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 “Perceber a transformação epistemológica em curso é perceber 

que lá, onde esperávamos encontrar o simples, está o complexo, 

o infinitamente complexo. Que quanto mais fina é a análise, 

maior a complexidade que se abre à nossa frente” (Olga Pombo) 
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RESUMO 

O presente trabalho decorreu da inquietação sobre a interdisciplinaridade na formação de 

professores, especificamente do desejo de investigar quais são as concepções acerca da 

interdisciplinaridade e os discursos dos professores formadores sobre suas práticas em um curso 

com abordagens alternativas aos tradicionais. A investigação ocorreu com professores 

formadores do curso de Licenciatura de Ciências Exatas e da Terra da Universidade Federal do 

Pampa (Campus Caçapava do Sul – RS), no segundo semestre de 2015, que passou por algumas 

mudanças em seu projeto pedagógico que buscam fomentar a interdisciplinaridade, como: a 

existência de uma disciplina específica com o objetivo de integrar os conteúdos das disciplinas 

das diferentes áreas e também a reserva de parte da carga horária direcionada para a prática 

pedagógica. Adotou-se um referencial teórico que buscou traçar um paralelo entre as distintas 

perspectivas de interdisciplinaridade, destacando-se Pombo como referencial ligado às práticas, 

além das especificidades dos perfis profissionais dos docentes trazidos por Schon, Contreras, 

Giroux e alguns dos possíveis modelos formativos no Ensino de Ciências. A pesquisa teve 

abordagem qualitativa, com coleta de dados por meio de entrevistas, com cinco docentes. Foi 

adotada a Análise de Conteúdo, mais especificamente a análise categorial temática, tendo como 

suporte o software ATLAS.ti, o que permitiu a codificação e análise das transcrições das 

entrevistas. A análise dos dados apontou que as mudanças ocorridas na estrutura do curso 

causaram impacto nos discursos dos professores formadores sobre suas práticas, principalmente 

no que se refere às especificidades e dificuldades de práticas a serem reconhecidas como 

interdisciplinares ou como prática pedagógica, uma vez que esse reconhecimento está 

intimamente ligado à concepção individual de cada professor, que de modo geral, e para o grupo 

investigado, se apresentaram de maneira difusa. Além disso, foram identificadas concepções e 

expectativas sobre o próprio modelo adotado como uma possibilidade para se (re) pensar a 

formação de professores, destacando-se como principal benefício o protagonismo do aluno e 

também algumas necessidades: o alinhamento da concepção de interdisciplinaridade e a 

importância do processo pedagógico como essenciais ao modelo. Outras questões mostraram-

se polêmicas, como o deslumbre em relação às propostas, a problemática das grandes áreas e 

os fatores de cunho político e de estrutura local que podem influenciar decisivamente para a 

adoção de tais modelos. 
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ABSTRACT 

The present work came from the concern about interdisciplinarity in teacher training education, 

specifically from the desire to investigate the conceptions about interdisciplinarity and also 

professor’s thoughts about their practices in education courses with alternative approaches from 

the traditional ones. The research was carried out with professors of the Undergraduate Course 

in Exact Sciences and Earth at the Federal University of Pampa (Pampa’s University), in the 

second half of 2015, that has undergone some changes in its pedagogical project that seek to 

foster interdisciplinarity, such as: the existence of a specific discipline with the objective of 

integrating the contents of the disciplines of the different areas and also the reserve of part of 

the workload directed to the pedagogical practice A theoretical reference was adopted to draw 

a parallel between the different perspectives of interdisciplinarity, highlighting Pombo as a 

reference to practices, as well as the specificities of the professional profiles of teachers that 

were brought by Schӧn, Contreras, Giroux and some of the possible formative model in Science 

teaching. The research had a qualitative approach with data collection through interviews 

of five Teachers. The Content Analysis was adopted as methodology, specifically the thematic 

categorical analysis, supported by the ATLAS.ti software, which allowed the coding and 

analysis of interview transcripts. The data analysis showed that changes in the course structure 

had an impact on professors' discourses about their own practices, especially regarding the 

specificities and difficulties of practices to be recognized as interdisciplinary or pedagogical 

practice, since this recognition is closely linked to the individual conception of each professor 

that in general and for the group investigated had presented themselves in a diffuse way. In 

addition, conceptions and expectations about the actual model were identified as a possibility 

for (re)thinking teacher education, highlighting as its main benefit the student's protagonism 

and also some needs: the alignment of the concept of interdisciplinarity and the importance of 

the pedagogical process as essential to the model. Other issues have been controversial, such as 

the dazzling of interdisciplinarity proposals, the problematic of the large knowledge areas, the 

political factors and the local structure that can decisively influence the adoption of such 

models. 
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1 INTRODUÇÃO  

A relação entre um conhecimento e seu ensino sempre me pareceu confusa, sobretudo 

à época da escolha do curso de graduação que iria cursar, pois o que me encantava de fato era 

o momento da aprendizagem das pessoas e não necessariamente os conteúdos que estavam 

sendo ensinados; compartilhava dessa sensação nos grupos de estudos com os colegas do pré-

vestibular, e optei então pela licenciatura em matemática. Decepções à parte com tantas 

disciplinas chamadas da matemática “pura” por dois anos para então cursar as disciplinas 

pedagógicas, senti o peso de uma formação estanque e, por algum tempo, acompanhou-me o 

questionamento interno sobre a diferença que uma mudança em minha formação poderia ter 

trazido. 

Já atuando como professora foi possível perceber o quanto era presente a questão da 

interdisciplinaridade na escola, mas realmente não entendia o sentido de realizar algo, como as 

avaliações temáticas, que não se articulavam com minhas aulas.  

A importância do conhecimento matemático em um contexto mais amplo surge das 

necessidades advindas das situações problemáticas da realidade, que se encontra em constante 

mudança, sendo necessário então considerar os aspectos culturais e políticos, dentre outros 

(D’AMBRÓSIO, 2012). Além disso, embora a atividade matemática, assim como os 

conhecimentos científicos possam parecer neutros, em muitas ações para a tomada de decisão 

dos nossos dias esses conhecimentos são decisivos e carregados de valores pessoais, morais e 

éticos (SKOVSMOSE, 2012). 

As vivências que se propunham ser interdisciplinares na escola trouxeram-me dúvidas 

sobre como eu poderia conduzir tais situações ou propostas se em minha formação essa 

preocupação ou iniciativa nunca estivera presente de forma explícita. Tal inquietude 

acompanhou-me e conduziu-me para o tema proposto.  

No ano de 2015, já cursando o mestrado e durante a participação do III Congresso 

Internacional de Educação Científica e Tecnológica, nas apresentações dos trabalhos sobre 

interdisciplinaridade conheci um dos professores que havia atuado no curso que é hoje o 

contexto da presente pesquisa e, à época comentou sobre mudanças no projeto político 

pedagógico da licenciatura que se propunha promover práticas interdisciplinares. Conversando 

com esse professor, obtive o contato da instituição e um bom retorno por parte da mesma, o que 

possibilitou minha ida ao encontro dos professores ainda no ano de 2015. 
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O presente projeto ocorreu com os professores formadores do Curso de Ciências Exatas 

e da Terra - Licenciatura da UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa) - Campos Caçapava 

do Sul, Rio Grande do Sul; instituição que surge com a responsabilidade de contribuir com o 

desenvolvimento desta região caracterizada por um extenso território, com diversos problemas 

de desenvolvimento socioeconômico, inclusive de acesso à Educação Básica e à Educação 

Superior - a “metade sul” do Rio Grande do Sul. Sua criação desafia-a para contribuir com a 

integração e o desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. 

(UNIPAMPA, 2011) 

 Um Acordo de Cooperação Técnica financiado entre o Ministério da Educação, a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 

prevê a ampliação do Ensino Superior na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. A 

Universidade Federal do Pampa foi criada pelo governo federal, sob a lei 11.640 de 11 de 

janeiro de 2008, para minimizar o processo de estagnação econômica onde está inserida, pois a 

educação viabiliza o desenvolvimento regional, buscando ser um agente da definitiva 

incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A instituição foi 

criada no formato multicampi e, estabeleceu-se em dez cidades do Rio Grande do Sul, com a 

Reitoria localizada no município de Bagé. 

A pesquisa emerge da necessidade do conhecimento do processo de implantação/ 

regulamentação de cursos relativamente novos e que poderão causar impactos na formação de 

professores constituindo-se novas possibilidades, caminhos e até mesmo problemas a serem 

superados; principalmente por tratar-se de áreas do conhecimento onde há grande carência de 

profissionais e dificuldades em obter êxito no processo de ensino e aprendizagem. 

 Além disso, o mesmo pode indicar mudanças nas concepções até então consideradas 

de interdisciplinaridade na formação de professores, problematizando a prática dos professores 

formadores de cursos específicos de licenciaturas e de maneira indireta no planejamento de 

mudanças nos currículos até então construídos para as licenciaturas tradicionais. 

A interdisciplinaridade como objeto de pesquisa apresenta algumas tensões e 

concepções distintas. A dicotomia disciplinaridade /interdisciplinaridade apresenta-se como 

principal tensão, pois existem contextos e até documentos oficiais em que a 

interdisciplinaridade é compreendida como a extinção de disciplinas e posterior criação de 

temas a serem abordados nas grandes áreas, responsáveis por abarcar as disciplinas; do ponto 
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de vista político, tal compreensão apresenta como crítica o fato de poder se consolidar como 

opção para suprir a carência de professores especialistas no Ensino Médio (MOZENA, 2014). 

Essa perspectiva de organização temática já ocorre na organização do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), caso em que as disciplinas Biologia, Química e Física são agrupadas 

na área de Ciências Naturais. Entretanto, em outra perspectiva, a interdisciplinaridade não 

implica necessariamente a extinção de disciplinas, mas um objetivo a ser atingido em cada uma 

delas, o que motiva algumas práticas escolares como adotar um tema global e tentar eleger os 

conteúdos específicos que possuam alguma relação com o mesmo no âmbito de cada uma das 

disciplinas. Tais concepções mesmo contraditórias emanam até mesmo de documentos oficiais. 

(RICARDO e ZYLBERSZTAJN, 2007 e 2008). 

Além disso, existe ainda a polissemia do termo, a ser abordada na revisão de literatura, 

que pode ser evidenciada pela própria problemática trazida pela palavra e a multiplicidade de 

práticas que a partir dela são produzidas. Os contextos são os mais variados possíveis como 

eventos, cursos, programas e projetos todos ditos interdisciplinares, onde embora as formas 

organizativas e as práticas sejam distintas entre si, a ideia comum é a de que, a simples presença 

(física ou virtual) de pessoas com diferentes formações em torno de um mesmo problema ou 

situação geraria de fato um confronto ou uma interação entre as diferentes perspectivas, o que 

tornaria a experiência mais rica.  

Considera-se ainda uma diferenciação sugerida por Pombo (2008), entre o nível de 

interação ocorrido e os termos decorrentes da palavra disciplina1, mesmo que o próprio radical 

em questão também apresente diferentes significados. Dessa forma, as palavras 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade poderiam ser pensadas como 

num “continuum” que vai do paralelismo ao perspectivismo e convergência e deste à 

unificação. Entretanto, não é o caso de se considerar a transdisciplinaridade melhor ou superior 

à interdisciplinaridade, pois a fusão em detrimento da complementaridade (proposta da 

interdisciplinaridade) poderia tornar-se até mesmo excessiva ou perigosa. 

No presente trabalho, adota-se a interdisciplinaridade numa perspectiva filosófica e de 

valorização das práticas dos professores formadores mediante a compreensão de que a 

 

1  O termo disciplina pode ser entendido como ramo do conhecimento (como a disciplina Matemática, que 

se divide gerando novas disciplinas como Geometria, Álgebra e Cálculo e assim sucessivamente) ou como 

conjunto de normas ou leis que regem um grupo específico (como a disciplina dos Monges, dos Militares ou 

mesmo a disciplina da Escola), dentre outras definições. 
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interdisciplinaridade está intimamente ligada a uma tentativa de superação do modelo 

fragmentador do conhecimento e da formação superespecializada e incomunicável, com fins a 

obter práticas dialógicas entre os conhecimentos das diferentes áreas e também os 

conhecimentos dos indivíduos envolvidos nesse contexto. 

A questão norteadora para balizar o que se pretende neste trabalho é não só levantar as 

concepções de professores sobre a interdisciplinaridade, mas buscar acompanhar como esses 

professores formadores com formações puramente disciplinares estão pensando e atuando em 

um curso que se propõe a atingir práticas interdisciplinares. 

O objetivo do trabalho é investigar as concepções acerca da interdisciplinaridade de 

professores no contexto de uma proposta diferenciada para a formação, a partir dos discursos 

dos professores formadores sobre suas práticas, suas vivências e concepções. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: 

 Mapear as concepções sobre a interdisciplinaridade dos professores formadores; 

 Identificar nos discursos dos professores e, com auxílio do projeto político 

pedagógico, quais as principais características do curso e as concepções dos professores 

formadores com relação ao modelo;  

 Identificar as expectativas dos professores formadores quanto ao novo modelo 

organizacional do curso frente aos modelos organizacionais tradicionais. 

A partir da literatura sobre o objeto de estudo, estabelecemos a hipótese de que a 

ocorrência da prática interdisciplinar dificilmente se dá de fato, pois se trata de um conceito 

extremamente polissêmico, e, por conseguinte, difícil de implementar e avaliar, além disso, a 

própria presença de tal conceito nos documentos oficiais que devem nortear a formação de 

professores nas licenciaturas em ciências é complexa e de difícil compreensão tanto para os 

professores quanto para os próprios autores de tais documentos (RICARDO e    ZYLBERSZTAJN, 

2007 e 2008; MOZENA, 2014). 

Existe ainda a sinalização de que as tentativas das licenciaturas interdisciplinares em 

obter uma prática interdisciplinar geralmente demonstra um distanciamento entre teoria e 

prática dos professores formadores, o que é enfatizado a partir das concepções dos alunos e 

professores. Entretanto, ressalta-se a importância do professor como importante ator no 

processo de aprofundamento da interdisciplinaridade (independentemente de teorizações 

adotadas) na medida em que, ao produzirem conhecimento em processos norteados por 

temáticas possam gerar o envolvimento dos alunos (PINTO, 2003; ARAÚJO e ALVES, 2014). 
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O trabalho está organizado da seguinte forma: o segundo capítulo apresenta uma revisão 

de literatura sobre a interdisciplinaridade como produto das tradições histórico-culturais e 

algumas das possíveis perspectivas da mesma e suas problemáticas, bem como uma breve 

articulação das pesquisas relacionadas sobre o tema que se articulam com o ensino superior. 

O terceiro capítulo traz uma revisão de literatura sobre os a formação de professores 

abordando sua inserção histórica no Brasil e articulando-a aos possíveis modelos de 

profissionalidade docente a partir da contribuição de teóricos relevantes como Schӧn, 

Contreras, Giroux e Tardif e os modelos obtidos por Langhi e Nardi na abordagem CHART. 

 O quarto capítulo pretende delinear o desenho metodológico do trabalho, classificando 

e justificando assim o tipo de pesquisa adotado e os instrumentos de coleta e de análise de 

dados, incluindo o suporte do software Atlas. Além disso, pretende também apresentar ao leitor 

o contexto da pesquisa que inclui a caracterização do local e participantes da pesquisa, bem 

como do curso e seu corpo docente. 

 O quinto capítulo abordará as análises das entrevistas apresentando as categorizações 

obtidas, bem como a exploração das entrevistas individualmente, além das sínteses de cada 

categoria pondo em diálogo as concepções e expectativas do grupo entrevistado buscando as 

convergências, divergências e possíveis contradições e articulando-as, sempre que possível, 

com as teorias apresentadas anteriormente. 

As considerações finais trazem algumas inferências a partir das análises realizadas sobre 

o presente trabalho, além de possibilidades para desdobramentos da pesquisa. 
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2. INTERDISCIPLINARIDADE E AS TRADIÇÕES HISTÓRICO-CULTURAIS. 

É importante, antes de abordar a interdisciplinaridade como conceito, reconhecer a 

influência histórica e filosófica em cada uma das perspectivas a serem apresentadas, sem perder 

de vista a construção e desconstrução dos paradigmas sob os quais estão submetidos o homem 

e a ciência como campo do conhecimento e suas mudanças históricas 

Os ideais iluministas europeus do século XVII enxergavam no conhecimento científico 

(à priori experimental e matematizado) a mais poderosa ferramenta para livrar a sociedade da 

superstição e ignorância, resquícios da Idade Média, criando novas linhas de pensamento moral, 

estético e político, destacando-se nesse período a acentuada produção e divulgação de diversas 

obras científicas e a criação das primeiras academias de ciências na Itália, Inglaterra e França 

(MUELLER e CARIBÉ, 2010). 

 A própria mudança relacionada à decadência do papel da Igreja sobre o Estado, 

contribuiu para o surgimento no seio da sociedade da ideia de poder ligado ao conhecimento 

(saber é poder) o que fez algumas classes reivindicarem para si o papel de homens da ciência 

como status social. Nesse contexto em que as ciências ganham grande destaque, principalmente 

ligada ao aspecto experimental, torna-se importante também a aplicabilidade dos 

conhecimentos científicos como resposta às questões práticas. 

 Principalmente no século XX, inclusive com problemáticas de guerras, surgem muitos 

avanços científicos, entretanto descobertas e inventos que em outros momentos históricos 

encontrariam respostas nas pesquisas de apenas um cientista não ocorrem tão naturalmente, 

devido ao processo de especialização já vigente. É neste contexto que se torna urgente e 

imperativo o desenvolvimento de atividades com equipes de vários especialistas distintos.  

Já na segunda metade do século XX as práticas de criação de novos campos obtidos do 

cruzamento de outras disciplinas ou ciências se multiplicam dando origem a novas disciplinas, 

aparecem então termos como ciências de fronteiras2, interdisciplinas3 e interciências4, além da 

própria discussão desses termos (POMBO, 2006). 

 

2 São novas disciplinas constituídas na interface de duas disciplinas tradicionais de áreas distintas como a 

Geofísica, a Biomatemática, a Biologia Social, a Geografia Econômica ou mesmo a Engenharia Genética.  
3  São as disciplinas surgidas com autonomia acadêmica que surgem do cruzamento de várias disciplinas 

científicas, com o campo industrial e organizacional como Relações Industriais e Organizacionais e a Sociologia 

das Organizações.  
4  São as disciplinas constituídas nas áreas de confluência de várias disciplinas distintas como a Ecologia, as 

Ciências Cognitivas e até a Inteligência Artificial (embora existam divergências quanto a essa classificação).  
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Porém, apesar de toda concepção de que a ciência pode de fato guiar o homem à 

“verdade”, essa premissa passa a ser questionada, principalmente a partir da década de 80, onde 

diversos acontecimentos ligados principalmente às tragédias mundiais como a guerra colocam 

o paradigma até então dominante à prova. É a chamada crise da modernidade e a controversa 

transição para a pós-modernidade, que rompe inclusive com a visão tradicional sobre a 

construção do conhecimento como algo linear e cumulativo. Há ainda o questionamento de não 

poucos autores sobre as limitações que o paradigma dominante da ciência tem apresentado, 

mostrando-se como um modelo insuficiente para enfrentar os problemas que se colocam na 

sociedade atual como a fome mundial, a geração de energia, o destino do lixo, dentre outros. 

(MORIN, 2003; POMBO, 2008). 

A interdisciplinaridade é antes de tudo, um conceito polissêmico e alguns autores como 

Santomé (1998), Morin (2003) e Pombo (2006) sinalizam as tentativas de superação da palavra 

devido a problemas de interpretação e equívocos, surgindo daí outros termos como integração 

de saberes, circuitos integrados, mundialização e globalização e afirmam que a 

interdisciplinaridade é um processo, um fenômeno e como tal constitui-se da prática, sempre 

inacabado, complexo, podendo ser empregados nos aspectos os mais distintos possíveis.  

Os primeiros a escreverem sobre interdisciplinaridade em meados do século XX foram 

George Gusdorf, seguido por Jean Piaget e a primeira obra sistemática sobre o assunto foi 

publicada no Brasil em 1976, denominada Interdisciplinaridade e Patologia do Saber de Hilton 

Japiassu (SARAIVA 2014). A obra divide-se basicamente em duas partes: a primeira que situa 

o leitor sobre os domínios da interdisciplinaridade, com elementos como a problemática, as 

justificativas, os objetivos, os desafios e os obstáculos e a segunda parte define uma 

metodologia interdisciplinar com elementos como as convergências metodológicas, as 

pesquisas “orientadas” e o conhecimento integrado do humano. O autor sinaliza em sua obra 

que “Encontramo-nos diante de uma alienação científica” ao constatar o “esmigalhamento” do 

saber e afirma que “o interdisciplinar se apresenta como o remédio mais adequado para à (sic) 

cancerização ou à patologia geral do saber” (JAPIASSU, 1976, p.31). Seu trabalho juntamente 

com o de George Gusdorf influenciou, também por meio de parcerias, a caminhada de Ivani 

Fazenda, hoje uma das principais pesquisadoras brasileira na área. (FAZENDA, 1991. p.31). 

 Dessa forma, dados tantos conceitos que envolvem a interdisciplinaridade e são 

passíveis de reformulação, Japiassu (1976, p.42) afirma que “A interdisciplinaridade [...] não é 

uma questão evidente, que possa dispensar explicações e análises aprofundadas, mas um tema 
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que merece ser levado em consideração”. Sendo assim e buscando outras acepções vale ressaltar 

o que Lenoir e Hasni (2004) reconhecem: que as abordagens ou concepções de 

interdisciplinaridade estão atreladas às tradições culturais e às acepções sobre o significado de 

educação que foram historicamente construídos.   

Veremos a seguir que algumas teorias que habitam o nosso senso comum a respeito do 

que vem a ser interdisciplinaridade, se articula na verdade com construções histórico-culturais 

possuindo ligações com o desenvolvimento de dadas sociedades e seus interesses, até mesmo 

econômicos relacionando assim tal conceito ora à teoria (no campo filosófico e 

epistemológico), ora à ação (no campo do saber fazer) e ora à interação. 

2.2 PERSPECTIVA FILOSÓFICA E EPISTEMOLÓGICA 

2.2.1 Vertentes filosóficas 

A interdisciplinaridade na perspectiva filosófica e epistemológica possui uma lógica do 

sentido que revela dois polos principais: necessidade humana de compreender a 

interdisciplinaridade como essencial ao conhecimento, por entender que o conhecimento não 

pode ser fragmentado, e a questão ligada ao conhecimento em si como objeto, isto é a relação 

entre as disciplinas. 

No aspecto de evitar a fragmentação do saber, entende-se que cada indivíduo, durante 

sua existência, recolhe a parcela do saber universal que lhe é exclusiva e encerra em si mesmo 

uma construção interdisciplinar própria, conforme pode ser sinalizado a seguir: “Todos os 

indivíduos, mesmo os menos dotados, fazem interdisciplinaridade sem o saberem. Totalizam 

os seus conhecimentos de todas as categorias, e esta totalidade mais ou menos harmoniosa 

serve-lhes de princípio regulador na sua confrontação com o mundo.” (GUSDORF, 2006.p.14). 

O autor reconhece a importância da unidade do conhecimento partindo da Antiguidade, 

na qual o Museu de Alexandria, reconhecido centro de pesquisa da época, agrupou os 

conhecimentos das ciências e das letras, das artes e das técnicas, reunindo estudiosos e 

tecnologias de todas as áreas. Essa organização em modelo enciclopédico foi passada aos 

romanos e mestres medievais, que no século XII, sedentos por se sentirem mestre e senhores 

iniciaram a criação de organizações próprias como que disciplinares separando assim em 

Faculdades distintas os conhecimentos; entretanto, a preocupação com a unidade do saber foi 

retomada sem grandes rupturas na Renascença, sobretudo nos colégios jesuítas e  uma ideia 

central do Iluminismo. A própria construção da Enciclopédia no século XVII na França, ilustra 

a visão racional de uma unidade na diversidade de saberes e práticas (MINAYO, 1994). 
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O século XIX, entretanto, mostrou-se cheio de descobertas e avanços científicos fazendo 

com que o positivismo passasse a paradigma dominante, questionado até hoje por se mostrar 

insuficiente para resolver questões ligadas ao social, por exemplo. Dessa forma, a 

interdisciplinaridade nessa perspectiva nasce no seio de uma sociedade profundamente marcada 

pela desintegração do saber que decorre, pois, do pensamento moderno e a exaltação da ciência 

unitária e do método científico rígido e invariável surgindo desse processo a especialização 

como cancerização epistemológica, que promove um crescimento desordenado, que longe de 

ser orgânico, pode levar à morte intelectual. Nesse viés, a valorização humanística clama pelo 

conhecimento como uma unidade sem subdivisões, onde haveria uma “ciência humana” capaz 

de concentrar todos os conhecimentos5 (GUSDORF, 2006, p.45).  

 

Resulta, pois dessa superespecialização não só a problemática da institucionalização, 

mas também a problemática dos discursos surgidos da cultura dos homens da ciência, já 

percebidos na década de 30, por Ortega e Gasset, 1929 apud Pombo, 2008 como que uma 

premonição sobre o futuro dos homens da ciência: 

Dantes os homens podiam facilmente dividir-se em ignorantes e sábios, em mais ou 

menos sábios ou mais ou menos ignorantes. Mas o especialista não pode ser 

subsumido por nenhuma destas duas categorias. Não é um sábio porque ignora 

formalmente tudo quanto não entre na sua especialidade; mas também não é um 

ignorante porque é “um homem de ciência” e conhece muito bem a pequeníssima 

parcela do universo em que trabalha.  

 

A constatação de que uma interdisciplinaridade acadêmica, europeia, e, sobretudo 

francesa apoia-se no desejo de resgate da unidade do saber é legítima de uma sociedade que 

fundou sua república em valores surgidos no Iluminismo, onde a razão ou o conhecimento como 

um saber único acena como essencial pilar da construção da forma de compreender educação, 

porém a questão da interdisciplinaridade nesse contexto não se restringe a tal preocupação mas 

também aos aspectos ligados aos complexos sistemas surgidos após a década de 60 (LENOIR 

e HASNI, 2004). 

Tal esfacelamento da unidade da ciência surge como problema social a partir do 

momento que não reconhece a atitude científica empregada sobre os problemas que se colocam 

 

5 SNOW, C.P(1959, edição de 1995) propõe em sua obra mais importante “As duas culturas e uma segunda 

leitura”, a existência de duas culturas, a científica e a literária entre as quais se apresenta um abismo, onde os 
indivíduos pertencentes a cada uma das culturas possuem uma visão distorcida em relação aos pertencentes 
ao outro. Ele sinaliza ainda que é necessário um caminho de conciliação e negociação entre essas culturas. 



  

 

24 

 

nas condições da realidade, onde Dewey6 (2006 [1938], p.71) alerta: “A atitude não científica 

é aquela que evita tais problemas, que foge deles, que os escamoteia em vez de enfrentá-los”.  

No sentido de entender a atitude científica como aquela que não se submete à rotina, aos 

dogmas e preconceitos, mas que busca empregar seus sentidos em algum método inteligível, o 

autor acrescenta:  

[...] o método científico não é exclusivo daqueles a quem chamamos cientistas. O 

corpo de conhecimentos e ideias que é produto do trabalho destes últimos é fruto de 

um método que é seguido pelo corpo mais vasto de pessoas que lidam, inteligente e 

abertamente, com os objectos e energias do mundo circundante. Em sentido 

especializado, a ciência é uma elaboração, muitas vezes, altamente técnica, de 

operações do dia-a-dia. (DEWEY, 2006 [1938], p.69) 

 

A percepção de que o saber fora desintegrado em diversas ciências, cada vez mais 

especializadas e muitas vezes incomunicáveis (devido ao desenvolvimento de linguagens 

próprias, sem equivalências com outras áreas do saber) intensificou-se gerando a desintegração 

das próprias ciências e quebrando-as em ramos ainda menores resultando em seções 

superespecializadas, pulverizando até mesmo cada ciência em seu todo. Entretanto tal reflexão 

se desdobra também na percepção da formação dos indivíduos destacada por De Zan (2006, 

p.178): “Esta fragmentação arrasta consigo a desintegração do homem e de toda civilização 

moderna”. Ou seja, a superespecialização conduz-nos a uma nova sociedade onde cada grupo 

torna-se inflexível com relação às suas fronteiras, descobertas e concepções, fechados e de 

difícil diálogo como as culturas primitivas e hostis. Tais grupos, a despeito do conhecimento 

especializado, sucumbem aos problemas de ordem prático-sociais e pode-se assistir o livre 

crescimento de ideologias, seitas, mitos ou grupos que se utilizam do apelo à violência.  

Dentro ainda da perspectiva filosófica e epistemológica são possíveis as mais variadas 

abordagens com objetivos distintos, como veremos a seguir. 

 

2.2.2 Um olhar epistemológico e tentativas de possível estruturação 

Um olhar interessante é realizado por Pombo (2004) ao apresentar um elemento bem 

característico ao propor uma reflexão, e também um exemplo de estudo das relações entre as 

ciências cognitivas. Em seu prefácio, a autora traz, além da necessidade da 

 

6 Dewey (1859-1952) foi um dos principais responsáveis por uma filosofia de ensino pragmática, presente nas 
propostas pedagógica  s da Escola Progressista e defendia a democracia e um ensino baseado nos interesses e 
experiências do indivíduo, assim, defendia a ciência como construção dos interesses cotidianos dos indivíduos e 
não uma exclusividade de um determinado grupo social. (CARVALHO, 2011). 
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interdisciplinaridade, uma problemática epistemológica envolvida na questão interdisciplinar. 

“Perceber a transformação epistemológica em curso é perceber que lá, onde esperávamos 

encontrar o simples, está o complexo, o infinitamente complexo. Que quanto mais fina é a 

análise, maior a complexidade que se abre à nossa frente. ” (POMBO, 2004, p.20). 

Em uma profunda reflexão sobre como essas transformações à respeito da ciência 

influenciam também a  visão metafórica do conhecimento ao longo do tempo, ela considera que 

inicialmente, da Antiguidade ao Renascimento, o conhecimento estabilizava seu conceito por 

meio da metáfora de  um círculo, que vale enquanto se reconhece a perfeição e a ausência de 

hierarquia que se manteve até o advento do século XVII, com a figura de Descartes que propõe 

a imagem de uma arvore como metáfora da ciência, cujas raízes eram a metafísica  e cujo tronco 

se ramificava sucessivamente e cujos frutos eram as diversas leis e teorias, presentes em 

terminações cada vez mais finas. 

O desafio imposto então é o de passarmos da metáfora da árvore para a metáfora da 

rede, das múltiplas e descentradas conexões, sobre a qual, Pombo (2004, p.23) afirma: 

Agora, provavelmente, vamos entrar numa espécie de delírio de deixarmos de ter um 

tronco a que nos agarrar, de aceitarmos viver de forma imponderável, sem referências 

estáveis, levados por uma estrutura constantemente reformulável. 

Vale salientar que uma das questões centrais para Pombo (2004) é a unidade do saber, diante 

do qual destaca autores (Bertalanffy e Boulding7 ,Delattre8, Piaget9 ) que propuseram diferentes 

programas interdisciplinares, no contexto da Teoria dos Sistemas, que surge como responsável 

por identificar os métodos e modelos conceituais já provados em uma determinada ciência e 

passíveis de serem utilizados por outras por meio de transferências, identificando assim as 

similaridades unificando-as e permitindo assim a comunicação entre as diversas áreas. 

Mais do que definir cada ciência por seu objeto de estudo, o que equivale a reforçar a 

sua especialização, à teoria dos sistemas importa, portanto, tentar compreender o que 

liga as várias ciências entre si, o que há de comum entre ela, o que nelas se cruza e 

transfere. (POMBO, 2004; p. 44) 

 

A autora prossegue abordando a perspectiva de desintegração do saber por ocasião do 

crescimento baseado no processo de subdivisão infinita das disciplinas iniciais em campos de 

 

7  Fundadores da Society for General System Reseach , em 1957 por meio do texto”General System Theory: 

The Skeleton of Science”.   
8   Autor de Système, structure, fonction, évolution – Essa d’analiyse épistemologique em 1971 e Recherches 

Interdisciplinaires. Objects et Difficultés em 1973. 

9  Autor de Méthodologie des Rélations Interdisciplinaires em 1971 
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cada área constituindo-se em isolamento, resultando não na aproximação da verdade como se 

poderia crer, mas tão somente no aumento da comunidade de investigadores e salienta que a 

interdisciplinaridade se caracteriza pela emergência de novas disciplinas que não são mais do 

que a estabilização institucional e epistemológica do cruzamento de disciplinas em um processo 

de reordenamento das mesmas que podem ocorrer basicamente em três distintas configurações 

que são as já designadas ciências de fronteira, interdisciplinas e interciências. Na última das 

configurações citadas a autora cita as ciências cognitivas e apresenta algumas representações 

das possibilidades da chamada “grande confraria das ciências cognitivas”, que incluía a 

flutuação de disciplinas e permitia o alargamento de sua delimitação em função do problema a 

ser resolvido. 

 

Figura 2.1- “Carta” das ciências cognitivas. Fonte: Andler (1989,p.65) apud Pombo (2004, p.79) 

 

Nesse mesmo movimento, a autora ressalta a existência de novas estruturas 

institucionais de investigação interdisciplinar, como o Santa Fe Institute (SFI), referência das 

ciências da complexidade10 na qual identifica a própria comunidade, tal qual o que estudam, 

como um complexo sistema adaptativo, onde a estrutura institucional possui maior importância, 

inclusive influenciando os critérios para adoção de temática de estudo. 

 

10  Identifica-se por apresentar como objeto de estudo o comportamento dos sistemas complexos, dos quais 

são exemplos os mercados financeiros, o sistema imunológico humano, dentre outros.  



  

 

27 

 

Reconhecendo as várias situações, a autora parte para o delineamento de práticas 

interdisciplinares, classificando-as pelo tipo de relação estabelecido entre as disciplinas 

envolvidas diante das problemáticas impostas por elas, como no quadro abaixo: 

Prática interdisciplinar Características 

De importação 

A disciplina importadora busca resolver suas problemáticas, 

cooptando conceitos, métodos e instrumentos já provados em outras 

disciplinas e submete-os e os manipula inserindo-os na mesma. 

Identifica-se um sentido de dependência e linearidade.  

De cruzamento 

São caracterizados por problemas que, tendo origem em uma 

disciplina, irradiam para outras, havendo reciprocidade entre as 

disciplinas, sentido de complementariedade entre as disciplinas onde 

ambas podem se deixar cruzar e “contaminar” pela outra. 

De convergência 

Não ocorrem grandes modificações nas disciplinas envolvidas mas 

uma interação que busca estabelecer relações entre as mesmas tendo 

em comum um objeto de estudo para o qual devem convergir as 

mesmas. Comum nos estudos temáticos. Pode ser considerada como 

interdisciplinaridade restritiva.  

De descentração 

Se originam na necessidade de resolução de problemas impossíveis 

de se reduzir às disciplinas tradicionais (como o clima, o meio 

ambiente), não havendo uma disciplina onde se identifica o ponto de 

partida ou de chegada do problema mas um policentrismo de 

disciplinas a partir do qual se pretende o crescimento do 

conhecimento, mesmo que incluídos técnicas de disciplinas 

específicas. 

De comprometimento 

Objetiva fazer circular um saber com objetivo de solucionar questões 

que resistem às contingências históricas e não cabem em simples 

disciplinas. Seriam exemplos: a questão da fome num mundo de 

abundância, os grandes afastamentos entre ricos e pobres, dentre 

outros. 

Quadro 2.1 – Práticas interdisciplinares e suas características. Fonte: Pombo, 2004(síntese nossa). 

 

2.2 PERSPECTIVA PRODUTIVA. 

Antes mesmo da perspectiva produtiva se instaurar por completo, ocorrem os 

fundamentos filosóficos para tal situação, isto é, o pensamento de que o agir (implícito nesse 

caso, a consideração dos experimentos como base irrefutável da ciência) sobrepõe-se ao pensar. 

A falsa ideia de que a ciência é segura de si permite inferir que é ela, e considerada nesses 

moldes (irrefutável e certeira) a melhor maneira de basear as ações humanas, assim, a lógica da 

funcionalidade nasce a partir da necessidade econômica de agregar os conhecimentos numa 
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dimensão produtiva, voltada para a ideia de que a interdisciplinaridade não é somente teoria, 

mas se reflete na prática, no saber- fazer.  

Tal concepção de interdisciplinaridade nasce da tradição cultural americana 

(principalmente dos Estados Unidos), pois se orienta a partir de uma educação que valoriza os 

conhecimentos práticos, que prepare o indivíduo para o mercado de trabalho. 

Assim, os americanos rapidamente substituíram o humanismo europeu recebido da 

Inglaterra por uma política curricular orientada pelas profissões e vocações (neste 

sentido, nos EUA a eficiência do taylorismo para o aumento da produtividade nas 

fábricas está intimamente associada à eficiência da departamentalização para o 

aumento da produtividade nas universidades). A cultura e a ciência deixam de ser fins 

em si mesmos e passam a estar ao serviço do progresso da sociedade. (LEIS, 2005, 

p.7) 

 

Fenômenos como a globalização (que encontra similaridades com a 

interdisciplinaridade para alguns) podem ser vinculados diretamente a um perfil dentre os 

métodos de produção, bem como assumir outras concepções. Um dos casos de adoção da 

globalização como fio condutor ao tratar sobre os projetos de trabalho desenvolvidos para a 

aprendizagem acarretou na percepção da complexidade sobre o uso da expressão por parte de 

Hernandez (1998, p. 34), pois inicialmente considerava que os alunos deveriam aprender a 

“globalizar”, sem, entretanto atentar-se para o fato de que os profissionais com os quais 

compartilhavam as questões de interdisciplinaridade e globalização não se referiam a essa 

noção  de maneira unívoca. A partir disso, o autor percebeu que embora existam diversas 

perspectivas para a expressão, o eixo comum entre elas é a busca de relações entre as 

disciplinas, no momento de enfrentar temas de estudo e mais ainda, ele salienta que:  

“O elemento de discussão, o fator discrepante, é o caráter e o valor que se dá a essa 

busca de relações e, sobretudo, o papel que deva ocupar no currículo escolar: 

vinculado aos conteúdos oficiais, relacionado com as disciplinas escolares, de maneira 

autônoma e a partir de problemas de pesquisa, desde a estruturação de atividades. ” 

(HERNÁNDEZ 1998, p. 34). 

Porém, é interessante notar que as relações mais importantes ou “mais complexas” nem 

sempre são realizadas por especialistas, fato esse que influenciou até mesmo na criação de 

modelos de pesquisas comparativas entre novatos e especialistas em algumas áreas.  Nessa 

perspectiva, a globalização apresenta-se como uma forma de conhecimento do mundo que vai 

além das disciplinas escolares, podendo ser associada à transdisciplinaridade definido por 

FAZENDA (1991, p.39). 

A concepção de globalização como referência epistemológica baseia-se na ideia que 

existem conceitos e problemas similares entre as disciplinas e que a divisão atual é fruto de uma 
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racionalidade tecnicista que torna o global totalmente fragmentado; desse modo, o papel da 

globalização seria unir o que foi separado gerando novas formas de cooperação nos quais a 

ciência não busca afastar a desordem, mas estudá-la trazendo assim a possibilidade do 

nascimento de um novo paradigma (MORIN, 2003,p.114). 

 Entretanto, outras concepções de globalização são possíveis, principalmente num 

cenário mundial onde o taylorismo11 e a excessiva fragmentação do trabalho não atendem mais 

às demandas dos novos mercados, da mesma forma que o ensino compartimentado declina, 

surge, a partir da década de 1980, o perfil de produção flexível: com a valorização do trabalho 

de equipe, política pela qualidade, eficiência e incentivo produtivo. Esse modelo de produção, 

teoricamente mais democrático, ressoa também na esfera educacional, conforme sugere 

Santomé (1998, p.9):  

Conceitos e propostas como as de ―descentralização‖, ―autonomia dos centros 

escolares‖, ―flexibilidade dos programas escolares‖, ―liberdade de escolha de 

instituições docentes‖, etc., têm sua correspondência na descentralização das grandes 

corporações industriais, na autonomia relativa de cada fábrica, na flexibilidade de 

organização para ajustar-se à variabilidade de mercados e consumidores, nas 

estratégias de melhora de produtividade baseada nos círculos de qualidade, na 

avaliação e supervisão central para controlar a validade e o cumprimento dos grandes 

objetivos da empresa, etc.  

 

Contudo, o autor alerta para os perigos de tais conceitos, que podem ser benéficos para 

construção de propostas realmente democráticas, sem um comprometimento real, possam 

traduzir-se apenas em uma mudança de linguagem, tornando-se um conjunto de slogans vazios 

de sentido.  

 

2.3 INTERDISCIPLINARIDADE NA PERSPECTIVA INTERSUBJETIVA 

A lógica da intersubjetividade nasce a partir de apreensão nem orientada ao 

conhecimento (como a lógica francesa) e nem orientada a ação (como a americana), mas sim 

de considerar o indivíduo, a partir do reconhecimento de sua própria peculiaridade e sua 

intenção ao atuar ou orientar sua prática. Tal lógica é trazida como a lógica brasileira, que possui 

sua maior representatividade na figura de Ivani Fazenda. 

 

11  Taylorismo: Filosofia organizativa que acentuava a divisão social e técnica do trabalho, onde 

alguns poucos pensam e decidem, enquanto os outros obedecem. In: SANTOMÉ, Jurjo Torres.  

Globalização e Interdisciplinaridade: O currículo integrado. Porto Alegre: Artmed,1998. p.2. 
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A autora trabalhou por alguns anos com formação de professores no Centro Regional 

de Pesquisas Educacionais de São Paulo e escreveu diversos livros, onde foi possível delimitar 

pressupostos, conceitos e obstáculos ao desenvolvimento da interdisciplinaridade, além da 

realização de parcerias. Além disso, alguns conceitos próximos do de interdisciplinaridade 

foram definidos como pluri, multi, inter e transdisciplinaridade. No âmbito de pluri ou 

multidisciplinaridade teríamos a justaposição de conhecimentos heterogêneos ou a integração 

de conteúdo em uma mesma disciplina. Na interdisciplinaridade, segundo Fazenda (1991, p.39) 

teríamos:  

“... uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou melhor dizendo, um regime de 

copropriedade, de interação, que possibilitará o diálogo entre os interessados... A 

interdisciplinaridade depende então, basicamente, de uma mudança de atitude perante 

o problema do conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária pela 

unitária do ser humano. ” 

 

Ainda na concepção da autora, a transdisciplinaridade seria o mais alto nível das 

relações iniciadas nos níveis anteriormente citados, porém constituiria uma incoerência visto 

que “transcender” exige que exista uma instância científica que se imponha às outras, condições 

que anularia qualquer possibilidade de diálogo, o que não permitiria a noção básica de 

interdisciplinaridade. 

Em uma síntese sobre o desenvolvimento e expansão de seus trabalhos desde o fim da 

década de 70, a autora reconhece alguns princípios norteadores de sua pesquisa como o 

reconhecimento da interdisciplinaridade como uma atitude frente à questão do conhecimento e 

que como ação exige uma profunda imersão na prática. Ela reconhece ainda algumas 

características da interdisciplinaridade construída na perspectiva da intersubjetividade como os 

princípios que subsidiam tal prática, dentre eles a: humildade, coerência, espera, respeito e 

desapego. Com atributos próprios como a afetividade e a ousadia que fomentam as trocas 

intersubjetivas e as parcerias. 

Sinaliza-se ainda fortemente o caráter ambíguo dos projetos interdisciplinares que se 

situam entre o encantamento com o novo e a obsolescência do velho, exigindo, portanto, que 

esse encontro com o novo ocorra com o devido respeito ao velho, mas que busque ao mesmo 

tempo se reconfigurar como metodologia em que o docente vá de ator a autor (PELEIA ET AL, 

2011).  

Em outros posicionamentos, Peleia et al, (2011b) chamam atenção ainda quanto ao 

caráter inacabado da interdisciplinaridade, sinalizando ainda que “as abordagens teóricas 

revelam que o pensamento e as práticas interdisciplinares, nas ciências em geral e na Educação, 
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não questionam a dimensão disciplinar do conhecimento nas etapas de investigação, produção 

e socialização”;  mas que a proposta é a de revisão dos pensamentos para se caminhar no sentido 

de ampliação do diálogo e das trocas tanto conceituais quanto metodologicamente nos 

diferentes campos do saber. Já especificamente sobre o ensino superior, os autores reafirmam 

que: 

Falar de propostas integradoras (interdisciplinares) é um desafio, uma mudança 

paradigmática em pleno curso. O movimento histórico da presença do enfoque 

interdisciplinar na Educação é um pressuposto relacionado a um contexto amplo e 

complexo de mudanças, abrangendo a Educação e outros setores da vida social, como 

a Economia, a Política e a Tecnologia. (PELEIA ET AL, 2011b, p.504) 

 

A autora considera o trabalho docente como uma síntese interdisciplinar, que necessita 

buscar as contradições encontradas e em que medida as mesmas determinam posturas 

pedagógicas que partam de uma prática empírica à construção da nova prática, ressaltando que 

a compreensão de uma categoria para “trabalho docente” extrapola tanto a verdade teórica, 

quanto à prática, exigindo assim uma abstração, somente sendo possível de ser realizada à luz 

das condições históricas nas quais é vivida (PELEIA, 1991, p.123). 

Nesse aspecto, vale ressaltar que a construção da interdisciplinaridade não pode 

prescindir da prática pedagógica e dos saberes construídos e mediados pelos docentes, pois a 

interdisciplinaridade é construída na prática, sobre a qual se pode sinalizar algumas 

características como: a necessidade de um projeto inicial suficientemente claro; a necessidade 

de um projeto coletivo que envolva os projetos pessoais e a natureza da prática. Fazenda (2005 

p.72) sinaliza ainda que “embora as situações do cotidiano não se repitam de forma 

absolutamente iguais, as respostas dadas às situações se revelam no simples aproveitamento de 

experiências cujos resultados são conhecidos”.  A autora afirma ainda que, sobre a natureza de 

uma prática que possibilite o fundamento do saber, é aquela cuja natureza social se revela, desta 

forma é importante considerar não apenas o fenômeno em si, sua ação imediata, mas também 

os condicionantes históricos e a intencionalidade que os marca.  

 

2.4 SÍNTESE TEÓRICA E EXPECTATIVAS PARA O ENSINO SUPERIOR 

A síntese apresentada no quadro abaixo se torna mais clara se compreendida no contexto 

histórico dos processos de formação das identidades e estilos de vida apresentados por cada 

uma das sociedades em que tais perspectivas emergem. Assim, consideramos válido apresentar 

um breve resumo sobre as perspectivas apresentadas. 
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Perspectiva 

filosófica/epistemológica 

(interações internas) 

Perspectiva instrumental 

(interações externas) 

Perspectiva afetiva 

(interações internas 

ao sujeito) 

 

  

Busca de uma síntese 

conceitual 

(interdisciplinaridade 

acadêmica) 

Busca de respostas operacionais a 

perguntas feitas dentro da 

sociedade 

Busca de respostas 

operacionais a perguntas 

pessoais feitas pelo sujeito 

 

Interdisciplinaridade 

reflexiva e crítica 

Interdisciplinaridade de projeto Interdisciplinaridade 

introspectiva 

Busca do sentido 

(lógica racional) 

Busca da funcionalidade (lógica 

instrumental) 

Busca de si 

(lógica subjetiva) 

  

 

França Estados Unidos Brasil 

Gusdorf, De Zan, Dewey, 

Pombo 

Rudolph, Carneiro Leão Japiassú, Fazenda 

Quadro 2.2 – As três perspectivas da interdisciplinaridade. 

 Fonte: Lenoir e Hasni, 2004. (Tradução e adaptação nossa). 

Apesar da indicação de alguns autores em determinada perspectiva específica, o quadro 

não possui por objetivo classificar tais autores dentre das perspectivas, mas tão somente 

sinalizar aproximações entre as leituras realizadas e tais perspectivas. 

Entretanto, é preciso alertar que a interdisciplinaridade, por sua característica de atrelar-

se a uma prática e de ser definida como a seguir por Pombo, (2006, p.5) “Tem tudo a ver com 

a incapacidade que todos temos para ultrapassar os nossos próprios princípios discursivos, as 

perspectivas teóricas e os modos de funcionamento em que fomos treinados, formados, 

educados” e assim, está mais ligada ao sentido de exclusão (ou seja, aquilo que não é 

disciplinar) que ao sentido de uma definição formal, pois ao criarmos uma definição final do 

Unificação do saber 

científico 

Reflexão 

epistemológica 

sobre os 

saberes 

disciplinares 

em ação 

Saber 

imediatamente 

útil, operacional. 

Realização do sujeito 

humano 

Estruturação 

hierárquica 

das 

disciplinas 

Super-ciência: 

metateoria ou 

metadisciplina 

Concentração no “eu” 

integrador e não nas relações 

entre as disciplinas 
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que seja interdisciplinaridade, acabamos por fechar as possibilidades de novas acepções e 

práticas, conforme ressaltado a seguir:  

[...] a tarefa de procurar definições “finais” para a interdisciplinaridade não seria algo 

propriamente interdisciplinar, senão disciplinar. Na medida em que não existe uma 

definição única possível para este conceito, senão muitas, tantas quantas sejam as 

experiências interdisciplinares em curso no campo do conhecimento, entendemos que 

se deva evitar procurar definições abstratas da interdisciplinaridade. (LEIS, 2005, p.5) 

Portanto, podemos assumir a interdisciplinaridade como uma reação alternativa ao 

estudo disciplinar de um dado objeto, que possui as mais distintas orientações, práticas e 

objetivos. As questões até então levantadas sugerem que é necessário antes de qualquer coisa 

ter em mente quais conceitos de interdisciplinaridade são considerados em cada uma desses 

novos cursos e quais caminhos têm sido construídos a partir de tais conceitos. Essa realidade 

encontrada é enfatizada por Barbosa (2012, p.15): 

                                             [...] Não sabemos, por enquanto, se essas experiências vão apontar novos problemas 

ou novos caminhos para a solução dos problemas das licenciaturas. Por isso, 

entendemos que conhecer e produzir significado para a constituição de projetos desses 

cursos e os contextos nos quais eles ocorrem pode nos ajudar como comunidade 

científica, a compreender as tendências atuais da formação de professores, os 

fundamentos epistemológicos do ofício do professor, as demandas do sistema escolar 

para a formação de professores e como são construídos, negociados e articulados os 

cursos de licenciatura. 
   

Dessa forma, no caminho da construção de novas possibilidades de interdisciplinaridade 

é de suma importância considerar o trabalho docente em toda sua complexidade, pois para cada 

diferente “trabalhador” da docência haverá uma nova forma de interdisciplinaridade, surge daí 

a importância de considerar o trabalho docente numa teoria mais ampla, incluindo assim os 

modelos formativos e designando seus principais elementos. 

 Destaca-se ainda que a interdisciplinaridade se constitui uma prática importante no 

ensino superior na medida em que o professor formador é um dos responsáveis por despertar a 

percepção das várias dimensões de um conhecimento global, no intuito de desenvolver um 

senso de responsabilidade com as classes sociais, propiciando a formação de profissionais mais 

reflexivos.  Além de colocar-se como questionador e agente para a superação da dicotomia entre 

pedagogia e epistemologia ou ainda entre o ensino e a produção de conhecimento científico, 

um dos pilares sobre os quais emerge a interdisciplinaridade (FAVARÃO e ARAÚJO, 2004). 

Ressalta-se ainda que, para que as propostas integradoras (interdisciplinares) 

curriculares sejam eficazes no ensino superior, é necessária uma nova postura institucional, com 

envolvimento de professores e alunos, onde não se aceite um ensino departamentalizado, onde 

disciplinas e professores não se conheçam e não estejam engajados em um projeto coletivo.  
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Ainda relacionado ao ensino superior, foram apontados como os principais entraves para a 

efetivação de tais projetos elementos presentes nos próprios professores como: resistência a 

abrir mão do poder de sua disciplina, falta de tempo para participar de projetos, falta de preparo 

pedagógico em sua formação na área, entre outros. (PELEIA ET AL, 2011). 

Quanto aos professores formadores atuantes em licenciaturas de Ciências que se 

propõem a serem interdisciplinares, cabe ressaltar que os resultados observados por Araújo e 

Alves (2014) são: o distanciamento entre o discurso e uma prática propriamente dita 

interdisciplinar; conclusões baseadas, sobretudo na fala dos licenciandos do curso; a dificuldade 

em se definir à priori quais exatamente são os elementos norteadores dessa prática e a 

importância de se trazer à tona a discussão sobre a temática, uma vez que os espaços de 

discussão podem constituir-se importantes iniciativas nos questionamentos sobre a formação 

continuada dos próprios professores formadores, mesmo que suas formações sejam 

essencialmente específicas e lineares. Cabe salientar que suas práticas são ainda pouco 

discutidas nos trabalhos acadêmicos, especialmente no que tange à interdisciplinaridade, o que 

pode ser comprovado pelo pequeno número de trabalhos disponíveis sobre essa temática no 

ensino superior. 

Sinaliza-se ainda que a construção de categorias para análise dos discursos dos 

professores buscará alinhar-se às perspectivas já apresentadas sempre que possível, inclusive 

sinalizando a presença de possíveis práticas consideradas interdisciplinares e seus tipos. 
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3. MODELOS FORMATIVOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES  

Principalmente a partir de década de 1990 originaram-se alguns estudos que 

apresentavam alternativas para pensar a formação docente em oposição ao modelo tradicional 

de formação de professores que se baseia basicamente em três etapas: apresentação dos 

conhecimentos científicos, a aplicação dos conceitos científicos e por último, um estágio que 

pressupõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnicos profissionais. (PIMENTA, 

2002).  

Alguns estudos, em sua maioria originados dos de Donald Schön, evidenciaram que este 

modelo não alcança sucesso, pois os profissionais formados nesse modelo não conseguem dar 

respostas às questões que emergem do dia-a-dia profissional, pois as respostas técnicas para 

tais situações ainda não foram reformuladas pela ciência; como consequência disso, Tardif e 

Lessard (2005) sinalizam que, somente após todo o processo de formação inicial, e ao 

começarem suas carreiras é que os professores irão perceber sozinhos, que os conhecimentos 

assimilados não foram suficientes para atender às suas rotinas.  

Em particular, no que tange à interdisciplinaridade já ocorre uma cisão entre as áreas do 

conhecimento em todos os níveis de ensino vivenciados pelo professor, o que é intensificado 

na formação de professores, gerando principalmente, na prática, dúvidas e conflitos novamente 

ocasionados pelas exigências de tais práticas, inclusive por documentos oficiais e pelas 

instituições. 

A configuração dessa formação e dos atores ativos nela apresentam elementos 

dificultantes quanto à análise do próprio trabalho docente, pois, torna difícil a inserção de uma 

visão mais crítica e menos normativa ou moralizante, com pesquisas que muitas vezes “se 

interessam antes de tudo por tudo aquilo que os professores deveriam ou não fazer, deixando 

de lado o que eles realmente são e fazem...”. (TARDIF e LESSARD, 2005, p.36). Dessa forma, 

existe a necessidade de se deslocar o interesse das pesquisas dos objetos para os processos, do 

sistema institucional para os locais diários de trabalho. Tal concepção fortalece a hipótese de 

que a academia deve valorizar aquelas situações onde os professores atuam com algum nível 

de poder ou mesmo diálogo sobre a formação que querem e os objetivos que entendem como 

importantes na formação, dentre as quais se destacam as situações de pensar, propor ou discutir 

outro tipo de formação que conceba outro tipo de relação entre teoria e prática. 

 Uma proposta é a de que a formação acolha uma prática pedagógica dos saberes 

construídos e mediados pelos docentes, principalmente nos casos em que os saberes curriculares 
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podem ser influenciados por aqueles que teoricamente deveriam apenas transmitir tais 

conhecimentos, cria-se então uma nova situação onde o pesquisador e o professor de profissão 

constituem-se o mesmo indivíduo, gerando a figura de um professor pesquisador de sua própria 

prática (TARDIF, 2014); particularmente se tratando do interdisciplinar é então desejável que 

os saberes construídos e mobilizados pelos docentes em suas práticas interdisciplinares sejam 

também acolhidos e problematizados no contexto da formação. 

3.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES – HISTÓRICO BRASILEIRO 

As pesquisas sobre modelos formativos e a própria formação em si são relativamente 

recentes no Brasil, não possuindo ainda uma estruturação teórica que permita um histórico 

preciso sobre a mesma (LANGHI E NARDI, 2011), entretanto a formação de professores como 

tema de pesquisas no Brasil não acompanha o marco inicial das pesquisas em educação, que é 

representado pela criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), ocorrido em 

1937; pois, após sua criação sucederam-se alguns períodos marcados por tendências específicas 

de pesquisas, que foram elencados por Aparecida Joly Gouveia, em 1971, quando da criação 

dos Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas e que possuía como objetivo a 

comunicação entre pesquisadores e instituições envolvidos com as pesquisas educacionais no 

país. O primeiro período foi marcado por pesquisas psicopedagógicas, centradas em métodos 

de ensino e modelos avaliativos, principalmente ligados ao desenvolvimento psicológico, que 

predominaram pela década de 40 e boa parte da década de 50. Data também desse período 

(1952) a instituição da Campanha do Livro Didático e dos Manuais de Ensino (CALDEME) 

que possuíam como objetivo fazer chegar às mãos dos professores guias e manuais 

especialmente desenvolvidos para sua orientação. (GOUVEIA, 2013). 

 Um novo período de pesquisas iniciou-se em 1956, com a criação, pelo INEP, dos 

Centros Brasileiros de Pesquisa (CBPE) no Rio de Janeiro e mais cinco capitais responsáveis 

por desenvolver pesquisas sobre as condições culturais e escolares e da tendência de 

desenvolvimento de cada região, colaborando assim para a determinação de políticas 

educacionais. As temáticas desenvolvidas nesse período eram majoritariamente sociológicas e 

buscavam articular o contexto escolar com algumas características ou elementos sociais 

regionais ou nacionais. Outros estudos apontavam ainda que o Magistério primário era uma 

atividade quase exclusivamente feminina, ocupando poucas horas do dia e geralmente 

associado às características missionárias como abnegação e paciência, apontando assim para 

fatores de desvalorização da docência. (GOUVEIA, 2013; PIMENTA, 2002)  
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O último período identificado até a década de 70 aponta para temáticas de pesquisas 

ligadas à natureza econômica e apresentam, em sua maioria, elementos de racionalização tanto 

de custos, quantos de profissionais, incluindo as pesquisas sobre recursos humanos. Assim, a 

produção acadêmica teve um impulso considerável após criação dos cursos de Pós-graduação 

na área educacional, por meio da lei da Reforma Universitária em 1968. (GOUVEIA, 2013; 

PIMENTA, 2002) 

 A partir da década de 1980 foram propostas, no âmbito nacional, algumas 

reformulações ligadas às questões do currículo para formação de professores, dentre as quais 

se podem destacar a importância da pesquisa na prática, principalmente ligadas aos estágios 

como elementos formativos; já no âmbito internacional, multiplicaram-se as pesquisas sobre os 

saberes dos professores sob as perspectivas as mais variadas, sobre as quais Tardif (2014) 

destaca o perigo tanto do “mentalismo” (que reduz os saberes dos professores quase 

exclusivamente aos processamentos mentais, às imagens ou mesmo às concepçõess do 

indivíduo) quanto do “sociologismo” (que tende a eliminar as contribuições dos atores, 

invocando realidades sociais como explicações). (PIMENTA, 2002; TARDIF, 2014) 

 Outro período marcante para o cenário educacional brasileiro foi aquele entre a 

promulgação da Constituição Federal em 1988 e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação em 1996 que fora marcado por uma intensa luta dos professores rumo à 

profissionalização da carreira docente e que pouco a pouco deslocava a luta apenas  por 

melhorias salariais para as condições necessárias ao trabalho docente, o que tornou o papel do 

professor extremamente relevante para o processo de democratização da sociedade e, 

transformou o país num terreno fértil para as contribuições de autores como Nóvoa, Schön, 

Giroux e Contreras. (PIMENTA, 2002). 

Ainda sobre as pesquisas no contexto mundial, localizando trabalhos de pesquisas 

mais antigos, é possível estabelecer três importantes momentos: 

• Década de 70 – assinalada pela formação inicial de professores; 

• Década de 80 – assinalada pela profissionalização dos professores e  

• Década de 90 – assinalada pela formação contínua de professores (NÓVOA, 1997 apud 

(LANGHI E NARDI, 2011). 

3.2 IDENTIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO E SUBJETIVIDADE DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A identidade pode ser compreendida como o conjunto de características físico-

psicológicas e socioculturais, pessoais que tornam um indivíduo singular, entretanto, para um 
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grupo específico, como uma categoria profissional, essas características devem ser observadas 

como aquelas que são comuns à maioria de seus membros; em particular na docência, deve-se 

rejeitar uma visão da mesma como uma atividade secundária à “missão” evangelizadora, 

característica histórica da docência no Brasil (FILHO E BENDINELI, 2016).  

Enxergando a docência como  um trabalho e traçando um panorama da realidade 

mundial sobre o mesmo, Tardif e Lessard (2005, p.50) sinalizam que existe um status vinculado 

ao trabalho docente, “(...) que remete à questão da identidade do trabalhador tanto dentro da 

organização do trabalho quanto na organização social (...)” e que o trabalho da composição de 

uma identidade pertence cada vez mais ao docente, individual ou coletivamente, e cada vez 

menos à instituição escola, como ocorrera em outros tempos. Dessa forma, antes mesmo de 

centrar-se na questão da identidade é necessário compreender que a construção da identidade 

profissional do professor é uma questão das mais complexas possíveis, visto que envolve por 

um lado, elementos do que se entende ou deseja-se como profissionalismo e por outro lado, 

elementos da subjetividade e saberes próprios (inclusive os da prática) desse professor. 

Embora existam algumas definições para profissionalismo ou profissionalização, nos 

deteremos no que assume Tardif e Lessard (2005, p.27): 

Uma profissão, no fundo, não é outra coisa senão um grupo de trabalhadores 

que conseguiu controlar (mais ou menos completamente, mas nunca totalmente) seu 

próprio campo de trabalho e o acesso a ele através de uma formação superior, e que 

possui uma certa autoridade sobre a execução de suas tarefas e os conhecimentos 

necessários à sua realização. 

 

Cabe salientar que a profissionalização carrega consigo questões as mais variadas 

possíveis que abarcam desde os requisitos mínimos legais para atuação, passando pelas 

condições de trabalho e a desvalorização da carreira, processo esse no qual se identifica a 

crescente racionalização do mesmo, conforme evidencia Contreras (2002, p.36): 

A determinação cada vez mais detalhada do currículo a ser adotado nas escolas, a 

extensão de todo tipo de técnicas de diagnóstico e avaliação dos alunos, a 

transformação dos processos de ensino em microtécnicas (...). Tudo isso reflete o 

espírito de racionalização tecnológica do ensino, na qual o docente vê sua 

funçãoreduzida ao cumprimento de prescrições externamente determinadas, perdendo 

de vista o conjunto e o controle sobre sua tarefa. 

 

Diante dessa perda de controle sobre o próprio trabalho (isto é, entre seu planejamento, 

execução e reflexão), cabe ainda salientar que em alguns casos, esse aumento de atribuições 

técnicas pode ser reconhecido pelos profissionais como o aumento de suas competências 

profissionais, o que ocorre, sobretudo mediante um processo de reivindicação, por parte dos 

professores, de um “status profissional” que distancie a proletarização do trabalho docente da 



  

 

39 

 

proletarização da classe trabalhadora, o que se apresenta como uma das ambiguidades do 

profissionalismo que não necessariamente apresente melhorias para o trabalho docente. 

 O autor identifica ainda que a estruturação da profissionalização, em particular pela 

teoria dos traços, surgiu junto da psicologia e que, na educação diferentemente de outras 

profissões, a descoberta de novos campos de especialização universitária não se apresentam 

como uma evolução no desenvolvimento profissional da docência, mas são identificados pelo 

surgimento de grupos profissionais diferentes, que exercem funções de controle e geram uma 

influência que ultrapassa a comunicação de suas descobertas. (CONTRERAS, 2002). 

Ainda sobre o profissionalismo, trazido por Tardif como “paradoxal”, existe uma série 

de garantias e pressupostos a serem cumpridos quando se pensa na profissionalização do ensino, 

pois, uma vez estabelecido um corpo de profissionais, ocorre uma das principais contradições 

por meio dos mecanismos de controle por outros grupos profissionais, tão comumente 

utilizados na educação como campo de conhecimento. Pois assumir o profissionalismo implica 

também assumir que ”só os profissionais são capazes de avaliar, em plena consciência, o 

trabalho de seus pares” (TARDIF, 2014, p.248). 

O autor vai além e sinaliza que o que vivemos pode ser reconhecida como a crise do 

profissionalismo e indica que existem algumas instâncias dessa crise como o poder que pode 

ser exercido pelos profissionais e a confiança que sua “clientela” deposita ou não em uma 

categoria de profissionais. Ele salienta ainda que em última instância a crise refere-se à ética 

profissional e aos valores que devem orientar a prática profissional, sobre a qual considera que 

“Se os valores que devem guiar o agir profissional não são mais evidentes, então a prática 

profissional supõe uma reflexão sobre os fins almejados em oposição ao pensamento 

tecnoprofissional situado apenas no âmbito dos meios” (TARDIF, 2014, P.253).  

Diante dessa ambiguidade imposta, a de que existe uma identidade profissional da 

docência, controlada e imposta por grupos externos, Contreras (2002, p.67) considera que “a 

profissionalização atua como um modo de garantir a colaboração sem discutir os limites de 

atuação” o que compromete seriamente a autonomia do professor e o papel do professor como 

protagonista não só de sua ação, mas também da reflexão dos objetivos do ensino para além do 

domínio de técnicas. 

Partindo da importância do professor como sujeito do processo de ensino, coloca-se 

como relevante a questão da subjetividade do mesmo que é parte integrante de sua identidade, 
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bem como sua história de vida, sua formação (incluída aí sua prática) e os saberes docentes 

construídos ao longo de sua atuação. (FILHO E BENDINELI, 2016).  

A necessidade de uma identidade está intimamente ligada ao fato de que em muitos 

relatos, os professores revelarem que a formação inicial não é suficiente, pois o conhecimento 

profissional está relacionado não somente aos conhecimentos da formação inicial, mas também 

são transformados pelas experiências vivenciadas na prática e também pela ênfase dada a certos 

conhecimentos na formação continuada. Sendo assim, a formação de professores exige uma 

criticidade em relação às suas experiências pessoais, concepções e concepções e a forma como 

concebe a educação bem como em relação à instituição onde atua e à forma que tal instituição 

concebe o ensino e a educação em si (FILHO E BENDINELI, 2016); essa criticidade está ligada 

em parte à formação e também à subjetividade do professor, o que fora negligenciado por muito 

tempo e precisa ser colocado no centro de interesse das pesquisas, pois “(...) interessar-se pelos 

saberes e pela subjetividade deles é tentar penetrar no próprio cerne do processo concreto de 

escolarização, tal como ele se realiza a partir do trabalho cotidiano dos professores em interação 

com os alunos e com os outros atores educacionais” (TARDIF, 2014, p.228).  

Cabe salientar que as pesquisas desenvolvidas sobre a subjetividade dos professores se 

apresentam em três distintos blocos de orientações, porém não impermeáveis entre si: a primeira 

orientação possui caracterização muito mais psicológica e cognitiva e abordam os pensamentos 

do professor em situações diversas, centrando-se em saberes procedimentais e instrumentais na 

América do Norte e em saberes ligados ao contexto ou do programa de ensino e nas inter-

relações, sendo assim mais socioconstrutivistas na Europa, no geral buscam estabelecer um 

modelo ou perfil de professor eficiente ou perito nesses tipos de pesquisa. 

A segunda orientação centra-se na subjetividade mais ampla, que abarca não só os 

elementos cognitivos técnicos, porém a história de vida, a questão da afetividade e até mesmo 

análises psicanalíticas dos professores e preocupam-se em conhecer o professor experiente, sua 

rotina, seus dilemas e as tensões enfrentadas por ele, donde estabelece uma forte crítica em 

relação à formação de professores por geralmente centrar-se na transmissão de conhecimentos 

técnicos, não privilegiando as contribuições dos professores experientes; a terceira orientação 

por sua vez, configuram-se de algumas tendências como as pesquisas vem sendo propostas no 

campo da sociologia da ação e também as tendências mais críticas da sociologia contemporânea 

como as pós-modernistas e pós-estruturalistas, tais pesquisas compreendem que a subjetividade 

dos professores não se restringe à elementos procedimentais e sua história de vida, porém 
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estende-se para outros aspectos ligados à um sistema de regras e linguagens sociais que 

estruturam a comunicação  no processo de ensino- aprendizagem. (TARDIF, 2014). 

Considerando como pressuposto que o professor deve ter sua subjetividade posta como tema 

de pesquisas, passa-se ao pressuposto de que, embora a subjetividade possua algumas 

orientações distintas e que poderiam ser classificadas como cognitiva existencial e social, é 

inegável a importância de levar em conta o ponto de vista dos práticos dessa profissão para 

estabelecerem-se novas estratégias de ação, dessa forma, se consideramos os professores como 

sujeitos capazes de produzirem conhecimento e produzir saberes, é essencial que ocorra uma 

mudança na concepção de formação de professores até então definida que pressuponha uma 

nova relação entre teoria e prática, pois a formação de professores, entendida como processo, 

pode ao mesmo tempo, constituir-se como importante espaço para a composição da identidade 

profissional do professor, bem como um espaço para que os professores atuem trazendo suas 

vivências e contribuições, no que Tardif(2014) chama de a nova Epistemologia da Prática. 

3.3 DESAFIOS E LIMITES 

O modelo já apresentado anteriormente por sua característica aplicacionista, além de ser 

de cunho epistemológico tem se apresentado também como uma problemática 

institucionalizada na prática, sobretudo na carreira universitária, o que pode ser percebido por 

meio da polarização dos elementos a seguir: a pesquisa, formação docente e prática que se 

articulam, majoritariamente, da seguinte forma: os pesquisadores constroem conhecimentos 

que serão transmitidos durante a formação e finalmente aplicados na prática. 

 A relação entre teoria e prática seria então o primeiro dos desafios desse modelo, 

fortalecendo, que se materializa na fragmentação da docência (sua formação e práticas e os 

atores envolvidos) e, no que tange ao interdisciplinar se apresenta também em relação ao 

conhecimento por apresenta-lo como estanque (TARDIF, 2014, p.270).  

O segundo é a organização segundo uma lógica disciplinar que impõe determinadas 

limitações: a primeira está ligada à estrutura monodisciplinar, apresentando alto nível de 

especialização, geralmente sem comunicação com outras disciplinas e de curta duração, não 

apresentando assim grandes impactos sobre os alunos e a segunda revela-se por meio da 

articulação ocorrida entre as disciplinas que possui como eixo sempre questões do 

conhecimento e não questões das ações. Tais limitações estão intimamente ligadas à questão da 

interdisciplinaridade, sobretudo quando o que se apresenta como interdisciplinar corresponde 

somente à junção de disciplinas ou mesmo o “aproveitamento” dos conhecimentos de uma área 
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em outra para resolver uma situação hipotética, sem, no entanto, aproximar-se de uma 

concepção epistemológica de estabelecimento de relações (tipos e níveis) entre as áreas do 

conhecimento. 

Dessa maneira, este modelo tem a máxima de que “aprende é conhecer”, gerando assim 

uma dissociação entre o saber e o fazer, onde estas habilidades serão tratadas e analisadas em 

separado e com imposições temporais, pois seria necessário saber bem sobre um conhecimento 

para então aplicá-lo. (TARDIF, 2014, passim). Entretanto, esse modelo baseado na relação 

sujeito/objeto, não parece funcionar exatamente dessa forma na ação, pois: “... um professor 

mergulhado na ação, em sala de aula, não pensa como afirma o modelo positivista do 

pensamento, como um cientista, um engenheiro ou um lógico” (TARDIF E LESSARD, 2005, 

p. 272).  

O terceiro problema situa-se na incoerência de, ao pressupor que os professores são 

sujeitos capazes não apenas de produzir saberes específicos, mas também de opinar sobre eles, 

não possuirmos na prática mecanismos para a participação desses docentes como participantes 

ativos nas propostas, como nos alerta Tardif (2014, p.240) numa reflexão muito pertinente e 

pouco discutida: 

 É estranho que os professores tenham a missão de formar pessoas e que se reconheça 

que possuem competência para tal, mas que, ao mesmo tempo, não se reconheça que 

possuem competência para atuarem em sua própria formação e para controlá-la, pelo 

menos em parte, isto é, ter o poder e o direito de determinar, com outros atores da 

educação, seu conteúdo e forma. 

 As pesquisas realizadas abriram caminho para a valorização da prática na formação 

como espaço de reflexão, não apenas como pura e simples reflexão, mas como uma reflexão 

sobre a reflexão na ação, pondo base para conceitos como professor pesquisador e professor 

reflexivo, além disso, possuiu uma fértil contribuição no surgimento de outras temáticas de 

pesquisas como: os currículos para a formação de professores, a autonomia dos professores e 

das escolas, o papel dos professores nas reformas educacionais, as condições de exercício de 

uma prática, dentre outros. (Pimenta, 2002).   

Nesse viés, torna-se importante destacar que o papel da prática, inclusive da prática 

como parte do processo de formação do professor, se tornou e segue sendo um elemento de 

várias contribuições, para além das propostas iniciais de Schön, bem como para suas limitações 

e críticas. A seguir, estabelecemos perfis de identificação do professor, partindo da posição de 

simples prático e avançando até transformar-se em um intelectual transformador, segundo as 

contribuições de Contreras (2002) e Giroux (1997). 
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3.4 PROFESSOR REFLEXIVO 

A partir da década de 1990, popularizaram-se as pesquisas que buscavam dar destaque 

ao professor e, se por um lado, o destaque do protagonismo do professor como sujeito de 

mudanças poderia acarretar um “praticismo”12 ou mesmo uma individualização da reflexão 

sobre si mesmo, por outro, a própria estrutura teórica para identificação de uma intervenção 

reflexiva pode tornar-se um produto constituído de treinamentos ou técnicas mecanizadas a 

serem incorporadas pelo professor e não uma reflexão de fato, o que curiosamente, gerou a 

crítica inicial trazida por Schön.  

Inicialmente, a ideia do profissional reflexivo pode parecer óbvia, visto que todo ser 

humano reflete, ainda que com suas limitações (PIMENTA, 2002); entretanto, a teoria proposta 

por Schön parte exatamente da prática profissional docente e seus mecanismos para descortinar 

os processos que ocorrem nas situações de ensino e evocar a necessidade da reflexão docente 

em outro aspecto para além do individual. 

A compreensão de que uma formação baseada somente na racionalidade técnica não 

seria suficiente para o ensino decorre do fato de que exatamente onde as técnicas não alcançam 

é que mais faltam as habilidades humanas ligadas à capacidade de deliberar, refletir e decidir o 

que é mais adequado em cada situação nova. 

3.4.1 - Conceituação 

  Schön desenvolveu a ideia de profissional reflexivo para dar conta das compreensões 

implícitas nas ações de professores que, ao serem confrontados com determinadas situações 

para as quais não existe um repertório técnico pré-definido possuem conhecimentos já 

internalizados que se mostram mesmo que inconscientemente, na ação,  o que chamou de 

“conhecimento na ação” e também para as situações as quais, embora, possuam um dado 

repertório pessoal de ação, quando se diferenciam das condições iniciais conhecidas, provocam 

um conflito ao profissional, que por meio da reflexão busca uma adequação ao caso; tal situação 

foi designada como “reflexão na ação”.  “Em tais processos, a reflexão tende a ser enfocada 

interativamente sobre os resultados da ação, sobre a ação em si mesma e sobre o conhecimento 

intuitivo implícito na ação” (SCHÖN 1983. p.56). 

 

12  Ideia de que para a construção do saber docente, é suficiente apenas a própria prática. (PIMENTA, S.G. 

2002. In: PIMENTA, S.G e E.GHEDIN, 2002. Professor Reflexivo no Brasil: Gênese e Crítica de um conceito.)  
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Se por um lado, a teoria desenvolvida sobre o professor reflexivo buscava subsídios para 

uma reflexão na ação que ultrapassasse a racionalidade técnica como reducionismo ao ensino, 

por outro, o uso indiscriminado do termo tornou-o vazio de sentido (PIMENTA, 2002; 

CONTRERAS, 2002) e abriu caminho para abordagens diversas em que a reflexão pôde ser 

identificada de modo indiscriminado que variava desde a reflexão sobre o significado dos 

conteúdos, passando pela questão da “eficiência” com estratégias minuciosas, pela questão 

pessoal e evolutiva dos alunos e professores, pela “reconstrução social” e até mesmo por uma 

abordagem genérica que não delimitava conteúdos ou propósitos da reflexão. (ZEICHNER, 

1993 apud CONTRERAS, 2002).  

Além da problemática da apropriação generalizada, que conseguiu contemplar até 

mesmo a racionalidade técnica por meio da versão de “eficiência” do profissional reflexivo, 

Contreras  (2002) identificou ainda um elemento perigoso, que ocorre quando se traveste o 

raciocínio técnico em “reflexão” que é a responsabilização do professor, sobre a qual adverte:“ 

A imagem habitual da reflexão como uma prática individual e a demanda de que os professores 

devem refletir sobre sua prática, nos leva a supor que é neles que recairá a responsabilidade de 

resolver os problemas educativos.” (CONTRERAS, 2002, p. 138); dessa forma, é 

imprescindível o questionamento sobre qual tipo de reflexão se deseja e, ainda, concebê-la 

como passível de incorporar a consciência sobre suas implicações sociais, econômicas e 

políticas para então superar visões reducionistas de maior responsabilização sem aumentar o 

poder de decisão. 

A tônica da contribuição acima nos leva a mais uma das possíveis limitações da teoria 

do professor reflexivo, pois além da reflexão sobre si mesmo (sua formação, sua história de 

vida) existe ainda a realidade institucional, familiar, social e política e ainda, qual é o 

posicionamento desse professor nessa conjuntura.  Ou seja, a reflexão aqui proposta não é uma 

reflexão rasa ou individual, porém é necessária uma passagem da reflexão individual para a 

reflexão coletiva e principalmente crítica, a qual só é possível com a consciência política e de 

contexto. Assim, uma das conclusões sobre as contribuições da teoria do professor reflexivo é 

a de que a reflexão ou o poder de decisão sobre as exigências de uma situação peculiar e o que 

é adequado a tal situação não pode ser alheio àqueles que a praticam (CONTRERAS, 2002) ou 

seja, a reflexão sobre as problemáticas da prática do ensino e as decisões sobre as posturas 

adequadas não podem ser distanciadas do professor.   
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3.4.2 Contextos e Perspectivas 

Outra questão também passível de críticas é a institucionalização como limitadora da 

reflexão, já que está ligada diretamente às práticas institucionais dos professores, isto é, ao 

iniciar suas atividades numa instituição, os professores iniciam também um processo de 

socialização através do qual irão relacionar suas perspectivas e expectativas com as que a 

instituição possui em relação a eles. Tal processo pode desencadear posturas distintas em cada 

profissional como “conservadorismo” (evitando polêmicas) ou mesmo o “individualismo” 

(isolamento dos colegas com receio de responsabilização ou julgamentos).  

Diante dessa realidade ocorre certa dificuldade em transcender por meio de uma 

reflexão mais crítica, sobretudo em termos institucionais, acabando por perpetuar práticas que 

a escola legitima, embora não se possa considerar o professor como passivo nesse processo e 

nem a escola como instituição homogênea em suas aspirações e valores. É importante destacar 

então dois conjuntos de valores presentes na cultura da instituição escolar, por suas grandes 

influências no modo como os professores se incorporam à instituição e constituem seu papel 

que são: o valor do serviço público e a mentalidade tecnocrática do funcionamento da escola 

(CONTRERAS, 2002). 

O valor do serviço público se relaciona com o ensino concebido como missão social de 

grande importância sob a representação do Estado, como afirma Contreras (2002, p. 151): “Na 

prática, esta missão vem estabelecida pela definição de seu papel pelo Estado (funcionários), 

pelo que se espera que realizem seu trabalho de acordo com as metas da instituição escolar 

fixadas a partir de regulamentação e controle administrativo”; já a mentalidade tecnocrática se 

estabelece na regulamentação burocratizada do ensino por métodos tecnocráticos como metas 

e procedimentos, apresentados sob um aval científico. Esses dois conjuntos de valores estão 

ligados quando se utiliza da racionalidade técnica como expressão dos valores do serviço 

público, gerando então ao professor conflitos internos com relação ao seu papel. “Em certo 

sentido, trabalha a favor e ao mesmo tempo contra a escola. Possui uma lealdade dupla para 

preservar tanto a instituição como os indivíduos que a ocupam” (JACKSON, 1991, p.187 apud 

CONTRERAS, 2002, p.151).  

Essa posição dual assumida pelos professores lhes põe em “xeque” no momento em que 

é necessário se posicionarem entre uma visão crítica e questionadora com relação aos reais 

objetivos do ensino como missão encomendada pela sociedade e um possível descompasso 

desta com as práticas institucionais (caso em que inevitavelmente serão responsabilizados por 
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questões de ordens mais complexas). Diante de tal cenário desponta a racionalidade técnica 

como opção, que lhes atribuindo a racionalização de seu trabalho permite a isenção de culpa e 

excessivas cobranças em caso de fracasso, podendo até mesmo contribuir com a transferência 

de responsabilidade aos alunos, aos colegas ou a outras instâncias. Assim, faz-se necessária 

uma teoria crítica que permita aos professores livrarem-se de círculos viciosos e alcançar uma 

compreensão crítica da situação em que se encontram. 

3.5 PROFESSORES COMO INTELECTUAIS CRÍTICOS E TRANSFORMADORES 

Para compreender os limites de atuação propostos principalmente por Giroux (1997) é 

necessário primeiramente repensar o que se entende por intelectualidade, visto que a mesma 

em si já pressupõe uma forte crítica à racionalidade técnica, que se dá pelo fato de ser o ensino 

em si mesmo, uma atividade intelectual; que se dá sobre outrem e envolve a interação humana, 

questões de poder e até mesmo conflito de valores (Tardif e Lessard, 2005); o que se deseja é 

que se busque uma intelectualidade que ultrapasse o tradicionalismo e seja capaz de estabelecer 

uma visão crítica não só nos limites da sala de aula, mas também e principalmente, sobre os 

objetivos do processo de ensino e sobre a necessidade de repensar a linguagem da escola, uma 

vez que podemos perceber que “a ênfase não é mais ajudar aos estudantes a “lerem” o mundo 

criticamente; em vez disso, é ajudá-los a “dominarem” as ferramentas de leitura” (GIROUX, 

1997.p.33), o autor salienta ainda que, nesse contexto, a atuação dos professores deve ser a de 

busca de uma “autoridade emancipadora” sendo eles os responsáveis  por questionar os 

pressupostos sobre os quais se sustentam os discursos e valores que legitimam as práticas 

sociais e acadêmicas tornando assim as escolas em “esferas públicas democráticas” que 

pressupõem uma transformação social, ancorada na ação de um professor que atua como 

intelectual transformador. (CONTRERAS, 2002; GIROUX, 1997).  

 

3.5.1 Conceituações 

A reflexão crítica se diferenciaria da pura reflexão por requerer processos de 

colaboração entre os professores para favorecer uma “forma de crítica” que lhes permita 

analisar e questionar as estruturas em que trabalham e as influências que tais elementos possuem 

sobre suas práticas, buscando assim desvelar o sentido ideológico do ensino e sua parcela na 

manutenção de algumas questões ou mesmo a reelaboração de outras. Onde acrescenta: 

Nesse sentido, a reflexão crítica é libertadora porque nos emancipa das visões 

acríticas, dos pressupostos, dos hábitos, tradições e costumes não- questionados e das 



  

 

47 

 

formas de coerção e de dominação que tais práticas supõem e que muitas vezes nos 

mesmos sustentamos, em um autoengano. (CARR e KEMMIS, 1998 apud 

CONTRERAS,2002). 

 

A reflexão crítica se difere da proposta de Schӧn pois  não se baseia na experiência 

moral da prática para situações em que o professor não possui repertório para resolver mas 

introjeta a reflexão coletiva e institucional13 sobre os elementos que fundamentam os 

posicionamentos morais pessoais e institucionais construídos como hábitos ou costumes e que 

nesse caso, serão reconstruídos e repensados, evitando assim a divergência de convicções 

morais quando da atuação do professor, assim as possíveis contradições dos sistemas de 

controle e dominação a que estão exposto já estará descortinado a partir da reflexão crítica. 

Dessa forma, a reflexão crítica apresenta elementos que permitem, a partir dos 

questionamentos e reconfigurações de valores sobre a prática antecipar-se às questões 

conflitantes por meio de um processo progressivo e contínuo que prevê a evolução da crítica 

para as práticas sociais. 

Já no tocante ao intelectual transformador, só é possível ao professor perceber-se como 

transformador a partir de uma visão de intelectual moldada dentro da concepção de educação 

libertadora e emancipatória e entendendo a prática do professor como uma prática social, que 

se aproxime da pedagogia libertadora de Paulo Freire, sobre quem Giroux (1997) se apoia para 

defender uma atuação que passe pela intelectualidade sempre ancorada no reconhecimento das 

relações de poder e do que entende por cultura, com vistas à transformação emancipatória, 

diante do qual define que é necessário ultrapassar a intelectualidade crítica para adentrar à 

intelectualidade transformadora, donde reconhece uma relação entre teoria e prática muito 

peculiar: “ não há contexto teórico, se este não estiver em união dialética com o contexto 

concreto” (FREIRE apud GIROUX, 1997 p.155). Desta forma, Freire reconhece que exista de 

fato um distanciamento entre teoria e prática, pois as teorias são discursos forjados nos locais 

os mais variados possíveis, tendo em comum o fato de se constituírem como formas de 

resistência à dominação.  

3.5.2 Contextos e perspectivas 

No contexto em que se refere ao intelectual crítico, um dos desafios propostos é o 

abandono das instituições escolares pelas visões moralizantes e que evitem os conflitos 
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ideológicos nos contextos institucionais,  visto que independente da abordagem dos mesmos, 

são esses grandes influenciadores da prática dos professores; além disso, Contreras (2002) 

argumenta que  não é suficiente elencar uma postura (política e crítica) como padrão e ater-se 

a ela para definir o professor como intelectual transformador, visto que isso colabora para uma 

compreensão de que somente a partir do conhecimento da teoria sobre o intelectual 

transformador de Giroux (1997) é que obteremos tais transformações. Faz-se necessário então, 

expor os elementos necessários para uma transição daquele professor que ainda está preso aos 

limites de atuação da sala de aula para avançar até o intelectual transformador e Contreras 

(2002) propõe uma caminhada seja realizada partindo da reflexão crítica como elo entre o 

professor reflexivo trazido por Schӧn e o intelectual transformador trazido por Giroux. 

Alcançar o status de intelectual transformador pressupõe então antes de qualquer coisa, 

perceber-se como parte de um sistema de dominação que se origina já na formação de 

professores, como salienta Giroux (1997, p. 159) “Em vez de aprenderem a refletir sobre os 

princípios que estruturam a vida e prática em sala de aula, os professores aprendem 

metodologias que parecem negar a própria necessidade de pensamento crítico”. E, diante desse 

quadro, o que ocorre é o agravamento de uma visão de neutralidade diante dos contextos da 

própria escola, o que de forma alguma corresponde à realidade, importando em muito a visão 

que cada professor possui de sua atividade e se a compreende ou não como função social, pois 

se assim se a compreenderem e utilizando-se do lema de Giroux, torna-se necessário “tornar o 

pedagógico mais político e o político mais pedagógico”(p. 163) aliando assim a linguagem da 

crítica com a linguagem da possibilidade, onde os professores se percebam como capazes de 

promover as mudanças necessárias. 

Dessa maneira, constituir-se um intelectual transformador corresponde ao avanço do 

professor em direção à ação de contexto que ultrapassa tanto a pura e simples reflexão como 

também a crítica, porém resulta do desenvolvimento da reflexão crítica direcionada buscando 

as mudanças necessárias, tanto no sentido da formação de professores como da prática de ensino 

como prática social e política. 

3.6 MODELOS FORMATIVOS E DE PROFISSIONALIDADE DOCENTE: ALGUMAS 

APROXIMAÇÕES 

Ainda no tocante à modelos formativos, não existe uma teoria formal que nos permita 

identificar tipos específicos de modelos, senão algumas classificações que possuem algumas 

convergências. Nesse sentido Langhi e Nardi (2011) propõem uma aproximação entre uma 
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classificação de abordagens reconhecida como “CHART” (Conteudista – Humanista – Ativista 

- Reflexista e Tecnicista) e os perfis tratados nos itens 3.3 e 3.4 brevemente descritos abaixo: 

A abordagem Conteudista é considerada como paradigma dominante, sobretudo no 

ensino universitário, centrado na importância do domínio dos conteúdos e organizado em 

estruturas disciplinares, onde o professor é um especialista. Pode ser identificada também como 

participante de uma perspectiva acadêmica.  

A abordagem humanista tem como foco a valorização da própria pessoa em processo de 

formação, que atuará realizando a seleção do que será ensinado, pois é o ator principal da 

formação. Outras terminologias possíveis para esse modelo de formação são: teoria dialogística 

da formação, modelo de formação da orientação personalista, modelo autônomo, paradigma 

personalista ou tradição desenvolvimentista (personalizado), paradigma do pensamento dos 

professores, perspectiva prática, modelo espontaneísta e periférico, modelo baseado na 

primazia do saber fenomenológico, com características humanistas, caracterizando uma 

interformação (LANGHI E NARDI, 2011, p. 408). 

A abordagem Ativista é reconhecida como uma dimensão onde a reflexão não se limita 

à prática do professor, porém se materializa em um compromisso ético, político e social, onde 

os professores seriam ativistas políticos. Tal abordagem se insere no escopo da reconstrução 

social. Na classificação assumida pelo autores, esta abordagem ocorre paralelamente à 

abordagem Reflexiva, mantendo assim duas correntes: o ”enfoque crítico (há a acentuação na 

vertente sócio-política do ensino e da formação de 

professores); e o enfoque investigação-ação (promove o modelo de professor-investigador que 

vincula sua própria formação ao desenvolvimento do programa das aulas)” (LANGHI E 

NARDI, 2011, p. 409). 

A abordagem Reflexista busca articular a experiência profissional com a prática do 

professor por meio de uma reflexão sobre a prática, inclusive possuindo consciência de que a 

mesma é imprevisível. Encontra exatamente em Schӧn (1993) seu maior teórico. É identificada 

também como modelo implicativo, modelo de orientação prática ou mesmo baseado na 

primazia do saber prático. 

A abordagem Tecnicista busca mensurar a eficácia do ensino por meio do estudo das 

relações entre a ação docente (processo) e a aprendizagem dos alunos (produto), possuindo um 

forte viés positivista, onde o papel do professor é alinhado com o de um técnico que aplica os 

conhecimentos produzidos por outros. Essa abordagem é forjada na racionalidade técnica e 
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pode ser identificada também como modelo da orientação tecnológica, teoria da formação 

técnica ou paradigma comportamentalista ou mesmo baseado na primazia do saber técnico.  

Buscando uma aproximação com a teoria desenvolvida por Contreras (1997, 2000) 

sobre a questão da autonomia docente em diferentes perspectivas, Langhi e Nardi (2011), 

desenvolveram um quadro relacional entre tais perspectivas e os perfis de professores como 

Especialista Técnico, Profissional Reflexivo ou um Intelectual Crítico, o qual traremos 

adaptado, devido ao escopo do trabalho: 

 

Modelos de 

profissionalidade 

docente 

 

Especialista Técnico 

Profissional 

Reflexivo 

 

Intelectual Crítico 

 

Abordagens CHART 

 

Tecnicista / 

Conteudista 

Humanista/ 

Reflexivo 

 

Ativista 

Quadro 3.1 – Modelos de profissionalidade e suas possíveis relações com as abordagens CHART. 

Fonte: Langhi e Nardi (2011, p. 410). (Adaptação nossa). 

 As aproximações obtidas acima estão submetidas inicialmente ao contexto da obra de 

Contreras e das problemáticas relacionadas à autonomia docente para fins de uma síntese, 

entretanto, os autores alertam sobre os perigos da supervalorização de um modelo em 

detrimento do outro, como por exemplo, a supervalorização do modelo ativista possa tornar 

problemática a questão dos conteúdos, que também possuem sua importância no processo de 

formação. Assim, considera-se que um modelo formativo deve contemplar as diversas 

abordagens para possibilitar ao futuro docente uma formação que o coloque no espectro das 

possibilidades.  

Ainda valendo-se dessa aproximação entre as abordagens CHART e os perfis de 

profissionalidade, foi proposto um dispositivo analítico de dados que foi denominado, por 

Langhi (2009), de triangulação formativa convergente para a autonomia docente progressiva, o 

qual serviu de base sintética durante a análise crítica das reflexões em seu trabalho, que embora 

não se constitua como foco principal deste trabalho, serve como elemento de explicitação dos 

elementos teóricos envolvidos na atividade de ensino, contribuindo assim para nossa reflexão. 
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Figura 3.1 – Modelo da triangulação formativa convergente para a autonomia progressiva. 

Fonte: Langhi e Nardi (2011). 

Embora a síntese apresentada acima seja relevante para este trabalho não se pretende 

analisar o modelo formativo do curso em questão a partir das propostas realizadas pois acredita-

se que para tal seria de extrema importância um trabalho que contemplasse as concepções dos 

discentes do curso e um acompanhamento das práticas durante um período mais longo, o que 

não correspondeu ao cenário desta pesquisa.  Dessa forma, julgamos que seja pertinente 

compreender o método pelo qual se buscou realizar as etapas da pesquisa, que serão descritas 

no capítulo a seguir. 
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4METODOLOGIA 

4.1 DESENHO METODOLÓGICO E TIPO DE PESQUISA 

O trabalho classifica-se como uma investigação qualitativa no contexto educacional que 

tem por finalidade a obtenção de dados qualitativos e de análise mais complexa do que simples 

manipulações estatísticas, como defendido por Bogdan e Biklen (1994, p.16):  

A investigação qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida em 

múltiplos contextos...  Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um 

termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o 

que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas, e de complexo tratamento estatístico.  

Desta forma a pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa exploratória, de caráter 

qualitativo, conforme afirma Gil, (2002, p.41):   “Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. Os instrumentos de 

coleta utilizados foram a revisão de literatura e posteriormente um questionário on-line, porém 

as respostas dos próprios professores sinalizaram a necessidade da utilização de um instrumento 

que permitisse um espectro mais amplo e complexo das respostas, motivo pelo qual foi adotada 

a entrevista como instrumento definitivo.  

O instrumento de análise dos dados foi a Categorização Temática, mais antiga 

constituinte da Análise de Conteúdo (AC).  A AC como instrumento de análise é amplamente 

utilizado constituindo-se um método que permite abordagens tanto quantitativas quanto 

qualitativas, onde se busca o estabelecimento de categorias para interpretar os significados dos 

dados, que podem ser identificadas como latente (implícito) ou manifesto (explícito) conforme 

se deseje (BARDIN, 2011). 

Considerando a especificidade do método, em que a codificação aparece como uma das 

etapas para o estabelecimento de relações de significado e posteriormente de inferências, o 

suporte do software Atlas.ti14 (MUHR, 2001) tornou-se relevante para a análise, pois o mesmo 

possui flexibilidade para ser empregado em diversos tipos de pesquisa, sendo mais bem 

aproveitado em  pesquisas qualitativas e subjetivas (WALTER e BACH, 2009). Os elementos 

 

14  Software de análise qualitativa de dados, desenvolvido para facilitar a organização de dados de maneira 

sistemática, permite o uso de dados textuais ou mesmo audiovisuais. Possui uma versão limitada disponível em: 

atlasti.com  além de manuais disponíveis em Alemão, Espanhol e Inglês 
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estruturados a seguir buscam sintetizar os passos percorridos para realização da pesquisa 

justificando a metodologia e os instrumentos adotados na mesma.  

 

4.2 INSTRUMENTOS 

4.2.1 Instrumentos de Coleta  

A revisão de literatura foi adotada como método de coleta inicial para construção de 

temáticas e iniciou-se com a busca por trabalhos que abordassem a interdisciplinaridade teórica 

ou ainda a formação inicial de professores, com enfoque nos professores formadores, suas 

vivências e concepções, priorizando o contexto de criação ou atualização de cursos de 

licenciatura. A busca foi realizada na biblioteca de periódicos de acesso livre da Capes e 

inicialmente partiria do objeto de estudo que é a interdisciplinaridade para em seguida estender 

as buscas a outras temáticas envolvidas com o objetivo de considerar trabalhos que priorizassem 

experiências com concepções sobre a prática interdisciplinar de professores formadores.  

Entretanto, perceberam-se dificuldades em pesquisar o tema interdisciplinaridade por 

sua grande abrangência, podendo ser considerado como teoria, postura, processo ou mesmo 

metodologia.  A pesquisa inicial por truncamento (interdisciplinar*) localizou 170.709 

trabalhos, motivo pelo qual foram criados strings de pesquisa com as temáticas a serem 

exploradas com o uso de operadores booleanos para tornar a busca mais eficiente e específica:  

1) interdisciplinaridade AND licenciatura. Pensado para trabalhos que apresentassem 

especificamente cursos de licenciaturas como contexto. 

2) “professores formadores” AND interdisciplina*. Pensado para trabalhos que abordassem 

aspectos da prática de professores formadores no contexto interdisciplinar ou da 

interdisciplinaridade (justificando assim o uso do truncamento). 

3) “prática interdisciplinar”. Pensado para trabalhos que apresentassem a prática em si, 

independentemente do nível de ensino. 

4) interdisciplina* AND “formação de professores” AND NOT ambiental. Pensados para 

trabalhos que abordem ambas as temáticas, porém que exclua a temática ambiental que é muito 

utilizada, porém não era enfoque de nosso trabalho. 

Utilizando as formas de pesquisa acima, perceberam-se tipos específicos de trabalhos a 

serem encontrados, que serviriam para elaborar critérios de exclusão durante a análise, como: 

trabalhos que se referem à organização de projetos pedagógicos de cursos de graduação como 

enfermagem, administração e turismo onde são descritos os processos de integração entre 
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disciplinas com conceitos comuns, com enfoque no processo em si; trabalhos que abordavam 

temáticas desenvolvidas ao longo de uma disciplina ou projeto integrador, articulando duas ou 

três áreas do conhecimento em contextos específicos já citados, com objetivo de comprovação 

da interdisciplinaridade como facilitadora da aprendizagem de conceitos e com enfoque no 

discente. Além disso, trabalhos com enfoque docente na formação continuada, na construção 

de projetos, situações de aprendizagens ou sequências didáticas a serem utilizadas interface 

Universidade/ Secretarias (Estaduais ou municipais) pelos profissionais da Educação Básica. 

Foram encontrados 67 trabalhos, sendo a seguinte distribuição: string1 resultou em 15 

trabalhos, string 2 resultou em 4 trabalhos, string 3 resultou inicialmente em 60 trabalhos, os 

quais foram refinados excluindo-se as temáticas jurídica e ambiental, resultando então em 11 

trabalhos e, o string 4 resultou em 38 trabalhos. Inicialmente foram selecionados 68 trabalhos, 

porém ao serem analisados foram reduzidos à 67 devido à repetição de um deles, que se 

enquadrou simultaneamente em dois strings diferentes de busca. As exclusões foram realizadas 

inicialmente com a leitura e análise dos títulos e em seguida, com a leitura dos resumos, para 

então iniciar as leituras dos artigos e no caso de dissertações e teses o enfoque deteve-se em 

capítulos específicos de fundamentação teórica, entretanto, poucos trabalhos não ofereciam um 

limitador, quanto à especificidade ou ao público, como é o caso de PINTO, 2003 e ARAÚJO e 

ALVES, 2014, pois o enfoque por vezes eram os documentos oficiais, ou as atividades para 

aprendizagem ou professores de outros níveis de ensino. Apesar de tais limitações, alguns 

trabalhos foram extremamente úteis por abordarem discussões teóricas e indicarem relevantes 

obras em suas bibliografias, onde foi possível encontrar maiores subsídios teóricos e históricos, 

em trabalhos como os de MINAYO, 1994; LEIS, 2005; LENOIR e HASNI, 2004; LENOIR, 

2006; POMBO, 2008, 2011; MOZENA, 2014. 

Outro método de coleta utilizado, o questionário teve preenchimento realizado on-line, 

por meio de acesso ao link enviado por e-mail, possuindo no total 7 (sete) respondentes, o que 

permitiu o contato inicial com os professores, a identificação de um perfil docente e a adequação 

ou não dos métodos a serem utilizados na pesquisa.  

As questões constantes no questionário permitiram identificar no grupo de professores 

visões distintas e alinhadas às três diferentes concepções de interdisciplinaridade trazidas na 

fundamentação teórica; dessa forma, não foi possível encontrar somente uma aproximação, mas 

várias delas que se articulam, sobretudo com as recentes vivências em relação à estrutura 

proposta para o curso e também às experiências formativas de cada um deles em termos de 
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articulação de seus trabalhos acadêmicos ( teses ou projetos por exemplo). RAMOS E WALVY 

(2016). 

 Porém, apesar de tal instrumento permitir um estudo piloto, foi identificada nas falas 

dos professores a necessidade de um contato mais próximo, o que contribuiu para a adoção das 

entrevistas que “revelam-se como método privilegiado por atender especificidades na pesquisa 

educacional, possibilitando um contato pessoal do pesquisador com o fenômeno e uma 

experiência direta” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

O método adotado então foi a realização de entrevistas flexíveis, possibilitando aos 

respondentes terem certo grau de liberdade, apesar de possuir questões norteadoras; tal 

estratégia é uma das principais empregadas nas investigações qualitativas, bem como a 

observação participante, pois “O carácter flexível deste tipo de abordagem permite aos sujeitos 

responderem de acordo com a sua perspectiva pessoal, em vez de terem de se moldar a questões 

previamente elaboradas”. (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.16); tais entrevistas possuem 

características distintas tanto de uma conversa não estruturada como da entrevista de 

levantamento que possui forte estruturação, possuindo assim em substituição ao questionário 

um documento denominado de tópico-guia, que permite alterações nas temáticas a serem 

levantadas ao longo do processo de coleta de dados. (GASKELL, 2002). 

4.2.2 Instrumento de Análise 

4.2.2.1 Análise de Conteúdo 

O instrumento de análise dos dados será a Categorização Temática pertencente à Análise 

Categorial, definida por Bardin como a mais antiga simples e utilizada do método de AC, tendo 

como suporte o software Atlas.ti (MUHR, 2001).  

A categorização temática é organizada por etapas como a Pré- Análise (seleção de 

documentos, transcrição das entrevistas, a leitura flutuante15, delimitação do Corpus16, 

levantamento de hipóteses delimitação de temas); a Exploração do material (que compreende a 

escolha de unidades de registro (UR), codificação em si, criação de  regras para classificação e 

análise) e finalmente o Tratamento dos resultados(inferências possíveis baseadas nas etapas 

 

15  Consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar deixando-se invadir por impressões   e 

orientações. (BARDIN, 2011.p.126) 
16  Uma coleção finita de materiais, determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade e 

com a qual irá trabalhar. (BARTHES,1967,p.96  apud GASKELL, 2002,p.44). 
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anteriores, buscando descortinar os significados presentes nas categorias. (BARDIN, 2011). Os 

elementos constantes de cada etapa do método podem ser sintetizados com no quadro a seguir 

construído como adaptação por QUIRINO, 2013. 

 

Figura 4.1 – Etapas da Análise de Conteúdo. Fonte: Quirino, 2013. 
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As primeiras leituras que fundamentaram a formação do corpus foram as dos projetos 

pedagógicos do curso, que se encontravam disponíveis no site da instituição.  

Os projetos pedagógicos ajudaram a compreender a natureza das propostas de mudanças 

do curso e também aumentaram o interesse em pesquisá-lo, além de permitirem sintetizar as 

principais alterações propostas, bem como delimitar o tamanho e diversidade do grupo de 

professores. Somaram-se então, outros materiais obtidos na revisão de literatura e após as 

entrevistas, as transcrições das mesmas.  

 As categorias foram pré-definidas para atenderem às demandas dos objetivos 

específicos do trabalho, devido ao volume de material e à complexidade das temáticas 

envolvidas. 

4.2.2.2 Uso do Atlas.ti 

Considerando a especificidade do método, o suporte do software Atlas.ti (MUHR, 2001) 

tornou-se relevante para a análise, pois o mesmo possui flexibilidade para ser empregado em 

diversos contextos, sendo a análise deste trabalho qualitativa. 

 Dentre os elementos constitutivos do ambiente do Atlas.ti, destacam-se os seguintes:  

A Unidade Hermenêutica (H.U) é constituída de um ambiente no qual é possível carregar um 

ou mais documentos primários (DPs) indicado pela primeira seta da esquerda para a direita (no 

nosso caso, as transcrições das entrevistas), onde é possível associar à determinados trechos 

relevantes do documento = citas (quotes/quotation) indicado pela segunda seta da esquerda para 

a direita. Tais trechos podem ser associados a uma palavra, termo ou expressão = códigos 

(codes) indicados pela terceira seta da esquerda para a direita e que fica disponível em outra 

interface, como mostrado na quarta seta da esquerda para a direita, conforme abaixo: 

   

Figura 4. 2: Interface do Atlas.ti e principais elementos. Fonte: Acervo pessoal. 
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Conforme forem sendo adicionados os códigos, a área de codificação vai se tornando 

cada vez mais densa, como é possível ver a seguir, na lateral direita indicada pela seta abaixo: 

 
Figura 4.3: Interface do Atlas.ti com codificações. Fonte: Acervo pessoal. 

 Após a criação dos códigos é possível agrupá-los em famílias em comum, 

estabelecendo uma variedade de relações entre tais elementos, surgindo então a possibilidade 

de relacionar citações, códigos e famílias e apresentando uma grande extensão de possibilidades 

para se trabalhar, incluindo a geração de vistas de rede, permitindo a visualização das relações 

estabelecidas fora da conjuntura complexa do material inicial. (WALTER e BACH, 2009). 

No presente trabalho, inicialmente adotou-se a exploração de dados, partindo da 

codificação e análises individuais, com o objetivo de manter a pessoalidade de cada 

participante, para então possuir uma visão do global e relacionar o todo com as partes, 

ampliando assim a compreensão para o estabelecimento de categorias para além disso, mas 

aprofundando-se no significado da fala de cada entrevistado. A fase de leitura flutuante e 

levantamento de hipótese dá-se na criação de códigos e famílias e a posterior volta ao material 

num trabalho de refinamento da análise, como pode ser visto a seguir, inicialmente obtivemos 

uma família de códigos chamada de “Elementos vinculados a interdisciplinaridade”, pois fora 

obtido das primeiras análises das falas do professor P1. 
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Figura 4.4: Criação de família na codificação de P1. Fonte: Acervo pessoal. 

Posteriormente, houve a necessidade de refinar a análise buscando uma visão mais coesa 

da entrevista realizada e que pudesse sintetizar os pontos mais relevantes que foram expostos, 

gerando uma vista de rede, contemplando assim os códigos e as relações estabelecidas entre 

eles, bem como os índices desses códigos, que se apresentam na forma de par ordenado (X,Y), 

onde, para cada código temos X = números de citações associadas ao código e Y= número de 

relações estabelecidas na vista de rede, que permite além de dispor os códigos criados, 

estabelecer relações entre eles, que podem ser relações pré-estabelecidas (como associação, 

contradição, dentre outras) ou mesmo criadas na interface  do software. 

  A seguir, é possível visualizar uma parte de uma vista de rede e as relações entre os 

códigos, que aparecem junto das setas que denotam as relações entre os códigos. Observe que 

após cada código existem dois números e tomando como exemplo o código “O conhecimento 

não é fragmentado” está associado somente a um trecho da entrevista (1 cita), entretanto, está 

associado à dois outros códigos, por isso é seguido do par ordenado (1,2). 
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Figura 4.5: Parte de uma vista de rede de um dos professores. Fonte: Acervo pessoal. 

Além de relacionar os principais elementos da fala de cada um dos professores de 

maneira sintética e permitir a visualização dos códigos e suas citações e ocorrências, é possível 

identificar códigos que funcionariam como núcleos em torno dos quais orbitam vários outros 

que seriam pontos chaves das entrevistas, é possível também relacionar outros elementos como 

as citações relacionadas a cada um dos códigos, como a seguir: 

 

Figura 4.6: Parte de uma rede com suas citas associadas. Fonte: Acervo pessoal. 
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Esta análise prevê a visualização de cada uma das entrevistas como possuidora de uma 

personalidade própria a partir dos posicionamentos dos professores, os quais visualizados em 

sua globalidade poderão convergir ou mesmo chocar-se, estabelecendo assim elementos para a 

categorização que se reagrupam formando categorias que poderão ser visualizadas em cada rede 

semântica própria.  

Após a primeira etapa de leitura flutuante e de codificação de cada entrevista 

individualmente, foi possível gerar as redes semânticas das entrevistas de cada um dos 

professores sem a preocupação de categorias pré-definidas. 

 Em seguida, foi realizada nova codificação do material atendo-se aos códigos 

relevantes para as categorias pré-estabelecidas, dando origem à primeira parte da análise, que 

buscou visualizar os posicionamentos individuais dos professores, inclusive exibindo as citas 

associadas aos códigos mais relevantes atribuídos. 

Em seguida, por meio da ferramenta merge e em uma nova HU foram dispostos os 

códigos das redes de cada um dos professores, dando origem às novas redes, agora com o 

posicionamento do grupo e realizados agrupamentos de códigos similares para então proceder-

se às sínteses das análises para cada uma das categorias, buscando compreender suas 

convergências, divergências e possíveis contradições, relacionando-as sempre que possível com 

a fundamentação teórica. 

4.3 CONTEXTO DA PESQUISA 

4.3.1 – Local e participantes da pesquisa 

 O município de Caçapava do Sul possui estimativa de população de 34.654 residentes, 

de acordo com o último censo de IBGE referenciado em julho de 2015, apresentando fortes 

laços culturais com a revolução farroupilha por ter sido o segundo município a aderir ao 

movimento no estado do Rio Grande do Sul. Este aspecto local de forte tradição foi notado, 

inclusive pela presença de professoras e alunos trajados tipicamente (professoras utilizando 

roupas de “prenda” e alunos com uniformes com os nomes dos piquetes à que pertenciam), 

durante a visita para a realização das entrevistas no campus que ocorreu coincidentemente na 

semana de aniversário da revolução farroupilha de 2015. Uma das primeiras frases que ouvi de 

uma professora no campus foi: “Os piás estão animados se revezando em seus piquetes na 

vigília da chama crioula! Tu não queres ir conosco para tomar um café campeiro e conhecer o 

Centro de Tradições Gaúchas (“CTG”). Inicialmente não houve nenhum entendimento sobre o 
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que exatamente estavam falando, porém, aos poucos os próprios professores foram me 

explicando o significado de cada palavra diferente e também a importância dessa tradição na 

cidade que apesar de relativamente pequena possui sete CTG bem atuantes dos quais alguns 

dos professores da própria UNIPAMPA faziam parte. 

 A principal característica da região é a presença de componentes diversos em seu solo 

como destacado em seu histórico: “seu território está situado na chamada Zona da Campanha, 

com extensas jazidas de minérios de cobre, cal e caulim. Em sua configuração topográfica 

observam-se campos majestosos e serras imponentes, com terras escuras e solo silicioso, 

prestando-se de maneira admirável à criação de gado e à agricultura” (IBGE, 2016).  

Tal característica foi determinante na criação dos cursos de geologia e geofísica 

atrelados à vocação regional, conforme determinado no plano de expansão da instituição. 

Apresentando certa estagnação econômica, a criação do campus em Caçapava do Sul alavancou 

alguns serviços locais, gerando movimentação econômica no setor de serviços como a expansão 

da rede hoteleira, restaurantes, imóveis para aluguel e até mesmo aumentando o custo desses 

serviços na cidade.  

Além do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e da Terra, o campus possui mais 

quatro cursos de graduação: Engenharia Sanitária e Ambiental, Geofísica, Geologia e o curso 

de Tecnologia em Mineração e também um Mestrado Profissionalizante em Tecnologia 

Mineral.  

Os participantes da pesquisa são os professores da UNIPAMPA (Campus Caçapava do 

Sul) atuantes no curso de Licenciatura em Ciências Exata e da Terra, dentre os quais alguns que 

participaram da elaboração e atualização do Projeto Político Pedagógico do Curso, ocorridos 

entre os anos de 2011 e 2014. Em consulta ao projeto pedagógico, foi possível visualizar a 

composição dos professores do curso, conforme diagrama a seguir. 
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Figura 4.7: Perfil Docente. Adaptado de UNIPAMPA, 2013. 

4.3.2 – O curso 

A criação do curso de Licenciatura em Ciências Exatas se articulou com uma exigência 

do plano de expansão do MEC, que determinou a criação de pelo menos um curso de 

licenciatura em cada campus da instituição e também o aproveitamento do corpo docente já 

efetivo para atender aos outros cursos de graduação, constituído basicamente por professores 

de matemática, física, química e ciências biológicas. 

Inicialmente estruturado no modelo de habilitações, o curso possuía 6 semestres comuns 

a todos os alunos e 2 semestres nos quais o aluno optava por uma das áreas (matemática, física 

e química). Diante de tal situação da orientação do MEC de pôr fim à essa formação, o curso 

precisou ser reestruturado. Nesse processo de reestruturação, algumas mudanças fizeram surgir 

a nova estrutura que apresenta 4 principais pontos: 

1) A proposta é baseada no protagonismo do aluno em escolher sua área de atuação ao 

longo de sua experiência formativa, podendo vivenciar sua relação com as áreas e aproveitar 

tais disciplinas que não pertençam a uma área específica do saber escolhida, por meio de um 

coeficiente de afinidade entre áreas, definido no projeto pedagógico do curso. Dessa maneira, 

o aluno pode escolher tanto uma formação específica, entre Física, Matemática e Química que 

será integralizada com as disciplinas obrigatórias e a carga horária de formação comum, como 

uma formação na grande área, definida como Ciências Naturais. A alteração não propõe uma 

formação na “grande área” em detrimento à formação específica, mas a convivências das duas 
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possibilidades como opções ao aluno que ingressa no Curso de Licenciatura em Ciências Exatas 

e da Terra. 

2) A estrutura curricular proposta apresenta a possibilidade do aluno decidir quais 

disciplinas irá cursar como complementares ao longo do curso tendo como balizadores para a 

integralização da mesma a carga horária mínima e as diretrizes de cada licenciatura, ambas 

definidas pelo MEC, valorizando assim o protagonismo do aluno e o aproveitamento de 

disciplinas cursadas numa possível mudança de opção do aluno em razão das vivências ao longo 

da formação, contribuindo inclusive para reduzir os casos de abandono de curso.  

3) Criação de disciplina específica na estrutura do currículo responsável por se constituir 

um espaço de integração entre os conhecimentos das distintas disciplinas escolhidas pelos 

alunos. Tais disciplinas são chamadas de Integração das Ciências e são componentes de 30 

horas sequenciais que preveem ao final a realização de Seminários Integradores. 

4) Na maioria das disciplinas existe uma previsão de carga horária específica para a 

prática pedagógica, que deverá ser desenvolvida pelo professor, com vistas ao ensino, 

fomentando a troca de experiências entre os professores (dentre os quais alguns são bacharéis) 

e os alunos. Isto é, ainda que o professor não seja da área de Ensino, ele necessariamente terá 

de pensar maneiras de atender a essa carga horária propondo aos alunos atividades que se 

articulem com o ensino-aprendizagem dos conteúdos e dispondo tais atividades em seu plano 

de curso. A previsão da prática pedagógica, portanto não ocorre desvinculada, porém tem de 

constar em cada componente. A previsão de carga horária para a Prática Pedagógica varia de 

acordo como a carga horária total e o objetivo da disciplina. 

Alguns elementos e atividades podem ser identificadas no projeto pedagógico de curso 

e podem ser visualizadas nos documentos em anexo: Anexo C – Componentes curriculares do 

curso e Anexo D– Matriz curricular do curso. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Inicialmente buscou-se articular a análise a ser realizada com os objetivos do trabalho, 

que de maneira geral se propôs a investigar as concepções acerca da interdisciplinaridade de 

professores no contexto de uma proposta diferenciada para a formação, a partir dos discursos 

dos professores formadores sobre suas práticas, vivências e concepçõess. E, de maneira 

específica, se propôs a: 

 Mapear as concepções sobre a interdisciplinaridade dos professores formadores; 

 Identificar nos discursos dos professores as principais características do curso e as 

concepções dos mesmos a respeito do modelo de curso adotado. 

 Identificar as expectativas dos professores formadores quanto ao novo modelo 

organizacional do curso frente aos modelos organizacionais tradicionais. 

Do grupo com total de 20 professores, foram entrevistados 5 (cinco) com perfis 

considerados de extrema relevância para a pesquisa, dentre eles: o professor que conduziu a 

disciplina criada a partir de alterações no projeto pedagógico, denominada de Integração das 

Ciências; o professor que à época era coordenador do curso e conduziu as reuniões onde foram 

debatidas as alterações e também um professor que à princípio possuía  grande resistência à um 

curso integrado, além desse três integrantes foi possível identificar ainda os outros participantes 

com peculiaridades que serão posteriormente discriminadas. As informações a seguir sintetizam 

o perfil dos professores entrevistados: 

Entrevistado Formação (graduação) Formação (mestrado) Formação (doutorado) 

P1 Licenciatura em Física Mestrado em Educação 
Concluinte no Doutorado em 

Educação Tecnológica.  

P2  
Licenciatura e Bacharel 

em Física 
Mestrado em Educação Doutorado em Educação  

P3  
Licenciatura em Ciências 

e Matemática. 
Mestrado em Educação Doutorado em Educação 

P4  
Licenciatura em 

Matemática 

Mestrado em Modelagem 

Computacional. 

Doutorado em Educação e 

Ciências (cursando) 

P5 Licenciatura em Química 
Mestrado em Química 

Inorgânica. 

Doutorado em Educação em 

Ciências (concluído em 

2014) 

Quadro 5.1: Perfil dos professores entrevistados. Fonte: Acervo pessoal. 
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Buscou-se estabelecer as categorias a partir dos objetivos específicos e dos discursos 

dos docentes, de maneira que as categorias não são estanques entre si, mas possuem importantes 

interfaces que serão sinalizadas ao longo da análise.  

A análise organizou-se da seguinte forma: Inicialmente foram realizadas as leituras 

flutuantes e codificação inicial em cada uma das entrevistas com as atribuições de códigos de 

maneira o mais livre possível, o que possibilitou a criação de redes semânticas iniciais de cada 

docente. Já com os recortes categoriais bem definidos, realizou-se novo processo de 

codificação, com os devidos recortes e ajustes gerando famílias, discriminadas a partir das 

codificações das entrevistas, exibindo para tal as pequenas redes formadas entre os códigos 

atribuídos (codes) e as falas dos entrevistados (citas) para cada categoria e docente envolvido. 

Realizou-se então a síntese da análise por categoria, agrupando assim as contribuições 

do grupo, buscando articular os principais posicionamentos do grupo com as contribuições dos 

capítulos teóricos da pesquisa.  

A primeira etapa nos permitiu ter uma visão do todo de cada entrevista, sem nos atermos 

aos detalhes obtidos nas etapas seguintes, entretanto, foi possível identificar alguns elementos 

que se articularam com a participação de cada professor no contexto do curso. 

Na rede de P1 aparece uma estreita relação com as vantagens do modelo e, ao mesmo 

tempo, com as dificuldades encontradas no desenvolvimento da disciplinar Integração das 

ciências; na rede de P2 foi possível identificar grande expectativa em relação ao modelo do 

curso com o indicativo tanto de elementos teóricos como elementos da prática que sinalizam a 

concepção de que o modelo alcance sucesso em sua implementação, o que naturalmente se 

alinha com a visão do professor que direcionou as propostas do modelo. 

A rede de P3 possui dois núcleos que acabam por convergir: Um deles refere-se à 

autonomia dos alunos e o outro a autonomia dos professores. A rede semântica do professor P4 

possui um interessante elemento sobre sua vivência à época da mudança na estrutura do curso, 

pois, inicialmente o mesmo mostrou-se contrário à proposta, porém, também sinalizou uma 

identificação por atura em curso no qual participou do processo de discussão. 

Na rede de P5 foi identificado um olhar mais preocupado com a articulação pedagógica 

como condição necessária para o futuro estabelecimento de uma licenciatura realmente 

interdisciplinar, fomentando, segundo ele uma formação cidadã.  A seguir, serão exibidas as 

redes semânticas das entrevistas dos cinco docentes resultantes da primeira etapa.
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Figura 5.1: Rede Semântica P1. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5.2 – Rede semântica  P2. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5.3: Rede Semântica P3. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5.4: Rede semântica P4. Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 5.5: Rede semântica P5. Fonte: Acervo pessoal. 

  



  

 

72 

 

Após a primeira etapa e de um estabelecimento da visão do todo de cada entrevista, foi 

possível estabelecer as seguintes categorias, baseadas nos objetivos do trabalho: Concepções 

sobre interdisciplinaridade, Concepções sobre o modelo do curso e Expectativas sobre o modelo 

do curso. 

É importante ressaltar que, devido à flexibilidade do instrumento de coleta e também à 

liberdade dos professores ao longo das entrevistas, algumas se tornaram longas e dessa forma, 

a organização da análise nessa etapa de estabelecimento de categorias teve de ser o mais 

específica possível, dessa forma, nem todos os códigos presentes nas redes individuais serão 

explorados, mas tão somente aqueles que se enquadrarem nas categorias, além dos que foram 

criados ao longo do processo de refinamento da análise.  

5.1 CATEGORIA 1: CONCEPÇÕES SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE. 

A categoria buscou os elementos que poderiam influenciar as concepções dos docentes 

sobre interdisciplinaridade, sem necessariamente ater-se à palavra interdisciplinaridade, mas ao 

contexto maior que inclui as concepções dos professores, articulando-as sempre que possível 

às diferentes perspectivas e autores tratados na fundamentação teórica. 

5.1.1 – Concepções de P1 

Os elementos destacados da rede semântica sinalizam as concepções de P1.  

Figura 5.6: Concepções de interdisciplinaridade P1. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Um dos primeiros elementos presentes na entrevista é a concepção de que o 

conhecimento não é fragmentado e que fazemos “recortes” dele para que possamos nos 
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apropriar de determinadas “partes” desse conhecimento. Essa concepção se aproxima de uma 

concepção filosófica de que o indivíduo “faz” interdisciplinaridade em sua própria existência, 

porém também é ressaltada por P1 a importância do planejamento coletivo, onde o objetivo 

principal é ver o conhecimento como um todo.  

A concepção de que é necessário ver o conhecimento como um todo relaciona-se 

também à concepção de interdisciplinaridade que aparece associada às práticas da investigação 

temática como atividade que proporcionaria aos alunos o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade, citada por P1 em três momentos com associação às diferentes abordagens, 

tal concepção se aproxima do que é denominado por Pombo (2004) de prática interdisciplinar 

de convergência, onde os conhecimentos das áreas específicas não sofrem grandes 

transformações, porém colaboram para a resolução de um problema ou compreensão de uma 

realidade. 

5.1.2 Concepções de P2 

   As concepções de P2 relacionadas à interdisciplinaridade possuem bastante 

relevância, pois P2 é atualmente o coordenador do curso e conduziu as discussões docentes para 

a adoção de um novo modelo de curso. 

 

Figura 5.7 – Concepções de interdisciplinaridade P2. Fonte: Acervo pessoal. 
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A concepção de P2 é baseada principalmente em dois conceitos atrelados à teoria de 

Bakhtin: a dialogia17 e a multiplicidade de vozes18. Como pode ser visto acima, a 

interdisciplinaridade para P2 não se atrela às práticas específicas, mas à visão mais holística, na 

qual é importante estabelecer o autoconhecimento e também conhecimento de sua realidade, 

atendendo aos anseios do indivíduo; como os indivíduos possuem anseios os mais variados 

possíveis, as ações não são pensadas por P2 no nível de estruturação e sim no nível das 

possibilidades. Ainda na fala do que identifica como interdisciplinaridade, P2 relaciona a 

interdisciplinaridade como um possível resultado de um processo onde, existindo espaço 

(dialogia) para as diversas histórias (multiplicidade de vozes) serem acolhidas e potencializadas 

por dispositivos que contemplem as várias formas de pensar a interdisciplinaridade, a mesma 

ocorrerá naturalmente em algum momento.  Assim, o que se pode inferir é a compreensão de 

que interdisciplinar é tudo aquilo que não se estrutura de maneira disciplinar, sem maiores 

restrições ou aprofundamentos. 

 

5.1.3 Concepções de P3 

As concepções de P3 estão ligadas aos aspectos afetivos e de troca, e, em última 

instância demonstram um questionamento quanto ao que se compreende por 

interdisciplinaridade.  

O que se percebe é uma considerável valorização das vivências e concepções do outro 

e a importância do diálogo entre as várias vozes, sendo isso mais importante até mesmo que a 

articulação entre os conteúdos a serem ensinados, que na prática, geralmente ocorrem por ação 

do professor individualmente. A seguir é possível visualizar alguns dos principais temas e 

também as citações de P3 associadas a tais elementos. 

 

17Dialogia pode ser definida como a condição do sentido do discurso, onde estão inseridos os diálogos entre os 

discursos, construídos sempre com pelo menos dois interlocutores e ainda os discursos que o antecedem, os quais 

estão atrelados a seres sociais. Tais discursos não são individuais, mas constroem-se por meio de interações sociais 

e são, portanto, sempre inacabados, caracterizando tal conceito como um vir a ser. MARCUZZO, 2008. 

18 A multiplicidade de vozes está intimamente relacionada ao conceito de Polifonia, definido como “a 

multiplicidade de vozes equipolentes, as quais expressam diferentes pontos de vista de um mesmo assunto”. E 

ainda, essa equipolência reside na manutenção de absoluta igualdade entre as vozes e os diversos discursos que se 

apresentam. Já o conceito de polifonia nasce na Era Medieval ligado inicialmente ao contexto musical 

caracterizando-se pelo canto de diversas vozes independentes e superpostas cantando trechos variados. 

MARCUZZO, 2008 e ROMAN, 93. 
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Figura 5.8: Concepções de interdisciplinaridade P3. Fonte: Acervo pessoal. 

Essa concepção se articula à teoria de Ivani Fazenda, que aborda a interdisciplinaridade 

muito relacionada ao autoconhecimento e também ao conhecimento do contexto sobre o qual 

se deseja atuar, contudo não é possível descrever ou definir de maneira clara quais seriam as 

práticas a serem adotadas como interdisciplinar na concepção de P3, entretanto fica evidenciada 

a concepção de que desenvolver atividades (disciplinas) com alunos de diferentes trajetórias 

específicas já é um caminho para o interdisciplinar, mesmo que com certas incertezas sobre a 

metodologia a ser adotada, o que P3 identifica como desafiador. 

5.1.4 Concepções de P4  

As concepções de P4 se baseiam na relação entre disciplinas, porém sem estabelecer o 

tipo ou nível de relação entre tais disciplinas. Uma dessas concepções se assemelha em parte 

ao que é definido por Pombo como prática interdisciplinar de importação, onde a matemática 

seria a disciplina importadora de alguns conceitos da física, por exemplo; além disso, é 

estabelecida uma relação entre a matemática e os elementos necessários para o Ensino, que 

segundo P4 se materializam no desenvolvimento de atividades voltadas para a docência, como 

a produção de planos de aula ou mesmo conteúdos digitais.  A rede abaixo abarca as 

concepções de P4 e podem ser visualizadas a seguir: 
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Figura 5.9:  Concepções de interdisciplinaridade P4. Fonte: Acervo pessoal. 

A concepção se aproxima também do que poderia ser identificado como 

multidisciplinaridade, pois há uma concepção de que alunos que tenham trajetórias em áreas 

específicas diferentes, quando reunidos para realizar uma pesquisa ou trabalho de uma 

disciplina qualquer, estarão naturalmente se formando de maneira interdisciplinar, então pela 

própria proposta do curso, todas as disciplinas seriam interdisciplinares, devido simplesmente 

às diferentes trajetórias.  

Outra concepção de P4 revelou a concepção de que a contextualização, juntamente com 

a integração, seriam o princípio da interdisciplinaridade, muito embora sem se aprofundar sobre 

essa relação, essa concepção possui relevância se baseada na concepção de que o cotidiano é 

necessariamente interdisciplinar, porém tal relação não é desenvolvida por P4 ao longo de seu 

discurso. 

5.1.5 Concepções de P5 

As concepções de P5 sobre interdisciplinaridade estão baseadas na compreensão de que 

é necessário certo domínio de outros conhecimentos além daqueles da área específica de 

formação para que sejam estabelecidos os elos entre as diferentes áreas, o que se articula com 

parte da contribuição teórica trazida por Pombo ao abordar a Teoria dos Sistemas como uma 

possibilidade para o trabalho interdisciplinar mais estruturado. A rede a seguir traz algumas das 

contribuições de P5 que embasam sua concepção. 
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Figura 5.10: Concepções de interdisciplinaridade P5. Fonte: Acervo pessoal. 

 

A concepção de P5 articula-se ainda com a interdisciplinaridade vista como um 

processo em que os elos entre as áreas do conhecimento são posteriores à equiparação da 

importância da prática pedagógica ao nível de importância dos conhecimentos científicos, 

além disso, P5 valoriza o contexto social do conhecimento, ressaltando que o conhecimento 

não é fragmentado e que não é possível no cotidiano, tratar o conhecimento como se ele 

pertencesse somente a uma área.  

5.2 CATEGORIA DOIS: CONCEPÇÕES SOBRE O MODELO DO CURSO. 

As mudanças ocorridas no curso foram sinalizadas anteriormente no Capítulo 4 (item 

4.3.2) baseando-se nos projetos pedagógicos do curso, entretanto, percebemos ser relevante 

trazer algumas concepções dos docentes quanto ao modelo adotado. 

Para cada docente foi construída no Atlas.ti uma família de códigos sobre as concepções 

quanto ao modelo e, em seguida, exibidas as citações associadas aos códigos mais relevantes, 

incluídos os elementos os quais cada professor destaca como positivos, as dificuldades, dúvidas 

e inseguranças encontradas nas práticas, bem como a concepção sobre o modelo que, em geral, 

se alinha com as concepções sobre interdisciplinaridade de cada docente.  

5.2.1 Concepções de P1 
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Os elementos do discurso de P1 foram organizados a partir de um dos núcleos ora 

associados às dificuldades encontradas e ora às características consideradas importantes ou 

mesmo identificadas como positivas, como na figura abaixo: 

Figura 5.11 Concepções sobre o modelo P1. Fonte: Acervo pessoal. 

As concepções de P1 sobre o modelo do curso possuem elementos identificados como 

ambíguos, pois mesmo identificando aspectos positivos do mesmo, P1 destaca certas 

necessidades que ainda julga importantes serem administradas. Os aspectos positivos 

identificados são o protagonismo do aluno, a flexibilidade do curso e uma valorização do 

modelo frente às outras instituições que P1 já trabalhou, entretanto, P1 destaca alguns aspectos 

a serem levados em conta como a sinalização de necessidade de uma concepção interdisciplinar 

para o curso como um todo (cita 1:13); além de apontar certa insegurança quanto ao modelo, 

que segundo P1 ocorre também com outros docentes do curso como é sinalizado na cita 1:12: 

“Então, a gente tem sentido um  pouco inseguros ainda em como fazer, o que fazer, né”. A 

concepção de interdisciplinaridade mais atrelada à investigação temática influencia P1 ao sentir 

necessidade de elementos que são questionados por P1, como o fato de não existirem 

determinadas orientações metodológicas, inclusive no caso de procedimentos a serem 

identificados ou não como prática pedagógica nas disciplinas. 

Outro elemento que evidencia essa tendência de necessidade de estruturação de práticas 

e métodos mais bem definidos reside nas falas de P1 sobre a necessidade de planejamento 

coletivo e controle do tempo (CITA 1:46),  onde salienta que uma disciplina em conjunto requer 

uma série de questões a serem realizadas em grupo e ainda, que trabalhar na perspectiva 
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interdisciplinar requer um alinhamento de concepções e práticas para que não seja somente “a 

junção de partes” (CITA 1:49).  

5.2.2 Concepções de P2 

As concepções de P2 estão atreladas à concepção de interdisciplinaridade, já detalhada 

no tópico anterior.                                                                                                                   

Figura 5.12: Concepções sobre o modelo P2. Fonte: Acervo pessoal. 

Sua concepção se articula também com as ideias de que tanto a dialogia quanto a 

multiplicidade de vozes necessitam de tempo e espaço para serem potencializadas e dessa 

maneira, não é possível definir o curso como interdisciplinar, pois o mesmo é “devir”; um 

processo no qual P2 acredita que em algum momento possa vir a ser interdisciplinar. 

Na concepção de P2, o curso seria uma aposta de que, ao potencializar o protagonismo 

tanto dos alunos quanto dos docentes, haverá um momento em que essa multiplicidade de vozes 

dos participantes revelará um plano interdisciplinar, mas que isso é um processo e não de fato 

uma definição. É identificado ainda por P2 que o objetivo é que o curso tenha sempre a 

intencionalidade do interdisciplinar, porém P2 não define o interdisciplinar de forma direta por 

meio de práticas ou teorias, o mesmo ocorreria em contrapartida do minimamente disciplinar, 

pondo então a interdisciplinaridade do curso em um horizonte muito abrangente. Além desses 

elementos, P2 é categórico ao afirmar que o modelo do curso atende às necessidades da 

instituição que se apresentaram na ocasião das alterações.  

 



  

 

80 

 

5.2.3 Concepções de P3 

As concepções de P3 sobre o curso são as de que o modelo e também a atuação dos 

professores são suficientes para garantir a construção de um curso interdisciplinar, como pode 

ser visualizado a seguir: 

   

Figura 5.13: Concepções sobre o modelo P3. Fonte: Acervo pessoal. 

Percebeu-se a concepção de que o modelo do curso favorece o protagonismo tanto de 

alunos quanto de professores, assim, P3 ressalta a importância atribuída à avaliação do curso 

pelos discentes e também valoriza a flexibilização da trajetória no curso, entretanto não é 

possível identificar uma articulação direta entre essa possibilidade e um diferencial dessa ação 

além da redução da evasão. Essa cisão entre a flexibilidade do curso e a ocorrência da 

interdisciplinaridade de fato fica em aberto na fala P3, o que pode ser facilmente detectado no 

discurso de P3 que inicia outra frase em seguida: “questão da flexibilização da trajetória do 

curso, então isso garante que ele...” 

Nos aspectos ligados às ações dos docentes, P3 identifica que na prática é o próprio 

professor que tenta realizar sozinho a articulação dos conteúdos e que as trocas de experiências 

e vivências são fonte de apoio, inclusive com as pesquisas e trabalhos realizados pelos alunos, 

identificados como momentos de partilha, porém a concepção principal é a de que a iniciativa 

do professor e a presença de alunos que tenham feito (ou irão fazer) opções por diferentes áreas 

do conhecimento são suficientes para a construção de um curso interdisciplinar, assim, P3 não 

evidencia preocupação em que o curso possua um alinhamento quanto às práticas ou 

metodologias interdisciplinares. 
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5.2.4 Concepções de P4 

As principais concepções de P4 em relação ao modelo do curso estão relacionadas às 

concepções sobre interdisciplinaridade e dentre elas está a que nega o estabelecimento do curso 

como interdisciplinar e desloca o objetivo do modelo para a aprendizagem dos alunos. 

 

Figura 5.14: Concepções sobre o modelo P4. Fonte: Acervo pessoal. 

A concepção sobre o modelo adotado se apresenta como uma construção do grupo de 

professores, em que P4 se identifica como participante do processo e destaca como diferencial 

em relação aos outros: “E a gente não, a gente dá aula num curso que a gente pensou...” o que 

revela elementos de identidade cada vez mais atrelados aos professores, seja individual ou 

coletivamente. P4 salienta ainda que a adoção do modelo integrador está atrelado a uma prática 

da gestão, identificada por ele como “economia de professor”; além disso, justifica que a adoção 

do modelo ocorre principalmente pelo fato do modelo anterior se constituir uma estrutura de 

habilitações, que foram descontinuadas por orientação do MEC, assim, P4 ressalta que da 

mesma forma como ocorre o elemento interdisciplinaridade na dinâmica do curso, poderiam 

facilmente ocorrer outros. Diante da possibilidade da adoção ou não pelos alunos de atividades 

interdisciplinares, P4 relativiza a importância de definir práticas a até mesmo um modelo de 

curso em si, já que a construção da interdisciplinaridade seria uma opção para desenvolvimento 

de atividades ao aluno (futuro professor), se esse assim desejar. 

Nessa perspectiva ainda e, reforçando a ideia de interdisciplinaridade como relação 

entre disciplinas, ele afirma que o fato dos alunos com diferentes trajetórias estudarem juntos 
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já fomenta essa formação de caráter interdisciplinar, entretanto, também valoriza o modelo ao 

destacar que os alunos podem escolher as disciplinas que fazem. 

5.2.5 Concepções de P5 

As concepções de P5 quanto ao modelo do curso se articulam com a rede a seguir: 

 

Figura 5.15: Concepções sobre o modelo. Fonte: Acervo pessoal. 

Em suas concepções P5 aborda também o protagonismo do aluno, já citado por outros 

professores, em uma dimensão mais aprofundada, ao relacionar a escolha do aluno dentro não 

apenas das opções por uma trajetória de uma área específica, mas também nas subopções 

possíveis na trajetória proposta utilizando sua área como exemplo.  

Ele cita ainda a questão da construção de uma identidade para o curso, sinalizando 

inclusive a preocupação, segundo ele, com a visão tecnicista dos alunos, ligada à necessidade 

de mais conteúdos ao longo da formação o que seria algo a ser considerado no alinhamento 

pedagógico dos professores Os posicionamentos de P5 sugerem o desejo de proporcionar um 

curso que permita ao aluno, em primeiro momento conhecer as diferentes áreas específicas e, 

segundo ele, a partir de algumas disciplinas, que seriam decisivas nessa primeira escolha, o 

aluno partiria para o estabelecimento de uma trajetória pessoal científica que seja marcada tanto 

por seus interesses pessoais quanto pelas  influências desse processo de protagonismo. Segundo 

ele o interesse pessoal atua como grande motivador do aluno. Isso permitiria, por exemplo, não 

apenas escolher uma área como química, mas a partir dessa primeira escolha direcionar sua 

formação para uma química mais “dura” ou mais tecnológica ou mesmo mais interdisciplinar.  
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A visão de P5 é que somente em um segundo momento seria possível estabelecer “elos” 

entre as áreas do conhecimento, com o respaldo de uma licenciatura interdisciplinar, assim, ele 

deixa implícito que, ao se propor uma licenciatura interdisciplinar é necessário que se adote 

uma metodologia a partir da qual sejam bem estabelecidas as relações entre as áreas do 

conhecimento, o que caminha em paralelo com as considerações de Pombo ao propor tipos de 

práticas para o trabalho interdisciplinar, que estaria atrelado de certa forma à teoria dos 

sistemas.   

Além desses elementos, P5 cita a questão da identificação do mesmo com o modelo 

proposto e apesar de não ter participado das discussões do curso, relata que a adoção do modelo 

o influenciou positivamente para ingressar como professor na instituição.  

 

5.3 - CATEGORIA TRÊS: EXPECTATIVAS QUANTO AO MODELO DO CURSO. 

A categoria foi obtida a partir dos posicionamentos dos professores a respeito do futuro 

do modelo do curso frente aos cursos tradicionais. 

5.3.1 – Expectativas de P1. 

As expectativas de P1 possuem extrema ligação com suas experiências formativas e 

também com suas experiências atuando em outras instituições, nas quais identifica um modelo 

de departamentos bem definidos e sem comunicação entre eles, principalmente nas áreas das 

ciências e da educação, que segundo ela, não possuíam articulação de nenhum tipo. 

Figura 5.16: Expectativas quanto ao modelo P1. Fonte: Acervo pessoal. 
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Fica evidenciada também a ideia de que o modelo poderia ser adotado em outros 

contextos, porém por questões políticas e de uma estrutura departamental cristalizada nas 

instituições mais tradicionais não seria viável a construção do mesmo; além disso, P1 sinaliza 

que, de certa forma acredita no potencial do modelo no trecho “Não que eu ache que não deva”, 

entretanto, reconhece que existe um fator político que pode se colocar como impeditivo.  

5.3.2 – Expectativas de P2 

As expectativas de P2 estão atreladas à adoção do modelo formativo proposto, porém 

não como substituição aos modelos tradicionais, por compreender que existe um deslumbre 

quanto aos novos modelos propostos e discutidos quando na realidade boa parte das propostas 

é advinda das necessidades das instituições que já nascem com certas características, como um 

corpo docente com formação de várias áreas distintas e não sequenciais, como é o caso da 

própria instituição em questão.  

 

Figura 5.17: Expectativas quanto ao modelo P2. Fonte: Acervo pessoal. 

A clareza da fala de P2 revela o quanto a formação de professores, geralmente é 

submetida à reestruturações por interesses políticos e estruturais de gestão, bem como reformas 

ou estabelecimento de documentos oficiais e não necessariamente pela necessidade advinda da 

reflexão dos próprios professores em realizar mudanças nos modelos formativos. Apesar do 

reconhecimento dessa situação, P2 se posiciona como alguém que enxergou na ocasião das 
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mudanças do modelo uma oportunidade para fomentar tanto o desenvolvimento de um modelo 

que abraçasse suas concepções como a participação dos professores nas discussões.    

Outra questão sinalizada é a problemática em torno da formação nas grandes áreas que 

tanto podem ser encaradas automaticamente como interdisciplinares (o que segundo P2 seria 

uma simplificação do processo interdisciplinar) ou ainda como uma formação substitutiva das 

áreas específicas, o que também se posiciona desfavoravelmente. 

 

5.3.3 – Expectativas de P3 

As expectativas de P3 com relação ao modelo do curso estão ligadas diretamente à 

compreensão de que o modelo pode contribuir para a redução da evasão por permitir ao aluno 

mudar de opção formativa ao longo do percurso e que, apesar de sinalizar a opinião de que tão 

cedo não ocorram mudanças claras quanto aos modelos tradicionais, reconhece na modelo uma 

valorização que é totalmente aplicável para a formação de professores, mesmo que não atenda 

uma formação como de um bacharel.  A seguir encontram-se os principais elementos das 

expectativas de P3. 

 

Figura 5.18: Expectativas quanto ao modelo P3. Fonte: Acervo pessoal. 

5.3.4 Expectativas de P4 

As concepções de P4 sobre o modelo proposto centram-se principalmente na 

compreensão de que a implantação de um modelo de curso se processa muito em termos de 
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uma conjuntura que é complexa e envolve principalmente as recomendações dos documentos 

oficiais do MEC, passam pela formação dos professores envolvidos e suas visões a respeito do 

processo educacional e se articulam até mesmo com a maneira que o coordenador do curso 

conduz o processo para mudança, inclusive ressaltando que um dos objetivos em se estabelecer 

o modelo era a adequação do curso em termos de orientações do MEC, que orientava que as 

formações por habilitações fossem extintas. 

Ele ressalta que, embora inicialmente fosse contrário ao modelo, mostrou-se aberto às 

discussões, como já ressaltado na categoria anterior, e que considera a participação dos 

professores na elaboração das propostas como diferencial do modelo, apesar de compreender 

que um dos objetivos da aprovação do modelo adotado fosse a “economia de professor”. 

 Outro ponto que é ressaltado por P4, assim como por outros professores, é que o modelo 

proposto não se apresenta como substitutivo aos modelos tradicionais e que ainda que o 

substitua, haverá um longo processo para tal. 

 

Figura 5.19: Expectativas quanto ao modelo P4. Fonte: Acervo pessoal. 

5.3.5 – Expectativas de P5 

As expectativas de P5 se relacionam com uma concepção de que a mudança proposta 

pelo modelo do curso trará um respaldo para os formandos atuarem em outras instituições e 

essas atuações impactarão um futuro próximo, fomentando assim a cidadania. Outra sinalização 

de P5 é a de que antes mesmo de se constituir como um curso de licenciatura interdisciplinar é 

necessária buscar uma concepção pedagógica da formação. As expectativas de P5 relacionam-

se diretamente com a rede a seguir: 
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 Figura 5.20: Expectativas quanto ao modelo P5. Fonte: Acervo pessoal. 

5.4 SÍNTESE DAS ANÁLISES 

Após a análise de cada entrevista e da alocação dos posicionamentos na categoria 

correspondente, tornou-se importante agrupar os posicionamentos do grupo a fim de 

aprofundar-se nas possíveis contradições, convergências ou divergências. 

5.4.1 Síntese da Análise da Categoria 1: Concepções sobre interdisciplinaridade. 

Utilizando a interface do Atlas.ti foi possível agrupar em uma rede os posicionamentos 

do grupo em relação às suas concepções sobre a interdisciplinaridade, tanto presentes por meio 

de referências teóricas como por meio de sinalização de práticas que reforçam determinadas 

concepções ou parte de alguma teoria. A primeira constatação é a de que não ocorrem 

convergências com relação à praticamente nenhum elemento quanto às construções teóricas dos 

docentes, característica que já era esperada, uma vez que as concepções dos professores sobre 

interdisciplinaridade não se articularam de maneira clara aos autores, entretanto foi possível 

encontrar algumas relações importantes, como a seguir. 

 A principal convergência é a de que o conhecimento é naturalmente interdisciplinar e 

esse código foi utilizado para agrupar os códigos associados às citações de P1, P2, P4 e P5.  
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Figura 5.21: Convergência: O conhecimento é naturalmente interdisciplinar. Fonte: Acervo pessoal. 

Os códigos agrupados foram: “O conhecimento não é fragmentado”, “Ver o 

conhecimento como um todo” e “a gente vive o interdisciplinar” (P1); “O pensamento é 

interdisciplinar” e “Nós criamos a disciplinaridade” (P2); “Contextualização e integração como 

princípio da interdisciplinaridade” (P4) e “O conhecimento no cotidiano é interdisciplinar” 

(P5). 

Como pôde ser visto na figura 5.16, ao agrupar tais códigos em um único, é possível 

visualizar também os documentos primários de origem de cada um dos códigos agrupados, que 

representam que as citações foram extraídas de cada um desses documentos, que se referem a 

cada uma das transcrições dos professores. 

Dentre os códigos agrupados e fundidos, o mais complexo é o ligado à citação de P4 

que se refere à contextualização e integração como princípio da interdisciplinaridade. Apesar 

dessa afirmação de P4 não é realizada uma justificativa da relação entre os conceitos, somente 

uma menção aos documentos oficiais, sobretudo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

a interdisciplinaridade é apresentada com a seguinte definição: 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para 

resolver um problema concreto ou compreender  um  determinado  fenômeno  sob  

diferentes  pontos  de  vista.  Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função 

instrumental. (BRASIL, 2002, p.21) 
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Além dessa apresentação do conceito de interdisciplinaridade associado em bloco com a 

contextualização, o documento em si não apresenta de maneira clara o que seria a 

contextualização, porém em seu texto como um todo identifica que, o fato dos conteúdos 

selecionados não abordarem problemas do cotidiano das comunidades envolvidas pode ser 

apontado como fator que leva ao desinteresse dos alunos e que, devido ao fato de vivermos 

numa sociedade cada vez mais voltada à ciência e à tecnologia, as competências necessárias ao 

mundo produtivo (e do trabalho) se aproximam cada vez mais daquelas necessárias ao cidadão, 

representando assim uma perspectiva instrumental não só para a interdisciplinaridade, mas 

também para o processo educacional referente ao Ensino Médio, etapa à que o documento se 

refere. Nesse caso, ainda que em uma perspectiva instrumental, a interdisciplinaridade aparece 

como naturalmente associada aos contextos do e aos conhecimentos do cotidiano e a integração 

dos diferentes conhecimentos a uma aprendizagem motivadora. Outro caso de convergência na 

concepção do grupo sobre interdisciplinaridade está relacionado à concepção de que a 

interdisciplinaridade pressupõe construir conhecimento entre as áreas, que sendo um dos 

códigos da rede (P1) tornou-se representativo de outros como: “Elos entre as áreas do 

conhecimento” (P5) e “Disciplina para dialogar entre as áreas”(P2), conforme a seguir: 

 

 Figura 5.22: Convergência: Construir conhecimento entre as áreas. Fonte: Acervo pessoal. 
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A convergência acima está associada à ideia de que o interdisciplinar também está 

associado ao processo de se construir o conhecimento entre as áreas; e, ainda, que é importante 

haver um espaço (que seja inserido no currículo do curso) para que os conhecimentos que estão 

sendo construídos ao longo do curso, nos outros componentes curriculares, possam ter um 

“diálogo” ou mesmo “estabelecer elos” entre si, entretanto, P5 faz uma ressalva, ao considerar 

que esse processo seria somente após uma concepção pedagógica. Ocorre uma divergência clara 

entre as concepções dos professores no ponto em que P1 compreende esse espaço como prática 

de articulação de conteúdos, geralmente associados às práticas de investigação temática 

(conforme já citado anteriormente) que se aproxima de uma perspectiva instrumental; em 

contrapartida, P5 compreende como um segundo momento onde, busca-se realizar elos entre as 

áreas do conhecimento, baseadas primeiramente na concepção pedagógica (isto é, pensar como 

se constituem e como são ensinados os conhecimentos) e também a partir do domínio desses 

conteúdos. A concepção trazida por P5, apesar de se alinhar em certos aspectos com outras, 

possui um diferencial pois considera como essencial a concepção pedagógica em uma 

licenciatura e nesse diferencial pode ser alinhada com parte do referencial teórico trazido tanto 

quanto ao conceito de professor reflexivo quanto ao professor como intelectual crítico, pois 

pressupõe um professor que deseja que os elementos da formação pedagógica e também a 

própria concepção do que é o ensino sejam anteriores ao processo da criação de elos entre as 

áreas do conhecimento. 

Outra possível convergência assume que a interdisciplinaridade para o grupo está 

associada à “relação entre disciplinas”, onde foi possível identificar a concepção de 

determinadas práticas como sendo interdisciplinares. Os códigos unificados foram “Articulação 

entre os conteúdos” e “Investigação Temática”, ambos associados à P1 e que sinalizam uma 

concepção de que, a interdisciplinaridade se materializa nas práticas de Investigação Temática, 

já citadas anteriormente e nesse caso se dá no contexto da disciplina criada como espaço para 

fazer “o diálogo” entre as diferentes disciplinas que os alunos estariam cursando, articulando 

assim os conteúdos das diferentes áreas, associam-se ainda à esse núcleo os códigos 

“Importância do domínio dos conteúdos” e “Interface entre a especialidade e a prática 

pedagógica” ambos ligados à P5. 
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Figura 5.23 – Convergência: Relação entre disciplinas: uma perspectiva. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 Dentro das práticas citadas pela professora no direcionamento da disciplina “Integração 

das Ciências” foram identificadas temáticas específicas de pesquisas citadas por ela para o 

desenvolvimento de reflexões interdisciplinares, dentre elas: a abordagem Ciência, Tecnologia 

e Sociedade (CTS) e o uso de temas geradores, a investigação na perspectiva freireana 

(levantamento de temas junto à comunidade) e a utilização dos eixos norteadores presentes no 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Outra inferência da professora foi o 

desenvolvimento de maior senso crítico por parte dos alunos, desdobrando-se no 

desenvolvimento da cidadania, pois na concepção da mesma o desenvolvimento de atividades 

integradas desenvolve nos alunos uma visão mais relacional, mais questionadora e 

independente. 

Tanto a perspectiva de Freire, quanto o enfoque CTS citados anteriormente possuem 

confluências em suas propostas, uma vez que partem dos contextos histórico-sociais dos 

indivíduos (sociedade) para estabelecer temas de estudo e, a partir destes, desenvolver 

conteúdos científicos relevantes em tais contextos. Algumas confluências entre as abordagens 

são: a abordagem temática e a seleção dos materiais didáticos; a perspectiva interdisciplinar do 

trabalho pedagógico e o papel da formação de professores e o papel do educador no processo 

de ensino e aprendizagem e na formação para o exercício da cidadania (NASCIMENTO e 

LINSINGEN, 2006). 
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Apesar de tais práticas possuírem valor agregado à questão da cidadania e a tomada de 

decisões pelos alunos, envolvendo as comunidades nos quais estão inseridos, não foi possível 

identificar qualquer peculiaridade no sentido da lógica disciplinar/interdisciplinar na descrição 

de tais atividades realizadas pelos alunos, muito embora no contexto da disciplina proposta a 

ideia seja “pôr em diálogo” as disciplinas que estão sendo cursadas no semestre, e como cada 

aluno escolhe quais disciplinas cursar, as contribuições de conteúdos serão diversas, o que 

reforça em parte a concepção de P4, que pode ser sinalizado em outros dos códigos unificados 

“Multidisciplinaridade”, “Relação entre a matemática e a física” e “Relação entre a matemática 

e o ensino” que foram associados à P4 e revelam uma outra concepção de que a formação de 

caráter interdisciplinar ocorre naturalmente pelo fato de que os alunos estão ao longo de um 

processo para escolher uma área específica e possuem preferências, porém mesmo assim, 

precisam pesquisar e estudar juntos, até mesmo desenvolver habilidades voltadas para o ensino 

em todas as possíveis áreas  como por exemplo, desenvolver planos de aulas de matemática, 

mesmo possuindo uma inclinação para  a química  como área preferencial de formação. 

Figura 5.24: Convergência:  Relação entre disciplinas: outra perspectiva. Fonte: Acervo pessoal. 

No contexto de uma disciplina específica, em que não há a pretensão de diálogo entre 

as áreas de maneira clara, difere do anterior, pois a materialização da interdisciplinaridade se 

dá então pela concepção do professor especialista que esteja conduzindo a disciplina. 
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Ocorre uma aproximação de conteúdos de outras áreas, sem a necessidade de 

aprofundamento, como ao abordar um conteúdo matemático, citar conceitos de física que se 

associam ao mesmo. A ocorrência dessa “aproximação” não ocorre apenas entre áreas como a 

matemática e a física, que possuem afinidades, ocorre também entre disciplinas de uma mesma 

área (como cálculo e geometria) e a entre matemática e o ensino, onde a primeira seria 

responsável por definir os conteúdos a serem ensinados e a segunda por definir estratégias 

(métodos) para o ensino da primeira. Essas diferenças entre as relações entre disciplinas ou 

áreas entretanto são adotadas no mesmo patamar e consideradas como interdisciplinaridade, 

assim, ocorrem concepções bastante díspares em relação à essa inicial convergência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

As contradições nas concepções dos professores são notadas em pelo menos duas situações: a 

primeira remete ao fato da constatação por P3 de que a teoria interdisciplinar difere da prática 

é reforçada pelo código “O professor é que tenta fazer a articulação de conteúdos” e “O 

professor aprende sendo desafiado”, ambos associados às citações de P3; entretanto, P1 sinaliza 

uma preocupação com o planejamento coletivo posto como necessidade. Essa constatação se 

relaciona com as contribuições de Schӧn, ao relatar que apesar de toda formação recebida, a 

prática sempre   reserva situações onde o conhecimento teórico ou mesmo não é suficiente e 

relacionando tais concepções aos perfis dos professores, possuímos também outra leitura ligada, 

sobretudo à experiência dos atores envolvidos: enquanto P1(mais nova e com menos tempo de 

prática) idealiza um planejamento coletivo com certa estruturação para alinhar as práticas do 

modelo entre os professores do curso, P3(mais experiente) identifica essa construção individual 

da prática com naturalidade, inclusive afirmando que a aprendizagem do professor ocorre 

através dos desafios. 

Outra contradição é encontrada no fato de P3 acreditar que a troca de vivências entre os 

professores e também entre alunos supera a necessidade da articulação entre conteúdos; 

enquanto P5 sinaliza que para formar elos entre as áreas do conhecimento é necessário certo 

domínio dos conteúdos. Assim, alguns códigos não puderam ser agrupados uma vez que 

possuíam concepções que não se relacionam com os discursos de outros professores, como os 

códigos “dialogia”, “multiplicidade de vozes” por exemplo, que expressam apenas concepções 

individuais isoladas, as quais, nesse caso, sinalizam que a concepção sobre interdisciplinaridade 

do grupo entrevistado é ainda bastante difusa. As figuras 5.25, 5.26 e 5.27 demonstram o 

processo de possíveis convergências encontradas, onde é possível identificar as ligações em 

vermelho que representam as famílias dos códigos de cada um dos participantes .
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Figura 5.25: Concepções sobre interdisciplinaridade sem convergências. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5.26: Concepção de interdisciplinaridade do grupo com convergências. Fonte: Acervo pessoal. 
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 Figura 5.27: Concepção do grupo de interdisciplinaridade. Fonte: Acervo pessoal. 
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5.4.2 Síntese da Análise da Categoria 2: Concepções sobre o modelo do curso. 

Após a análise das concepções individuais quanto ao modelo adotado para o curso e  o 

suporte do Atlas.ti foram realizadas algumas etapas para obtermos uma síntese. Tais etapas 

serão detalhadas de forma que se tenham também as indicações das figuras obtidas pelos 

“prints” das telas do software ao longo do processo, inclusive exibindo redes com suas citas 

associadas devido ao volume de convergências ter sido superior com relação à categoria 

anterior. 

Etapa 1: Foram dispostos os posicionamentos dos professores a partir dos códigos 

atribuídos em etapas anteriores, conforme pode ser visto na figura 5.27, notando-se que os 

núcleos de onde partem as setas vermelhas são as próprias concepções dos professores 

detalhadas no item 5.2 e que os códigos que possuem afinidades, similaridades ou mesmo se 

repetem estão agrupados uns próximos aos outros. 

Etapa 2: Os códigos repetidos e convergentes foram agrupados por meio de uma 

ferramenta do Atlas (merge codes) que permite agregar no código mais significativo todos os 

outros, que deixam de existir, porém as citações associadas a eles são migradas para esse novo 

código representativo. Por exemplo, o código “Protagonismo do aluno” (figuras 5.28 e 5.29) 

tornou-se representativo de vários códigos que possuem citas associadas a eles, dessa forma, na 

expansão na figura de rede o código representativo possui 10 citas associadas a ele, algumas 

expansões serão apresentadas somente para facilitar a visualização do processo, como nas 

figuras 5.36 e 5.37. A quantidade de citas associadas representam códigos que possuíram muitos 

trechos associados à determinado tema, enquanto os que não possuem, tiveram apenas um 

trecho associado. 

Etapa 3: Os códigos existentes são agrupados em algumas perspectivas, que podem ser 

identificadas como Subcategorias: Desafios, Vantagens e ainda Elementos de 

Tensão/Constatação que não possuem necessariamente valor positivo ou negativo agregado 

como pode ser visto na figura 5.38. 

 A criação dessas perspectivas para enquadramento dos códigos buscou uma síntese que 

não os apresentasse em uma perspectiva dicotômica mas que permitisse ao leitor perceber a 

existência de elementos que são postos pelas circunstâncias políticas, elementos de gestão, 

formação do corpo docente ou  mesmo pelas concepções socialmente e historicamente 

construídas.
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Figura 5.28: Concepção do grupo quanto ao modelo sem convergências. Fonte: Acervo pessoal. 
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A primeira e principal convergência da categoria foi ligada a um dos aspectos do modelo 

do curso e possui como código representativo a expressão “Protagonismo dos alunos” que se 

repetiu 3 vezes (P2, P3 e P4), porém outros códigos foram citados como: “Protagonismo 

discente”(P1), “Potencializar o protagonismo individual”(P2); todas as opções até então citadas 

referiam-se em particular à possibilidade do aluno escolher quais disciplinas cursar ao longo da 

formação, podendo inclusive mudar de opinião sobre sua escolha sendo influenciado pelas 

próprias vivências do curso e, contribuindo assim para o controle da evasão. 

Além disso, os códigos: “Espaço para multiplicidade de vozes”(P2), “Importância da 

avaliação dos alunos”(P3) e “Educar pela pesquisa”(P3), também foram associados uma vez 

que em todos esses códigos houve menção à valorização da participação do aluno tanto em 

relação a escolher quais disciplinas cursar, em avaliar o curso (por meio de um fórum anual), 

em participar ativamente por meio de pesquisas dirigidas ou mesmo possuir autonomia para 

contribuir com a construção do curso, conforme pode ser visto a seguir, todos os professores se 

reportaram ao protagonismo do aluno em algum momento, o que pode ser evidenciado pela 

presença dos documentos primários abaixo: 

 

Figura 5.29: Convergência de códigos – Protagonismo do aluno com citas, códigos e DP’s.  

Fonte: Acervo pessoal. 
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O código “Protagonismo do aluno com subopções” (P5) também foi agregado por 

apresentar essa perspectiva de autonomia de escolha do aluno, porém diferenciar-se pelo fato 

de apresentar as possíveis opções para a formação do aluno onde o mesmo possa, além de 

escolher sua área, escolher também uma concepção em relação à mesma. Abaixo seguem 

algumas citações expandidas relacionadas à convergência citada.   

Figura 5.30: Convergência de códigos: Protagonismo do aluno: citas expandidas. Fonte: Acervo pessoal. 

Outra convergência ocorrida teve como código representativo “Identificação dos 

docentes com o modelo”, onde foram agregados todos os códigos que representaram citações 

associadas à identificação do docente com o modelo e também elementos de valorização do 

mesmo. Dessa forma, esse código representa os códigos “Valorização do modelo” que se 

repetiu duas vezes na rede (P1 e P3),  “Identificação com o modelo” que também se repetiu 

duas vezes (P4 e P5) e o próprio código representativo (P2) que apareceu uma vez na rede. 

A valorização do modelo foi associada aos elementos comparativos que alguns 

professores sinalizaram entre o contexto de atuação no curso e outras experiências anteriores e 

o nível de autonomia, inclusive se relacionando com a flexibilidade do curso, no que se refere 

inclusive à abertura para participação dos professores durante as discussões das propostas. 
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Figura 5.31: Convergência: Identificação dos docentes com o modelo.  

   Fonte: Acervo pessoal. 

Outro ponto relevante, embora não convergente, é o código “Importância do processo 

pedagógico” ligado a P5. Conforme já citado na categoria anterior, P5 relaciona a questão 

interdisciplinar como secundária, pois segundo ele, é necessário antes disso uma concepção 

pedagógica que só é obtida por meio da prática. Nesse aspecto, ele se aproxima tanto da teoria 

de Schӧn (2002), ao valorizar o processo que os próprios professores formadores vivenciam ao 

atuarem, necessitando para isso apresentar uma postura reflexiva e crítica, como aos 

argumentos de Tardif (2014) de que é necessário romper uma lógica de formação universitária 

baseada no modelo aplicacionista, que não aborda possíveis questões problemáticas da sala de 

aula, as quais os professores irão descobrir sozinhos em suas futuras experiências profissionais. 

Além disso, ele desconstrói, de certa forma, a ideia de que a definição do que seria a 

interdisciplinaridade e o simples estabelecimento de tais práticas possam tornar a aprendizagem 

realmente efetiva à despeito da formação pedagógica, principalmente por tratar-se de um curso 

de licenciatura. Nesse viés, torna-se importante também a sinalização de P5 a respeito da 

preocupação com uma visão tecnicista por parte dos próprios alunos e suas concepções de que 

é necessário o domínio de muitos conteúdos científicos em detrimento dos conhecimentos 

pedagógicos associados à prática da sala de aula para se tornar professor. 
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Figura 5.32: Convergência: Importância do processo pedagógico. Fonte: Acervo pessoal. 

Além da questão entre a concepção pedagógica e interdisciplinar do curso, foram 

sinalizados outros pontos de convergência do modelo ligados às necessidades e dificuldades 

apresentadas por alguns dos docentes que foram agrupados no código “ Necessidade de uma 

concepção interdisciplinar para o curso” (P1), o código abarcou por exemplo, os códigos: 

“Dúvidas quanto ao modelo” (P1 e P4); “Insegurança”, “Necessidade de estruturação” e 

“Necessidade de formação continuada” (P1) e “Busca de uma identidade do curso” (P5).  

As necessidades aparecem vinculadas tanto nos aspectos de alinhar o que pode ser 

reconhecido como prática interdisciplinar no âmbito do curso e também às dúvidas e 

inseguranças surgidas ao longo dos primeiros semestre de implementação do modelo. As 

dúvidas sobre o que poderia ser classificado como prática dentro de cada componente curricular 

(cita 1:11) corrobora a necessidade de uma concepção pedagógica ressaltada por P5 na rede 

anterior; porém, também existe o elemento de valorização vinculado ao desafio de propor 

formas diferentes de se pensar a formação. 

Dentro desse contexto, existe uma possibilidade de leitura, que se articula com as 

necessidades de formação dos próprios professores formadores, que estão propondo uma 

formação diferente, sem, no entanto, dominar certos aspectos pedagógicos, como a própria ideia 

de prática levantada anteriormente. Além disso, é notável a necessidade de estruturação e de 

uma concepção de interdisciplinaridade específica, que seja reconhecida pelo grupo e adotada 
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no modelo. O que pode ser percebido por meio da cita (1:13) “Que seja efetivamente de forma 

coletiva, e não a junção de partes, né!”. Tais posicionamentos podem ser vistos a seguir: 

 

Figura 5.33: Convergência:  Necessidade de uma concepção interdisciplinar do curso.  

Fonte: Acervo pessoal. 

Dentro ainda dessa problemática das dificuldades e desafios encontrados, podemos 

articular outra questão bastante relevante sobre o modelo do curso que são os motivos que 

contribuíram de maneira mais ou menos significativa para a realização da proposta. Nesse 

sentido, existe clareza dos professores sobre o quanto a própria estrutura local e as 

características do corpo docente influenciaram a adoção de um modelo diferenciado. As citas 

associadas aos códigos tanto na figura 5.33 e 5.34 explorados nos permitem inferir que os 

motivos mais preponderantes para a adoção do modelo do curso estão ligados bem mais a uma 

conjuntura local e às necessidades de adequação às recomendações do MEC que aos 

questionamentos dos professores ou da comunidade sobre o modelo de formação até então 

adotado. As figuras foram trazidas pois possuem complementaridade uma relação à outra e se 

relacionam inclusive com códigos inicialmente associados nas redes individuais com relação à 

possíveis resistências quanto à adoção do modelo por alguns professores por possuírem uma 

visão de que a proposta possuía influências políticas por parte de gestores, conforme já 

sinalizado por P4 no item 5.3.4 e pode ser destacado a seguir: 
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Figura 5.34: Convergência: O modelo atende às necessidades da instituição.  

Fonte: Acervo pessoal 

Esse aspecto da concepção do grupo sobre o modelo é de extrema relevância pois se 

articula com a questão da formação e dos modelos formativos predominantes nos quais os 

próprios formadores foram forjados, nos quais não ocorrem a pluralidade de visões sobre os 

possíveis caminhos da formação e da prática e onde as perspectivas de formação crítica e 

transformadora não são exploradas.  

O posicionamento inicial de P4, e de outros professores, foi o de resistência à uma nova 

possibilidade que não contemplasse os modelos tradicionais de formação, porém o mais 

significativo de sua fala é a atribuição de sua resistência à área de formação cursada por ele. 

“Então, eu acho que porque eu tinha essa formação mais tradicional, vim do mestrado da 

matemática aplicada, os outros colegas também vinham dessas áreas mais duras, entende...”. 

 Esse trecho nos permite inferir que os próprios professores percebem suas dificuldades 

em compreender e construir propostas pedagógicas e se abrir a elas e o quanto isso se atrela à 

formação que se tem. Entretanto, salientamos que a própria consciência do professor em 

perceber-se como moldado dentro de um modelo que não atende às suas demandas profissionais 

em outros aspectos para além dos conteúdos específicos, colaboram no sentido em que que 

esses profissionais refletem e se questionam sobre suas concepções e práticas, podendo 
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contribuir de maneira a construir um outro processo formativo que dê aos atuais alunos a 

oportunidade de pensar outras demandas e aspectos em suas formações. Além disso, outras 

questões como a influência política e os aspectos de gestão são citados como reconhecimento 

de que tais processos nunca são fáceis, ainda que exista um deslumbre em relação às instituições 

que possuem modelo diferentes do tradicional, o que pode ser visualizado na fala de outro 

docente, como a seguir na figura 5.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.35: Convergência: O modelo atende às necessidades da instituição (2). Fonte: Acervo pessoal. 

Esses posicionamentos reforçam a teoria de que as motivações disparadoras para 

mudanças são geralmente de ordem política e se colocam na tentativa de aproveitar os recursos 

disponíveis em determinada estrutura local.  

Assim, ressaltamos que embora os motivos para as mudanças não sejam diretamente 

decorrentes das reflexões da comunidade, tais situações possuem grande potencial para que se 

disparem questões ligadas aos processos pedagógicos ligados à prática docente sobre as quais 

é essencial o posicionamento alinhado do corpo docente.  

Outro ponto relevante que se encontra na interface dessa categoria e da categoria 

anterior é o fato de que tanto a interdisciplinaridade quanto o seu desenvolvimento efetivo ao 

longo da adoção do modelo são idealizadas como um processo. Tal concepção já havia 

aparecido nas concepções de P2, porém compreendemos que cabe ressaltar algumas citas para 

exemplificar tais concepções: 
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Figura 5.36: O interdisciplinar e o curso como processual. Fonte: Acervo pessoal. 

Tal concepção se articula tanto àquilo que se compreende como interdisciplinar (cita 

2:9) como ao modelo de curso adotado (cita 2:8) e se alinha com a teoria de Bakhtin trazida por 

P2 ao ressaltar elementos como a dialogia e a multiplicidade de vozes, entretanto, P2 sinaliza 

que não existe uma pretensão de que se chegue a um momento dessa construção que seja 

definitivo nesse sentido, mas que haja sempre uma intencionalidade de vir a ser interdisciplinar. 

Tal concepção também se choca com outros códigos relacionados à estruturação do curso 

(necessidade de concepção interdisciplinar, de formação continuada ou até mesmo dúvidas 

quanto ao modelo) de maneira mais explícita, pois, não havendo critérios bem definidos tanto 

para o que seja um trabalho interdisciplinar ou mesmo no desenvolvimento das atividades 

propostas pelo novo modelo. Assim, tal código representa um elemento de tensão para o grupo, 

uma vez que não é necessariamente uma convergência, embora possua muitas citações 

associadas ao mesmo. 
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Figura 5.37: Concepção do grupo sobre o modelo: Primeiras convergências. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5.38: Concepção sobre o modelo – Convergências e Citas. 

 Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5.39: Concepção sobre o modelo: Convergências e suas citas, sem os núcleos. 

 Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 



  

 

110 

 

 

 

 

Figura 5.40: Concepção sobre o modelo: Elementos organizados em Subcategorias. Fonte: Acervo pessoal. 
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5.4.3 Síntese da Categoria 3: Expectativas sobre o modelo do curso. 

 A categoria em questão buscou abordar as expectativas do grupo em relação ao modelo, 

inclusive relacionando-o ao modelo tradicional de formação das universidades. As etapas para 

o estabelecimento de uma síntese ocorreram de maneira similar às ocorridas com a categoria 

anterior. Assim como nos casos anteriores, foram agrupados os códigos dos 5 professores 

participantes e em seguida observadas as convergências, divergências e contradições. 

É importante salientar ainda que pelo fato das concepções sobre o modelo do curso se 

atrelarem às expectativas dos professores sobre o mesmo, alguns códigos se repetem em partes 

do processo, pois aquilo que os docentes vivenciaram e vivenciam com a alteração do modelo 

do curso se configuram também nas expectativas dos mesmos. 

 Além disso, uma vez que os códigos iniciais envolvidos na categoria anterior foram 

agrupados a outros mais significativos, os mesmos deixam de existir e suas citações associadas 

migram para o representativo do grupo, dessa forma e devido ao grande número de 

convergências e agrupamentos ocorridos na categoria anterior, os códigos poderão ser os 

mesmos ou ainda substituídos por similares mais representativos. Tais situações serão exibidas 

nas redes menores juntamente com as citações obtidas para tal categoria. 

Diante dessa relação entre os códigos, serão exibidas outras citações que sustentem 

códigos semelhantes, porém na perspectiva da expectativa dos docentes. Partiu-se então de uma 

rede inicial (figura 5.41) para a abordagem de algumas citas relacionadas aos principais 

elementos dos discursos dos docentes ao longo do processo. Por exemplo, a identificação dos 

docentes com o modelo pode ser compreendida como uma concepção com potencial para se 

configurar como expectativa, dentro de determinadas circunstâncias. 

Após a abordagem dos códigos mais relevantes, foram geradas as redes com os códigos 

já agrupados em duas Subcategorias identificadas como Expectativas favoráveis ao modelo e 

Expectativas desfavoráveis ao modelo, que podem ser visualizadas nas figuras 5.48 e 5.49. 
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Figura 5.41: Elementos iniciais para as expectativas do grupo. Fonte: Acervo pessoal. 
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Alguns dos códigos possuem significado tanto como concepção quanto como 

expectativa em relação ao modelo do curso, sendo assim, apresentaremos inicialmente aqueles 

que se repetiram nas primeiras etapas para que, ao final sejam exibidos os elementos que se 

relacionam mais diretamente às expectativas dos docentes. 

A identificação dos docentes é uma expectativa que se atrela não só ao modelo 

especificamente mas também à visão de mundo que o docente tem, já que será um desafio atuar 

sem  um novo modelo e também à forma como o processo de mudança e discussões for 

conduzido, entretanto, alguns professores identificam esse processo de discussão e de poder 

efetivamente tomar decisões que impactam suas práticas como o diferencial da construção do 

modelo, como a seguir: 

 

Figura 5.42:Convergência: Identificação dos docentes como expectativa.Fonte: Acervo pessoal. 

Uma das questões mais significativas nos posicionamentos acima é a importância dada 

à construção e às discussões na qual o professor pode se sentir parte do processo em que se 

tenta construir um outro modelo formativo. Assim, embora não seja o objetivo do trabalho 

classificar o modelo em questão dentro das perspectivas apresentadas por Langhi e Nardi 

(2011), percebe-se que existe a necessidade de pensar as escolhas de tais modelos como parte 

dos processos de formação continuada associados às práticas desses atores (professores 

formadores). Tais escolhas, devem privilegiar os aspectos reflexivos sobre suas práticas, que 
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são na verdade, elementos importantes do próprio trabalho docente e devem então estar cada 

vez mais comprometidas com o afastamento de uma concepção puramente tecnicista, que 

enxerga o docente como mero reprodutor (baseando-se num modelo aplicacionista) e não como 

alguém passível de construir o conhecimento inerente aos processos aos quais se submete e é 

submetido. 

Diante de tais situações, os próprios docentes pontuam que a construção de modelos alternativos 

esbarram e esbarrarão na problemática da formação do próprio professor formador e sinalizam 

isso como possíveis resistências, conforme é possível visualizar abaixo. 

 

Figura 5.43: A formação do formador como obstáculo/Resistência ao modelo. Fonte: Acervo pessoal. 

As questões que se articulam com a formação do formador possuem algumas 

especificidades, conforme já citado na categoria anterior por P4, quando cita sua formação  

como possível justificativa de sua resistência. Outra questão presente foi a valorização da 

avaliação dos alunos por P3, que ao comentar sobre isso se posiciona citando o que entende por 

obstáculos percebidos nas avaliações (“ah, porque eles não tem didática”...). Nesse sentido, P4 

acrescenta que existe uma reprodução por parte dos alunos com relação à forma de “dar aula” 

ao longo da formação que recebem. Essa reprodução citada é concebida por diversos fatores, 

entre eles a falta da abordagem crítica ao longo da vida escolar do indivíduo, levando-o à 

concepção de que os conteúdos específicos deve ser encarado como produto único da 
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construção da docência e também como exclusivamente necessários para se obter êxito em suas 

carreiras.  

Outro obstáculo também sugerido como possível obstáculo e que pode gerar resistência 

é o próprio constexto político que influencia todas as decisões em qualquer âmbito; assim, P4 

sinaliza ainda que “o jogo de convencimento” ocorre e embora não especifique qual o contexto 

específico, anteriormente já revelara no item 5.3.4 que um dos objetivos seria a “economia de 

professor”. 

OPerguntados sobre a possibilidade de ampliação de modelos alternativos e, até mesmo 

em substituição aos tradicionais, os professores sinalizaram aspectos positivos do modelo nos 

quais acreditam e também alguns fatores que seriam possíveis dificuldades.  

Figura 5.44: Potencial de ampliação do modelo/Redução da evasão. Fonte: Acervo pessoal. 

Os posicionamentos do grupo são claros quanto a reconhecerem que o modelo em 

questão pode contribuir no sentido de que o aluno aproveite os conhecimentos obtidos até certo 

ponto de sua trajetória, não necessitando realizar um novo ingresso em outra estrutura 

curricular, desde que permaneça dentro das possibilidades ofertadas pela área. Tal possibilidade 

é relacionada ao controle da evasão no curso. Além disso, se reconhece que o modelo já possui 

certa valorização, ainda que por meio de um processo lento, porém ainda é valorizado como 

uma opção para formar professores mais flexíveis e que possam realizar alguns diálogos entre 

os conteúdos na educação básica, o que é salientado por um dos professores (P5) como um 

diferencial que respaldaria esse aluno para necessidades de um profissional em um futuro 
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próximo no país. Tal citação se relaciona com uma possível demanda futura em que se tenha 

em algumas situações de atuação a substituição de um profissional de área específica por um 

que possua uma formação na grande área ou mesmo formado em um modelo interdisciplinar. 

Essa questão levanta também a problemática das grandes áreas de formação, podendo 

ser consideradas como substitutivas ou mesmo como uma formação interdisciplinar. Tal 

questão foi sinalizada por outros professores, como pode ser visto abaixo: 

 

Figura 5.45: Problemática das áreas. Fonte: Acervo pessoal. 

Dentre os posicionamentos trazidos podem ser destacados dois polos principais: um que 

se relaciona com a problemática das áreas e outro com a dificuldade principal de instituições 

tradicionais adotarem um modelo alternativo de formação. A questão das áreas se desenvolve 

da seguinte forma: O modelo tradicional de formação prevê uma trajetória específica em uma 

das áreas da ciência em questão (como química ou física por exemplo), demandando um corpo 

docente com essa formação específica para praticamente todas as disciplinas e não se obriga a 

adotar interfaces de trabalho, ainda que as mesmas possam ocorrer. O modelo de formação na 

grande área possui a peculiaridade de conhecer de maneira geral as áreas específicas que a 

compõem, sem, no entanto, se aprofundar em tais conhecimentos, fortalecendo o aspecto 

relacional entre as áreas (Essa seria por exemplo, uma formação para o professor de Ciências 

do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental). A proposta do curso aqui estudado é constituir-se um 

modelo misto que contemple os dois tipos de trajetórias dentro da mesma estrutura, onde o 

aluno ingressaria em uma licenciatura e poderia decidir depois qual trajetória deseja cursar. 
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Assim, uma das principais preocupações é a de que não se atente à especificidade de cada 

formação proposta, que possui objetivos distintos e, segundo P2 não deve ser substituída. Além 

disso, é ainda sinalizada a problemática envolvida em se considerar que a simples formação na 

grande área seja de fato interdisciplinar, o que seria uma simplificação do próprio processo.  

O outro polo exibido relaciona-se ao aspecto mais assumido pelos professores em suas 

ponderações a respeito da estrutura das universidades e a possibilidade de mudança de modelo 

formativo nas mesmas. A estrutura departamental já cristalizada aparece como principal motivo 

de dificuldades para o processo nessas instituições, assim, o que alguns professores salientam 

é que embora percebam vantagens no modelo adotado, o mesmo não seria substitutivo, pelo 

menos não à curto prazo, conforme pode ser visualizado nas falas a seguir: 

 

Figura 5.46: O modelo não é substitutivo. Fonte: Acervo pessoal. 

Apesar de identificarem aspectos positivos no modelo, a expectativa dos professores 

converge para a concepção de que o modelo pode ganhar visibilidade, porém não haverá sua 

adoção em substituição aos modelos tradicionais. Eles destacam que as universidades já 

possuem tradição e estão estabelecidas e que, em determinados aspectos, uma alteração desse 

tipo envolveria outras questões, até mesmo política, como já destacado por P2 no item 5.4.2, 

que argumenta sobre a existência de um deslumbre associado aos modelos alternativos que 
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ocorrem, na maioria das vezes, por questões estruturais e políticas e para atender em geral, às 

novas universidades e institutos surgidos ao longo dos últimos anos. 

Assim, a perspectiva de adoção de novos modelos, no geral, surge das problemáticas de 

novas instituições que não possuem estrutura de departamentos bem estabelecida, o que não 

corresponde à realidade de grandes universidades tradicionais.  

Assim, após as diversas considerações e na tentativa de tornar mais objetivo o trabalho, 

optou-se por exibir somente os elementos principais das expectativas do grupo de professores 

entrevistado, partindo então das concepções sobre o modelo, foi possível obter as redes a seguir, 

onde foi possível elencar as expectativas em duas subcategorias: Expectativas Favoráveis e 

Expectativas Desfavoráveis. 

A primeira síntese obtida, já a partir das concepções ainda necessitava de refinamento 

por possuir códigos com similaridades e não contemplar ainda outros considerados importantes, 

como por exemplo a sinalização de que a adoção de um modelo similar poderia contribuir para 

a redução da evasão. Tal elemento é um dos mais razoáveis quanto às expectativas docentes, 

entretanto foi citado somente por um dos entrevistados. 

Após o refinamento da categoria foram geradas duas redes para acompanhamento da 

construção da análise. Na figura 5.47 foram organizados os principais elementos da categoria, 

já organizados em suas subcategorias e também as citações às quais estão relacionados tais 

elementos (optamos por exibir somente o indicativo das citas, uma vez que os principais 

elementos da rede já foram pormenorizados anteriormente); e na figura 5.48 foram organizados 

somente os elementos e as subcategorias previamente definidas. 
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Figura 5.47: Expectativas do grupo e algumas citas. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5.48: Expectativas do grupo com as subcategorias. Fonte: Acervo pessoal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Além das conclusões pertinentes aos objetivos estabelecidos, destaca-se que não é 

possível compreender um processo de alteração de curso sem levar em conta toda a conjuntura 

histórica, social e política regional e nacional no qual está inserido. Dessa forma, torna-se 

importante sinalizar que se trata tanto de uma instituição quanto de um curso recentes, surgidos 

em um contexto político de expansão do Ensino Superior no Brasil, que previa em seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), como a maioria das instituições do tipo, uma 

obrigatoriedade de oferta de pelo menos um curso de licenciatura, em cada campus. Aliado à 

essa demanda institucional, porém de forma mais abrangente, ocorrem também as exigências 

do MEC em relação à forma organizacional dos cursos, por meio dos documentos oficiais, como 

portarias, decretos ou resoluções. 

Assim, embora o objetivo principal do trabalho não tenha sido analisar os documentos 

institucionais ou mesmo os documentos oficiais do MEC, destaca-se que as propostas de 

alterações do curso (presentes nos projetos pedagógicos iniciados em 2011 e 2013 e já 

referenciados) buscam dentre outros objetivos: Adequar-se aos elementos obrigatórios 

estabelecidos pelo MEC, como a extinção da formação por habilitação e também adequar a 

demanda do curso em termos de ofertas de vagas e necessidade de professores, isto é, conseguir 

conciliar um incremento na oferta de vagas com a manutenção do corpo docente já existente e 

o controle da necessidade de contratação de novos docentes, visto que o período das últimas 

propostas já ocorrera em um cenário de limitações em relação à expansão do Ensino Superior. 

A principal conclusão nesse cenário é a de que nenhum processo de alteração ocorre 

isolado e apenas por objetivos ligados ao processo de ensino-aprendizagem, mas localizam-se 

em um emaranhado de determinações legais e conjuntura de cunho político-social, as quais não 

podem, e nem devem ser ignoradas. E ainda, que diante das realidades que são diversas e 

volúveis, importa-nos analisar como tais processos são conduzidos, as relações de poder 

subjacentes a eles, e o mais importante: Quais são as possibilidades de se repensar a formação 

docente nesse contexto? Como é formado o formador? Como são vivenciados tais processos 

sociais pelo professor? Como pode o professor manter-se consciente de seu contexto, sem, no 

entanto, enxerga-lo como limitador de sua prática e de suas concepções enquanto formador? 

Tais questões de contexto foram sinalizadas por alguns dos docentes ao longo das 

entrevistas e, embora não fosse esse o objetivo da pesquisa, podemos afirmar que tais elementos 

nos permitiram identificar um perfil de professor crítico na maioria dos entrevistados pois, a 
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principal característica inerente é a clareza de que existe um sistema de dominação que se 

sobrepõe às propostas, o que do contrário nos sinalizaria certa ingenuidade dos participantes, 

assim, a adoção de um modelo alternativo está atrelada ao contexto local e político, sendo 

responsáveis por solucionar problemáticas de gestão, sem no entanto impedir que tal processo 

possa ser proveitoso como espaço de discussões, reflexões e trocas. 

O estabelecimento de categorias em consonância aos objetivos específicos permitiu 

analisar inicialmente as concepções sobre interdisciplinaridade do grupo entrevistado as quais 

permitiram inferir que não há um alinhamento nos discursos dos professores sobre qual a 

interdisciplinaridade que se deseja, que em alguns momentos se mostrou difusa com diferentes 

ênfases: ora centrava-se nas relações entre os atores e na expansão de suas autonomias, ou na 

necessidade de possuir uma identidade do curso ou mesmo nas práticas que relacionem as 

diferentes áreas do conhecimento por meio de seus conteúdos.  

Retomando ainda as três perspectivas, vale ressaltar que foi possível identificar nuances 

características de todas.  Assim, na perspectiva filosófica por exemplo, destacou-se a 

perspectiva que se alinha às concepções de Pombo ao valorizar uma interface que permita criar 

elos entre as áreas do conhecimento, ainda que a preocupação sobre a fragmentação do 

conhecimento não tenha sido evidenciada de maneira clara. Identificaram-se também elementos 

de uma perspectiva instrumental a partir da interdisciplinaridade compreendida como relação 

entre disciplinas que permitam ao aluno associar disciplinas para construir projetos no contexto 

da escola ou mesmo no contexto da formação com áreas como robótica ou educação ambiental, 

nas quais existe uma concepção de interdisciplinaridade como elemento que permite a solução 

de problemas práticos. Ainda na perspectiva que se alinha à Fazenda foi evidenciada a 

concepção que valoriza as trocas e contribuições dos atores envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. Destaca-se também que as polarizações entre as propostas possuem 

peculiaridades específicas também ao professor que direciona as atividades, sua atuação, sua 

autonomia, sua disposição para aprofundar-se como pesquisador e também do nível de abertura 

para a participação dos alunos, propondo temáticas diferentes ou pesquisando de maneira 

independente. 

Em relação ao segundo objetivo, a síntese sobre o modelo do curso apontou que quando 

se propõe uma série de práticas metódicas ou projetos prontos, perde-se a peculiaridade de cada 

professor e, em certa medida, também se perde o desenvolvimento de algumas habilidades dos 

alunos em produzir suas próprias práticas e também de criticá-las, bem como aspectos locais 
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ou mesmo tendências que mudam ao longo do tempo. Em contrapartida, esperar que o professor 

sozinho, e na maioria das vezes, fruto de uma formação fragmentada, tenha iniciativas 

metodológicas que se enquadrem como interdisciplinares também é delicado, por se correr o 

sério risco da estagnação, sendo necessária então a inserção do professor como ator e autor das 

reflexões necessárias sobre suas práticas e também de propostas futuras, permitindo assim um 

processo para a crítica em contextos mais amplos que simples relações entre disciplinas. 

Por outro lado, existe uma clareza do grupo de professores em não assumir o curso como 

uma licenciatura interdisciplinar, enxergando-o como um espaço para a ocorrência de 

propostas, curriculares e metodológicas, que possa futuramente constituírem-se como 

interdisciplinares. O fato é que, diante de um cenário de imensa produção de conhecimento 

sobre essa temática, que pode incorporar ideias até mesmo contraditórias, o imperativo do curso 

no médio e longo prazo precisa ser o constante diálogo do corpo docente e também dos 

processos de autoanálise pelos mesmos, bem como da análise do curso pelos discentes. 

Os elementos relacionados ao modelo do curso permitem inferir que o protagonismo do 

aluno seria a principal vantagem do modelo, sobretudo permitindo ao mesmo mudar de opinião 

sobre seu objetivo formativo ao longo do trajeto, o que foi considerado também como aspecto 

positivo, inclusive contribuindo para a redução da evasão no curso. As principais dificuldades 

estão ligadas à falta de alinhamento sobre o significado da interdisciplinaridade e também da 

prática pedagógica como elemento que deve ser contemplado no plano de curso docente. 

Considerando ainda uma síntese da análise, foram identificadas três subcategorias que 

foram denominadas como: Desafios do modelo, Vantagens do Modelo e Elementos de tensão 

ou Constatação, onde a última subcategoria refere-se a elementos que foram evidenciados ora 

como desafios e ora como vantagens ou ainda como uma constatação por parte de um dos 

participantes. Tais elementos podem ser visualizados na figura 5.40 (página 110) e são: 

Desafios do modelo: A busca de uma identidade do curso, A necessidade de uma concepção 

única interdisciplinar para o curso, A importância do processo pedagógico, A preocupação com 

a visão tecnicista dos alunos, A necessidade de uma concepção mais aprofundada da 

licenciatura. As vantagens do modelo foram: O protagonismo do aluno, A identificação dos 

docentes e a Flexibilidade do Modelo. Os elementos de Tensão ou Constatação foram: A clareza 

de que a interdisciplinaridade no curso é processual, O reconhecimento de que existe um 

deslumbre por modelos alternativos de formação e a Constatação de que o Modelo proposto 

atende as necessidades da Instituição. 
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Quanto às expectativas sobre o modelo algumas questões foram levantadas como 

problemáticas como o deslumbre por modelos alternativos de formação e também a visão de 

que a formação na grande área se constitui por si só como interdisciplinar ou mesmo substitutiva 

às áreas específicas.  

Além disso, destacam-se algumas expectativas como a identificação dos docentes em 

possuírem maior flexibilidade em suas práticas, além de possíveis resistências aos modelos em 

contextos que são organizados por departamentos específicos dentro das áreas, como as 

universidades mais tradicionais.   

A síntese da análise de tais expectativas pode ser visualizada na figura 5.48 (página 120) 

e apresentou-se sob a forma de duas subcategorias identificadas como: Expectativas Favoráveis 

e Expectativas Desfavoráveis. Assim, os elementos formadores das Expectativas Favoráveis 

incluíram: A identificação dos docentes com o modelo, A redução da Evasão, A possibilidade 

de a interdisciplinaridade fomentar a cidadania, O potencial do modelo para ampliação e ainda 

A visão de que o modelo não é substitutivo aos modelos tradicionais. 

Já as expectativas desfavoráveis ao modelo foram: A visão de que a estrutura de 

departamentos dificulta o modelo, A formação do próprio formador se apresenta como 

obstáculo, A possibilidade de resistência ao modelo por alguns professores, A problemática das 

áreas (que reduz erroneamente a formação interdisciplinar à formação na grande área) e ainda 

A influência política. 

Um dos possíveis desdobramentos é, até que ponto as questões culturais (incluídos aí os 

processos históricos de formação local ou mesmo hábitos como leitura de livros não didáticos, 

dentre outras) podem influenciar as práticas interdisciplinares dos professores.   

Outro caminho para investigações futuras é a análises dos discursos dos docentes que 

possuem formação apenas ao nível de bacharelado e os avanços, ocorridos ou não, em suas 

práticas ao longo do tempo e, em que medida suas práticas se diferenciam da atuação em cursos 

de bacharelados em relação ao curso investigado. 

Entende-se também como interessante a possibilidade de investigação das práticas 

docentes de alunos egressos desse novo modelo em relação aos egressos do modelo antigo, bem 

como a análise das opiniões e sugestões discentes.  
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 APÊNDICE A – Protocolo de revisão bibliográfica. 

Planejamento  

1) Necessidade de uma revisão. 

a) Objetivo 

Levantar trabalhos acadêmicos na área de Ensino que abordem o tema interdisciplinaridade 

numa perspectiva das práticas interdisciplinares dos professores formadores em cursos de 

Licenciatura com estrutura que se desejam ser (ou adotem a nomenclatura) interdisciplinares. 

Desejou-se também levantar trabalhos que contribuam com as discussões teóricas do tema na 

área de Ensino de Ciências. 

 

2) Seleção de fontes 

Foram selecionadas plataformas de dados disponíveis on-line e gratuitamente, em português, 

com a conferência dos orientadores. 

Foram selecionados: A biblioteca de periódicos da Capes, apenas com artigos de livre acesso. 

 

3) Critérios de seleção de Estudos e Procedimentos. 

a) Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os critérios de Inclusão e Exclusão permitem um maior refinamento na busca, tornando-a mais 

eficiente. 

 

Critérios de Inclusão 

Artigos, dissertações e teses que abordem aspectos históricos, epistemológicos e filosóficos do 

desenvolvimento da interdisciplinaridade. 

 Artigos, dissertações e teses que tragam propostas sobre novas formas de organização de cursos 

de licenciaturas interdisciplinares, com enfoque na prática de seus professores.  

Artigos teóricos de revisão de literatura sobre formação de professores ou interdisciplinaridade. 

Critérios de Exclusão 

1) Artigos, dissertações e teses que abordem casos de currículos integrados em áreas diferentes 

das licenciaturas (como saúde ou administração). 

2) Artigos, dissertações e teses que abordem estudos temáticos com enfoque no favorecimento 

da aprendizagem discente na educação básica. 

3) Artigos, dissertações e teses que abordem estudos interdisciplinares foram do contexto da 

formação e prática de professores concomitantemente. 

 

b) Estratégias de Seleção 

A seleção será realizada utilizando-se como primeiro critério o período de 2006 à 2015; além 

disso, serão adotadas técnicas de refinamento dos resultados como a utilização de operadores 
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booleanos (AND, OR, AND NOT), como e outras possibilidades apresentadas em cada umas 

das plataformas de dados consideradas. 

Exemplo: “práticas interdisciplina*” AND NOT saúde  

(Exibirá todos os artigos que possuam o termo “prática interdisciplinar” e em seguida excluirá 

destas todas as que possuam a palavra saúde). 

 

c) Procedimentos 

Inicialmente a análise de enquadramento ou não do artigo para análise será realizada com a 

leitura do título e resumo. Após isso, caso o artigo se enquadre dentro dos critérios 

estabelecidos, será realizada a leitura do artigo na íntegra. 

 

d) Explorando os dados  

Percebeu-se a grande dificuldade em pesquisar o tema interdisciplinaridade, pois o mesmo pode 

ser considerado como teoria, postura, processo ou mesmo uma metodologia. A pesquisa inicial 

deixando o sufixo livre por truncamento (interdisciplinar*) localizou 170.709 trabalhos, motivo 

pelo qual foram criados strings de pesquisa já citados na pesquisa. A seguir trazemos como 

exemplo uma parte de uma tabela das buscas realizadas:                                                                                               

Trabalho Critério de inclusão Critério de exclusão 

1- O tombamento e a tranferência do 

direito de construir.  

 Contexto de direito e arquitetura 

(licenciamento para construir) 

2 O Piano Complementar na formação 

acadêmica: concepções pedagógicas e 

perspectivas de interdisciplinaridade.  

 Contexto de formação  musical. 

3O Piano Complementar e 

a Interdisciplinaridade: performance, 

apreciação e criação integradas na 

formação acadêmica do bacharelado e 

da licenciatura (tese) 

 Contexto de formação  musical. 

4 Da interdisciplinaridade em ciências 

da educação: um estudo das 

representações sobre teoria e prática 

na Licenciatura de Ciências da 

Educação da U.P(dissertação) 

 

Incluído pois aborda 

a avaliação por 

discentes e docentes 

de uma licenciatura 

interdisciplinar. 

 

5 Cursos de licenciatura em Letras : a 

prática de ensino sob o enfoque 

interdisciplinar (tese) 

 Contexto de Cursos de Letras 

 

http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=901
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=901
http://hdl.handle.net/1843/GMMA-7XNNFG
http://hdl.handle.net/1843/GMMA-7XNNFG
http://hdl.handle.net/1843/GMMA-7XNNFG
http://hdl.handle.net/1843/GMMA-7XNNFG
http://hdl.handle.net/1843/GMMA-7XNNFG
http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/23403
http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/23403
http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/23403
http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/23403
http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/23403
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-05-11T08%3A04%3A54IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj_xml&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=O%20Card%20Sorting%20no%20ensino%20de%20biblioteconomia:%20uma%20experi%C3%AAncia%20em%20sala%20de%20aula&rft.jtitle=Revista%20Digital%20de%20Biblioteconomia%20e%20Ci%C3%AAncia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Viviane%20de%20Oliveira%20Solano&rft.aucorp=&rft.date=20150501&rft.volume=13&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=404&rft.epage=417&rft.pages=404-417&rft.artnum=&rft.issn=&rft.eissn=1678-765X&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdoaj_xml%3Eoai:doaj.org/article:2dde8dc3b0e94512988a6dd10e98a150%3C/doaj_xml%3E%3Cgrp_id%3E7649683039166649968%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-05-11T08%3A04%3A54IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj_xml&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=O%20Card%20Sorting%20no%20ensino%20de%20biblioteconomia:%20uma%20experi%C3%AAncia%20em%20sala%20de%20aula&rft.jtitle=Revista%20Digital%20de%20Biblioteconomia%20e%20Ci%C3%AAncia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Viviane%20de%20Oliveira%20Solano&rft.aucorp=&rft.date=20150501&rft.volume=13&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=404&rft.epage=417&rft.pages=404-417&rft.artnum=&rft.issn=&rft.eissn=1678-765X&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdoaj_xml%3Eoai:doaj.org/article:2dde8dc3b0e94512988a6dd10e98a150%3C/doaj_xml%3E%3Cgrp_id%3E7649683039166649968%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-05-11T08%3A04%3A54IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj_xml&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=O%20Card%20Sorting%20no%20ensino%20de%20biblioteconomia:%20uma%20experi%C3%AAncia%20em%20sala%20de%20aula&rft.jtitle=Revista%20Digital%20de%20Biblioteconomia%20e%20Ci%C3%AAncia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Viviane%20de%20Oliveira%20Solano&rft.aucorp=&rft.date=20150501&rft.volume=13&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=404&rft.epage=417&rft.pages=404-417&rft.artnum=&rft.issn=&rft.eissn=1678-765X&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdoaj_xml%3Eoai:doaj.org/article:2dde8dc3b0e94512988a6dd10e98a150%3C/doaj_xml%3E%3Cgrp_id%3E7649683039166649968%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
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6 Interdisciplinaridade e resolução de 

problemas: algumas questões para 

quem forma futuros professores de 

ciências. 

Incluído por abordar 

a formação e prática 

no ensino superior. 

 

7  Interdisciplinaridade: um estudo de 

possibilidades e obstáculos 

emergentes do discurso de educadores 

do ciclo II do ensino fundamental. 

 Nível de educação básica. Sexto ao 

nono ano. 

8  A concepção de alternância 

na Licenciatura em Educação do 

campo na Universidade de Brasília. 

 Contexto de um curso de Educação 

no Campo. 

9 Integração entre as disciplinas 

pedagógicas nos cursos 

de licenciatura da Universidade 

Estadual de Londrina (artigo) 

 Leitura de resumo – Refere-se a 

integração das licenciaturas em 

Educação Física e Música. 

10 Educação e ciência como arte: 

aventuras docentes em busca de uma 

experiência estética do espaço e tempo 

físicos (tese) 

 Leitura de resumo - Adoção de 

espaços para jogos teatrais 

problematizando a questão do 

tempo. 

11  Projeto institucional: formacao 

docente e compromisso social. (artigo) 

 Leitura de resumo: O enfoque é a 

inserção de licenciandos nas escolas 

do entorno da região. 

12 Curso de pedagogia para os anos 

iniciais do ensino fundamental na 

modalidade a distancia : pactos e 

impactos. 

 O enfoque é a licenciatura em 

pedagogia. Não se articula com a 

formação docente em ciências. 

13 O ensino de psicologia na educação 

profissional : (des) compromissos 

docentes com a saúde. 

 Leitura do resumo: Refere-se ao 

ensino na área de saúde. 

14 Na busca da interdisciplinaridade. 

(artigo) 

 

Articula-se com o 

determinado pois 

envolve professores 

formadores no ensino 

de ciências. 

 

15 A educacao ambiental na 

universidade: analisando um curso de 

ciencias biologicas (artigo) 

 

 A investigação centra-se na 

verificação de conhecimentos sobre 

Educação Ambiental no alunos 

prováveis formandos de licenciatura 

em   Ciências Biológicas. 

 

 

 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-25072007-163311/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-25072007-163311/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-25072007-163311/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-25072007-163311/
http://hdl.handle.net/10482/11949
http://hdl.handle.net/10482/11949
http://hdl.handle.net/10482/11949
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-05-11T08%3A42%3A31IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj_xml&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Integration%20between%20pedagogical%20disciplines%20in%20the%20licenciateship%20courses%20at%20the%20state%20University%20of%20LondrinaIntegra%C3%A7%C3%A3o%20entre%20as%20disciplinas%20pedag%C3%B3gicas%20nos%20cursos%20de%20licenciatura%20da%20Universidade%20Estadual%20de%20Londrina&rft.jtitle=Semina%20:%20Ci%C3%AAncias%20Sociais%20e%20Humanas&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Eliana%20Eik%20Borges%20Ferreira&rft.aucorp=&rft.date=19950801&rft.volume=16&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=49&rft.epage=57&rft.pages=49-57&rft.artnum=&rft.issn=1676-5443&rft.eissn=1679-0383&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.5433/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdoaj_xml%3Eoai:doaj.org/article:6e7c91f1a96b4bd6b39407c6f02dd0ed%3C/doaj_xml%3E%3Cgrp_id%3E3320990351959850664%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
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APÊNDICE B – Tópico guia para entrevistas. 

1) Nome, idade e formação acadêmica.  

2) Como você definiria a interdisciplinaridade? Você acredita que a Licenciatura em Ciências 

Exatas é de fato interdisciplinar? Por quê? 

3) Você participou da criação do curso? Caso tenha participado, como você descreveria esse 

processo? 

4) Geralmente como ocorre o planejamento do trabalho interdisciplinar a ser realizado pelos 

professores de Ciências Exatas? 

5) Como é a estrutura de trabalho no curso em termos de tempos de aula e quantitativo de 

alunos, etc. Existem algum fator estrutural que dificulte sua atuação como docente? Qual? 

6) Você acredita que a estrutura das licenciaturas interdisciplinares possibilita de maneira mais 

ampla o desenvolvimento da cidadania que uma licenciatura comum? Por quê? 

7) Na sua opinião, as licenciaturas interdisciplinares poderão vir a substituir ou tornarem-se 

mais importantes que as licenciaturas tradicionais? 

8) Você acredita que existam tensões quanto à predominância ou um maior status ao ensino de 

alguma das áreas? Se sim, quais elementos evidenciam essa predominância? 

9) Como você avaliaria as últimas alterações curriculares ocorridas no curso?  

10) Quais foram (ou tem sido) os principais obstáculos ou entraves para uma formação 

interdisciplinar especificamente nesse curso?  Os alunos sinalizam algum obstáculo? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Ministério da Educação (MEC) 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) 

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NO CURSO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA 
TERRA DA UNIPAMPA: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DE SUAS PROPOSTAS 
CURRICULARES 
Pesquisador responsável: JULIANA TEIXEIRA JESUS RAMOS 
Instituição: Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)/Programa de Pós-graduação Stricto 
Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC)  
Telefones para contato: (21)98191-8798 
E-mail: jtjnikit@hotmail.com 
Nome do voluntário: _____________________________________________________________________ 
Idade: ____ anos. R.G. __________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “PRÁTICAS 
INTERDISCIPLINARES NO CURSO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA DA UNIPAMPA: UMA 
INVESTIGAÇÃO A PARTIR DE SUAS PROPOSTAS CURRICULARES”, de responsabilidade do (a) 
pesquisador (a) “JULIANA TEIXEIRA JESUS RAMOS”, que tem como objetivo principal 
INVESTIGAR PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES. Este é um estudo baseado em uma abordagem 
QUALITATIVA, que envolverá APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E REALIZAÇÃO DE 
ENTREVISTAS”, e não oferece nenhum risco aos participantes.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 
momento será divulgado o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, 
sua privacidade será assegurada. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os 
resultados divulgados apenas em produções científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a 
responder qualquer pergunta ou poderá desistir de participar da pesquisa, e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com 
a instituição. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder perguntas de um 
questionário e/ou sob a forma de entrevista, que poderá ser gravada em áudio para posterior 
transcrição, e suas respostas serão guardadas por até cinco anos e incineradas após esse período. 

O Sr. (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício 
relacionado à sua participação será o aumento do conhecimento científico para a área de ensino 
de ciências. O Sr. (a) receberá uma cópia deste termo no qual constam os dados de identificação 
do pesquisador responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 
agora ou a qualquer momento. Desde já agradeço! 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 
ciência deste termo e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa 
acima descrito. 

___________________________, _____ de _______________ de ________.   

______________________________________ ______________________________________
  

Participante da pesquisa ou responsável legal Pesquisador responsáve
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética na Pesquisa. 
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ANEXO B - Autorização da instituição 
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ANEXO C - Componentes curriculares do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e da 

terra da UNIPAMPA. 

Fonte: UNIPAMPA (Caçapava do Sul, RS).  Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Ciências Exatas e da Terra. 2013 . Disponível em: http://cursos.unipampa. edu.br/cursos 

/cienciasexatas/. Acesso em 15 jun. 2015. 

Todos os componentes curriculares do curso são listados a seguir. O Coeficiente de 

Afinidade (CAf) por área de formação indica que quanto maior o seu valor, mais indicado ele é para 

aquela área de formação. O valor 1(um) para esse coeficiente indica que ele é OBRIGATÓRIO para 

aquela área. 
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Os componentes podem ser classificados como Componentes Curriculares 

Complementares de Graduação (CCCG) ou Componentes Curriculares Obrigatórios (CCO). 

Por exemplo, o componente “Aprender e Criar em Ciências” é  classificado como Componente 

Curricular Obrigatório (CCO) para as áreas de Matemática e Física (CAf =1), enquanto que é 

Componente Curricular Complementar de Graduação (CCCG) para as áreas de Química(CAf 

=0,7) e Ciências Naturais (CAf = 0,9).
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ANEXO D - Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas e da Terra da UNIPAMPA. 

* As disciplinas que possuem abaixo de seus nomes a sigla PP seguidas de um número, possuem em suas estruturas a previsão de tal carga horária                            

para o desenvolvimento de atividades que estejam articuladas com a prática pedagógica. Por exemplo, a disciplina Estudo da Luz possui previsão de 5h 

para a prática pedagógica que deve ser desenvolvida pelo professor. 

 

 

 

  


