de forma didática e que 

apresentam aspectos comuns em termos de bases 

científicas, tecnológicas e instrumentais. (BRASIL, 2001, 

p.30). 

 

Então, discutiram-se as várias nomenclaturas oriundas da interdisciplinaridade 

como um movimento educacional contemporâneo evidenciado nas dimensões teóricas e 

práticas, que vem demarcando o rompimento com uma visão mecanicista de mundo e de 

educação e, ao mesmo tempo, assumindo uma concepção mais integradora e dialética na 

construção do pensar e fazer pedagógico. 

 

Segundo Cunha e Leite (2003), a multidisciplinaridade tem sido muito 

praticada na docência no ensino superior, e vem sendo desempenhada por 

profissionais dos mais diversos campos do conhecimento, contudo, alguns desses 

jamais trouxeram qualquer contato com a sala de aula, isso porque as instituições de 

ensino superior têm privilegiado a experiência profissional do docente na sua área de 

formação, colaborando desta maneira para a desvalorização da capacitação 

pedagógica. 

 

Vale ressaltar que no ensino superior identifica, no domínio do conhecimento, a 

necessidade da abertura ao diálogo com outras disciplinas de produção do saber, e os 

professores, por sua vez, já se conhecem como não mais os exclusivos detentores do 

conhecimento a ser conduzido, e sim como um dos parceiros a quem compete participar 

seus conhecimentos com outros e até mesmo aprender, ampliando as bases para a 

pluridisciplinaridade e multidisciplinaridade. 

 

Para Masetto (2003), as funções de produzir e socializar o conhecimento, 

atualmente podia ser conseguido por outras organizações, espaços e ambientes, sejam 

públicos ou particulares. Assim sendo, o papel de professor como somente transmissor 

de informações atualizadas esteve atingindo o seu limite. 
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Na perspectiva das conceituações interdisciplinares a escola foi vista como um 

ambiente de vida e, ao mesmo tempo, um instrumento de acesso do sujeito à cidadania,   

à criatividade e à autonomia. Ela deve constituir-se como processo de vivência, e não de 

preparação para a vida. Por isso, sua organização curricular, pedagógica e didática deve 

considerar a pluralidade de vozes, de concepções, de experiências, de ritmos, de  

culturas, de interesses. 

De todo modo, o professor precisa tornar-se um profissional com visão integrada 

da realidade, compreender que um entendimento mais profundo de sua área de  

formação não foi suficiente para dar conta de todo o processo de ensino. 

O conhecimento não deixará de ter seu caráter de especialidade, sobretudo 

quando profundo, sistemático, analítico, meticulosamente reconstruído; todavia, ao 

educador caberá o papel de reconstruí-lo dialeticamente na relação com seus alunos por 

meio de métodos e processos verdadeiramente produtivos. (MASETTO, 2003). 

Diante disso, os conceitos inerentes ao tema da interdisciplinaridade fizeram 

parte de um movimento importante de articulação entre o ensinar e o aprender. 

Compreendida como formulação teórica e assumida enquanto atitude tem a 

potencialidade de auxiliar os educadores e as escolas na ressignificação do trabalho 

pedagógico em termos de currículo, de métodos, de conteúdos, de avaliação e  nas 

formas de organização dos ambientes para a aprendizagem. 

 

Ao se deparar com a realidade social, averiguou-se que as reformas educacionais 

não foram satisfatórias, que foi necessário organizar e lutar por uma melhor estrutura e 

arranjo do ensino, revendo a educação na conjuntura das transformações da sociedade 

atual, e para isto se fez imprescindível apresentar elementos para uma análise crítica e 

compreensiva das políticas educacionais, dos seus aspectos sociopolíticos e históricos. 

 

Segundo Dejours (1991), dar cumprimento a uma tarefa sem investimento 

material ou afetivo determina a produção de empenho e de aspiração, em outras 

circunstâncias lidadas pelo jogo da motivação e do desejo. A motivação e o desejo, 

nesse caso, foram concebidos pelos aspectos positivos descobertos pelos professores no 

início da carreira. 

 

De acordo com Behrens (2010), quando o indivíduo refletia em uma profissão, 

ele pensa em algo que se pauta com a realização individual, a prosperidade, a alegria de 

viver, etc., como quer que isto seja percebido, e quando    o envolvimento com esse algo 
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deixa de derivar na realização pessoal, a tendência será, com certeza, atenuar o 

envolvimento, reduzir os esforços. 

 
Pelos aspectos apontados, a possibilidade de investir na formação com vistas a 

ocupar outros cargos dentro da estrutura educacional, ou até mesmo fora da sala de aula, 

foi uma particularidade de professores já comprometidos pela fadiga profissional, o que 

na maioria das vezes acontece após anos de trabalho na rede pública. 

 

A interdisciplinaridade foi considerada de grande 

relevância para o desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia e inovação. Partindo dessa premissa, esta obra 

foi elaborada com o objetivo de promover a reflexão sobre 

teorias e práticas interdisciplinares, de contribuir para o 

diálogo institucional e para a adoção de novas 

modalidades de geração de conhecimento. Seus capítulos 

foram produzidos por cientistas e pesquisadores de 

reconhecida expressão nacional e internacional das mais 

diversas formações, trazendo à discussão resultados de 

pesquisas, oferecendo elementos para analises e tomadas 

de decisão pelos seus gestores. Dividido em três partes, 

este livro foi destinado à comunidade acadêmica, 

constituindo um referencial importante para todos aqueles 

que têm estudado, implementado e desenvolvido projetos 

de pesquisa e ensino de pós-graduação multi e 

interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e inovação. 

(PHILIPPI e NETO, 2013, p. 27). 

 

Dadas às análises, os professores autores do livro acima relatam que o processo 

de construção foi em si já um projeto interdisciplinar, que representa a dinamicidade da 

comunidade científica brasileira. O trabalho exigiu um exercício de dedicação e 

comprometimento com áreas diferentes, o que incluiu todo o processo de debates 

teóricos, construção textual e revisão por pares dos textos submetidos, respeitando as 

diferentes opiniões, possibilitando a expressão, concepção e o estilo de cada autor. 

 

Para os autores Philippi e Neto (2013), de fato, nas últimas décadas, a história 

dos estudos interdisciplinares confunde-se com as dinâmicas mais inovadoras da 

produção de conhecimento. O mesmo não pode ser dito da história das disciplinas, que 

se congelaram progressivamente em moldes paradigmáticos, perdendo parte de seu 

tempo numa guerra de trincheiras contra as abordagens de seus objetos vindos de fora 

de suas fronteiras. 
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Percebeu-se nesse estudo que o conceito de interdisciplinaridade foi mais bem 

definido e tem mais pesquisas defendidas que poderão dar uma sustentabilidade teórica 

para o estudo proposto, por isso a opção por realizar uma revisão bibliográfica. Partindo 

da reflexão que vem sendo desenvolvida a partir da atuação de diversos pesquisadores 

que discutem e apostam na interdisciplinaridade como possibilidade de captar aspectos 

do objeto científico que as disciplinas isoladas deixam escapar, discute com propriedade 

a contribuição da interdisciplinaridade, seja na ciência, seja na sociedade, resultado do 

processo de racionalização. 

 

Percebemos que o conceito de interdisciplinaridade foi mais bem definido e tem 

mais pesquisas defendidas que poderão dar uma sustentabilidade teórica para o estudo 

proposto, por isso a opção por realizar uma revisão bibliográfica. Partindo da reflexão 

que vem sendo desenvolvida a partir da atuação de diversos pesquisadores que discutem 

e apostam na interdisciplinaridade como possibilidade de captar aspectos do objeto 

científico que as disciplinas isoladas deixam escapar, discute com propriedade a 

contribuição da interdisciplinaridade, seja na ciência, seja na sociedade, resultado do 

processo de racionalização. 

 

No nosso entendimento, na medida em que a interdisciplinaridade supõe uma 

reação frente à abordagem disciplinar normalizada, seja no ensino ou na pesquisa dos 

diversos objetos de estudo, existem, como consequência, reações interdisciplinares 

possíveis para um mesmo desafio do conhecimento. 

 

Em vista dos argumentos apresentados a tentativa de explicação do saber da 

experiência docente reúne crenças, concepções e conhecimentos implícitos resultantes 

da tradição pedagógica, da vivência como aluno e como professor, e do contato com 

colegas mais experientes. Tais conhecimentos possibilitam a compreensão de 

referenciais e paradigmas que fundamentam a prática docente. Nessa perspectiva teórica 

fundamentamo-nos nas trajetórias interdisciplinares de docentes, com enfoque no saber 

prático, considerando a pesquisa de campo. 
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CAPITULO IV 

 

 

ECOS INTERDISCIPLINARES DOS DOCENTES: considerações profissionais 

 
Instrui-vos porque teremos necessidade de toda vossa inteligência. 

Agitai-vos porque teremos necessidade de todo vosso entusiasmo. 

Organizai-vos porque teremos necessidade de toda vossa força. 

 

Antônio Gramsci 

 

 

 

Como vimos nos capítulos anteriores, em alguns aspectos da história da 

formação do professor no Brasil, percebe-se uma tradição disciplinar. A formação do 

professor sempre foi fragmentada e, olhando para os fenômenos educacionais, apenas de 

um único ponto de vista, como se a escola fosse detentora de todas as formas de 

produção do conhecimento, de tal modo que aquele que estivesse fora dela não tivesse 

qualquer tipo de domínio do saber. 

A escola do século XX no Brasil se constrói a partir da perspectiva dos pioneiros 

da educação e seus ecos aparecem no desenho na LDB de 1996. Ela busca se definir 

como ponto de encontro de múltiplos saberes. Professores e escolas passam a ser 

mediadores dos saberes produzidos por diferentes grupos, criando possibilidades de 

todos chegarem a um saber sistematizado e orgânico. Isto significa que não cabe 

somente ao sujeito adaptar-se à instituição escolar; ambos têm que movimentar numa 

busca recíproca em vista da convivência e da produção do saber. Ou seja, a escola não 

deveria ser mais um paredão de exclusão, mas uma ponte, um princípio que aparece na 

Resolução nº. 2, Art.2, § 1º. de 1º de julho de 2015. 

Nessa Resolução, a docência é concebida como uma ação educativa, fundada em 

métodos, intencionalidade, conceitos e princípios éticos e políticos, e traz a marca de 

uma atitude interdisciplinar, voltada à construção do conhecimento e de um diálogo 

permanente entre as múltiplas visões de mundo. A Resolução traz, ainda, a concepção 

de que a interdisciplinaridade curricular confere relevância aos conhecimentos e 

vivência da realidade social e cultural, uma das exigências para a formação dos 

professores e dos alunos.  

A perspectiva deste capítulo é tecer os enredos, os processos que permeiam a 

formação e as práticas docentes, no sentido da interdisciplinaridade. No fundo, 

queremos perscrutar se a formação repercute no fazer cotidiano do professor. De uma 
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forma ou de outra, tratamos de retomar o velho axioma, amplamente debatido, da 

unidade entre teoria e prática, reflexão e ação, saber e fazer.  

 
4.1- Procedimentos e instrumentos da pesquisa  

 
As concepções de docentes na proposta dos autores Gaskel (2003),  Bodgan e 

Biklen (1994), Gatti (2003) e Moraes (2002)  revelam situações de compreensão da 

perspectiva do outro a ser pesquisado, distanciando-nos dos olhares avaliativos que 

fizeram parte da formação inicial no campo pedagógico, ressaltando a necessidade de 

compreensão efetiva da formação continuada para se entender as vivências. Assim, 

surgiram alguns questionamentos a serem analisados como pontos de partida neste 

capítulo. Como analisar as trajetórias práticas de docentes? Pela inteligência, pelo 

entusiasmo, pelo ensino, pela aprendizagem ou pela formação?  

Estabelecemos como percurso metodológico, no primeiro momento, a proposta 

Analítico Descritiva, com base nos autores Thomaz e Nelson (1996), visão que 

possibilitou uma melhor estruturação das questões, permitindo que as mesmas fossem 

estruturadas de maneira flexível, e propiciou aos participantes uma maior liberdade para 

dar as respostas, mesmo que tivéssemos elaborado as perguntas previamente. Esse 

caminho possibilitou a retomada de modificações no percurso e considerar de maneira 

mais qualitativa as características dos sujeitos participantes da pesquisa.   

Para Thomaz e Nelson (1996), a visão descritiva analisa a frequência de 

ocorrência de um fenômeno, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

características, sem manipulá-lo. E a proposta descritiva descreve as características e 

propriedades ou relações existentes no fenômeno investigado. 

Assim, na visão analítico-descritiva, pode-se compreender que há um 

favorecimento para se entender a problemática, sendo necessário buscar o entendimento 

de informações sobre atitudes, pontos de vista e preferências que os indivíduos têm 

sobre determinado assunto.  A análise descritiva visa identificar tendências, interesses e 

comportamentos, além de ter como um de seus principais instrumentos a aplicação de 

questionários. 

Nessa proposta, consideramos a pesquisa analítico-descritiva como um caminho 

metodológico que associamos a Roda de Conversa para se compreender as informações 

coletadas em campo. Tal processo emergiu da auto-organização da produção referente ao 

fenômeno examinado e das novas compreensões possíveis, a partir da interação do 

pesquisador durante o processo. 
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A escolha do público para o qual entregamos os questionários ocorreu devido à 

convivência da pesquisadora com alunos dos cursos de pós-graduação, em nível de 

especialização, dos quais atuava como coordenadora. Foram priorizados docentes com 

conhecimento prático na educação básica e que tivessem experiências com ações ou 

projetos interdisciplinares. Ao considerar esse processo, analisamos que, para a 

obtenção dos objetivos mencionados, o universo da pesquisa contou com o acesso a 200 

(duzentos) docentes que estavam realizando os cursos na área de formação de 

professores.  

Optamos ainda pela participação de docentes que mantivessem contato com 

literaturas e conteúdos relacionados à formação docente específica na educação básica, 

tomando como base a interdisciplinaridade.  Referenciamos como aspecto importante 

ainda a escolha de docentes graduados em cursos de licenciatura e que tivessem 

trajetórias profissionais, após o período de implantação da LDB – 9394/96, 

especificamente nas redes estaduais e municipais de ensino. Consideramos também os 

docentes que já haviam concluído as disciplinas dos cursos de especialização e que 

estavam na fase de orientação/construção do trabalho de conclusão do curso. 

A definição do público escolhido para a coleta de dados se tornou conveniente, 

uma vez que a coordenação de cursos teve um acesso a um número considerável de 

profissionais, com os aspectos levantados acima. O referido instrumento de coleta, no caso 

específico, definido como questionário, consistiu em 05 (cinco) itens de perguntas que 

permitiam respostas subjetivas que guardam entre si afinidade de conteúdo, além das 

questões iniciais que são de cunho pessoal e informativo. Foi permitido que levassem o 

roteiro de questões para que depois pudessem devolver.  

Nesse sentido, para captarmos o conteúdo de suas representações – expresso no 

conjunto de suas relações – foi utilizado no primeiro momento um roteiro com perguntas 

semiestruturadas, pois consideramos que, por meio dos dados obtidos, pudéssemos 

fornecer dados sobre o significado atribuído pelos docentes dos cursos de pós-graduação 

lato sensu ao objeto de estudo proposto. Por ocasião da aplicação do roteiro de questões, 

foram explicitados aos respondentes os objetivos da pesquisa e a posterior utilização dos 

dados coletados. As perguntas aplicadas nos questionários, bem como as repostas dos 

docentes participantes da pesquisa, encontram-se explicitadas no capítulo que discute a 

pesquisa. 

A proposta deste trabalho foi apresentar aos docentes que responderam um roteiro de 

questões com 05 (cinco) perguntas a serem respondidas informalmente, uma vez que já 
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haviam sido entregues os questionários aplicados no ano de 2014 e 2015. Então, a Roda de 

Conversa ocorreu no ano de 2016 entre professores, licenciados e alunos do curso de pós-

graduação (lato sensu). A atividade foi realizada em uma sala de aula de uma escola pública 

no município de Uberlândia (MG) e foram necessários 02 (dois) encontros para que 

chegássemos ao uma troca qualitativa que viesse a subsidiar a pesquisa de campo. 

Após a entrega dos 200 (duzentos) roteiros de perguntas, obtivemos a devolutiva 

apenas 27 (vinte e sete) questionários respondidos, os quais se tornaram objeto da reunião 

que culminou na análise de conteúdo da pesquisa de campo. Os professores que 

responderam as questões concordaram em expor os seus dados pessoais, sem nenhuma 

reserva de exporem os seus nomes na construção da tese.  

Assim, o roteiro de questões nos permitiu traçar um perfil dos participantes, considerando 

a formação docente, o público e algumas outras particularidades. Então, podemos mencionar que, 

dos 27 (vinte e sete) docentes que responderam a pesquisa, 10 (dez) concluíram os cursos de 

formação superior na modalidade de licenciatura nos anos de 2001 a 2006, sendo que um total de 

17 (dezessete) se formou nos anos de 2006 a 2016. Quanto à atuação dos docentes nas redes 

Municipal e Estadual de ensino, ressaltou-se que, do total de docentes participantes que 

responderam o roteiro de questões, 09 (nove) docentes atuam na educação básica, na rede pública, 

observando que, destes, 5 (cinco) atuam na rede estadual de ensino, numa proporção de 10 (dez) 

anos. E destes, apenas 5 (cinco) atuam conjuntamente nas redes municipal de ensino, entre 4 

(quatro) e 8 (oito) anos, acumulando cargos e funções. Apenas 1 (um) docente não possui 

experiência profissional na Educação Básica, e 17 (dezessete) possuem experiência de 1 (um) a 9 

(nove) anos, na rede municipal de ensino, e de 2 (dois) a 6 (seis) anos na rede estadual de ensino. 

Ao partirmos para a reflexão das características dos participantes, achamos que 

haveria necessidade de recolher mais informações, e escolhemos alguns sujeitos da 

pesquisa para participarem de uma Roda de Conversa, com o objetivo de verificar a 

precisão das respostas. Ponto importante de nossa estrutura metodológica, o diálogo 

com fundamentação teórica nos escritos de Melo e Cruz uma proposta dinâmica e 

produtiva, e nos permitiu uma organização de instrumentos utilizados para a 

aproximação entre os sujeitos e a pesquisa. As discussões foram pautadas nas 

percepções de 12 professores - e ocorreram de maneira informal, mas baseada no roteiro 

de questões estabelecidas no questionário, no quais foram realizados apontamentos que 

qualificaram a pesquisa de campo.   

Segundo a orientação de Melo e Cruz (2014), a Roda de Conversa se caracteriza 

como uma possibilidade metodológica que valoriza a comunicação dinâmica e 

produtiva, além de ser vista como um rico instrumento de aproximação entre os sujeitos 

e o cotidiano. A concepção da proposta conduziu os docentes presentes a uma proposta 
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que se configurou como um processo rico de características que permitiram os 

participantes de se expressarem, revelando as suas impressões, os conceitos, as opiniões 

e as concepções sobre o tema proposto.  

A reunião com os docentes realizada durante a pesquisa da tese de doutorado 

possibilitou algumas reflexões referentes à formação do professor, tais como as 

percepções acerca da interdisciplinaridade, permitindo-nos uma maior consideração 

acerca da relação trajetória/profissão, ao vislumbrar as influências teórico-práticas. 

assim como estabelecer reflexivamente as manifestações apresentadas pelo grupo acerca 

da temática trajetórias de formação docente e a interdisciplinaridade. 

Na conversa, apontamos aos participantes a pesquisa que desenvolvemos como um 

espaço de formação, de troca de experiências, de confraternização, de desabafo, a qual muda 

caminhos e permite a emissão de opiniões. Tais aspectos justificaram o processo de escolha 

dos instrumentos de produção de dados da pesquisa de doutoramento. 

Esse procedimento metodológico propiciou credibilidade às respostas dos 

professores, pois coincidem com os desempenhos de docentes que evidenciam uma prática 

pedagógica diferenciada. Além disso, pode servir como referência para novos estudos 

sobre formação de professores. A pesquisa analítico-descritiva nos forneceu os dados 

básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua 

situação. (GASKELL, 2003). 

Essa definição não apenas dimensiona as possibilidades interativas da Roda de 

Conversa como expressa uma característica de criar um espaço de diálogo e de escuta 

das diferentes “vozes” que ali se manifestam, constituindo-se num instrumento de 

compreensão de processos de construção de uma dada realidade por um grupo 

específico. Em síntese, poderíamos dizer que a roda é uma metodologia mais 

interdisciplinar, uma vez que nela múltiplas vozes aparecem simultaneamente e 

dialogam entre si, no sentido de concordância ou de divergência. Apareceu, aí, o 

contraditório.   

Acreditamos que este trabalho de interação entre a análise descritiva e a roda foi 

uma forma de escutar as vozes dos “protagonistas” da escola para que os mesmos 

pudessem expressar suas ideias sobre a formação docente e a interdisciplinaridade, 

considerando a sua trajetória profissional, pois muitas vezes há uma preocupação mais 

enfática com o que os teóricos têm a dizer do que o que os professores relatam, então 

afirmamos como aspecto relevante desse estudo, a pesquisa de campo.  

Assim, o universo da pesquisa constituiu-se por docentes dos cursos de pós-
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graduação (lato sensu) que residem no município de Uberlândia (MG), oriundos de 

cursos de licenciatura, formados após a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/1996, a qual exigiu a formação inicial e continuada dos 

professores, além de propiciar a flexibilidade na organização curricular baseada na 

interdisciplinaridade. 

A opção metodológica nos permitiu escolher como sujeitos da pesquisa docentes 

que tivessem contato com literaturas e conteúdos relacionados à formação docente, 

tomando por base se os mesmos continham o conceito de interdisciplinaridade. Para 

isso, também foi importante que os docentes fossem formados em cursos de 

Licenciatura e que tivessem trajetórias profissionais na educação básica, 

especificamente nas redes estaduais e municipais de ensino. A coleta de dados se tornou 

conveniente, uma vez que a coordenação de cursos permitiu um acesso a um número 

considerável de profissionais com as características apresentadas. 

 

Neste estudo o grupo reunido para a Roda de Conversa – grupo de professores – 

foi formado por docentes que, inicialmente, responderam ao roteiro de questões, cujos 

nomes foram mencionados no roteiro inicial, por permissão dos mesmos, pelo fato de se 

sentirem honrados em participar da pesquisa, sendo que no dia marcado para o primeiro 

encontro esperávamos a participação de todos, mas compareceu um percentual menor. 

Após o recebimento dos questionários convidamos todos os docentes para uma 

reunião para discussão, na qual foram lançadas questões aleatórias, numa relação 

informal, embora tivéssemos um roteiro pré-programado. Compareceram 12 (doze) 

docentes. No momento da roda, pudemos extrair vivências e relatos de suas trajetórias 

profissionais que culminaram em uma construção significativa para a definição da 

construção desse capítulo.  

Considerando que todos os sujeitos que responderam aos questionários e os 

integrantes da Roda de Conversa realizavam cursos de pós-graduação (lato sensu), 

citamos a Resolução do Conselho Nacional de Educação de 02 de julho de 2017, que 

atribui à formação continuada de docentes no âmbito dos cursos de especialização. Dos 

participantes da pesquisa, sejam os 27 (iniciais) e os 12 (doze) finais nos proporcionou 

uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos 

temas, formação docente e interdisciplinaridade.  

Assim, para a obtenção dos objetivos mencionados, o universo da pesquisa 
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contou com o acesso a 300 (trezentos) docentes que estão realizando cursos de pós-

graduação (lato sensu) na área de formação de professores, porém no momento da 

entrega do roteiro de questões foram entregues 200 (duzentos), devido a ter 

comparecido neste dia apenas o número citado acima. 

Mediante isso, o conhecimento acumulado pelos docentes em suas trajetórias, ao 

longo dos anos e ministrando aulas, coordenando e ou participando de projetos de 

pesquisa sobre a formação docente, bem como de outros em que contribuíram para a 

atuação em escolas primárias, superiores e pós-graduações, nos qualificou para a 

construção de uma pesquisa que promovesse a interlocução dos que responderam aos 

questionários, e o debate com os teóricos. 

A partir disso, nossas reflexões se voltam para a análise das falas dos 

professores em relação às práticas que definem como interdisciplinares, tomando 

como pressuposto que, embora também tenham discursos, relacionados às condições 

da prática, e principalmente aos limites da pesquisa, que dão contorno ao que se 

efetiva no âmbito escolar e na atuação profissional.  

A proposta metodológica apresentada considerou a educação como uma 

necessidade histórica do nosso tempo, tomando por base docente comprometidos com 

suas trajetórias profissionais, a partir da experiência no cotidiano escolar, evidenciada 

em um processo considerado difícil e ao mesmo tempo desejado por aqueles que a 

representam, como pesquisadora reconheço a sua utilidade no cotidiano de cada um. 

A coleta de dados foi composta e analisada usando informações qualitativas, a 

partir de interpretações subjetivas de experiências individuais, da situação dos 

acontecimentos no período de formação docente e de construção de conhecimento do 

tema estudado. 

Ao valorizar as ideias expostas acima, que vislumbram a coleta de dados como 

ações e acontecimentos subjetivos, referenciamo-nos em Gatti (2002) para justificar os 

nossos pressupostos metodológicos iniciais. 

 

A constituição do espaço da educação enquanto 

campo com conotações de ciência não fugiu ao 

dominante contexto das preocupações com a 

produção do conhecimento no mundo ocidental, 

preocupações vinculadas à validade e adequação 

lógica de seus pressupostos teóricos e métodos 

de investigação. A educação tem se caracterizado 

em sua história constitutiva pela grande 
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diversidade de teorias e, um pouco mais 

tardiamente, de procedimentos de pesquisa que 

tem gerado áreas de oposição e confronto nas 

formas de compreensão de seus problemas. 

(p.12). 

 
 

Para reforçar a ideia da educação, enquanto um espaço de conhecimento 

vinculado à diversidade teórica e aos procedimentos de pesquisa, os quais muitas 

vezes se confundem no mundo contemporâneo, analisem a proposta abaixo que 

referencia a investigação qualitativa como opção para se pesquisar o objeto de estudo. 

 

A abordagem da investigação qualitativa exige que 

o mundo seja examinado com a ideia de que nada é 

trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 

pista que nos permita estabelecer uma compreensão 

mais esclarecedora do nosso objeto de estudo. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

 

A investigação analítico-descritiva teve como sujeitos professores de cursos de 

pós-graduação (lato sensu) e utilizou uma amostragem baseada na investigação 

qualitativa, contemplando na trajetória a descrição e a análise fundamentada na relação 

dialética teoria/prática, resultando num estudo que abordou concepções e trajetórias 

docentes que contribuíram para a constituição do entendimento do processo 

interdisciplinar. 

 

A escrita nos processos formativos é tema abordado no roteiro de questões e 

na reunião, ocorreu um diálogo em que evidenciou o olhar sensível, próprio dos 

pesquisadores que dedicaram anos observando e acompanhando atentamente o 

cotidiano escolar e as transformações da profissão docente. Assim a pesquisa de 

campo foi se apresentando suas ideias sobre a produção escrita para professores e 

sobre as propostas de escrita utilizadas nos processos formativos.  

Confiamos que a publicação desta pesquisa de campo poderá fomentar 

debates, sempre bem-vindos, especialmente porque o país passa por modificações 

substanciais nas políticas de formação de professores, com a implementação de vários 

programas de formação inicial e continuada que indicam, inclusive, a constituição de 

novos modelos de formação docente (BUENO; SOUZA, 2012). 
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Este tipo de pesquisa propiciou credibilidade às respostas dos professores, pois 

coincidem com os desempenhos docentes que evidenciam uma prática pedagógica de 

qualidade. Além disso, pode servir como referência para novos estudos sobre formação de 

professores. A análise descritiva qualitativa fornece os dados básicos para o desenvolvimento e 

a compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação. Teve por objetivo uma 

compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos 

comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos (GASKELL, 2003). 

Apresentamos na sequência, algumas considerações expostas na Roda de Conversa, a 

qual se agrega aos questionários aplicados como uma forma de qualificação da pesquisa ora 

proposta. Quando lançamos a questão, de como eram os seus professores, utilizando o 

argumento de que os mesmos deveriam analisar se os “formadores dos formadores” 

repassavam em seus conteúdos de forma interdisciplinar. Uma docente relatou: 

 

[...] A professora da minha área era a mais jovem e, 

acima de tudo, a mais exigente de todas. Até mesmo no 

temperamento era uma pessoa complexa, alternando 

docilidade e paciência com uma fúria assustadora. Mas 

conseguia colocar objetividade e beleza no assunto, além 

de variar de forma enriquecedora a metodologia de 

trabalho e sempre se dizia interdisciplinar [...]. Pra mim a 

presença dela em sala de aula fascinava mais que 

assustava, pois no final das contas, foi a professora que fez 

parte de minha formação no curso superior que mais 

lançou conhecimentos teóricos e práticos sobre a 

interdisciplinaridade [...]. (ROCHA, 2015). 

 

 
Assim, a qualificação profissional dos docentes faz-se pela contínua atitude reflexiva 

que inclui repensar a escola, ressignificar o processo de construção do conhecimento, avaliar 

aspectos didático-metodológicos, compreender as relações entre os sujeitos e entre eles e o 

conhecimento, são, dentre tantos, outros aspectos a serem considerados. As histórias de saberes 

docentes, de profissionalização e até mesmo, questões pessoais aparecem como pontos 

importantes nas falas. 

 

4.2 - Analise, concepções e expectativas  

 

Na tentativa de perceber a influência da formação do conteúdo interdisciplinar no 

exercício da docência, buscamos definir no capítulo quatro a noção de interdisciplinaridade, a 
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qual entendemos como uma atitude investigativa, uma forma de se colocar no mundo, de 

interpretá-lo e transformá-lo, um jeito de conviver, aprender e ensinar. Em síntese, um modo de 

produzir conhecimento. Destacamos, ainda, com base nos autores utilizados, a capacidade de 

dialogar com diferentes situações, teorias e conhecimentos, nas quais docentes e discentes são 

sujeitos da aprendizagem. Na explicitação de Fazenda (1994, p. 82), humildade e perplexidade, 

compromisso e responsabilidade, alegria e encontro com a vida acompanham o fazer docente. 

São atitudes que abrem caminhos e conduzem ao novo. 

No capítulo dois, vimos que a discussão interdisciplinar compõe a matriz curricular, 

sobretudo nas Diretrizes, nos planos de Governo e nas Resoluções e documentos do Conselho 

de Educação.  

Alinhadas à perspectiva de compreensão da docência, pesquisas têm-se preocupado em 

compreender a trajetória de professores que conseguem obter êxito em sua tarefa de ensinar. Em 

um estudo que buscou identificar o que fazem, como fazem e o que pensam tais professores, a 

fim de poder caracterizar suas práticas, reafirma-se a importância de compreender a forma de 

pensar, as atitudes, os valores e conceitos dos docentes, bem como de observar suas práticas, 

não para transformá-los em um modelo a ser seguido, mas para individualizar o que é 

percebido, ajustando cada ideia ao seu contexto, de tal forma que cada um possa trilhar seu 

caminho.  

As atuais políticas públicas estabelecidas para preparo dos profissionais da educação, no 

país, parecem consoantes com esse outro modo de conceber tal formação. As propostas 

curriculares elaboradas desde então rompem com o modelo anterior, revelando um esquema em 

que a prática foi entendida como eixo dessa preparação. Recordamos, aqui, que o capítulo dois 

traz  os marcos jurídicos que dão sustentação à matriz curricular dessa política.  

Dessa forma, os saberes que os professores são levados a produzir no exercício 

profissional correspondem a uma pluralidade de solicitações decorrentes da prática, 

constituindo, assim, um corpo de saberes desenvolvido no exercício da docência, 

fundamentado nas experiências e por meio do qual os professores podem consolidar o fazer, 

servindo à (re) elaboração do modo de intervenção didática. (BRITO, 2007). 

Em meio a tantas informações importantes sobre a formação docente, resolvemos 

associar essa discussão às trajetórias e interdisciplinaridade, que mostraram, nesta pesquisa, 

aspectos importantes da educação na atualidade. Tentarei expor alguns aspectos mais 

importantes e mais pungentes, sobretudo no que se relaciona às políticas públicas, 

especialmente as que podem vir a planificar o trabalho do professor como proposta relevante 

no processo de ensino-aprendizagem na educação básica. 
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Por essa via, o contato com a prática docente deve aparecer desde os primeiros 

momentos do curso de formação. Desse envolvimento com a realidade prática, originam-se 

problemas e questões que devem ser levados para discussão nas disciplinas teóricas. 

É preciso interação, prática dialógica, relacionamento entre as disciplinas, entre as 

pessoas, entre o que se sabe de si mesmo e o que não se sabe. Esse movimento possibilita 

ampliar as fronteiras de interlocução entre políticas públicas e escola, docentes e discentes, 

escola e família, em síntese, entre os múltiplos saberes, num contínuo diálogo entre os atores 

da educação, respeitando e potencializando a singularidade de cada saber, no sentido de 

integrá-lo e romper com a disjunção. 

Observa-se, nessas falas, a tensão dos múltiplos saberes presentes na escola e no 

fazer docente. Esta tensão pode ser capturada nas ideias norteadoras presentes nas 

respostas, tais como: práticas educacionais interdisciplinares; pensamentos dos docentes; 

projetos implantados pelo sistema; prática interdisciplinar; projeto pedagógico 

democrático; intencionalidade e interesse político; contexto escolar; junção das 

disciplinas; processo de formação; compromisso com o saber; e construção das práticas 

docentes.  

Para isso, a escola deverá, além de atender a legislação, compreender os conteúdos e conceitos, 

relacionar a interdisciplinaridade com a integração, e não apenas a junção de disciplinas, como um 

processo contínuo e defesa da democracia. Tal processo implica um compromisso com o saber 

sistematizado pelos autores, mas também a construção de caminhos construtivos que valorizem as 

práticas docentes, o compromisso dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, além do 

entendimento do contexto escolar.  

Após a descrição, podemos perceber nas respostas dos docentes que são muitos os 

conceitos de interdisciplinaridade, mas tomamos para nossa discussão algumas que podem 

nortear nossa discussão sobre a interdisciplinaridade no âmbito escolar, voltada para a 

formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar com as 

diversas ciências, fazendo entender o saber integrado, e não em partes.  

Com base nesses pressupostos, elaboramos um questionário com quatro perguntas 

abertas: 

4.3– Quadro 1: Quais são as percepções dos docentes sobre as práticas 

educacionais interdisciplinares presentes nos cursos de formação?  
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Tópico:  

Práticas 

educacionais  

 

Eixos: 

-Políticas públicas 

-Práticas 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

As políticas públicas são traduzidas em práticas pedagógicas 

interdisciplinares, se o docente tem a ciência do movimento reflexão-

ação-reflexão, as transformações das práticas pedagógicas vão além da 

apropriação do conhecimento, e demanda uma mudança de mentalidade, 

de postura.  (ROCHA, 2016). 

As políticas públicas no contexto escolar vêm das leis que regem a 

educação, há um cuidado em traduzi-las respeitando a diversidade 

cultural da comunidade escolar. Visto que as Leis vão de encontro com 

os pensamentos dos docentes que atuam no âmbito escolar e que muitas 

vezes não concordam. Por fim faço uma análise bastante coerente com a 

comunidade escolar, família e docentes uma pesquisa para não deixar 

dúvidas quanto à práxis e buscando ajuda junto a pensadores. (LOPES, 

2016). 

 As políticas públicas têm base na legislação e são muitas vezes 

impostas, já a interdisciplinaridade só se concretiza na prática 

cotidiana, a teorização muitas vezes, não tem nada a ver como o que é 

vivenciado. (IAMET, 2016). 

As discussões acerca das políticas públicas é algo recente como 

discussão teórica, e mais ainda na prática. Percebo que mesmo tendo 

vontade, alguns docentes ainda não sabem realizar um trabalho 

interdisciplinar. (SANTOS, 2016). 

A interdisciplinaridade é o trabalho de conteúdos em todas as matérias, 

por exemplo: Projetos. A meu ver isso não tem nada a ver com políticas 

públicas. (FARIA, 2016). 

As políticas públicas colaboram para o envolvimento de um tema em 

todas as áreas dos conteúdos da Educação Básica. E a 

interdisciplinaridade ajuda a trabalhar esse tema na perspectiva de 

projetos. (MORAIS, 2016). As políticas públicas dão suporte para termos consciência do trabalho 

interdisciplinar, como docente nós fazemos, mas falta suporte do sistema 

para a realização de uma prática mais efetiva. (MOURA, 2016). 

Bem, é importante que a prática interdisciplinar esteja relacionada às 

políticas públicas. Não é possível promover mudanças significativas se a 

interdisciplinaridade ocorrer apenas no cotidiano escolar. É necessário 

mexer com o sistema. (LEANDRO, 2016). 

Eixos Indicadores 

 As discussões práticas educacionais são feitas de forma simplificada, 

sem que sejam muito questionadas ou trabalhadas, podendo representar 

ou não as políticas públicas.   (VASQUES, 2015).  
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-Discussão teórica 

-Pensamentos  

docentes 

-Projetos 

-Sistema 

-Prática 

interdisciplinar 

-Projeto 

Pedagógico 

-Democracia 

-Participação 

-Efetividade 

-Importância 

-Demandas da 

escola 

-Intencionalidade 

 

 

As políticas públicas estão relacionadas ao trabalho disciplinar, 

conteudista, por si só não responde aos anseios da aprendizagem. Por 

isso, a interdisciplinaridade é importante. A relação com as políticas 

públicas deve ocorrer no âmbito do Projeto Político Pedagógico, na 

medida em que este incorpora as necessidades do sistema e toma esse 

processo como democrático e participativo. (OLIVEIRA, 2016). 

Vejo que há políticas públicas, que em determinado momento ficam mais 

no anúncio das mesmas e de sua importância, do que na efetividade. 

Ainda há muito a ser feito, para que as mesmas possam ocorrer de fato. 

Entendo que a prática da interdisciplinaridade não ocorre, como 

preconizado no anúncio das políticas. (GONÇALVES, 2016). 

As práticas interdisciplinares são insuficientes, considerando as condições 

de trabalho e a renda dos professores. Incompatíveis com a realidade 

disciplinar e as demandas da escola. (BATISTA, 2016). 

Há formas políticas e históricas envolvendo as políticas públicas. Há 

teóricos fundamentados defendendo a prática interdisciplinar. Na prática, 

não há interesse político na efetivação de políticas públicas que venham a 

mudar a escola. Há a intencionalidade de manutenção do padrão 

disciplinar. (NUNES, 2016). 

A interdisciplinaridade pressupõe a superação do disciplinar, mas como 

realizar tal processo efetivamente, se a escola não está preparada para a 

superação/integração de conteúdos. As políticas públicas não colaboram 

para a superação de práticas, apenas nos coloca diante das políticas 

públicas. (BARUERI, 2016). 

As políticas públicas na escola, provoca mudanças nos processos, nada 

construtivo, o disciplinar é considerado arcaico, e o inovador é o 

interdisciplinar. Falta análise da historicidade, de onde se partiu, para 

onde se vai. (GOMES, 2016). 

Relacionar interdisciplinaridade às políticas públicas é um desafio, uma 

diz respeito ao ensino-aprendizagem, e outra diz respeito ao sistema. 

Após, o período de experiência na área, acredito que não há como 

interagir sistemas de ensino com prática escolar. (GOMES, 2016). 

As políticas públicas vêm da crença na superação da interdisciplinaridade 

com a disciplinaridade, porque não há vontade política, nem pedagógica, 

portanto, não atinge  o docente. A implantação de políticas públicas, por 

si só não garantem o trabalho interdisciplinar no contexto escolar. 

(BOREZZI, 2016). 
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-Contexto escolar 

-Conteúdos e conceitos 

-Junção das disciplinas 

-Processo contínuo 

-Formulação de leis 

-Compromisso com 

o saber 

-Caminhos construtivos 

-Práticas docentes 

-Compromisso 

-Relação de poder 

-Entendimento 

-Visão 

-Prática aliada a teoria 

Foi possível aprender sobre interdisciplinaridade nos curso que 

frequentei, mas na prática ainda não o relacionei com a 

interdisciplinaridade através de conteúdos e conceitos. Até o 

momento, não percebi as políticas públicas interferindo nesse 

processo. (MOTA, 2016). 

No meu entender a interdisciplinaridade precisa partir primeiro do 

professor, e depois do sistema. O que vier do sistema para a sala de 

aula é disciplinar. As políticas públicas partem do sistema. (ARAUJO, 

2016). 

O curso superior colaborou no entendimento das políticas públicas, a 

pós-graduação ajudou-nos a entender a interdisciplinaridade como 

um processo contínuo e diário na superação do disciplinar. 

(FERREIRA, 2016). 

Pra mim interdisciplinaridade é junção de disciplinas, aprendi no 

curso de formação que seria a integração. Mas, na prática isso não 

ocorre, o que realmente acontece é que o sistema nos impõe formas e 

nos avaliam pela execução ou não das mesmas, através das políticas 

públicas. (OLIVEIRA, 2016). 

As políticas públicas influenciam na formulação de leis que 

interferem na prática da interdisciplinaridade, exige muito mais que 

formação, exige compromisso com o aluno. (CRATO, 2016). 

As políticas públicas nos dão o norte, mas quem toma a decisão é o 

professor. Estimular a intolerância com as disciplinas, não é uma 

prática disciplinar, é uma prática que conduz homens e mulheres a 

caminhos desconstrutivos de relação de poder. (DO VALE, 2016). 

As políticas públicas colaboram para o entendimento da visão de que 

o interdisciplinar não supera o disciplinar. (SOUZA, 2016). 

O trabalho com projetos ajudou na formulação de políticas públicas, 

porém é necessário refletir sobre as condições de trabalho e a 

necessidade da escola, para seguir as políticas públicas. (COTRIM, 

2016). 

As políticas públicas não podem ser traduzidas em práticas 

educacionais interdisciplinares, simplesmente porque a primeira 

legitima interesses dos burocratas, e a segunda o interesse dos 

docentes. (SANTOS, 2016). 

A prática interdisciplinar deveria ser um ponto forte das políticas 

públicas, mas infelizmente o que temos na escola, é um trabalho 

escasso e insuficiente com projetos, que se traduz em discussões, que 

se dizem interdisciplinares. A prática ainda não se alia a teoria, nesse 

caso. (CARDOZO, 2016). 
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Diante das respostas dos docentes, podemos inferir que a formulação e a 

implementação de uma matriz curricular fundada na interdisciplinaridade dizem respeito 

às políticas públicas, no sentido de que é competência do poder público oferecer as 

condições para a sua prática. A interdisciplinaridade não é apenas integração de 

disciplinas.  

Nas respostas apresentadas, percebemos vários vasos de comunicação 

interrompidos. Os docentes deixam essas questões nas entrelinhas, sobretudo no hiato 

existente entre as políticas públicas, as matrizes curriculares, as formas de gestão, o 

fazer docente, a cultura escolar, os discentes, a comunidade local e a família. Por outro 

lado, a comunidade docente tem-se empenhado na tentativa de superar essas rupturas 

dos vasos educativos, por meio da tomada de consciência da tensão entre as partes e 

ações concretas, como vemos em algumas ideias extraídas do quadro 01: A prática 

ainda não se alia à teoria, nesse caso. (CARDOZO, 2016). ... precisa partir primeiro do 

professor, e depois do sistema. (ARAUJO, 2016). ...  As políticas públicas no contexto 

escolar vêm das leis..., há um cuidado em traduzi-las, respeitando a diversidade 

cultural da comunidade escolar. ... família e docentes.... (LOPES, 2016). 

Tal processo que valoriza a construção da interdisciplinaridade , precisa refletir 

sobre o entendimento de  princípios, como a democracia,  a participação,  a efetividade 

e  a importância no processo de aplicação dos conteúdos para se atender, tanto as 

demandas da escola, quanto a intencionalidade e  interesse político  do contexto escolar, 

relacionado aos conteúdos e conceitos das disciplinas e o  processo contínuo  que 

envolve a formulação de leis, mas que enfatize principalmente a prática aliada a teoria. 

Dessa forma, essa proposta não provocou a descaracterização das disciplinas, a 

perda da autonomia por parte dos professores e, com isso, não rompeu com a 

disciplinaridade nas escolas, o que geraria uma verdadeira confusão na organização 

escolar. Tratou-se de uma prática que não diluiu as disciplinas no contexto escolar, mas 

que ampliou o trabalho disciplinar na medida em que promove a aproximação e a 

articulação das atividades docentes numa ação coordenada e orientada para objetivos 

bem definidos. (LUCK, 2001). 

Em relação aos profissionais, é preciso imaginar a formação de um profissional 

que tenha vivências na escola básica, desde a infância até a adolescência, ou seja, 

atender toda a educação básica, e conheça o cotidiano, suas construções, sua realidade. 

É interessante conceber um profissional que possa compreender questões da infância e 
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da fase adulta, pois, apesar de agir em um momento específico da escolarização, essa 

etapa faz parte de um conjunto maior, a educação básica. E os projetos interdisciplinares 

são organizados, com maior ênfase na educação básica, sendo que, no ensino médio a 

preocupação maior é com a profissão. 

Após a descrição, podemos perceber nas respostas dos docentes que são muitos os 

conceitos de interdisciplinaridade, mas tomamos para nossa discussão algumas que 

podem nortear nossa discussão sobre a interdisciplinaridade no âmbito escolar, voltada 

para a formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar 

com as diversas ciências, fazendo entender o saber integrado, e não em partes.  

No sentido de responder aos objetivos desta tese e de tecer uma noção de 

interdisciplinaridade, perguntamos aos docentes qual era seu entendimento e percepção 

da interdisciplinaridade na prática. Do ponto de vista teórico, trabalhamos esse conceito 

no capítulo 03. A partir de algumas informações obtidas no questionário, apresentamos 

na sequência os dados do quadro abaixo, que representa uma parte do que os docentes 

acreditam de interdisciplinaridade, atividade de ensino que envolve as práticas, 

refletindo como esse processo é construído em suas trajetórias profissionais. 

Gostaríamos de ressaltar que a realidade é sempre mais ampla do que as representações 

e os discursos. 

 

4.4– Quadro 2: O que é interdisciplinaridade e práticas, segundo a concepção dos 

docentes? 

Eixos Indicadores 

 

Tópico: Aquisição 

de conceitos 

interdisciplinares 

 

A Interdisciplinaridade se efetiva na perspectiva que trabalha os 

variados elementos que influenciam determinado fenômeno ou 

elemento. Desta forma, observamos como aspectos que foram 

estudados a partir de variadas perspectivas se inter-relacionam. 

(VASQUES, 2016).  

 Adquiri com muito estudo, e produzindo vários projetos e sequencias 

didáticas. (LEANDRO, 2016). 

Os conceitos de interdisciplinaridade foram adquiridos em minha 

formação, especificamente nas aulas de Antropologia. A aplicação 

foi posta em prática ao se analisar aspectos biológicos que 

influenciam características sociais, por exemplo. (FARIA, 2016). 
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A interdisciplinaridade é busca pesquisa, curiosidade, que possibilita 

a inter-relação, interlocução entre as diferentes áreas do 

conhecimento. A leitura de uma pintura de Van Gogh pode colaborar 

com um projeto interdisciplinar, a receita de um brigadeiro pode 

envolver as disciplinas de Matemática, História e Geografia, para 

desvelar a história da receita, por exemplo. (LOPES, 2016). 

A junção de várias disciplinas auxilia no desenvolvimento das 

crianças, reconhecendo suas múltiplas habilidades. Um exemplo de 

atividade foi o trabalho com os Jogos Olímpicos, englobando as 

disciplinas da escola. A matemática trabalhou os gráficos com 

quantidade de medalhas ganhas, o Português e o Inglês trabalham 

os hinos dos países participantes, a Educação Física os esportes, a 

História trouxe a história dos jogos até os tempos atuais, a Ciência a 

fisiologia e a anatomia dos jogadores (doping, força, agilidade, 

tônus muscular, etc). (IAMET, 2016). A interdisciplinaridade me propiciou o conhecimento de autores que 

defendem a integração e a empatia entre as disciplinas, o que 

aconteceu durante o período da faculdade enquanto discente. Com a 

Pedagogia de projetos. (MOURA, 2016). 

Trabalhando com a integração das matérias do currículo é que 

aprendi o processo interdisciplinar e relacioná-los a Matemática, 

Geografia, Ciências, Matemática e História. Na faculdade eu apenas 

aprendi o que os autores diziam do que eu já desenvolvia  na escola. 

(GONÇALVES, 2016). 
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 Aprendi os conteúdos interdisciplinares trabalhando com projetos na 

Educação Básica. (OLIVEIRA, 2016). 

A interdisciplinaridade é a integração das disciplinas dentro do 

contato escolar. (MORAIS, 2016). 

Adquiri no conhecimento prático, trabalhando em projetos 

pedagógicos relativos à docência na Educação Básica. (BATISTA, 

2016). 

A aquisição dos conteúdos interdisciplinares, diz respeito às 

atividades que não se separam em eixos, e sim se constituem com um 

eixo integrador, como exemplo a Língua Português e a Matemática. 

(NUNES, 2016). 

Adquiri esses conteúdos no curso de graduação, formação 

continuada, obrigatórios na rede municipal de ensino e palestras do 

Plano Nacional de Educação. (BARUERI, 2016). 

Aprendi trabalhando com projetos que estivessem envolvidas uma ou 

mais disciplinas diferentes no contexto do ensino-aprendizagem. Foi 

prazeroso trabalhar assim, principalmente para o aluno, que vivenciou 

a interdisciplinaridade na Prática. (GOMES, 2016). 

Os conteúdos foram aprendidos no curso superior, mas como fiz o 

curso noturno não consegui me aprofundar-nos mesmos. (CARDOZO, 

2016). 

Para adquirir os conceitos interdisciplinares tive que estudar muito, e 

produzir projetos nas escolas por onde ministrei aulas. (BOREZZI, 

2016). 

A junção de várias disciplinas auxilia no desenvolvimento da criança, 

reconhecendo as suas várias possibilidades e múltiplas habilidades. 

Esse processo de trabalho interdisciplinar engloba disciplinas 

escolares numa escola construtivista, sendo que quando a proposta é 

linear, tradicional e estática, não se permite nem o início de um 

trabalho assim. (MOTA, 2016). 

A aquisição de qualquer conteúdo, mas, sobretudo dos conteúdos 

interdisciplinares que possuem características inovadoras para a 

prática pedagógica, no meu entender ocorrem porque os professores 

aceitam as leis e o processo de formação continuada decorrente do 

mesmo.   (ARAÚJO, 2016). 
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 Aprendi que, tanto a formação inicial, quanto a continuada sem o 

conhecimento interdisciplinar não agrega. A fragmentação 

provoca a ruptura e a teoria deve estar integrada a prática.   

(FERREIRA, 2016). 

Aprendi no curso superior e depois tentei aplicar na prática, na 

medida em que havia exigências nas escolas das redes estaduais e 

municipais de ensino. (OLIVEIRA, 2016). 

Sou filho de professora e aprendi a interdisciplinaridade na 

prática, pelo respeito que a minha mãe tinha com outras áreas, e 

posteriormente vi conteúdos no curso superior e na pós- 

graduação. (CRATO, 2016). 

A aquisição de qualquer conteúdo decorre da aprendizagem  

diária, e não apenas nos cursos de formação ou de pós-graduação. 

(DO VALE, 2016). 

Aprendi e aprendo os conceitos disciplinares, desde o início de 

minha formação docente. Pratico todos os dias, mas confesso que 

assumo uma postura individual, porque a escola não tem essa 

concepção e não adota os trabalhos com projetos, por achar que o 

espaço escolar não permite tantas inovações. (SOUZA, 2016). 

O estudo da interdisciplinaridade foi oportunizado na pós- 

graduação, no curso superior não aprendi tais conceitos. 

(COTRIM, 2016). 

Adquiri na faculdade, especificamente com os conteúdos estudados 

da Educação básica, nos quais a ênfase na interdisciplinaridade  

foi grande. Na faculdade aprendi as teorias necessários para a 

implementação da prática interdisciplinar. (SANTOS, 2016). 
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Com o saber integrado o docente compreende que os saberes são apenas uma 

forma facilitada de se aplicar a parte de um todo. A interdisciplinaridade não é apenas 

integração de disciplinas. Nas respostas, percebemos  as dificuldades dos docentes em 

apresentar conceitos de interdisciplinaridade coerentes, muitas vezes apresentando 

situações do senso comum. Os docentes reforçam palavras e conceitos, que muitas vezes 

conduz-nos a uma tentativa de superação do disciplinar, mas, com pouco conhecimento 

do interdisciplinar. 

Dentre os pontos apresentados surgem vários outros aspectos importantes para 

refletir como o conceito de interdisciplinaridade é assimilado, tais como, a necessidade 

de busca da pesquisa, a junção de disciplinas e o trabalho com duas ou mais disciplinas, 

exigindo do professor um envolvimento com a superação de conceitos, bem como o 

desenvolvimento efetivo de projetos interdisciplinares. A necessidade de integração, 

empatia, superação e ruptura para com o conhecimento de outras matérias do currículo. 

A busca de organização de sequencias e conhecimentos práticos que se constituam 

como eixos integradores da formação inicial e continuada. Tais aspectos, para que o 

docente se empenhe  e tome consciência  da necessidade de desenvolvimento de ações 

concretas, como  podemos citar do quadro 02: 

Adquiri no conhecimento prático, trabalhando em projetos 

pedagógicos relativos à docência na Educação Básica. 

(BATISTA, 2016 A junção de várias disciplinas auxilia no 

desenvolvimento da criança, reconhecendo as suas várias 

possibilidades e múltiplas habilidades. Esse processo de 

trabalho interdisciplinar engloba disciplinas escolares numa 

escola construtivista, sendo que quando a proposta é linear, 

tradicional e estática, não se permite nem o início de um 

trabalho assim. (MOTA, 2016. A interdisciplinaridade me 

propiciou o conhecimento de autores que defendem a 

integração e a empatia entre as disciplinas, o que aconteceu 

durante o período da faculdade enquanto discente. Com a 

Pedagogia de projetos. (MOURA, 2016). 

 

Diante disso, verificamos que a motivação é um processo, e para desencadeá-

lo, o aluno precisa encontrar motivos ou significados. Por isso é necessário 

conhecer as causas e os motivos que levam os alunos a aprender sendo igualmente 

essencial a proposição de tarefas desafiadoras que permitam ao estudante o 

envolvimento intenso na busca da resposta para as questões propostas. 
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Acreditamos que este trabalho foi uma forma de dar “voz” aos “protagonistas” 

da escola  para  que  pudessem  expressar  suas  ideias  e  os  sentidos  que  os  

mesmos produzem  sobre os conceitos interdisciplinares, pois muitas vezes há a 

preocupação com o que os teóricos  e os professores têm a dizer sobre o tema 

proposto, então foi aspecto relevante desse estudo, a pesquisa de campo.  

Destacamos algumas frases das respostas, que consideramos relevantes: 

Adquiri na faculdade, especificamente com os conteúdos estudados da Educação 

básica... (SANTOS, 2016). Aprendi e aprendo... Pratico todos os dias, mas confesso 

que assumo uma postura individual... a escola não tem essa concepção e não adota 

os trabalhos com projetos... (SOUZA, 2016). Aprendi no curso superior e depois 

tentei aplicar na prática, na medida em que havia exigências nas escolas das redes 

estaduais e municipais de ensino. (OLIVEIRA, 2016).   

Observamos que muitas das falas têm certa interface com os teóricos que 

apresentamos no capítulo 03, mas com a novidade de apresentar as dificuldades do 

cotidiano e do fazer docente para implantar uma cultura interdisciplinar que venha 

romper com a cultura disciplinar na escola. Percebemos, ainda, que cada 

profissional teve contato com o conceito ou com o fazer interdisciplinar, em 

diferentes momentos e situações.  

Por fim, a preocupação docente deve ser intervir para que a realidade escolar 

seja interdisciplinar, mas evolua para aprendizagens diversificadas. Para tanto, é 

importante apresentar situações-problema e verificar se os acadêmicos conseguem 

resolvê-las e quais as dificuldades que enfrentam para isso. A partir dessa 

verificação, o professor pode realizar as intervenções necessárias para que ocorra a 

aprendizagem significativa. 

Para reforçar a ideia e a prática, extraímos do quadro 02 as palavras-eixo que 

sinalizam os conceitos e o fazer docente, e que acenam para interdisciplinaridade: 

variados elementos, busca da pesquisa, junção de disciplinas, trabalho com duas ou 

mais disciplinas, envolvimento, projetos interdisciplinares, conceitos, conhecimento 

de autores, integração, empatia, sequências didáticas, integração, matérias do 

currículo, conhecimento prático, eixos integradores, formação continuada, 

superação da fragmentação, ruptura. 

Cabe destacar que as definições de interdisciplinaridade, presentes na 

literatura, contêm várias dessas palavras. Um rápido olhar para artigos, dissertações 
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e teses, na base de dados da CAPES, deixa entrever que essas palavras aparecem 

muitas vezes como palavras-chave. Com isso, apesar de certa fragilidade na 

proposta interdisciplinar no chão da escola, verificamos que a matriz 

interdisciplinar começa a afetar a cultura escolar e o fazer docente, a ponto de 

modificar as relações de ensino e aprendizagem e entre docente e discente. Em 

suma, novas formas de olhar e de conviver começam a acontecer. 

Assim, podemos dizer que a interdisciplinaridade é uma proposta onde a 

forma de ensinar leva em consideração a construção do conhecimento que busca 

integrar os saberes disciplinares, e não eliminá-los. Não se trata de unir as 

disciplinas, mas de fazer do ensino uma prática em que todas demonstrem que 

fazem parte da realidade. Trata-se de uma prática que não dilui as disciplinas no 

contexto escolar, mas que amplia o trabalho disciplinar na medida em que promove 

a aproximação e a articulação das atividades docentes numa ação com objetivos 

bem definidos.  

Para se entender como ocorre essa proposta na prática, é necessário que os 

docentes apliquem os conhecimentos teóricos aprendidos com os autores, busque 

uma integração e empatia efetiva com os seus pares. Valorizem o trabalho coletivo 

com projetos e sequências didáticas por meio do relacionamento das matérias do 

currículo e eixos integradores, para que se ocorra a formação continuada, com 

vistas a construção de uma educação de qualidade. 

Na linha dessa descoberta, apresentamos a terceira questão. De antemão, 

acenamos que as questões são muito próximas umas das outras e que optamos por 

essa similaridade com a intenção de aprofundar a reflexão:  

4.4 – Quadro 3: Conceitos e aplicações interdisciplinares, segundo a 

percepção do docente. 
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Eixos 

 

Indicadores 

 Adquiri a interdisciplinaridade na prática quando observamos 

variadas perspectivas de relacionamento entre as disciplinas 

integrantes do currículo.  (VASQUES, 2016). 

Tópico: 

Conceitos 

interdisciplinares 

 - Prática 

Eixos de 

Análise: 

-Integração  

do currículo 

-Variadas 

perspectivas 

-Projetos comuns 

-Auxílio no 

desenvolvimento 

-Vários Projetos 

-Trabalhos práticos 

-Interlocução 

com a teoria 

 

 Adquiri os conceitos de interdisciplinaridade foi pensada para 

integrar as disciplinas da Educação Básica, como Matemática, 

História e Geografia, a fim de que possam ser desenvolvidos projetos 

conjuntos. (ROCHA, 2016). 
A interdisciplinaridade foi aprendida no curso de nível superior e 

depois aperfeiçoada na pós-graduação. Mas os conceitos  reais foram 

aprendidos verdadeiramente na prática. (LOPES, 2016). 

Aprendi no curso superior, no qual me foi passada a ideia de que a 

interdisciplinaridade é a junção de várias disciplinas. Auxiliam no 

desenvolvimento das crianças, reconhecendo suas múltiplas 

habilidades. Um exemplo de atividade foi o trabalho com os Jogos 

Olímpicos, englobando as disciplinas da escola. A matemática 

trabalha os gráficos com quantidade de medalhas ganhas, o 

Português e o Inglês trabalham os hinos dos países participantes, a 

Educação Física trabalhando os esportes, a História traz a história 

dos jogos até os tempos atuais, Ciência apresenta a fisiologia e a 

anatomia dos jogadores (doping, força, agilidade, tônus muscular, 

etc). (IAMET, 2016). 

Os conceitos de interdisciplinaridade foram adquiridos em minha 

formação, especificamente nas aulas de Antropologia. A aplicação foi 

posta em prática ao se analisar aspectos biológicos que influenciam 

características sociais, por exemplo. (FARIA, 2016). 

Adquiri os conceitos interdisciplinares mediante a leitura dos textos 

de Ivani Fazenda. Infelizmente não aplico no cotidiano com muita 

frequência os conceitos interdisciplinares. (MORAIS, 2016).  

 

 

Através do conhecimento prático, trabalhando em projetos que as 

diretoras nos passavam para implantar como uma obrigatoriedade no 

exercício da docência na Educação Básica. (BATISTA, 2016). 
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-Postura didática 

- Formação prática 

- Aulas pedagógicas 

-Formação docente 

-Oportunidade de realização 

-Aperfeiçoamento 

-Anseios da comunidade 

-Escolas plurais 

-Trabalho integrado 

-Lócus de formação 

-Expressão da prática 

 

Adquiri na minha formação me confundi um pouco com os conteúdos 

interdisciplinares, pois os autores do curso superior também traziam 

outros conceitos, como Pluridisciplinares e Transdisciplinares. Na 

prática é que pude conhecer esse processo pela Pedagogia de 

Projetos. (MOURA, 2016). 

Aprendi os conceitos interdisciplinares durante o curso superior de 

graduação, até então, como professora experiente, nunca havia 

trabalhado na prática. (LEANDRO, 2016). 

Os conceitos interdisciplinares foram absorvidos através de aulas 

denominadas de pedagógicas no meu curso de formação,  e 

posteriormente foram aperfeiçoados no curso de pós- graduação que 

tive a oportunidade de realizar. Na prática, a escola não adota a 

Pedagogia de Projetos, mas eu tenho uma postura didática individual 

para se aplicar em minha sala de aula. (OLIVEIRA, 2016). 

Aprendi tais conceitos no contexto escolar, mas aprofundei e entendi 

o que isso realmente significava nos cursos de formação docente. 

(GONÇALVES, 2016). 

Assimilei os conceitos interdisciplinares e os mesmos podem ser 

absorvidos em escolas plurais, democráticas, por isso, não pode ser 

uma situação imposta pelo sistema. Nasce dos anseios da 

comunidade, daquilo que a escola tem de melhor para oferecer. As 

escolas tradicionais pelos quais passei, não permitiu adquirir 

conceitos interdisciplinares. (GOMES, 2016). 

Aprendi ao trabalhar com projetos envolvendo uma ou mais 

disciplinas diferentes no contexto do ensino-aprendizagem aprendi a 

interdisciplinaridade na Prática. Na graduação só aprendi conteúdos 

isolados. (NUNES, 2016). 

Adquiri na prática interdisciplinar na escola, só se aprende fazendo. 

Na graduação os suportes teóricos embasam o desenvolvimento da 

prática escolar, porém é na formação continuada que o conhecimento 

interdisciplinar ocorre de fato. (BARUERI, 2016). 

Os conteúdos interdisciplinares práticos só foram possíveis de 

aprender, por causa do que aprendi em meu curso superior, a pós-

graduação ampliou um pouco, mas o aperfeiçoamento se deu no 

contexto escolar.  (GOMES, 2016). 

Aprendi seguindo as leis que regem a educação, há um cuidado em 

traduzi-las  respeitando a  diversidade cultural da 

comunidade escolar. Visto que as leis vão de encontro com os 

pensamentos dos docentes que atuam no âmbito escolar, e que por 

muitas vezes podem não concordar. Porém, faço uma análise bastante 

coerente com a comunidade escolar, famílias e docentes precisam do 

trabalho integrado, interdisciplinar. (GOMES, 2016). 
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No meu entender os conteúdos interdisciplinares foram aprendidos nos 

cursos superiores, a partir da LDB 9394/1996, em face da exigência 

legal de formação em nível superior para todos os professores, o lócus 

da formação inicial docente desloca-se integralmente para o ensino 

superior. (BOREZZI, 2016). 

Os conteúdos são a expressão da prática, o que se aprende nas 

universidades deveriam contemplar tudo o que o professor precisa para 

realmente atuar interdisciplinarmente. (MOTA, 2016). 

Aprendi na Universidade. As matérias podem proporcionar uma lógica 

interdisciplinar, o sistema pode exigir, mas a prática depende da boa 

vontade do professor, o qual deveria aceitar a interdisciplinaridade, 

como essencial na situação de ensino- aprendizagem. (ARAUJO, 2016). Adquiri nos cursos da rede pública. Os conteúdos interdisciplinares 

proporcionam visões além da formação escolar, nos permitem olhar 

para as outras áreas, como importantes de um todo integrado. 

Deveríamos aprender, mas, sobretudo, viver mais a 

interdisciplinaridade na prática. (FERREIRA, 2016). 

Assimilei os conceitos interdisciplinares são importantes para se 

trabalhar na perspectiva de projetos, não fazem muita diferença em 

minha prática educativa. (OLIVEIRA, 2016). 

Na prática não tive a oportunidade de trabalhar com os conceitos 

interdisciplinares porque a rede estadual de Minas Gerais não adota 

tal processo. (CRATO, 2016). 

Adquiri no curso superior e em Programas da TV Educativa. (CRAT0, 

2016). 

Adquiri no curso de graduação. A aprendizagem interdisciplinar nos 

permite um trabalho com projetos envolvidos uma ou mais disciplinas 

do currículo. (DO VALLE, 2016). Adquiri os conceitos interdisciplinares pelos textos da área da 

Psicologia. A aplicabilidade dependia das demandas da escola, não 

tínhamos autonomia para realizar práticas inovadoras. (SOUZA, 

2016).   Aprendi os conceitos na escola superior, depois nos cursos, mas não 

aprofundei e não entendi o que isso realmente significava na prática 

(COTRIM, 2016). 

 

As respostas apresentadas no Quadro 03 nos remetem a Freire (1995), para quem a 

motivação sempre deixou eminente a necessidade da tomada de consciência, ou seja, a leitura e 

releitura do contexto e não apenas alguns aspectos dele. Para tanto, o educador deve ampliar seu 

campo de compreensão, incluindo a vida familiar, comunitária, social, política, cultural e demais 

especificidades da dinâmica da vida de seus educandos. 

Assim a interdisciplinaridade vem como aspiração 

emergente em prol a superação da racionalidade 

científica positivista, quebrando paradigmas e 

propondo a visão de um todo, defendida até nos A 

interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que 



143 

 

pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 

investigação, um plano de intervenção. Nesse 

sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas 

escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que 

desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de 

mais de um olhar, talvez vários. (BRASIL, 2002, p. 

88-89). 

Certas situações tendem a produzir no sujeito uma perplexidade ou uma indignação que 

o impelem a buscar alternativas de saída. As respostas que recebem mostram um pouco 

dessa realidade. Para cada um dos educadores, a descoberta da interdisciplinaridade ocorreu 

durante uma leitura, um estudo, uma aula ou numa situação prática, como podemos verificar 

nas frases extraídas das respostas do quadro 03: A interdisciplinaridade foi aprendida no 

curso superior e aperfeiçoada na pós-graduação. ... os conceitos reais foram aprendidos 

verdadeiramente na prática (LOPES, 2016). ... o aperfeiçoamento se deu no contexto 

escolar (GOMES, 2016). ... ao trabalhar com projetos envolvendo uma ou mais disciplinas 

diferentes no contexto do ensino-aprendizagem, aprendi a interdisciplinaridade na prática 

(NUNES, 2016). … absorvidos em escolas plurais, democráticas, por isso, não pode ser ... 

imposto pelo sistema. Nasce dos anseios da comunidade. ... As escolas tradicionais pelos 

quais passei não permitiram adquirir conceitos interdisciplinares (GOMES, 2016). Adquiri 

os conceitos interdisciplinares mediante a leitura dos textos de Ivani Fazenda. Infelizmente 

não aplico ... (MORAIS, 2016).   

Nessa mesma direção, por meio de palavras norteadoras, os educadores acenam para a 

forma como aprenderam e como aplicam, ou não, a interdisciplinaridade, considerando 

variados elementos, os quais são caracterizados pela busca da pesquisa, a junção de 

disciplinas, o trabalho com duas ou mais disciplinas, o envolvimento com projetos 

interdisciplinares, além do entendimento de conceitos e conhecimentos de autores.  

Observa-se, nessas falas, a necessidade de desenvolvimento de saberes presentes na 

escola e no fazer docente, que envolvem uma postura didática e oportunidades de realização 

e aperfeiçoamento dos docentes em suas trajetórias. As ideias norteadoras presentes nas 

respostas evidenciam uma vontade dos professores quanto ao trabalho com as práticas  

interdisciplinares e o processo de formação inicial e continuado. 

Por um olhar atento para a noção de interdisciplinaridade, manifestada nos termos, nas 

palavras condutoras e nas respostas aos questionários, em comparação com autores como 

Fazenda, Morin, Japiassu, Freire e outros, conforme descrevemos no capítulo 3, e mesmo no 
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que se refere à legislação, podemos dizer que a interdisciplinaridade não tem um sentido 

único. É uma categoria analítica em construção. “O conceito de interdisciplinaridade fica 

mais claro quando se considera o fato trivial de que todo conhecimento mantém um diálogo 

permanente como os outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de 

confirmação, de complementação, de negação, de ampliação, [...]” BRASIL (1999, p. 88):  

Outro aspecto da noção de interdisciplinaridade é que ela aparece no cotidiano escolar e 

nos discursos como polissêmica, útil para qualquer assunto e situação. Por essa razão, 

buscamos escutar os docentes e capturar alguns exemplos de ação interdisciplinar 

reconhecida por eles. Para não nos prendermos a um discurso retórico e nem a uma prática 

utilitarista, transitamos por uma perspectiva de ação-reflexão, reflexão e ação. Sabemos que 

a cultura escolar tende a reproduzir a construção do conhecimento pela via da disjunção e 

não da articulação entre os saberes. Freire destaca que a escola deve ser conhecida como um 

espaço de encontro de gente e de formar gente. Este é o conteúdo básico da 

interdisciplinaridade que percebi na intencionalidade dos professores.  

Nesse processo.  analisar as respostas dos sujeitos que participaram da pesquisa, foi 

possível identificar que o item pontuado nos conduziu ao entendimento da aquisição dos 

conteúdos nos cursos das redes pública e estadual de ensino, porém os conteúdos 

interdisciplinares proporcionam visões além da formação escolar, que muitas vezes nos 

permitem olhar para as outras áreas, como importantes de um todo integrado.  

Por fim, analisamos que o maior número de pessoas  se posicionam que adquiriram os 

conteúdos na prática, seguido de um número menos que assumem que assimilaram os  

conteúdos interdisciplinares nos cursos de formação inicial e continuada. Outras 

características foram pontuadas em menor intensidade, demonstrando que os docentes 

reconhecem em suas ações atitudes de comprometimento e entusiasmo pela docência. 

Deveríamos aprender, mas, sobretudo, viver mais a interdisciplinaridade na prática. 

(FERREIRA, 2016). Tais análises, nos conduzem à reflexão do tópico a seguir que trata do 

desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. 

Na busca de compreender o conceito e a prática da interdisciplinaridade no fazer 

docente, inquirimos se os professores já haviam participado de projetos de 

interdisciplinaridade e selecionamos as respostas mais significativas no Quadro 4. 

4.5– Quadro 4: Como ocorreu a inserção dos docentes em projetos interdisciplinares?  
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Eixos 

 

Indicadores 

Tópico: 

Projetos 

Interdisciplinares e 

desenvolvimento 

 

 

Eixos de Análise: 

- Ensino Superior 

- Experimentos 

- Vivências 

- Lúdico 

- Clareza 

- Experiências 

- Ciclo 

- Integral 

- Planejamento 

- Aprofundamento 

-Saberes 

- Ação e Reflexão 

 

 

 

 

 

Sim. No ensino superior, a temática do projeto foi proposta pela 

própria turma a partir da curiosidade de uma aluna. A partir 

dessa curiosidade, foi elaborado um projeto interdisciplinar 

com as disciplinas: Metodologia de Ensino de História, 

Metodologia de Ensino de Geografia e Matemática. A partir 

dessas ciências, elaborou-se o Projeto Chocolate. A experiência 

além de ter demonstrado que o trabalho interdisciplinar foi 

possível, possibilitou a ampliação cultural e cognitiva dos 

alunos. (ROCHA, 2016). 

Sim. O projeto Arborização na escola. O objetivo do mesmo era 

melhorar o aspecto de três canteiros que estava na entrada da 

escola. O projeto foi realizado envolvendo os professores de 

Matemática, Ciências, Português e Geografia. Os alunos foram 

orientados pelo professor de matemática medindo os canteiros 

para saber o tanto de esterco a ser utilizada, já a área de 

ciências trabalhou os tipos de plantas e quais seriam ideias 

para o espaço disponibilizado, Português auxiliou com a leitura 

de tudo que era escrito e pesquisado e o professor de Geografia 

auxiliou na pesquisa do. (LOPES, 2016). 

 

 

 

Sim, um Projeto que envolveu todas as disciplinas e também a 

comunidade escolar. (IAMET, 2015). 

Sim, já trabalhei projetos interdisciplinares de higienização, 

saúde, e sexualidade infantil, todos a pedido da escola. 

(SANTOS, 2015). Sim, ministro aulas em uma instituição de ensino superior e 

como professor da mesma, atuo nessa perspectiva, porque a 

instituição entende isso como aspecto importante. Ainda está 

sendo um aprendizado, já considero satisfatória a iniciativa. 

Penso que tenho muito a crescer e melhorar. (FARIA, 2016). 
O projeto interdisciplinar que desenvolvi, veio da proposta a 

escola, como forma de conhecer o ciclo da cana-de-açúcar. Foi 

tão integrador que envolveu Português, História. Ensino 

Religioso, Geografia e Ciências. A experiência nos apresentou 

uma visão inovadora, e um tanto mágica para os alunos, pois 

permitiu vivenciar o lúdico.  (MOURA, 2016). Já desenvolvi, em integração com as disciplinas de Ciências e 

Matemática, um trabalho que pudemos vivenciar além da teoria, 

à prática, através de experimentos e apresentação do trabalho 

da turma para a comunidade. (MORAIS, 2016). 

Sim, um projeto de combate às drogas, que envolveu docentes 

de todas as áreas do conhecimento. (MOTA, 2016).  
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Sim, o Projeto denominou-se árvores do cerrado, no qual foi 

possível contemplar quatro disciplinas: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências e Arte,  desenvolvendo  as  atividades.  Em 

Ciências, as crianças identificaram as características do 

ecossistema, os tipos de animais que vivem nele e do que se 

alimentam. Em Matemática, realizaram contagens e 

compararam dados numéricos dos animais, como peso, altura e 

tempo de vida. Foi uma experiência fantástica. (LEANDRO, 

2016). 

Sim, o projeto interdisciplinar durou três meses, um período em 

que os discentes exploraram os conhecimentos de várias 

disciplinas. Para isso, a escola conduziu todo o processo e os 

estabeleceram conteúdos e procedimentos com clareza, o que 

propiciou resultados significativos. Os professores sentiram 

firmeza e conduziu o projeto até o final porque o apoio foi 

integral. (OLIVEIRA, 2016). 

Tive uma experiência interdisciplinar, que integrou várias áreas 

em um planejamento apenas, na área educativa. Foi muito 

importante para mim, enquanto docente. Passei a entender que 

quando duas ou mais disciplinas relacionam seus conteúdos 

para aprofundar o conhecimento, isso dinamiza o ensino, 

tornando-o mais empolgante, no qual uma matéria auxilia a 

outra. (GONÇALVES, 2016). 

Sim, nas escolas em que atuei fizemos atividades 

interdisciplinares, com o tema violência familiares e tivemos 

muito sucesso na comunidade, uma vez que planejamos junto 

com as outras áreas. (BATISTA, 2016). 

Sim, um projeto para combater as drogas, que envolveu os 

conteúdos de Matemática, Português, Física e Biologia, tirando 

os alunos do aprendizado de conteúdos repetitivos para uma 

construção significativa de saberes e práticas. (BARUERI, 

2016). Sim, um projeto de ação pedagógica através da 

interdisciplinaridade, que apontou para a construção de uma 

escola participativa. O tema era sobre Monteiro Lobato e 

permitiu trabalhar atividades nos conteúdos de Geografia, Artes 

visuais, Matemática, Português e Ciências. (GOMES, 2016). 

Sim, nas escolas em que atuei fizemos atividades 

interdisciplinares, com temas variados trazidos pela 

coordenação pedagógica, uma vez que planejamos junto com as 

outras áreas. (BOREZZI, 2016). 

O trabalho interdisciplinar depende de um esforço conjunto 

entre as ações teórico-práticas, oportunizando situações que a 

escola deve conduzir, por isso, se a escola não conduziu não 

houve oportunidade de desenvolver um trabalho  

interdisciplinar. (FERREIRA, 2016). 
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 Sim, projetos relacionados ao meio ambiente e às drogas 

(CRATO, 2016). 

Sim, desenvolvemos um Projeto de leitura, no qual foi solicitado 

que os alunos confeccionassem os personagens de sua 

preferência. Para essa atividade foi preciso utilizar sucatas e 

apresentar um teatro usando os personagens que os alunos 

confeccionaram. Na matemática apresentamos medidas de 

receitas. Em ciências, observamos as transformações dos 

ingredientes que foram usados na receita. Estudamos também 

noções de higiene na preparação dos alimentos e prazo de 

validade. Em língua portuguesa, fizemos uma produção de  

textos e reprodução de uma história dos autores da cidade. Na 

Geografia, trabalhamos a origem da obra, leitura de trechos e a 

diversidade cultural das famílias pelos modos diferentes de se 

fazer receita. (GOMES, 2016). 

Sim, nas escolas em que atuei promovemos projetos e atividades 

interdisciplinares, com temas variados que envolveram a 

escola, a família e a comunidade, em um esforço conjunto de 

ações que culminaram os esforços para a prática     

diferenciada. (SOUZA, 2016). 

Sim, haviam propostas de promoção de atividades 

interdisciplinares, porém havia resistência por parte dos 

docentes, por isso, não foi uma boa experiência. As práticas 

interdisciplinares estavam relacionadas a esforços individuais. 

Não considero uma boa experiência para os alunos. (COTRIM, 

2016). 

Sim, na maioria das vezes as escolas em que atuei propunham 

trabalhos interdisciplinares que envolvesse a família e a 

comunidade, mas não tínhamos tempo para ministrar aula e 

desenvolver projetos, assim cumpríamos o que era estabelecido, 

porém com pouco aprendizado para os alunos. Produzíamos 

relatório de todas as ações para apresentar para os órgãos 

governamentais. (CARDOZO, 2016). 

Sim, para organização de atividades que a escola nos orientou, 

a partir da Pedagogia de Projetos. (SANTOS, 2016). 
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Após expostas as considerações dos docentes, podemos refletir que, atualmente, 

podemos contemplar na realidade escolar uma situação de desânimo dos professores e 

desestimulo do aluno, o processo de ensino e aprendizagem se mostra deficiente diante 

a uma totalidade, o que seria o entendimento de nossa realidade, o que nos impulsiona a 

acreditar que a disciplinaridade não responde sozinha as necessidades do processo de 

ensino-aprendizagem.  

O conhecimento demanda a retomada do conceito de interdisciplinaridade e a 

necessidade de romper com a tendência fragmentadora e desarticulada do processo 

pedagógico, que provoca uma postura altamente disciplinar. Nessa linha de análise, 

podemos citar: Sim, haviam propostas de promoção de atividades interdisciplinares, 

porém havia resistência por parte dos docentes, por isso, não foi uma boa experiência. 

As práticas interdisciplinares estavam relacionadas a esforços individuais. Não 

considero uma boa experiência para os alunos. (COTRIM, 2016). 

Então, as respostas dadas pelos docentes nos conduzem à reflexão de que todos 

ganham com a interdisciplinaridade, primeiramente pelo conhecimento recuperar a 

complexidade dos saberes educativos; secundariamente porque os professores 

melhoram sua interação com os colegas e, por fim, podem repensar as suas práticas 

docentes envolvendo os alunos para o aperfeiçoamento do trabalho em grupo, e 

valorizando o ensino como uma proposta voltada para a compreensão da comunidade. 

Então, vale ressaltar que, ao buscarmos fundamentos nas repostas dos docentes, 

verificamos respostas que justificam o desenvolvimento de projetos interdisciplinares na 

prática. “Sim, desenvolvemos um Projeto de leitura, no qual foi solicitado que os alunos 

confeccionassem os personagens de sua preferência”. Para essa atividade foi preciso 

utilizar sucatas e apresentar um teatro usando os personagens que os alunos 

confeccionaram. Na matemática apresentamos medidas de receitas. Em ciências, 

observamos as transformações dos ingredientes que foram usados na receita. 

Estudamos também noções de higiene na preparação dos alimentos e prazo de 

validade. Em língua portuguesa, fizemos uma produção de textos e reprodução de uma 

história dos autores da cidade. Na Geografia, trabalhamos a origem da obra, leitura de 

trechos e a diversidade cultural das famílias pelos modos diferentes de se fazer receita. 

(GOMES, 2016). Uma vez que (...) nas escolas em que atuei fizemos atividades 

interdisciplinares, com temas variados trazidos pela coordenação pedagógica, uma vez 
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que planejamos junto com as outras áreas. (BOREZZI, 2016). 

O desenvolvimento do trabalho interdisciplinar no contexto escolar implica em (...) 

O trabalho interdisciplinar depende de um esforço conjunto entre as ações teórico-

práticas, oportunizando situações que a escola deve conduzir, por isso, se a escola não 

conduziu não houve oportunidade de desenvolver um trabalho  interdisciplinar. 

(FERREIRA, 2016). E também no esforço da equipe dirigente em promover (...) nas 

escolas em que atuei fizemos atividades interdisciplinares, com temas variados trazidos 

pela coordenação pedagógica, uma vez que planejamos junto com as outras áreas. 

(BOREZZI, 2016). 

A nosso ver o que mais me chamou a atenção no perfil dos pesquisados foi que os 

professores participantes da pesquisa, ao responderem aos questionamentos da roda de 

conversa também consideraram importante que o docente contribua para desenvolver no 

aluno o gosto pelo estudo e construa o conhecimento com satisfação e não por 

obrigação. Os docentes que participaram do processo investigativo sentiram-se 

satisfeitos em participar da pesquisa, ou seja, sentiram-se motivados diante da 

possibilidade de discussão da temática. 

Assim, pelas respostas dos docentes para se garantir um trabalho interdisciplinar é 

necessário compreender a relação com a prática com um trabalho voltado para o 

desenvolvimento de competências e de habilidades, apoiado na associação ensino–

pesquisa e no trabalho com diferentes fontes expressas em diferentes linguagens 

apresentadas nos cursos de formação docente. 

Ao retomar os tópicos buscamos vislumbrar a proposta de valorização do 

interdisciplinar não provocou a descaracterização das disciplinas, a perda da autonomia 

por parte dos professores e, com isso, não rompeu com a disciplinar idade nas escolas, o 

que geraria uma verdadeira confusão na organização escolar. Tratou-se de uma prática 

que não diluiu as disciplinas no contexto escolar, mas que ampliou o trabalho disciplinar 

na medida em que promove a aproximação e a articulação das atividades docentes numa 

ação coordenada e orientada para objetivos bem definidos. (LUCK, 2001). 

Nesse sentido, foi necessário expressar a definição do conceito de 

interdisciplinaridade que optamos seguir como referencial  a qual tem a ver as ideias do 

autor Japiassu (1994), que entende e cmpreende que o interdisciplinar deve responder a 

certas exigências, para  a criação de uma nova inteligência e  de uma razão aberta, 

capazes de formar uma nova espécie de cientistas e de educadores, utilizando uma 



150 

 

pedagogia nova. 

O autor ainda agregou muito ao trabalho proposto, na medida em que ressaltou a 

interdisciplinaridade pela intensidade das trocas entre os especialistas e o grau de 

integração real das disciplinas em um mesmo projeto. A interdisciplinaridade visa à 

recuperação da unidade humana pela passagem de uma subjetividade para uma 

intersubjetividade.  

Nesse sentido, mais do que identificar um conceito para interdisciplinaridade, 

Japiassu defende o sentido epistemológico e as suas influências no campo do 

conhecimento, inclusive humano. 

4.6 - Os ecos da interdisciplinaridade na Roda de conversa 

Frente às indagações inerentes ao roteiro de questões, algumas opções foram se 

delineando mediante a postura das pessoas na roda de conversa, alguns enfatizavam 

muito a prática, outros a teoria.  Haviam professores que debatiam, questionavam 

mesmo cada tópico, sem uma sequencia logica e outros que possuíam um postura 

dialógica adequada. Não houve, nesse grupo o monopólio de falas.  

Nessa perspectiva, foram encontradas as respostas às indagações acima 

mencionadas, bem como abriu-se um diálogo adequado que ampliou as possibilidades 

de compreensão das falas e discursos dos participantes. Além disso, viabilizou-se um 

espaço interacional em que os participantes puderam refletir sobre o objeto de pesquisa, 

proporcionou um relacionamento, empatia e envolvimento com os demais colegas, até 

porque se tratava de um grupo pequeno. Tratou-se de uma experiência muito agradável. 

Para finalizar ressaltamos foi realizada uma discussão qualitativa acerca da formação 

docente ressaltando pontos positivos desse processo, os quais são a responsabilidade pela 

formação desses profissionais em nível superior, a qual foi considerada prioridade nos 

cursos de licenciatura. Foram inseridos nos cursos de formação docente, licenciatura, 

parâmetros para análise da interdisciplinaridade na educação básica e para o curso de 

Pedagogia a discussão da identidade com novas questões curriculares que permitam uma 

aplicabilidade acerca da interdisciplinaridade. O ponto negativo a ser ressaltado é que 

apesar das leis, planos, decretos e parâmetros ressaltarem a questão da interdisciplinaridade, 

podemos dizer que ainda prevalece a prática disciplinar.  

Assim,  numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o 

acesso ao conhecimento pela formação, em detrimento de outras formas de 
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aprendizagem, a proposta dos quatro pilares da UNESCO importa em conceber a 

educação como um todo, no qual possa inspirar e orientar as reformas educativas, tanto 

em nível da elaboração de programas como da definição de novas políticas para a 

efetivação da formação inicial e continuada, influenciando na construção de trajetórias 

de formação docente diferenciadas. 

Portanto, a interdisciplinaridade e na escola vem complementar as disciplinas, 

criando no conceito de conhecimento uma visão de totalidade, em que os docentes 

possam perceber que o mundo onde estão inseridos é composto de fatores, e a soma de 

todos formam uma complexidade.  

Baseado em tudo que foi discutido, acredita-se ter respondido as questões 

apresentadas, levando em consideração que as propostas de interdisciplinaridade não 

têm a função de eliminar ou superar as disciplinas, mas incrementar a educação com a 

visão holística do conhecimento, por isso a próxima etapa é apresentar os dados 

subjetivos dos docentes mediante as respostas dos mesmos nos questionários e na roda 

de conversa. 

 

Apresentamos na sequência, algumas considerações expostas na roda de 

conversa, a qual se agrega aos questionários aplicados como uma forma de 

qualificação da pesquisa ora proposta. Quando lançamos a questão na roda de 

conversa, de como eram os seus professores, utilizando o argumento de que os 

mesmos deveriam analisar se os “formadores dos formadores” repassavam em seus 

conteúdos de forma interdisciplinar. Uma docente relatou: 

 

[...] A professora da minha área era a mais jovem 

e, acima de tudo, a mais exigente de todas. Até 

mesmo no temperamento era uma pessoa 

complexa, alternando docilidade e paciência com 

uma fúria assustadora. Mas conseguia colocar 

objetividade e beleza no assunto, além de variar de 

forma enriquecedora a metodologia de trabalho e 

sempre se dizia interdisciplinar [...]. Pra mim a 

presença dela em sala de aula fascinava mais que 

assustava, pois no final das contas, foi a professora 

que fez parte de minha formação no curso superior 

que mais lançou conhecimentos teóricos e práticos 

sobre a interdisciplinaridade [...]. (ROCHA, 2015). 

 
Assim, a docente acima expõe aspectos humanos e até mesmo, temperamento de 

uma professora, ressaltando também a proposta de trabalho interdisciplinar, a 
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qualificação profissional dos docentes faz-se pela contínua atitude reflexiva que inclui 

repensar a escola, o ressignificar o processo de construção do conhecimento, avaliar 

aspectos didático-metodológicos, mas também na interação com o ser humano e com os 

conhecimentos teórico-práticos sobre a interdisciplinaridade. 

No caso abaixo, a docente descreve características pessoais ao responder o 

roteiro de questões, antes de entrar especificamente na relação conteúdo interdisciplinar 

e a partir da discussão na roda de conversa acrescenta em seguida: 

[...] Eu tinha um professor de Geografia que não 

dava motivação nenhuma para nenhum aluno, mas 

como eu gostava de suas aulas, o mesmo 

relacionava todas as disciplinas, organizava 

projetos, relacionava-os com a comunidade, 

independente de conceituar se isso era 

interdisciplinaridade. Eu gostava dessa disciplina 

no meu curso superior e eu me recordo que ele, 

mesmo sendo fraco, procurava passar 

conhecimentos diversos que ele tinha, e eu me 

recordo que ele pedia para agente desenhar 

mapas, identificar as capitais do Brasil, e sempre 

eu, da sala, era quem se destacava [...].  Nesse 

caso, a interdisciplinaridade serviu para ajuda-lo 

no início da carreira docente. (LOPES, 2015). 

 

Foi possível compreender na expressão da mesma as relações entre os sujeitos e 

entre eles e os conhecimentos são, dentre tantos, outros aspectos a serem considerados. 

As histórias de saberes docentes, de profissionalização e até mesmo, questões pessoais 

aparecem como pontos importantes nas falas. 

Nessa proposta, destacamos que as trajetórias profissionais normalmente são 

determinadas pela frequência dos acontecimentos, pela duração e localização dessas 

existências ao longo de uma vida. O curso de uma vida adquire sua estrutura pela 

localização desses acontecimentos que vão determinando as concepções, tanto nas 

respostas dos questionários, quanto na roda de conversa. 

O relato a evidenciou uma necessidade de considerar a motivação do docente 

como um aspecto importante do processo de ensino-aprendizagem. Entendeu-se como o 

conhecimento teórico aplicado no curso de formação frágil e associava-se à prática o 

processo de atuação docente.  
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Já a docente posterior compreende ainda que a interdisciplinaridade colaborou na 

relação com outros conhecimentos, mas principalmente na carreira de professor. 

[...] Ao longo da minha formação superior, e na 

minha experiência como docente do ensino 

fundamental (da 5ª a 8ª), muito pouco me apeguei 

aos estudos de outras áreas. Durante todo o 

período da formação, trabalhei com uma 

professora, a tia Estrela Dalva, que embora fosse o 

xodó de todos, tinha aulas muito tradicionais e de 

certa forma cansativas, exceto quando realizava 

projetos interdisciplinares e resgatava suas 

histórias de vida, que todos gostavam muito. Ela 

era muito querida e serviu de grande referência 

para o entendimento do trabalho interdisciplinar 

na prática. Mas, na minha faculdade não me 

lembro de nenhum professor que trabalhou com a 

interdisciplinaridade. Lembro muito da presença 

expressiva de alguns em sala de aula, mas muito 

raro dos seus conteúdos [...]. Creio que não havia 

trabalho interdisciplinar. (IAMET, 2016). 

 

Abaixo, a docente estabelece uma reflexão de maneira geral, abordando que os 

docentes que fizeram parte de sua trajetória passam por situações de ensino e 

aprendizagem por eles vivenciada nos cursos de licenciatura remete a espaços, tempos e 

pessoas que marcaram suas trajetórias acadêmico-profissionais. Nesse sentido, segue o 

relato: 

[...] Muitos professores marcaram de forma 

bastante positiva minha formação, de todos que 

ministraram aulas apenas um tinha uma postura 

interdisciplinar, embora não trabalhasse com 

projetos. Elegi alguns como referência pessoal, 

cada qual com sua particularidade metodológica, 

postura em sala de aula, compromisso e 

desempenho, de forma a compor uma imagem do 

profissional que eu gostaria de ser, ou pelo menos 

que eu provocasse em meus alunos a mesma boa 

impressão que eles causaram em mim. Ao longo da 

minha formação e prática constatei que cada 

profissional apresenta, de modo geral, um estilo 

individualizado, conforme o contexto e as vivências 

pessoais e inerentes à sua formação [...]. 

(MORAIS, 2016). 
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Nessa análise, os atributos da profissão docente, que denotam a complexidade 

dos processos interdisciplinares educativos, orientaram a investigação aqui apresentada, 

conduzindo-nos a compreensão da relação entre prática docente e a constituição da 

identidade profissional do professor.  Assim, passamos para a próxima docente: 

[...] Lembro-me muito da professora de didática, 

muito competente e compromissada que, mesmo 

diante de uma turma desmotivada, desinteressada, 

principalmente pelas disciplinas pedagógicas, fez 

um bom trabalho interdisciplinar, de modo que, ao 

final de sua disciplina, muitos alunos passaram a 

ver a didática com outros olhos, valorizando mais 

a formação pedagógica. Da mesma forma, 

recordo-me dos Projetos que analisamos nessa 

disciplina, que correspondiam à integração entre 

as áreas, na busca de relacionar a teoria com a 

prática, fazendo-nos entender que a Geografia ia 

muito além do conteúdo. Foi uma grande 

experiência interdisciplinar. [...]. (COTRIM, 

2016). 

 

 

A partir do proposto, ao refletir sobre o exposto, podemos dizer que a postura didática do 

docente deve ser comprometida com a constituição e consolidação de suas concepções e também 

como os valores relativos à profissão docente e ao ensino, contribuindo, assim, para a constituição 

e consolidação de sua visão sobre a  profissão docente e o ensino. 

Nas possibilidades levantadas podemos entender que o planejamento, a didática e a 

avaliação do professor vão se construindo, ao longo de sua trajetória, como um conjunto de 

experiências a partir do que lhe oferece o contexto social e cultural. Tal conjunto é constituído por 

conhecimentos e também pela capacidade de continuar aprendendo ao longo da vida.  

Ao considerar as reflexões dos docentes, podemos afirmar que a prática docente é, na 

maioria das vezes, um enfrentamento de situações problemáticas influenciadas por vários fatores e 

que exigem do professor diferentes possibilidades de respostas,  e podemos dizer que nas falas 

torna-se possível perceber o docente que realiza um trabalho diferenciado. 
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Mediante tais aspectos, ensinar de maneira interdisciplinar é, portanto, uma 

tarefa que exige conhecimentos, mas também competências específicas dos que a 

exercem. 

[...] Lembro muito de um professor no curso 

superior [...] em sala de aula que era um professor 

excelente, muito inteligente, sabia trabalhar bem o 

conteúdo, expor suas ideias e estimular os alunos a 

aprenderem, explorando todo o assunto da 

matéria. Mas, resistia a qualquer discussão com 

foco na interdisciplinaridade, parecia que era 

contrário ao relacionamento e a integração.  

Então, esse foi um professor que me marcou muito. 

[...]. (MOURA, 2016). 

 

 
Nesse sentido, o exercício da docência configura-se muitas vezes em um espaço 

privilegiado de aquisição e consolidação dos conhecimentos, mas também como um 

espaço de demarcação de territórios, onde o docente muitas vezes se posiciona acerca da 

metodologia de trabalho, e permite algumas situações ou não.  

Assim, faz-se necessário compreender o processo de formação a partir das 

situações concretas vivenciadas no contexto de trabalho dos professores, como revelam 

as falas a seguir: 

[...] muitas situações da prática me levam a 

estudar, a buscar respostas para questões que os 

alunos trazem, a procurar atualizar alguns dados 

que não condizem mais com a realidade, de modo 

que esse processo, de atualização constante dos 

conhecimentos, é, antes de tudo, um processo de 

formação, ou seja, de aprender e aprender novas 

formar de ensinar. Na universidade, que seria o 

lugar primordial para desenvolver esses saberes, 

confesso que aprendi muito pouco sobre como 

integrar com outras áreas. Acredito que é no dia-a 

dia, no cotidiano da sala de aula que aprendo e 

ressignifico os meus conhecimentos e vivencio a 

interdisciplinaridade. (CRATO, 2016). 
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Ao longo de sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional, o professor vai construindo 

conhecimentos que fundamentam a sua prática e constituindo a sua identidade profissional. Em 

relação à formação na Universidade ressalta-se, que para o professor ser disciplinar está 

relacionado à um posicionamento político: 

[...] Na universidade eu aprendi muito pouco, 

principalmente como ensinar, pois na graduação ficamos 

mais na teoria, do que na prática, de modo que saímos sem 

base de conhecimentos que realmente vão nos auxiliar na 

sala de aula. Eu aprendi e aprendo mesmo é no exercício 

da minha profissão, lendo e buscando me atualizar para 

melhorar a cada dia minha forma de dar aula e apresentar 

novos conhecimentos. Para mim, ser interdisciplinar, é 

uma questão de posicionamento, e não de oportunidades, 

ou exigência da escola. (GOMES, 2016). 

 

 
Mediante o exposto, e tendo em vista os aspectos mencionados, a identidade do 

professor se constrói por meio da integração das características pessoais e profissionais e, 

também, a partir das relações sociais que o docente estabelece com os estudantes, com a 

instituição educativa e com as pessoas com as quais convive no cotidiano e influenciam essa 

construção.  

Nessa trajetória, o docente vai construindo saberes e constituindo o referencial teórico 

que fundamenta sua prática, do qual fazem parte suas teorias pessoais, seus conhecimentos 

tácitos e suas crenças (GRILLO; GESSINGER, 2008). 

Enquanto professora, não considero que possuo todos os 

saberes necessários à prática, mas também sei que 

precisamos atualizar esses saberes, pois o ensino é uma 

atividade dinâmica, que exige a cada dia, a cada situação 

uma nova postura, um novo saber. Considero que esses 

saberes, necessários à tarefa de ensinar, eu aprendi e 

aprendo todo dia, pois a prática nos ensina muito, de 

modo que sou uma profissional  em permanente processo 

de construção. (BATISTA, 2015). 

 

Mediante isso, a discussão proposta pelo docente, associa a formação à produção de 

saberes. O conhecimento profissional docente tem sido enfocado nos estudos de pesquisadores 

interessados em aprofundar a compreensão acerca da docência como um processo de 

reconstrução constante, por meio da reflexão sobre a prática. Esse processo provoca uma ação, 

que possibilita o agir, que muitas vezes é desenvolvido e adquirido através da reflexão na ação e 
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da reflexão sobre a ação. 

 

 [...] Para ensinar, acredito é necessário além dos 

conhecimentos específicos da matéria é preciso saber 

ensinar, ou seja, saber mediar o processo de 

aprendizagem do aluno. Quanto aos conhecimentos 

interdisciplinares, parte eu aprendi na universidade, outra 

parte eu aprendi e continuo aprendendo na formação 

continuada. Os saberes pedagógicos foram assimilados 

atuando, testando, experimentando, errando e acertando. 

Torno-me professor aprendendo a ser professor, da mesma 

forma torno-me interdisciplinar, praticando os projetos 

que a escola aceita. (SANTOS, 2016). 

 

Para Santos a aprendizagem está intimamente relacionada ao saber ensinar e saber 

mediar a aprendizagem, características que tornam o docente interdisciplinar. A reflexão na 

ação ocorre paralelamente à prática, quando o profissional faz uma pausa para refletir sobre a 

ação que está se passando, buscando reorganizar sua ação.  

Alguns docentes participantes da pesquisa trazem lembranças de aulas muito 

interessantes, e outros se lembram da negatividade transmitida por alguns professores que não 

viam a docência como uma profissão. A reflexão sobre a ação ocorre quando o professor faz 

uma pausa para refletir sobre o que aconteceu, já com certo distanciamento do fato ocorrido, 

quando este já faz parte de suas lembranças ou memórias. Seguindo essa linha de análise 

ressalta-se: 

[...] tenho lembranças de aulas muito interessantes, como 

as aulas de projetos interdisciplinares que tínhamos na 

Universidade [...] lembro-me de alguns professores ruins, 

que me marcaram negativamente, sendo uma área que 

ainda encontro algumas dificuldades para trabalhar no 

processo de ensino-aprendizagem [...]. (GONÇALVES, 

2015). 

 

Em obra mais recente, Shulman (2005) amplia tal classificação, apresentando os 

seguintes eixos, conhecimento do conteúdo, conhecimento didático geral, conhecimento do 

currículo, conhecimento didático do conteúdo, conhecimento dos alunos e de suas 

características, conhecimento dos contextos educativos, conhecimento dos objetivos, fins e 

valores educativos e de seus fundamentos filosóficos e históricos. 
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As aulas eram muito divertidas e interessantes, porque ela 

sempre tinha uma novidade, uma nova experiência. Essa 

professora nunca ensinava só o conteúdo do livro, ela 

sempre contextualizava, mostrava como era na prática 

[...] Na verdade, eu sempre me lembro dessa professora, 

quando vou planejar minhas aulas, procurando fazer 

como ela fazia, contextualizando o conteúdo, para tornar 

a aula mais agradável, mais interessante para os alunos 

[...]. (OLIVEIRA, 2016). 

 

Segundo Porlán e Toscano (2001), o saber acumulado ao longo da história pelos 

professores também exerce influência sobre esse eixo. Nesse sentido, a análise do 

conteúdo permitiu uma definição dos quadros de análise que se configuraram por eixos 

e indicadores em um primeiro momento, e posteriormente por tópicos e eixos que 

emergiram das próprias respostas dos docentes.  

Essa trajetória tem início na família e tem continuidade na Escola e na 

Universidade. A educação superior tende a fornecer o conhecimento formal durante a 

graduação, o que muitas vezes acaba limitando a ação do profissional. Por isso, é 

importante para o bom desempenho, o docente refletir sobre a prática e problematizá-la, 

tendo como foco a qualificação do trabalho em sala de aula. 

A contribuição positiva que a pesquisa trouxe para os cursos de pós-graduação 

foram duas, uma a devolutiva aos que colaboraram com a pesquisa, como uma forma de 

interação entre a teoria e a prática, e a possibilidade de reflexão acerca dos cursos de 

formação docente em interlocução com a formação continuada, no âmbito das suas 

próprias trajetórias em interação com a interdisciplinaridade. 

Os fatos que fizeram parte desse processo demonstram que, o caminhar foi possível 

devido à necessidade da nova organização econômica da época, comprovando que o 

interesse na formação docente estava relacionado à necessidade legal de formação nas áreas 

da formação inicial e continuada. 

Ao fim dessa análise, trazemos à luz questões  do capítulo inicial que nos conduz à 

reflexão de que após muitas lutas para a criação, o curso de formação docente percorrei um 

longo caminho  para que absorver em seus currículos a interdisciplinaridade.  
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A proposta deste capítulo foi estabelecer uma triangulação entre a história, a 

legislação, o discurso e as experiências dos alunos, coletadas por meio de questionários e 

roda de conversa. Procurei fazer esses elementos dialogarem entre si, com o objetivo de 

evidenciar as múltiplas visões e os múltiplos fazeres da docência, pela perspectiva da 

interdisciplinaridade.  Destacamos que a experiência da educação nos ajuda a escolher a 

melhor forma de nos colocar no mundo, de apreender a amar o mundo e assumir a 

responsabilidade de transformá-lo ou preservá-lo (cf. Hannah Arendt). 

Na visão exposta neste tópico podemos interpretar que os conceitos 

interdisciplinares e como se aplicam a prática na tentativa de apreender as teorias nos 

cursos de formação, mas sobretudo, nos projeto e práticas interdisciplinares 

desenvolvidas na escola. A interdisciplinaridade visa nessa proposta trabalhar um tema 

em duas ou mais disciplinas, mostrando as contribuição e visão teórica e pratica 

daquela área do conhecimento sobre a temática. Para exemplificação desse processo 

podemos trabalhar com tema Água nas disciplinas de Português, Matemática e 

Ciências. Na língua Portuguesa, podemos dar textos informativos, fazer a interpretação 

e trabalhar algumas questões de Análise da Língua escrita (gramatica e/ou ortografia), 

utilizando fragmentos do texto; Na Matemática, podemos utilizar uma conta de água, 

com o intuito de saber como é calculado o preço a ser pago, bem como produzir 

gráficos e/ou tabelas de consumo; Na área de Ciências podemos explorar as 

propriedades, utilidades e características da Água. (SANTOS, 205).  

No decorrer deste capítulo, procuramos evidenciar que a atitude interdisciplinar 

coloca exigências para a formação dos docentes, pesquisadores e cidadãos. Isto significa 

formar uma nova espécie de cientistas e de educadores, utilizando uma pedagogia nova 

(JAPIASSU, 1997).  Observamos que a passagem de uma pedagogia tradicional para uma 

pedagogia dialógica na escola é um desafio complexo, porque a sociedade está fundada 

numa cultura autoritária. Vários elementos da trajetória docente têm impulsionado um novo 

jeito de ensinar - uma forma relacional - não mais fundado na simples transmissão 

disciplinar do saber, de forma hierárquica. “Nesses termos, o professor passa a ser o atuante, 

o crítico, o animador por excelência.” (FAZENDA, 1979, p. 48-49.) No contexto de nossa 

pesquisa, percebemos que esse sonho motiva e dá sentido aos professores, mesmo 

coexistindo vários modelos pedagógicos.  

Alguns elementos comportamentais durante a roda de conversa merecem ser 

destacados, ao serem lançadas as perguntas, alguns docentes regiram com provocações 
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pessoais aos colegas, outros demonstraram que não acreditam na interdisciplinaridade, e 

outros que ficaram totalmente calados durante a roda de conversa. Nem todos tinham uma 

postura dialogal, que é o ponto forte da roda de conversa, monopolizaram a palavra, 

dificultando a empatia e o desenvolvimento do trabalho. Entendemos que a análise corporal 

dos mesmos também evidencia traços e ecos de uma concepção disciplinar que se incumbiu, 

dentre outras questões, de disciplinar também o corpo, a emoção e a razão. 

Nessa proposta, a metodologia implantada neste capítulo, nos permitiu entender 

o docente como um ser dinâmico, com inserção nas práticas interdisciplinares. Essa 

interação talvez não nos conduza ao entendimento da dimensão exata do DNA da 

escola, mas sim das franjas da cultura escolar. Acreditamos então, que a mudança na 

cultura escolar autoritária, por uma escola mais democrática, que comece pelas franjas 

até chegar ao DNA da instituição. Uma escola que defenda uma Pedagogia pautada na 

interdisciplinaridade, mas ainda com muito a se construir no processo de triangulação 

entre a história, a teoria e a prática dos professores. 

Portanto, a interdisciplinaridade e na escola vem complementar as disciplinas, 

criando no conceito de conhecimento uma visão de totalidade, em que os docentes 

possam perceber que o mundo onde estão inseridos é composto de fatores, e a soma de 

todos formam uma complexidade. Baseado em tudo que foi discutido, acredita-se ter 

respondido as questões apresentadas, levando em consideração que as propostas de 

interdisciplinaridade não têm a função de eliminar ou superar as disciplinas, mas 

incrementar a educação com a visão holística do conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
No decorrer deste trabalho, buscamos investigar os ecos da interdisciplinaridade 

no fazer docente. Com essa preocupação, recorremos à história, para perceber a 

formação do professor na matriz da formação do povo brasileiro, privilegiando os 

acontecimentos históricos. Em cada reordenamento econômico, social e jurídico, 

emergiu uma proposta de formação do professor, ora mais tradicional ou conservadora, 

ora mais democrática, dependendo das concepções e matrizes teóricas adotadas. Ao 

verificar o caminhar percorrido na construção da tese, constatamos que este estudo 

cumpriu o objetivo de diagnosticar as trajetórias histórico-profissionais de docentes e 

verificou como esse processo interferiu na construção do conceito interdisciplinaridade 

aplicado ao cotidiano escolar.  

 Procuramos, ao longo dos capítulos, identificar as teorias e o jeito de ser 

professor em relação ao fazer docente, com vistas a estabelecer um parâmetro que desse 

suporte a problematização proposta, aos objetivos e as hipóteses apresentadas. Nesse 

sentido, entendemos que o trabalho teve uma interlocução coerente e necessária que 

valorizou a teoria e a prática, permanecendo coerente, desde os momentos introdutórios 

até a finalização. 

Diante disso, no primeiro capítulo, foi desenvolvido um breve histórico da 

formação docente, considerando uma delimitação, que considerou o Império, a 

República, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e bases da Educação e o Plano 

Nacional de Educação, nos quais foi possível perceber que estes tópicos se 

caracterizaram como meios de se estabelecer uma conexão das trajetórias profissionais. 

Nessa proposta, a história do curso de formação docente no Brasil, no que tange 

ao período Imperial, apresentou aspectos relevantes que nos instigaram a compreensão 

dos contextos que envolveram os cursos e o processo de busca da interdisciplinaridade, 

desde a sua nascença até os dias atuais. Em relação à institucionalização da escola 

primária nos estados brasileiros, por exemplo, uma série de questões permaneceu em 

aberto, o que implicou em iniciativas governamentais, mas também em projetos 

educacionais veiculados por intelectuais, grupos sociais, associações e agências 

educativas diversas. 
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Com relação à formação docente, verificamos que o magistério brasileiro se 

encontra em situação bastante desfavorável quanto à valorização profissional. Os 

salários dos professores do ensino fundamental foram, ao longo do tempo, perdendo sua 

capacidade aquisitiva, quando comparados aos de outras categorias ocupacionais 

também dominadas por mulheres. Esse processo expôs o princípio da descentralização 

e, com isso, o campo educacional e todas as ações que dizem respeito aos docentes da 

escolarização básica passam a depender, cada vez  mais, da organização dos diversos 

entes federativos, em regime de colaboração com o setor privado. 

Atualmente, a legislação implica os Estados no seu dever de propiciar uma 

formação inicial e continuada aos docentes e que este direito se articulou a uma 

educação cuja qualidade social não pode ficar confinada aos limites de poucas escolas. 

Referenciamos que a LDB seguiu a mesma linha da CF, ao traçar o binômio da 

universalização e da qualidade do ensino, acesso e permanência com padrão de 

qualidade. 

Nesse sentido, constatamos que o PNE se destacou pelo estabelecimento de 

diretrizes e metas da educação brasileira, mas ficou comprometido quanto à articulação 

dos entes federados e à implantação de políticas que programassem de fato a formação 

docente para a prática interdisciplinar. 

Se não existe na Constituição e na legislação uma proposta pedagógica bem 

definida sobre interdisciplinaridade, existem nelas apontamentos sobre educação para 

todos, proposta democrática, convivência de múltiplos saberes e um jeito de ser 

professor, desde o Manifesto dos pioneiros e as Constituições do século XX.  

O segundo capítulo trouxe especial importância, pois verificamos os processos 

de formação docente nos cursos de licenciatura e pedagogia, com enfoque na educação 

básica. Foi possível considerar que a qualidade da formação inicial e continuada 

depende da integração dos conteúdos, uma vez que não pode ser pensada apenas, a partir 

das ciências e de seus diversos campos disciplinares, mas a partir da função social 

própria das práticas interdisciplinares. 

Mediante isso, refletimos que formar professores é uma tarefa bastante 

complexa. Justamente por isso, não são medidas simplistas e banalizadoras, 

apresentadas como uma fórmula mais eficiente e produtiva de preparar os profissionais 

da educação, que irão resolver os problemas atuais das licenciaturas. Os problemas 

centrais das licenciaturas serão resolvidos com a implantação de mudanças na atual 

condição do profissional da educação. 
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Analisamos se o processo de construção das diretrizes curriculares dos cursos de 

formação de professores e verificamos se as mesmas conseguiram promover mudanças 

significativas nas licenciaturas e também no curso de pedagogia. E se essas alterações 

representaram a superação do atual modelo disciplinar de preparação dos profissionais 

da educação, em relação à formação docente no curso de Pedagogia, que é alvo de 

reflexão do próximo tópico. 

Refletimos, que desde a sua criação o curso tem sido marcado por dicotomias 

entre professor e especialista, bacharelado e licenciatura, generalista e especialista, 

técnico em educação  e professor, o  que permitiu  desenvolvimento  de  um curso   de 

Pedagogia que, com três anos formava o bacharelado e mais um ano do curso de 

Didática formava-se o professor, licenciado para atuar na educação básica e também no 

curso de magistério, esse processo em nível superior perdurou por muitos anos. 

Buscamos entender a relação entre a trajetória docente e a interdisciplinaridade, 

fazendo-se necessário alinhavar as respostas dos autores e dos docentes que permitiram 

a criação de novas possibilidades de entendimento dos conceitos, mas, sobretudo, do 

fazer docente para se compreender como esse processo cria uma interlocução com a 

prática, que seja capaz de formar educadores, mas também pesquisadores.  

Referendamos a análise do terceiro capítulo, o qual refletiu sobre as trajetórias 

de docentes nos cursos de formação, considerando o percurso interdisciplinar e as 

implicações na prática profissional, bem como os conceitos construídos a partir do tema 

da interdisciplinaridade, dentre outros. 

Neste, analisamos que a trajetória do fazer docente tornou-se campo de trabalho 

interdisciplinar fundamentais na área da educação e buscou responder às atuais 

modificações na profissionalização, uma vez que a aprendizagem da docência enquanto 

processo de conhecimentos interdisciplinares, muitas vezes envolve o docente sua 

profissão, mas também compreende suas práticas pessoais e sociais. 

Então, compreendemos que as trajetórias de docentes e a interdisciplinaridade 

constituem um processo contínuo, englobando as mais diversas experiências pessoal e 

profissional do professor, e também os saberes e fazeres docentes, dentro e fora dos 

espaços e tempos próprios da formação. 

Assim, para se estabelecer análises das relações entre a mudança educacional e  

as trajetórias de saberes docentes, verificaram os procedimentos institucionais e as 

soluções individuais. Dessa forma, acreditamos que o professor aprende a profissão, ou 
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seja, aprende a ensinar e a ser professor não somente no curso de formação profissional 

inicial, mas em todos os espaços, tempos e contextos favoráveis à aquisição e 

desenvolvimento dos saberes que, de fato, são mobilizados na prática docente.  

Nesse processo, devemos considerar uma cultura disciplinar permeia tanto os 

dados históricos quanto a legislação, uma perspectiva que se acha incrustrada na cultura 

escolar e no fazer docente. A interdisciplinaridade não pode se restringir aos textos, às 

legislações e aos documentos, deve fazer parte e ser elemento constitutivo do DNA da 

escola e das práticas pedagógicas.    

Tomamos como ponto de partida as reflexões que vêm sendo desenvolvidas 

mediante a atuação de diversos pesquisadores que discutem e apostam na 

interdisciplinaridade como possibilidade de captar aspectos do objeto científico. Nos 

argumentos apresentados pelos autores percebemos que a explicação do saber da 

experiência docente reúne crenças, concepções e conhecimentos implícitos resultantes 

da tradição pedagógica, da vivência como aluno e como professor, e do contato com 

colegas mais experientes.  

Tais conhecimentos possibilitam a compreensão de referenciais que 

fundamentam a prática docente. A interdisciplinaridade é uma atitude metodológica do 

pesquisador, do docente, em vista da aproximação com o fenômeno. Não há uma única 

definição de interdisciplinaridade, pois estamos diante de uma nova forma de produzir, 

descobrir, interpretar, ensinar, conviver, enfim, de produzir e transmitir conhecimentos, 

bem como de mediar saberes.   

As trajetórias interdisciplinares de docentes nos revelaram concepções de uma 

pesquisadora que buscou compreender a perspectiva do outro, distanciando-se dos 

olhares avaliativos e prescritivos que fizeram parte de sua formação inicial no campo 

pedagógico. O conhecimento acumulado ao longo dos anos em que coordenou e 

participou de muitos projetos de pesquisa sobre a formação docente, bem como de 

outros que contribuíram para a atuação em escolas primárias, superiores e pós- 

graduações, o que qualifica a interlocução da pesquisadora com a pesquisa de campo. 

Nossas conclusões se voltaram para o entendimento das fala dos professores 

em relação às práticas que definem como interdisciplinares, tomando como 

pressuposto que, embora também tenham discursos, relacionados às condições da 

prática, e principalmente aos limites da interdisciplinaridade no âmbito escolar. 

As trajetórias profissionais normalmente são determinadas pela frequência dos 

acontecimentos, pela duração e localização dessas existências ao longo de uma vida. 
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O curso de uma vida adquire sua estrutura pela localização desses acontecimentos que 

vão determinando as concepções expostas tanto nas respostas dos questionários, 

quanto na roda de conversa. 

Concluímos que respondemos à problemática proposta, a partir dos objetivos que 

apresentamos, os quais conduziram a construção do estudo, na tentativa de se explicar o 

que se desconhece, com teorias bibliográficas sólidas e pesquisa de campo consistente, 

que permitiram definir procedimentos e apresentar soluções. 

Em vista dos argumentos apresentados a tentativa de explicação do saber da 

experiência docente reúne crenças, concepções e conhecimentos implícitos resultantes 

da tradição pedagógica, da vivência como aluno e como professor, e do contato com 

colegas mais experientes. Tais conhecimentos possibilitam a compreensão de 

referenciais e paradigmas que fundamentam a prática docente. 

Nessa perspectiva teórica fundamentamo-nos nas trajetórias interdisciplinares de 

docentes, com enfoque no saber prático, considerando a pesquisa de campo, que no 

nosso entendimento teve um papel importantíssimo na definição do desenvolvimento 

desse estudo. 

Evidenciamos que cada professor vai construindo, ao longo de sua história, um 

conjunto de experiências a partir do que lhe oferece o contexto social e cultural. Tal 

conjunto é constituído por conhecimentos e também pela capacidade de continuar 

aprendendo ao longo da vida. Essa trajetória tem início na família e tem continuidade na 

escola e na universidade. 

 

Nessa perspectiva, a educação superior tende a fornecer o conhecimento formal 

durante a graduação, o que muitas vezes acaba limitando  a ação  do  profissional.   Por 

isso, é importante para o bom desempenho, o docente refletir sobre a prática e 

problematizá-la, tendo como foco a qualificação do trabalho em sala de aula. 

 
Com as informações levantadas cumprimos o objetivo do primeiro capítulo que 

apresentou os fundamentos teóricos que o justificam, proporcionando uma reflexão 

sobre o papel da universidade e a sua função na formação de docentes aptos 

criticamente para atuar no contexto escolar. Conferimos a importância do segundo 

capítulo na medida em que nos possibilitou uma visão mais ampliada da formação 

docente inicial e continuada, com enfoque na educação básica, evidenciando a partir da 

relação existente entre ensino superior e a formação docente, os paradigmas de 

desenvolvimento profissional presentes nas teorias. No terceiro capítulo pudemos 
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entender a importância da pesquisa como atitude cotidiana, a partir da reflexão dos 

conceitos de trajetórias como forma de compreensão da realidade escolar e percurso 

para a construção de conhecimento. E, no nosso entendimento o quarto foi 

ressignificado com um caminho metodológico, no qual pudemos apresentar os sujeitos, 

os procedimentos e os instrumentos adotados para coleta e análise de dados da pesquisa. 

 

A tese foi finalizada com as Considerações Finais e com a reflexão de que na 

medida em que a interdisciplinaridade supôs uma reação frente à abordagem disciplinar 

normatizada, seja no ensino ou na pesquisa, ampliou-se o universo dos objetos de estudo 

de práticas disciplinares, as quais dependiam das trajetórias profissionais a serem 

percorridas na prática educacional do docente. 

Como consequência, houve nos cursos de formação reações interdisciplinares que 

pretendiam inovar abordando novos paradigmas, mas a superação. Analisamos, 

sobretudo, que o referencial bibliográfico escolhido veio coroar a proposta de 

desenvolvimento da problemática, pois acreditamos que houve um crescimento 

significativo e qualitativo desde o momento da qualificação, bem como um 

desenvolvimento diferenciado e refinado na proposta final de orientação. 

 
Portanto, a interdisciplinaridade e na escola vem complementar as disciplinas, 

criando no conceito de conhecimento uma visão de totalidade, em que os docentes 

possam perceber que o mundo onde estão inseridos é composto de fatores, e a soma de 

todos formam uma complexidade. Baseado em tudo que foi discutido, acredita-se ter 

respondido as questões apresentadas, levando em consideração que as propostas de 

interdisciplinaridade não têm a função de eliminar ou superar as disciplinas, mas 

incrementar a educação com a visão holística do conhecimento, considerando também a 

cultura disciplinar. 
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