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RESUMO 
 

Esta dissertação teve como objeto de estudo a interdisciplinaridade e a formação de 
professores de Ciências Naturais, norteando-se a partir dos pressupostos básicos da 
Teoria Crítica do filósofo alemão Max Horkheimer acerca dos princípios contidos no 
Materialismo Interdisciplinar e nos adventos sugeridos por esta produção acadêmica 
através Triangulação Interdisciplinar. O estudo objetivou compreender como os 
fatores estruturantes limitam e possibilitam a adoção da abordagem interdisciplinar na 
formação de professores envolvidos em um curso de Licenciatura em Ciências 
Naturais (LCN). Esta pesquisa se incorpora ao conjunto de investigações sobre a 
complexidade contida tanto na compreensão como na efetivação da abordagem 
interdisciplinar no ambiente formativo de professores, agregando a esta problemática 
os dilemas, já há algum tempo enfrentados, durante a formação do profissional de 
ensino em Ciências Naturais (CN). O lócus escolhido para a produção das 
informações da pesquisa foi a LCN da UFBA, um curso que se encontra em processo 
de reformulação acadêmica. O desenvolvimento da pesquisa incidiu sobre os 
documentos curriculares e os sujeitos participantes do curso (Representante 
Institucional, Coordenadores, Professores e Estudantes), com base nos princípios 
éticos prescritos para as pesquisas na área das Ciências Humanas e a partir dos 
procedimentos de análise documental do Projeto Pedagógico Curricular e das 
ementas de componentes curriculares obrigatórios desta licenciatura, além da 
realização de vinte entrevistas semiestruturadas. A análise realizada identificou que 
alguns esforços vêm ocorrendo no curso de LCN da UFBA para a tentativa de adoção 
da interdisciplinaridade na estrutura acadêmica. Contudo, tais esforços, dos sujeitos 
participantes, em sua maioria, esbarram na falta de diálogo e na falta da adoção de 
um trabalho colaborativo de outros indivíduos ou unidades universitárias associadas 
a este curso. Dificuldades intrínsecas à área das CN, como a desvalorização do curso 
e as incertezas quanto ao mercado de trabalho agregam mais obstáculos no intento 
para a adoção da interdisciplinaridade durante a formação destes licenciandos. Diante 
destes limites, algumas ações complementares à própria licenciatura unidas às 
necessárias alterações na esfera curricular, oferecem possibilidades introdutórias 
para que esta LCN possa passar a orientar uma formação docente multirreferencial, 
integrativa e, é claro, interdisciplinar. Portanto, as investigações implementadas 
carregam consigo os anseios dos sujeitos participantes, frente às suas frustações e 
vitórias alcançadas em meio a um país que inexplicavelmente pisoteia política, 
econômica e socialmente uma classe de trabalhadores tão valiosa como é a categoria 
docente, que no caso dos professores de Ciências Naturais sofre ainda mais por um 
silenciamento injusto e implacável. 

 

Palavras-Chave: Formação de Professores. Professores de Ciências. Abordagem 
Interdisciplinar do Conhecimento na Educação. Currículos. Materialismo. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation aims to study the interdisciplinarity and the training of teachers of 
Natural Sciences, based on the basic assumptions of the Critical Theory of the german 
philosopher Max Horkheimer about the principles contained in Interdisciplinary 
Materialism and the advent suggested by this academic production through 
Interdisciplinary Triangulation. In short, this study aimed to understand how structural 
factors limit and enable the adoption of the interdisciplinary approach in the training of 
teachers involved in a Natural Sciences Degree (NSD) course. This research is 
incorporated in the set of investigations about the complexity contained in both the 
understanding and the effectiveness of the interdisciplinary approach in the training 
environment of teachers, adding to this problem the dilemmas, already for some time 
faced, during the formation of the professional of teaching in Natural Sciences (NS). 
The locus chosen for the production of the research information was the NSD of UFBA, 
a course that is in the process of academic reformulation. The development of the 
research focused on the curricular documents and the subjects participating in the 
course (Institutional Representative, Coordinators, Teachers and Students), based on 
the ethical principles prescribed for research in the area of Human Sciences and from 
the documentary analysis procedures of the Project Curricular Pedagogic and the 
compulsory curricular components of this degree, in addition to twenty semi-structured 
interviews. The analysis identified that some efforts have been taking place in the NSD 
course at UFBA for the attempt to adopt interdisciplinarity in the academic structure. 
However, such efforts, of the majority of the participants, run counter to the lack of 
dialogue and the lack of a collaborative work of other individuals or university units 
associated with this course. Difficulties intrinsic to the NS area, such as the devaluation 
of the course and the uncertainties regarding the labor market, add more obstacles in 
the attempt to adopt interdisciplinarity during the training of these graduates. Facing 
these limits, some extension actions coupled with the necessary changes in the 
curricular sphere of the course offer introductory possibilities for this NSD to be able to 
orient a multireferential, integrative and, of course, interdisciplinary teacher training. 
Therefore, the investigations implemented carry with them the desires of the 
participating subjects, in front of their frustrations and victories reached in the middle 
of a country that inexplicably tramples politically, economically and socially a class of 
workers as valuable as is the teaching category, that in the case of teachers of Natural 
Sciences suffers even more from an unfair and relentless silencing. 

 

Keywords: Teacher Training. Science Teachers. Interdisciplinary Approach to 
Knowledge in Education. Curriculum. Materialism. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Definir as razões que guiam um pesquisador a escolher e a desenvolver determinada 

proposta de investigação, sem dúvida nenhuma, é uma tarefa que transcende as 

justificativas estritamente profissionais. As experiências de vida, os valores 

socioculturais e as aspirações do próprio pesquisador, envolvendo uma temática 

específica, se constituem como algumas das verdadeiras motivações que alimentam 

sua curiosidade na busca por respostas aos mais distintos e profundos 

questionamentos de sua pesquisa. 

Seguindo esta tônica, a presente dissertação apresenta os resultados (ainda não 

esgotados) de reflexões que se iniciaram há quase uma década, ainda nos primeiros 

momentos da graduação. Nesta oportunidade, muitas inquietações surgiram quanto 

às dificuldades, nem sempre evidentes, de se criar pontes que unissem diferentes 

conceitos, distintos componentes curriculares, em uma compreensão mais ampla e 

interligada, uma união capaz de promover diálogos a partir de uma linguagem comum 

e possível de ser decodificada por qualquer pessoa que busque uma continuidade no 

raciocínio obtido entre as diferentes disciplinas ou diferentes áreas do saber. 

Em suma, a pesquisa desenvolvida até este momento representa uma continuidade 

nos esforços para o incentivo à adoção da interdisciplinaridade no contexto da 

formação e atuação docente, iniciados desde os tempos de bolsista no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES/UFBA), caminhada 

esta pautada na defesa dos pressupostos interdisciplinares, sempre os utilizando 

como pilares para a pesquisa e prática em Educação.  

Desta forma, unido a este ensejo acerca da interdisciplinaridade e conhecendo, 

previamente, a evidente necessidade do diálogo comum entre as áreas do saber, 

criou-se como meta principal levar esta discussão a outro nível, não mais da 

graduação, mas no nível de um Mestrado em Educação. Esta meta uniu duas paixões: 

a pesquisa em Educação e o Ensino de Ciências, graças às raízes pessoais e 

profissionais de um pesquisador licenciado em Biologia e admirador das demais áreas 

que compõem as Ciências Naturais e, com toda a certeza, da Educação em geral. 

Entretanto, não é apenas de predileção que esta pesquisa se motivou. Muitas são as 

razões que substanciam esta escrita, que perpassam desde o já exaustivamente 
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descrito descaso com a Educação no Brasil até a desanimadora prática da 

fragmentação dos saberes das Ciências, empregada para satisfazer os requisitos 

básicos de uma sociedade marcada pela especialização do conhecimento em meio 

ao excesso de informações disponíveis, que se apresentam cada vez mais 

fracionadas diante das exigências e restrições prescritas pelo próprio sistema 

sociopolítico atual (FRIGOTTO, 2011). 

Inseridas neste contexto se encontram as Ciências Naturais, uma área do saber que 

por si só já dialoga com sua responsabilidade na construção de nexos entre a Física, 

a Química e a Biologia, mas que possui evidentes dependências em nível conceitual 

com a Matemática e todo o conjunto das Ciências da Terra, além do nível sociocultural 

com as disciplinas contidas nas Ciências Humanas (IMBERNON, 2011). Entretanto, 

como dito anteriormente, tanto a formação como a prática docente em boa parte das 

Licenciaturas de Ciências Naturais no país promovem, paradoxalmente, a edificação 

de um perfil docente fragmentado (AUGUSTO et al., 2004). 

Tomado por estas dissonâncias didáticas e conceituais dentro das Ciências Naturais, 

este pesquisador, que ainda debuta em sua jornada investigativa, convida o leitor a 

iniciar a análise desta dissertação, acreditando que esta seja uma boa ferramenta de 

caráter crítico, questionador e repleto de incentivos para a valorização do dueto, de 

via de mão dupla, do Ensino/Formação, alicerçada sob a ótica ampla e dialógica da 

universalidade dos saberes. Portanto, acredita-se que ao longo do texto muitas 

questões serão suscitadas e talvez respondidas, enquanto outras apenas serão 

compartilhadas, acreditando que elas sejam propulsoras para que novos 

pesquisadores despontem na defesa de uma formação docente que rejeite o status 

alienado e fragmentado já tão bem solidificado na educação brasileira (LOMBARDI; 

SAVIANI; SANFELICE, 2002). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Independente do campo de pesquisa, seja ele contido nas Ciências Humanas ou 

nas Ciências da Natureza e suas variantes, a relação do pesquisador com o intrincado 

conjunto de questões envolvendo as formas de compreensão dos saberes e a 

consciência acerca do conhecimento1 apreendido em sua totalidade, remontam 

investigações antigas e que ainda persistem em nível paradigmático na 

contemporaneidade (GAMBOA, 2012). Segundo Jantsch e Bianchetti (2011, p. 30, 

grifo nosso), atribui-se muito valor a esta totalidade do saber, caracterizada como uma 

tentativa de compreensão ampla da realidade, elaborada pelo “homem [...] como uma 

construção histórico-social [...] do sujeito coletivo (a sociedade), do projeto 

socioeducacional (sempre intencional), da cultura (o universo do saber) e das suas 

relações no âmbito do controle (político)”. Desta forma, esta visão de “totalidade” 

atribui ao conhecimento uma representação socialmente estabelecida, capaz de 

permitir ao indivíduo a possibilidade de “enxergar” a realidade de forma mais ampla e 

mais significativa quando comparado à sua redução em migalhas limitadas e 

alienantes do saber contemporâneo (ETGES, 2011). 

Neste sentido, quando empregamos esta discussão no âmbito da educação tal 

relação assume outros contornos, passando a caracterizá-la nas diversas esferas que 

compõem a prática e a formação de profissionais da área de ensino. Fala-se, então, 

dos entraves e das contradições acerca da adoção da abordagem interdisciplinar (de 

totalidade) no ambiente de ensino em contraponto a uma perspectiva tecnicista (ou 

neotecnicista, segundo SAVIANI, 2013), que fragmenta o saber em áreas cada vez 

mais especializadas, suprindo apenas as necessidades determinadas pelo mercado 

de trabalho capitalista (MUELLER et al., 2011). 

Entretanto, o embate entre uma abordagem interdisciplinar e a perspectiva da 

fragmentação refere-se diretamente ao âmbito das múltiplas formas de conhecimento 

e este, em sua maioria, construído a partir de pilares históricos e socialmente 

                                                
1 Como estabelecido por Japiassu (1976), o ser humano não detém o conhecimento em si, ou seja, não 
o possui, mas na verdade procura agregar cada vez mais valores e informações à sua própria 
consciência. Coerente com esta perspectiva, esta pesquisa segue a crítica de Lombardi, Saviani e 
Sanfelice (2002) sobre a atual sociedade capitalista, que considera o conhecimento como algo 
concreto, passível de se obter e controlar, características estas que não condizem com a base 
epistemológica escolhida. 
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determinados. Desta forma, mesmo que a intensificação deste debate tenha tido início 

no Brasil apenas na década de 1970, após o lançamento da obra Interdisciplinaridade 

e Patologia do Saber (1976) do filósofo Hilton Japiassu, as contribuições e as 

fragilidades apresentadas na época (e na atualidade) correspondem às marcas 

deixadas pelos avanços e retrocessos de ordem político-pedagógica ocorridos ao 

longo do movimento de criação das instituições e cursos de formação docente no país 

(SAVIANI, 2009).  

Em suma, a fragilidade na formação de professores no Brasil definitivamente não 

é uma situação recém-adquirida, embora exponha, nos últimos anos, cada vez mais 

as disparidades político-pedagógicas e de fomento quando tais licenciaturas são 

comparadas, por exemplo, com os bacharelados e, mais recentemente, com os cursos 

tecnológicos (ARAÚJO; ALVES, 2014). O Censo da Educação Superior (INEP, 2016), 

inclusive,  tem sustentado esse fato ao evidenciar que as licenciaturas brasileiras vêm 

convivendo com um declínio do número de matrículas em relação ao aumento 

significativo dos cursos tecnológicos, além do elevado grau de evasão estudantil, em 

decorrência dos já conhecidos fatores político-pedagógicos, como a duvidosa 

qualidade de ensino ofertada por muitas Intituições de Ensino Superior (IES) 

espalhadas tanto nas capitais brasileiras (MUELLER et al., 2011) como no interior dos 

estados, além dos próprios cursos no formato de Educação à Distância (EaD). 

Dentre os diferentes cursos de formação de professores existentes no país, as 

Licenciaturas em Ciências Naturais (LCN’s) se destacam negativamente pela grande 

escassez no número de ingressantes e pela ausência de diretrizes curriculares 

específicas para o curso (SILVA; BRIZOLLA; SILVA, 2013), mesmo diante das 

orientações gerais disponíveis nos Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Bacharelado e Licenciatura (BRASIL, 2010) por já estarem em dissonância com as 

novas exigências formativas contemporâneas, inclusive quanto à carga horária do 

curso. De forma geral, estas problemáticas vivenciadas atualmente por professores e 

estudantes das LCN’s são reflexos das carências e, em muitos momentos, descuidos 

na construção e organização, durante as últimas décadas, de currículos acadêmicos 

condizentes com a importância e as peculiaridades existentes na formação, e 

posterior atuação, de professores de Ciências Naturais (ARAÚJO; ALVES, 2014).  

No cerne destes atributos particulares dos conhecimentos ligados às LCN’s, 

estão os pressupostos interdisciplinares relativos à apropriação ampla dos princípios 
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teóricos e práticos básicos ligados à Biologia, Química, Física, Matemática e às 

Ciências da Terra, constituindo, assim, em conjunto, com os saberes pedagógicos do 

professor em Ciências Naturais2, os pilares para a sua formação profissional (GIL-

PÉREZ et al., 2011). Entretanto, a adoção desta totalidade conceitual e da 

consequente aquisição de valores de cunho interdisciplinar na formação/prática 

docente são desafios que extrapolam o próprio caráter disciplinar corriqueiramente 

presente nos currículos das licenciaturas no país.  

Pautando-se neste contexto, a interdisciplinaridade pode ser reconhecida, 

simultaneamente, pela literatura especializada como um conceito complexo, 

inconclusivo (sobre o que é e como proceder), além de banalizado por suas 

multiconcepções (POMBO, 2006). Mesmo assim, seus pressupostos fazem parte, de 

forma indiscutível, da essência e do perfil esperado de qualquer profissional de 

educação, e neste caso específico, torna-se ainda mais imprescindível ao se tratar 

das Ciências Naturais, um ramo multirreferencial do ensino/aprendizado (ARAÚJO; 

ALVES, 2014), mas que vem sendo tratado na esfera formativa a partir de uma 

abordagem fragmentária e reducionista dos saberes (SILVA; BAPTISTA, 2016).  

Ciente do grande repertório de dificuldades didático-pedagógicas (GIL-PÉREZ 

et al., 2011) ou epistemológicas (POMBO, 2006) presentes em uma formação, em sua 

maioria, fragmentada dos professores de Ciências Naturais no Brasil (SILVA; 

BRIZOLLA; SILVA, 2013), esta dissertação de Mestrado em Educação apresenta-se 

como um instrumento que busca compreender tais dificuldades em torno do contexto 

ligado à abordagem interdisciplinar. Desta forma, este trabalho, caracterizado como 

um estudo de cunho empírico, exploratório e qualitativo, se debruça na compreensão 

de como os determinantes da sociedade atual limitam e possibilitam a adoção da 

interdisciplinaridade em um curso de Licenciatura em Ciências Naturais, tanto em 

nível curricular como também em nível do ensino-aprendizagem, analisando 

diretamente a relação existente entre os sujeitos da pesquisa (os estudantes e o corpo 

docente) com o contexto interdisciplinar. 

                                                
2 De acordo com Gil-Pérez e Carvalho (2011, p. 23-25), o professor de Ciências precisa conhecer 
dentre os saberes pedagógicos: “a história das Ciências [...], as orientações metodológicas 
empregadas na construção dos conhecimentos [...], as interações Ciência/Tecnologia/Sociedade [...], 
os desenvolvimentos científicos recentes e suas perspectivas e [...] saber selecionar conteúdos 
adequados” durante as intervenções em sala de aula. 
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Desta forma, com o intuito de apresentar mais detalhes sobre a escolha 

epistemológica, as características introdutórias da pesquisa (justificativas, objetivos e 

relevância) como todo o referencial básico relacionado à temática investigada com os 

procedimentos metodológicos adotados, esta dissertação foi dividida em cinco 

capítulos.  

Neste sentido, o Capítulo 1 (Perspectivas Teóricas) esclarece os pontos 

primordiais da temática desta dissertação, procurando costurar a posição 

epistemológica escolhida junto à construção histórico-social dos cursos de formação 

de professores de Ciências Naturais. Em seguida, o Capítulo 2 (Caracterizando a 

Pesquisa) reúne todas as informações básicas sobre o contexto da pesquisa, 

sistematizando, ao mesmo tempo, como o objetivo principal se correlaciona com o 

tema investigado e ressoa nos procedimentos metodológicos empregados para a 

produção das informações. No Capítulo 3 (Interpretação das Informações 

Produzidas) será aplicado o processo de codificação-decodificação de cada categoria 

de análise, resultante das informações produzidas ao longo da pesquisa, culminando, 

assim, nas partes finais desta dissertação, o Capítulo 4 (Apresentando os Limites e 

as Possibilidades) que apontará algumas inferências sobre o objeto do estudo com 

base nas informações interpretadas e o Capítulo 5 (Pendências, Conclusões e 

Inspirações), no qual as indagações e as considerações finais serão apresentadas. 
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CAPÍTULO 1: PERSPECTIVAS TEÓRICAS  
 

 

1.1 REQUISITOS E FORMALIDADES INICIAIS DA PESQUISA 

Ciente da tamanha multiplicidade do termo interdisciplinaridade, este capítulo se 

inicia apresentando as compreensões, posicionamentos e a abordagem 

epistemológica empregada pelo autor deste estudo sobre os conceitos fundamentais 

relacionados ao modelo crítico adotado e suas respectivas designações conceituais. 

Serão expostos também o entendimento desta dissertação sobre currículo e o 

conceito básico de interdisciplinaridade a partir da perspectiva crítica denominada 

genericamente de Escola de Frankfurt3. 

Os modelos críticos propostos por Horkheimer (1895-1973), Benjamin (1892-

1940), Pollock (1912-1956), Adorno (1903-1969) e tantos outros importantes 

pensadores do final da primeira metade do século XX, representam um conjunto de 

perspectivas científicas que pretendem compreender, de acordo com Nobre (2008, p. 

17), “as determinações contidas no tempo presente em vista da superação da lógica 

de dominação estabelecida pelo sistema capitalista”. Portanto, esta abordagem 

crítica, que tem suas origens no Marxismo, não se limita e nem se opõe às 

investigações sobre a base econômica propostas em O Capital (MARX, 1867), quase 

um século antes.  

Esta perspectiva teórica, em suma, busca “analisar o funcionamento concreto 

das coisas à luz de uma emancipação ao mesmo tempo concretamente possível e 

bloqueada pelas relações sociais e políticas vigentes” (NOBRE, 2008, p. 17-18), ou 

seja, esta perspectiva crítica busca compreender como os determinantes da 

sociedade influenciam de forma permissível (estabelecendo possibilidades) ou 

limitante (estabelecendo bloqueios) para as diferentes esferas sociais, dentre elas a 

própria educação. Entretanto, cabe aqui questionar qual a relação desta base 

epistemológica (crítica) com o contexto interdisciplinar supracitado em um ambiente 

                                                
3 Esta produção científica acompanha o posicionamento de uma boa parcela dos pesquisadores de 
base crítica (como ABROMEIT, 2011; FISCHER‑LESCANO, 2010; NOBRE, 2008) que acreditam que 
a terminologia Escola de Frankfurt é uma denominação informal (genérica) que limita e reduz a 
produção deste grupo de filósofos em um modelo homogêneo, algo que não condiz com a realidade. 
Desta forma, utiliza-se aqui simplesmente modelos críticos como expressão que indicará a 
singularidade de cada proposta de cunho crítico implementada, neste caso, entre 1930 até 1960. 

 



22 
 

formativo. A resposta desta indagação reside no que se classifica na literatura como 

materialismo interdisciplinar. 

O Materialismo4 Interdisciplinar é uma teoria de base crítica proposta por Max 

Horkheimer durante suas primeiras produções científicas, ocorridas na década de 

1930. Horkheimer (2015, p. 61) caracteriza este modelo materialista como uma forma 

de representação do caminho a ser seguido por um coletivo de profissionais que 

“almejem a compreensão mais acurada possível de distintos saberes em meio à 

complexidade de fatores estruturais históricos que limitem ou potencializem as 

possibilidades de mudança social”, ou seja, possibilitem a alteração da ordem 

estabelecida (emancipação) e oportunizem que novos saberes despontem de forma 

significativa perante a sociedade.  

Esta concepção da interdisciplinaridade apresentada por Horkheimer deveu-se 

aos seus distintos momentos de alternância durante o antes e o pós 2ª Guerra Mundial 

(1939-1943), experiências estas que significaram, segundo Nobre (2008, p. 36), a 

criação de pelo menos “dois modelos críticos bastante diferentes ao longo de sua 

obra”. Cada um destes modelos pode ser caracterizado como singular na produção 

científica deste pensador alemão, pois, com o desenrolar da guerra, muitas e distintas 

influências recaíram sobre seu modo de enxergar o mundo e a sociedade que o habita 

(BASSANI, 2014). Destaca-se aqui, entretanto, apenas a sua “primeira fase” (1930-

1939), marcada pela obra Teoria Tradicional e Teoria Crítica (2000). Esta primeira 

fase apresenta um novo olhar crítico sobre o contexto relacionado à educação 

emancipatória e à própria interdisciplinaridade, ambas sustentadas por uma Teoria 

Crítica que não se atém, exclusivamente, às influências advindas da esfera da 

economia política, alvo majoritário, até então, nas discussões de cunho marxista. 

Desta forma, o modelo crítico elaborado por Horkheimer na década de 1930 e 

desenvolvido no Instituto de Pesquisa Social na Alemanha, em conjunto com um 

grupo interdisciplinar de pesquisadores de diversas áreas, buscou compreender como 

a construção humana poderia, segundo Souza (2011, p. 472), alcançar “seu sentido 

social, histórico e humano” após serem abandonados através da negação ao “valor 

                                                
4 Segundo Horkheimer (2015, p. 53) o materialismo, a partir de sua perspectiva crítica, procura 
interpretar “historicamente todas as configurações e construções sociopolíticas [...] da sociedade que 
determinaram, e ainda determinam, o reconhecimento da área em princípio inacessível ao 
entendimento comum”. 
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de dado imediato”. Para alcançar esse sentido social (emancipatório), Nobre (2008, p. 

37) ressalta que Horkheimer apresentou, em sua primeira fase, um novo 

posicionamento teórico, “sem abrir mão dos princípios mais gerais que caracterizam 

o campo da Teoria Crítica – a orientação da emancipação da dominação e do 

comportamento crítico perante os bloqueios do presente”.  

Tomado por tal perspectiva, Horkheimer propõe, no campo da educação, um 

estudo sobre a forma e as possibilidades de abertura ao “conhecimento” 

emancipatório e integrativo, contido, até hoje, em meio aos anseios e determinantes 

políticos/sociais (em um primeiro nível) ou econômicos/culturais (em segundo nível) 

do sistema capitalista vigente. Desta forma, Horkheimer aponta que tais 

determinantes, ou melhor dizendo, limitantes da sociedade são os obstáculos diante 

aos “potenciais de emancipação da dominação capitalista” (NOBRE, 2008, p. 41) e, 

consequentemente, aos saberes que ultrapassem o pré-estabelecido pelo mesmo 

sistema de dominação. 

Cada um procura cuidar de si mesmo, frente às influências gerais, da melhor 
maneira possível. Já que, dessa forma, ele produz necessariamente o que os 
outros precisam, impõem-se a ele as necessidades e limites da comunidade, 
por meio das atividades aparentemente autônomas e úteis ao próprio bem-
estar. O aparelho psíquico de cada um é cunhado pelo fato de que, nesta 
ordem, a produção de toda a existência social é ajustada perante às 
condições de vida na sociedade. [...] O processo se desenvolve não sob o 
controle de uma vontade consciente, mas como um caso natural. A vida 
das pessoas resulta cega, acidental e péssima pela atividade caótica dos 
indivíduos, das indústrias e dos Estados (HORKHEIMER, 2015, p. 63, grifo 
nosso). 

Portanto, o filósofo alemão compreende que a apreensão do saber e a forma 

pelo qual ele será utilizado por cada indivíduo na sociedade não depende 

necessariamente do controle pessoal de cada um, mas dos limites estabelecidos 

pelas imposições e conveniências do próprio sistema capitalista (BASSANI, 2014). 

Por esta razão, para a adoção da interdisciplinaridade no contexto formativo 

educacional, fator já caracterizado como imprescindível para que o indivíduo amplie 

seu saber e, por conseguinte, amplie suas possibilidades de “enxergar além” 

(JANTSCH; BIANCHETTI, 2011) em um processo emancipatório, é preciso que se 

compreenda, primeiramente, como as determinações do próprio sistema se 

apresentam, buscando, desta forma, identificar os limites e possibilidades deste 
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contexto para a construção de dispositivos curriculares regentes5 que estejam em 

consonância com a prática social (SAVIANI, 2011). 

Para a discussão no campo curricular, este estudo fundamenta-se nos 

pressupostos contidos nas teorias críticas sobre o currículo a partir das obras de 

Giroux (1997) e Apple (1982). Ambos os autores possuem inspirações em nível 

sociopolítico nos trabalhos de Horkheimer, Adorno e outros filósofos da Escola de 

Frankfurt. Segundo Macedo (2013, p. 57), Giroux e Apple se debruçam na crítica das 

“visões tecnicistas do currículo [...] indagando sobre o que é que o currículo faz com 

as pessoas [...] na preparação para uma competência política capaz de desvelar as 

injustiças [...] tomando como referência as heterogeneidades” e cosmovisões quanto 

aos saberes da sociedade. 

 O pensamento de Giroux aponta, segundo Macedo (2013, p. 59), para a crítica 

da “racionalidade técnica e utilitária curricular e [...] reivindica que o campo do currículo 

não pode deixar de tentar compreender as práticas curriculares via uma análise 

histórica, ética e política”. Desta forma, Giroux (1997) considera o currículo e, 

consequentemente, os empecilhos, as resistências e os limites estabelecidos pelas 

relações políticas modernas como um espaço de disputa, imersa em múltiplos 

argumentos e significados, capazes de possibilitar reflexões essenciais nas esferas 

da teoria e da prática que circundam o ensino em uma conjuntura de forças 

ideológicas sociopolíticas que moldam ações em diversos campos do saber.  

 

No centro deste debate está a questão de se a área curricular pode continuar 
a se padronizar segundo o modelo das ciências naturais. Não se trata 
simplesmente de que esta área sofre de erros conceptuais graves relativos a 
seu modo de raciocínio e metodologia. O que está em jogo é mais do que um 
problema conceptual. A questão real gira em torno de se o campo está 
moribundo, tanto na política como eticamente. Será que a área curricular 
encontra-se em um estado de paralisia, incapaz de desenvolver 
intenções emancipadoras ou novas possibilidades curriculares? 
(GIROUX, 1997, p. 43, grifo nosso). 

 

                                                
5 A expressão dispositivos curriculares regentes se refere aqui a todos os documentos legais seja no 
âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal que regulamentam ou orientam as atividades a serem 
executadas por Instituições de Ensino, neste caso específico da pesquisa, responsáveis por cursos de 
formação docente. Nestes dispositivos curriculares regentes estão elencados os próprios currículos dos 
cursos, as ementas de cada componente curricular como também toda a gama de resoluções e 
legislações que substanciam a educação no Brasil, como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) e as demais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação Básica e Ensino 
Superior. 
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Para responder esta pergunta e abrir caminho para reflexões acerca de novas 

trajetórias curriculares é necessário compreender primeiramente os determinantes 

que tornam este currículo estático e pulverizado pela fragmentação dos saberes, ou 

como pontuado por Apple (1982), dos conhecimentos oficiais contidos nos dispositivos 

curriculares. De acordo com Macedo (2013, p. 58), as construções críticas de Apple 

buscam se “perguntar por que se elegem determinados conhecimentos como 

importantes e outros não [...] trata-se de saber: quais interesses orientam a seleção 

desses conhecimentos e a concepção do currículo?”, além do conjunto de saberes 

determinados e fragmentados ao longo das disciplinas. 

Nesse sentido, esta produção acadêmica baseia-se na concepção de 

dispositivos curriculares que detenham possibilidades emancipatórias em meio às 

estruturas políticas, sociais e econômicas que as formam (GIROUX, 1997). 

Compreende-se que tais possibilidades emancipatórias precisam ser analisadas de 

forma sistemática em relação ao contexto amplo (partindo do contexto interno e 

agregando a análise até o contexto externo) no qual estes dispositivos curriculares 

estão imersos, pois é preciso ir “além de limites disciplinares, de modo a reduzi-los 

àqueles com maior potencial educativo, ou seja, a partir dos quais a realidade vivencial 

possa ser problematizada” (MACEDO; LOPES, 2011, p. 65). 

Com base nestes pressupostos, pode-se estabelecer a necessidade de uma 

interpretação curricular pautada em uma análise dos fatores estruturantes internos 

baseados nas diretrizes e orientações intrínsecas ao ambiente específico no qual se 

faz a análise, no caso deste estudo a instituição que se utiliza destes dispositivos 

curriculares. Por outro lado, é preciso ainda que se observe “além dos limites 

disciplinares” (MACEDO; LOPES, 2011), ultrapassando os efeitos causais internos às 

estruturas institucionais e se passe a analisar como os fatores externos (políticos, 

sociais, econômicos e culturais) tecem suas redes de influência (MENEZES; 

SANTIAGO, 2014) sobre a própria construção curricular.  

Em complemento, Macedo e Lopes (2011, p. 176) afirmam ainda que propostas 

de investigação que sejam pautados em uma abordagem emancipatória precisam se 

afastar “de uma discussão específica da resistência”, algo que Giroux compreende, 

sob os preceitos da Escola de Frankfurt, de que o estudo das estruturas curriculares 

precisa buscar, 
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[...] localizar o significado e a ação em um contexto social, de forma a 
entender as limitações que podem existir para o desenvolvimento tanto da 
significação quanto das ações de mudança social (agência) [...] em uma 
relação dialética entre crítica e ação, rompendo com a ideologia e criando 
condições materiais e simbólicas para relações não alienantes e não 
exploradoras. Giroux não explora como vê mais concretamente essa 
transformação social, mas tenta conectar em sua análise elementos que 
envolvem as perspectivas marxistas – mudanças das relações econômicas e 
das perspectivas frankfurtianas – mudanças das relações com o 
conhecimento e o poder – em síntese, mudanças na estrutura da agência 
(MACEDO; LOPES, 2011, p. 176) 

Desta forma, é necessário que passemos a analisar os conhecimentos oficiais 

“prescritos” ou “orientados” pelos currículos a partir de uma perspectiva atenta aos 

diversos elementos que os compõem e baseada em uma visão multirreferencial do 

objeto analisado. De acordo com Severino (2011), continuamos a observar o currículo 

como um instrumento social e político que reúne, de forma coordenada e ampla, todo 

um conjunto de conteúdos, valores e práticas. Entretanto, os currículos precisam 

também estimular um diálogo aberto aos nexos necessários do conhecimento 

significativo presente nos diversos domínios da produção (política, cultural, social) 

humana.  

Contudo, do mesmo modo como é sintetizado por Jantsch e Bianchetti (2011, p. 

31), esta produção científica não sugere, ingenuamente, formas de “superar por 

completo a fragmentação do saber na educação” algo já tão bem estabelecido na 

sociedade brasileira. Em suma, ela busca possibilidades de adoção de uma 

“abordagem interdisciplinar” que preencha as lacunas deixadas pelos limites 

neoliberais (SAVIANI, 2013) e desponte como potencialidades para a formação de um 

profissional docente emancipado. 

Entretanto, para que se obtenha uma compreensão mais ampla dos fatores 

políticos e sociais limitantes, na contemporaneidade, quanto à adoção da abordagem 

interdisciplinar nos dispositivos curriculares dos cursos de formação docente é preciso 

remontar brevemente à trajetória histórica das licenciaturas no Brasil, pois, como 

proposto diversas vezes por Saviani (2011; 2013), para a compreensão do contexto 

educacional atual é necessário que se “olhe para o passado”, observando os fatores 

sociopolíticos que dele fizeram parte. Com este intuito, os próximos tópicos se 

encarregarão de sistematizar como a formação docente e, especificamente, dos 

professores de Ciências Naturais, foi sendo constituída (e influenciada) pelo contexto 

político brasileiro, principalmente do século XX.  
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1.2 FORMAÇÃO DOCENTE E A TRAJETÓRIA DAS LCN NO BRASIL 

Segundo Saviani (2013, p. 444), “a história das ideias pedagógicas e [...] das 

instituições de ensino, embora distintas e autônomas entre si, se entrelaçam [...] ao 

longo de aproximadamente cinco séculos” no Brasil. De forma geral, esta longa 

trajetória percorrida no país no que se refere à criação e organização dos cursos de 

formação de professores, independente da área do saber, foi marcada por inúmeros 

momentos de alternância didático-pedagógica diretamente atrelada às perspectivas 

teórico-epistemológicas predominantes em cada período da história da educação 

brasileira (BASTOS, 2016). 
 

Entretanto, caracterizar todo o processo de construção das estruturas formativas 

e educacionais no país, desde o período colonial até a contemporaneidade, é 

compreendido pelo autor desta pesquisa como um exercício exaustivo para o leitor, 

além de ser uma história já bem documentada na literatura científica6.  
 

Desta forma, este tópico baseia-se no recorte histórico proposto por Saviani 

(2005), iniciado em 1890 com a implementação do modelo da Escola Normal no Brasil, 

como base teórica de referência para descrever a trajetória de construção dos cursos 

de formação docente no país. Neste recorte temporal, o autor delimita quatro 

momentos decisivos na implantação de reformas e alterações estruturais na educação 

brasileira: a) reorganização das Escolas Normais em 1890 (partindo do Estado de São 

Paulo); b) reformas no ensino no país propostas pelo educador Anísio Teixeira em 

1930; c) a reforma de 1971, que redefiniu inúmeros pontos envolvendo tanto a 

Educação Básica como o Ensino Superior no Brasil e, por fim, d) a influência dos 

pressupostos neoliberais na educação do país a partir da década de 1990.  

Em síntese, os quatro períodos citados apontam para a grande interferência que 

as questões e os acontecimentos de cunho político-social, ocorridos ao longo do 

século XX, tiveram na organização das diretrizes ligadas à formação do profissional 

de ensino no país. Desde as alterações implementadas nas bases de organização 

                                                
6 Mesmo se distanciando do foco de análise desta pesquisa, o período marcado entre os séculos XV e 
XVIII é extremamente importante para a compreensão da formação tanto da educação como também 
dos pilares que sustentam a sociedade brasileira na atualidade. Com base na consideração, esta 
produção acadêmica indica para uma leitura mais completa sobre este período a obra História das 
Ideias Pedagógicas no Brasil (2013), do pedagogo Dermeval Saviani. 
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das Escolas Normais, estabelecidas a partir do Decreto nº 27, de 12 de março de 

1890, a preparação do professor para a sua atuação em sala de aula vem 

apresentando um processo histórico no país de incentivo à especialização da 

formação docente em microáreas do saber (MELO, 2005). Essa situação, inclusive, 

foi criticada já nos estudos apresentados pelo Centro Nacional de Aperfeiçoamento 

de Pessoal para a Formação Profissional (CENAFOR) em 1971, ao alegar como uma 

das treze principais deficiências do modelo educacional no Brasil na época “a não 

integração interdisciplinar” das áreas de ensino (CENAFOR, 1971 apud SAVIANI, 

2005, p. 20). 

Desta forma, o contexto apresentado até aqui evidencia o quanto os fatores de 

ordem política, social e/ou econômica influenciaram (e ainda influenciam) diretamente 

diversos âmbitos da sociedade, estabelecendo seus próprios limites e condições que 

possibilitem a alteração de diretrizes educacionais pré-estabelecidas ao longo do 

tempo. Mas como estes fatores pré-estabelecidos na história da Educação brasileira 

vêm afetando a formação docente no país, em específico, do professor de Ciências 

Naturais?  

Para responder a esta pergunta se faz necessária a contextualização da 

trajetória histórica das LCN’s no Brasil para que, desta forma, seja exposto como tais 

licenciaturas estavam relacionadas com o contexto sociopolítico do país ao longo do 

século XX até a primeira década do século XXI (IMBERNON, 2011). Portanto, não 

associar a influência da sociedade na criação e no desenvolvimento de uma área do 

saber no qual todo e qualquer avanço científico estava (e está) atrelado aos anseios 

políticos, tecnológicos, bélicos e de ocupação urbana é, sem dúvida nenhuma, 

negligenciar os seus reais impactos na formação de professores de Ciências Naturais 

e, principalmente, de qual maneira as concepções científicas dominaram (ou foram 

dominadas) em cada período histórico no país (SAVIANI, 2013). Desta forma, similar 

ao que foi descrito sobre a trajetória da formação docente no país e seguindo os 

pressupostos de Guedes e Ferreira (2002), esta pesquisa divide a história das LCN’s 

no Brasil em três períodos: a) Pré 2ª Guerra Mundial; b) Pós 2ª Guerra Mundial e c) 

Avanço do Neoliberalismo na Educação. 

De uma forma geral, segundo Guedes e Ferreira (2002), no que se refere às 

licenciaturas, e especificamente às LCN’s, os primeiros cursos de formação de 
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professores surgiram no início da década de 1930, com a criação das Faculdades de 

Letras, Filosofia e Ciências. Este período Pré 2ª Guerra Mundial no Brasil foi marcado 

pela chamada Revolução de 307 e pela Era Vargas (1930-1945)8, eventos que 

influenciaram diretamente o contexto educacional da época e, por consequência, as 

circunstâncias que envolviam a formação de professores e o ensino de Ciências 

(GUEDES; FERREIRA, 2002). Neste período, com o decreto de Lei Nº 7462, de 

05/07/1937, as licenciaturas no país passaram a obedecer ao sistema 3+1 de ensino, 

destinando 3 anos para concepções teóricas básicas de cada área e mais 1 ano de 

conteúdos diretamente relacionados a temáticas educacionais. Esta configuração, 

ainda encontrada na atualidade, começou a ditar a formação dos professores de 

Ciências Naturais, que assumiram um perfil conteudista, fragmentário e desarticulado 

socialmente (IMBERNON, 2011). 

Em seguida, no chamado período Pós 2ª Guerra Mundial, o mundo revisitou a 

atmosfera conturbada de reconstrução política e econômica já vivenciada nos anos 

seguintes à 1ª Guerra Mundial (1914-1918). Na época, as principais preocupações se 

reduziram ao desenvolvimento de novas tecnologias e aos avanços científicos em 

diversas esferas do conhecimento, sempre em prol da chamada Corrida 

Armamentista9 entre as frentes políticas capitalistas (EUA) e socialistas (URSS). No 

Brasil, de acordo com Krasilchik (2000, p. 86, grifo nosso), durante quase cinco 

décadas de duração da Guerra Fria, o país “se ressentia da falta de matéria-prima e 

produtos industrializados [...] no período pós-guerra, [buscando] superar a 

dependência e se tornar auto-suficiente, para o que uma ciência autóctone era 

fundamental”. Desta forma, tanto o ensino como também a própria formação do 

professor de Ciências Naturais passou a ter no país um outro nível de importância, 

principalmente para o desenvolvimento científico-tecnológico local (KRASILCHIK, 

2000). 

                                                
7 A Revolução de 30 foi caracterizada como o movimento que pôs fim ao predomínio das oligarquias 
político-econômicas no país (essencialmente agroexportadora) e deu início ao primeiro período de 
Governo de Getúlio Vargas, que duraria exatos 15 anos. 
8 Período no qual o Brasil passou por um grande processo de centralização política e reordenamento 
político em nível Federal, Estadual e Municipal. 
9 Período ocorrido durante a Guerra Fria, com o intenso movimento científico de desenvolvimento de 
novas tecnologias em prol da produção de armamento, configurando, assim, a linha de frente do 
impasse ideológico entre os EUA e a URSS. 
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Simultaneamente, o sistema educacional brasileiro passou por uma 

efervescência pedagógica, com o despontar gradativo de Teorias Educacionais que 

privilegiavam um estado de libertação social e ideológica, em busca de uma visão 

crítica perdida - ou nunca obtida (SAVIANI, 2011). Nesta época, as promulgações da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961 e da Lei Nº 

5.540/68 sobre a Reforma Universitária foram eventos que, segundo Krasilchik (2000), 

condicionaram mudanças na formação docente e no ensino de uma maneira geral no 

Brasil, incluindo, é claro, as LCN’s.  

 
 

A Lei 4.024 – Diretrizes e Bases da Educação, de 21 de dezembro de 1961, 
ampliou bastante a participação das ciências no currículo escolar, que 
passaram a figurar desde o 1º ano do curso ginasial. [As Ciências] passaram 
a ter a função de desenvolver o espírito crítico com o exercício do método 
científico. O cidadão seria preparado para pensar lógica e criticamente e 
assim capaz de tomar decisões com base em informações e dados 
(KRASILCHIK, 2000, p. 86, grifo nosso). 
 

No que se refere à formação dos professores de Ciências, segundo Guedes e 

Ferreira (2002), tais documentos, LDBEN (1961) e a Reforma Universitária (1968), 

deram o tom do sistema educacional brasileiro nas décadas subsequentes, com o 

surgimento dos cursos de especialização e aperfeiçoamento, além da “implantação 

do sistema de créditos; a departamentalização; a obrigatoriedade de frequência e a 

introdução do Concurso Vestibular único e classificatório” (GUEDES; FERREIRA, 

2002, p. 2).  

 

Essas características apontadas anteriormente ainda são marcas vivenciadas 

nas propostas curriculares das universidades no país, controlando, assim, o processo 

formativo de licenciandos (incluindo de Ciências Naturais) através de estruturas 

curriculares ainda, em grande medida, estanques, fragmentadas e 

descontextualizadas com a prática concreta no ambiente escolar. Além disso, a 

criação do vestibular contribuiu para aumentar os fatores limitantes na atuação 

docente no que se refere à execução de aulas cada vez mais voltadas para temáticas 

específicas e fragmentadas (KRASILCHIK, 2000). 

 

Por fim, o último período, já sinalizado nesta produção acadêmica, refere-se ao 

próprio Avanço do Neoliberalismo na Educação, contexto este que vem moldando a 

base teórica que sustenta práticas vivenciadas com grande intensidade na 

contemporaneidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo (SAVIANI, 2013). 

Considerado, por Saviani (2013), como um movimento de reestruturação de Teorias 
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Educacionais (como o Neoconstrutivismo; Neotecnicismo, dentre outras), suas 

práticas, atualmente vinculadas aos potenciais das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s) e do fulgor dos cursos (inclusive licenciaturas) via Educação a 

Distância (EaD), representam as novas características desta sociedade do consumo, 

que enxerga em especializações e cursos não presenciais as oportunidades de 

preenchimento simples (IMBERNON, 2011) e descomplicado de currículos de 

trabalho. 

 

Em complemento, o Projeto Neoliberal vem nas últimas décadas influenciando 

diretamente os processos de (re)construção dos documentos curriculares 

orientadores da educação no país, neste caso específico referindo-se à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 e aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (PCN) de 1997. De acordo com Melo (2005, p. 

404), o impacto do emprego deste Projeto Neoliberal no Brasil “contribuiu para a 

consolidação da posição de dependência” do Brasil com o capital internacional, 

representados aqui, principalmente, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

Banco Mundial (BM). Em complemento, a própria Melo (2005) prossegue em sua 

descrição sobre a influência neoliberal no Brasil com dois pontos de destaque: 

 

Um primeiro ponto seria o desmonte do arcabouço normativo da estrutura e 
do financiamento do sistema educacional brasileiro, modificando propostas 
presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 e 
apoiadas pelos setores populares, como a criação do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) como um órgão do governo (lei nº 9.131/95) e não como 
instância representativa e de participação social [...] um segundo ponto 
seriam as mudanças no contexto curricular, com a uniformização dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação básica como mais um 
elemento de formação de consenso. Outras mudanças estão relacionadas às 
formas de gestão do sistema educacional e da escola, sendo que cada vez 
mais o MEC aprofunda sua estratégia de centralização de decisões e 
descentralização de ações em relação às políticas educacionais em nosso 
país. (MELO, 2005, p. 404-405) 

 
Outro agravante seria, segundo Saviani (2013, p. 439), que a influência 

neoliberal na educação brasileira supervalorizou a avaliação, atingindo “os alunos, as 

escolas, os professores e, a partir dos resultados obtidos, condicionando a distribuição 

de verbas e a alocação dos recursos conforme os critérios de eficiência e 

produtividade”. Desta forma, o processo formativo do professor, frente à eficiência 

exigida na contemporaneidade, torna a sua missão ainda mais complicada e, no caso 

específico dos licenciandos em Ciências Naturais, esta situação se agrava.  
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A formação do professor de Ciências Naturais, como vem sendo retratada no 

escopo desta dissertação, é extremamente complexa, exigindo a apreensão 

multirreferencial e dialogada de conteúdos de diversas áreas do conhecimento 

(AVIGO et al., 2008). Desta forma, subentende-se que o curso de LCN necessite de 

uma boa organização curricular e pedagógica para a edificação de um profissional 

apto para ministrar aulas na Educação Básica. Entretanto, o que é visto na atualidade 

são retalhos ou arranjos de cursos nos quais a prática social, ou seja, a ação 

transformadora do licenciando para com seu alunos (NOBRE, 2008) e dele consigo 

mesmo (HORKHEIMER, 2015) é, em suma, transferida para experiências formativas 

pontuais, como é o caso do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) e dos estágios supervisionados, que, mesmo assim, em muitos casos, 

ignoram uma das características mais singulares na edificação do professor de 

Ciências Naturais: a interdisciplinaridade.  

 

1.3 O ENFOQUE INTERDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE 
 

Como apresentado nos tópicos anteriores, a trajetória da construção de cursos 

de formação docente no Brasil foi marcada por momentos de alternância quanto às 

características ligadas ao âmbito político e/ou pedagógico iniciados desde a criação 

do modelo da Escola Normal até as profundas alterações ocorridas no âmbito 

educacional em 1971 com o processo de Reforma do Ensino instituído no país 

(SAVIANI, 2005). Durante todo este período, o espaço destinado ao desenvolvimento 

de propostas curriculares mais próximas de um caráter interdisciplinar foi escasso, 

revertendo apenas este quadro, muito recentemente, com o surgimento de bases 

epistemológicas (como o Pós-Modernismo ou novos modelos amparados na 

perspectiva crítica) que começaram a tecer ressalvas quanto à fragmentada produção 

do conhecimento (MORAES, 2010).  

Neste sentido, as dificuldades enfrentadas para a construção de propostas 

curriculares de cunho interdisciplinar no Brasil durante o século XX, segundo Mangini 

e Mioto (2009), se deveram principalmente a dois grandes fatores:  

a) A primeira razão, de cunho temporal, refere-se ao relativo atraso das 

discussões sobre a temática no país. De certo modo, a interdisciplinaridade 

despontou com mais ênfase em terras brasileiras apenas a partir de 1976 com 
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o lançamento do livro Interdisciplinaridade e Patologia do Saber do filósofo 

Hilton Japiassu. No exterior, muitas pesquisas já vinham sendo 

desenvolvidas, inclusive culminando na realização do Seminário Internacional 

sobre Pluridisciplinaridade e Interdisciplinaridade nas Universidades, ocorrido 

na cidade de Nice (França) em 1970. Na ocasião grandes pesquisadores, 

como Jean Piaget, Erich Jantsch e Georges Gusdorf, se reuniram com o 

intuito de estabelecer parâmetros gerais para o contexto das multidisciplinas. 

No Brasil, o impasse estabelecido entre a reorganização das bases didático-

pedagógicas de cunho tradicional utilizadas intensamente nas instituições de 

ensino ao longo de boa parte do século XX (SAVIANI, 2013), de certa forma, 

ofuscaram as pesquisas sobre o contexto interdisciplinar no país. Sua 

permanência na literatura e a formação de novos pesquisadores interessados 

na interdisciplinaridade nas últimas décadas no Brasil deveram-se aos 

trabalhos de vanguarda da pesquisadora Ivani Fazenda (2011; 2015), 

atualmente considerada como uma expoente no assunto. 

b) A segunda razão, de ordem político-econômica, já apresentada nesta 

dissertação, está atrelada à implantação do chamado projeto neoliberal na 

educação brasileira na última década do século XX. Neste período, de acordo 

com Saviani (2013, p. 441), surgiu uma nova “versão da teoria do capital 

humano através das transformações materiais [...] determinando uma 

orientação educacional que se expressou na pedagogia da exclusão10”. Neste 

momento na história, o ensino, tanto ao nível da formação de professores 

como da própria educação básica, passou a valorizar “os aspectos 

particulares e fragmentários da atividade docente” (SAVIANI, 2013, p. 448-

449) e, por consequência, instituindo na formação do professor, inclusive 

daqueles formados em Ciências Naturais, um desenvolvimento didático e 

pedagógico “ágil e flexível” (SAVIANI, 2013, p. 449), capaz de atender, 

especialmente, as demandas do mercado de trabalho. 

                                                
10 Segundo Saviani (2013, p. 431), a pedagogia da inclusão/exclusão seria um projeto educacional que 
“preparava os indivíduos para, mediante sucessivos cursos dos mais diferentes tipos, se tornarem cada 
vez mais empregáveis, visando escapar da condição de excluídos”. 
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Mesmo com o estímulo tardio ao desenvolvimento de pesquisas sobre a 

interdisciplinaridade e das barreiras estabelecidas pela política neoliberal instituída na 

educação brasileira no final dos anos 90, a partir do hegemônico processo do 

“aprender a aprender11” (agora representado pelo Neoescolanovismo, segundo 

Saviani, 2013), muitas pesquisas e novos pontos de vista sobre a temática 

começaram a despontar, principalmente na virada para o novo milênio. Estas novas 

pesquisas surgiram em torno dos questionamentos e necessidades educacionais que 

a sociedade precisaria deter em uma nova era.  

Neste momento, pesquisadores como o educador brasileiro Gaudêncio Frigotto 

e da educadora portuguesa Olga Pombo apresentaram, cada um, a partir de suas 

respectivas bases epistemológicas, diferentes justificativas que elevaram a 

interdisciplinaridade e a sua variedade de nomenclaturas ao nível de uma perspectiva 

integradora (POMBO, 2006) e necessária perante as exigências contidas na produção 

e socialização do conhecimento (FRIGOTTO, 2011, p. 43) para este “novo ser 

humano” (GABRIEL, 2013), indivíduo este envolto agora pelas tecnologias digitais e 

por informações facilmente coletáveis, mas pouco filtradas e ressignificadas para o 

seu já estabelecido contexto político e social (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). 

Diante das circunstâncias apresentadas até aqui, a interdisciplinaridade não é, 

definitivamente, uma temática acessível ou facilmente aplicada por qualquer indivíduo, 

em qualquer ambiente, não por sua (aparente) dificuldade conceitual, mas, 

principalmente, pelas inúmeras interpretações (muitas delas deturpadas) que se 

distanciam do materialismo interdisciplinar proposto por Horkheimer (2015) quanto à 

valorização de um projeto educacional no qual diferentes áreas do saber contribuiriam 

para a construção de um conhecimento comum, emancipatório e propositivo. 

 

1.4 CONCEPÇÕES E CATEGORIAS ATUAIS DA INTERDISCIPLINARIDADE 

Na contemporaneidade, a interdisciplinaridade, segundo Fazenda (2011, p. 51), 

“não possui ainda um sentido único e estável [...] trata-se de um neologismo cuja 

significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem sempre é compreendido da 

                                                
11 O processo de ensino “aprender a aprender” é caracterizado por Saviani (2013, p. 431) como “uma 
teoria pedagógica em que o mais importante não é ensinar e nem aprender algo [...] o importante é 
buscar conhecimentos novos”, de acordo com as situações que a sociedade atual exija. 
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mesma forma”. Desta maneira, a caracterização do contexto interdisciplinar alcança, 

em sua maioria, apenas os níveis didático, pedagógico e epistemológico que mais se 

aproximem das intencionalidades do seu autor ao invés do emprego de uma 

concepção comum a todos. 

Consequentemente, essa temática, de acordo com Etges (2011), geralmente é 

apresentada em documentos curriculares regentes ou na própria práxis pedagógica 

sob a ótica de “formatos equivocados” de abordagem teórico-metodológica, que se 

aproximam de uma proposta vantajosa a nível econômico, de unidade global 

descontextualizada com o tempo presente, prescrita junto aos moldes do mercado de 

trabalho e de suas exigências na produção do saber. Estes formatos são 

denominados, segundo Jantsch e Bianchetti (2011), como Interdisciplinaridade 

Generalizadora (ao nível curricular) e Interdisciplinaridade Instrumental (ao nível da 

prática). 

O modelo generalizador é considerado por Etges (2011, p. 75) como a “forma 

mais tradicional da interdisciplinaridade [...] que leva em consideração o saber 

absoluto dando acesso ao conhecimento do mundo em sua totalidade”, ou seja, este 

modelo interdisciplinar suscita a ascensão de determinados conceitos e paradigmas 

epistemológicos, historicamente determinados, ao nível de bases teóricas 

orientadoras (alicerces) para a construção de dispositivos curriculares e/ou propostas 

de ação educacional a eles subordinados (BERKENBROCK-ROSITO; HAAS, 2014). 

Portanto, este formato interdisciplinar, facilmente identificado na história (como na 

soberania conceitual atribuída à Filosofia nos séculos XVI a XVII ou para a Física no 

século XIX), pressupõe tanto uma integração ao nível do saber como também da 

prática.  

Por este motivo, esta visão generalizadora ou universal, como corriqueiramente 

é referida, atribui a uma determinada área do saber a responsabilidade de “fio 

condutor” para a integração das demais ciências (ARAÚJO; ALVES, 2014), muitas 

vezes tornando superficiais (alegóricas) as propostas interdisciplinares, algo comum 

na esfera curricular em cursos de formação docente que utilizam a 

interdisciplinaridade meramente como acessório linguístico sem uma devida 

organização para sua inserção prática.   
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Por outro lado, a Interdisciplinaridade Instrumental, de certa forma, segue o 

caminho oposto do modelo generalizador, pois confina todo o arcabouço teórico-

interdisciplinar apenas ao nível de instrumento metodológico, ou seja, “abandona o 

estudo da estrutura e do sentido imanente da ciência e se restringe apenas a ver como 

funciona [...] a racionalidade reduzida à relação de meios e fins” (ETGES, 2011, p. 

77). Esta postura instrumental é talvez um dos maiores equívocos atrelados nas 

últimas décadas à interdisciplinaridade. Corriqueiramente é visto em propostas 

curriculares, projetos de pesquisa, planos de aula e em outros documentos 

institucionais expressões que atribuem a este processo educacional uma finalidade 

de “aplicação didática” (BERKENBROCK-ROSITO; HAAS, 2014), da simples esfera 

prática, esvaziando por completo sua base teórica propositiva e emancipatória, 

tornando-a inerte ao contexto e obediente ao mesmo.  

No âmbito da prática em sala de aula, a interdisciplinaridade não é, como 

equivocadamente é compreendida, um método ou teoria educacional que possa ser 

superficialmente agregada a práxis pedagógica para o desenvolvimento de atividades 

específicas e isoladas (BERKENBROCK-ROSITO; HAAS, 2014) no ambiente de 

ensino. Portanto, com base nos referenciais seguidos neste trabalho acadêmico, a 

interdisciplinaridade não pode ser considerada um mero recurso pedagógico, mas sim 

o alicerce de construção destes, ou seja, a interdisciplinaridade precisa ser a 

locomotiva na construção do processo do ensino e não um simples vagão.  

Desta forma, é preciso suscitar a discussão interdisciplinar na esfera prática, a 

partir de todo um conjunto de abordagens e de ações pedagógicas que possuam em 

suas premissas e na própria efetivação no ambiente de sala de aula, procedimentos 

que estimulem com os estudantes a integração de saberes. Um exemplo para esta 

situação seria o emprego da perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). Esta abordagem é uma das que mais se aproxima de uma proposta prática 

vinculada a uma interdisciplinaridade emancipatória, já que o uso das questões 

sociocientíficas, ou seja, de um conjunto de questionamentos que envolvam 

problemáticas relevantes para a sociedade, geralmente, como indicado por Pérez 

(2010 apud PÉREZ, 2012, p. 13), estabelecem “relações entre diferentes disciplinas 

científicas no intuito de favorecer uma compreensão social da própria ciência”. 

Atentos a tais equívocos relacionados à interdisciplinaridade na 

contemporaneidade, Mangini e Mioto (2009), Etges (2011), Severino (2011), dentre 
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outros autores de base crítica, atribuem a esta abordagem um outro ponto de vista, 

revitalizado por suas abrangências de ordem da linguagem, levando à construção de 

uma interdisciplinaridade dialógica (ou simplesmente linguística). Esta proposta 

teórica desvincula-se completamente dos demais modelos, por acreditar que um ato 

interdisciplinar “é, em primeiro lugar, uma ação de transposição do saber posto [pelo 

professor] na exterioridade [em sala de aula] para as estruturas internas do indivíduo 

[estudantes], constituindo o conhecimento” (ETGES, 2011, p. 83). Desta forma, este 

formato dialógico da interdisciplinaridade pressupõe que tanto em nível da produção 

do conhecimento (em meio científico e acadêmico) como também em nível formativo 

(de professores, por exemplo) deva existir uma linguagem comum entre os diferentes 

saberes, de diferentes áreas do conhecimento (disciplinas), estando sempre acessível 

a todos e integrada com o contexto sociopolítico presente.  

Portanto, este coletivo de pesquisadores indica que a real problemática de 

inserção da interdisciplinaridade (em nível epistemológico) no âmbito formativo não 

está diretamente relacionada com a construção curricular ou com o planejamento 

prático de intervenções didáticas. Para eles, a integração dos saberes parte do 

princípio mais básico do ensino-aprendizagem: a comunicação entre o estudante e 

professor em uma “via de mão dupla”, no qual o professor precisaria decodificar, na 

esfera linguística, as informações contidas nas singularidades de cada área do saber 

em representações capazes de serem compreendidas pelos estudantes (ETGES, 

2011), e estes mostrem-se aptos a indagarem significativamente sobre temáticas que 

envolvam simultaneamente as Ciências da Natureza e Sociais, por exemplo. 

Em resumo, a interdisciplinaridade, como apresentada até aqui, caracteriza-se, 

evidentemente, como uma temática extremamente complexa e repleta de concepções 

(ou categorias) que vêm se alternando como as mais aceitas ao longo da história. 

Entretanto, uma dúvida paira neste momento: qual a concepção adotada por esta 

produção científica? Em suma, além dos pressupostos já indicados pelo materialismo 

interdisciplinar de Horkheimer (2015), o autor desta dissertação busca conectar as 

três esferas conceituais da interdisciplinaridade, citadas anteriormente, por entender 

que tais modelos, além de não se apresentarem como excludentes, possuem uma 

originalidade capaz de agregar pressupostos complementares a serem defendidos por 

esta produção, como fatores interdependentes, geradores de um processo no âmbito 

educacional denominado aqui de triangulação interdisciplinar. 
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A triangulação interdisciplinar é uma proposta, apresentada por esta dissertação, 

que pressupõe a unificação das citadas três esferas interdisciplinares (Curricular, 

Instrumental e Linguística) em um sistema interdependente de ações que devam ser 

implantadas em processos educacionais para a sua devida adoção e efetivação no 

contexto de ensino-aprendizagem. Acredita-se, então, que ao invés de considerar 

uma das esferas como predominante sobre as demais ou de não utilizá-las em sua 

totalidade (através de uma interdisciplinaridade mista a partir da relação de apenas 

duas de suas esferas contextuais).  

Desta forma, este trabalho defende uma aplicação complementar no qual o 

modelo generalizador estabeleceria uma base teórica condutora e unificadora das 

temáticas a serem trabalhadas ao longo de um curso de formação docente, por 

exemplo, enquanto que as perspectivas instrumental e linguística designariam os 

dispositivos práticos a serem executados ao longo das intervenções, atrelando o que 

foi estabelecido no âmbito conceitual com modelos didáticos condizentes com os 

objetivos de ensino e permissíveis a uma comunicação acessível à discussão entre 

professor-estudante, seja qual for a instituição de ensino. 

O fenômeno [...] tão comum da cristalização do saber na memória, do saber 
decorado, do saber bancário fica superado pelos processos propriamente 
interdisciplinares. Muitos passam a vida manipulando fórmulas químicas, 
biológicas, físicas, sem nunca tê-las compreendido. Muito educador não 
passa de uma máquina repetidora ao estilo de um muito velho realejo. 
(ETGES, 2011, p. 89) 

De uma forma geral, este processo de triangulação interdisciplinar procura 

ultrapassar os obstáculos causados por esta “máquina repetidora” (ETGES, 2011), 

sistematizando os pressupostos de integração do conhecimento, a serem inseridos 

no âmbito político-pedagógico, durante toda a formação de um profissional docente. 

Estes pressupostos estão em consonância com a perspectiva materialista de 

Horkheimer (2015), que propõe a prática social como meio irrefutável de sobreposição 

aos limites políticos, econômicos e sociais pré-estabelecidos.  

Na Figura 1 é representada graficamente a triangulação interdisciplinar, expondo 

os pilares que sustentariam a efetiva adoção da interdisciplinaridade no processo de 

ensino-aprendizagem a partir do emprego, como já exposto, complementar das 

esferas curricular, prática e linguística com a prática social, em um necessário 

processo constante de readaptação ao contexto de ensino em questão. 
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Figura 1 – Síntese Esquemática da Triangulação Interdisciplinar 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Em síntese, a partir deste sistema contínuo de triangulação, acredita-se que as 

bases estabelecidas em nível curricular se readaptem constantemente às exigências 

tanto das práticas como dos processos comunicativos em sala de aula, enquanto que 

estes últimos potencializem a formação deste estudante, possibilitando que este 

possa ser capaz de “sistematizar e desenvolver campos de ação antes insuspeitados, 

escondidos frente aos pilares da sociedade atual, gerando novas formas de dizer e 

fazer” (ETGES, 2011, p. 89). Portanto, este mecanismo de adoção da 

interdisciplinaridade pressupõe um constante processo de deslocamento e integração 

de conteúdos, práticas e técnicas comunicativas, estabelecendo uma harmonia 

interdisciplinar entre o construto12 prévio do estudante e aquele que se pretende 

desenvolver ao término de cada intervenção pedagógica.  

                                                
12 Um construto em sua concepção clássica compreende todo o conjunto de informações inventadas 
ou adotadas intencionalmente no processo de interpretação de teorias ou conceitos recém apreendidos 
por aquele que interpreta (FREITAS, 1994). Para o contexto interdisciplinar, o construto refere-se, além 
de um processo intencional de interpretação, a um conjunto único de informações subjetivas criadas 
por meio do diálogo e da recontextualização daquilo que foi pronunciado, integrando novos e velhos 
saberes (SEVERINO, 2011). 
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Por fim, destaca-se que a interdisciplinaridade compreendida por esta pesquisa 

acadêmica se relaciona à reunião de pressupostos complementares das esferas 

integrativas (ETGES, 2011) apontadas até aqui, entrelaçando a construção curricular 

à prática e à comunicação em sala de aula como um verdadeiro ato interdisciplinar 

(JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). Esta construção precisa estar em consonância com 

uma prática social imersa em um processo de emancipação do estudante (SAVIANI, 

2013) e, é claro, futuro profissional, através da construção de saberes significativos a 

partir de um trabalho docente articulado tanto com a especificidade como também 

através das ramificações conceituais de sua área acadêmica (FAZENDA, 2015), como 

é o caso dos professores de Ciências Naturais que necessitam correlacionar a todo 

momento preceitos da Biologia, Química, Física e das demais ciências que compõem 

sua formação. 

 

1.4.1 A Interdisciplinaridade na Formação do Professor de Ciências 

Como exposto no final do último tópico, a interdisciplinaridade na formação e na 

prática do professor de Ciências Naturais é uma perspectiva de suma importância 

para o desenvolvimento de intervenções pedagógicas que busquem relacionar o “rol” 

de informações contidas em distintas áreas do saber com uma aprendizagem 

significativa (SAVIANI, 2011). Segundo Araújo e Alves (2014, p. 356), essa 

abordagem precisa transcender “um simples conhecimento conectado nas Ciências 

da Natureza, para isso o estudo deve ser constante, sendo que a interdisciplinaridade 

só será alcançada com dedicação mútua de pesquisar, estudar e dialogar” com as 

áreas do conhecimento em questão. Portanto, não só os professores de Ciências 

Naturais, mas todos que trabalham na área de educação e buscam construir 

propostas interdisciplinares, precisam constantemente se dedicar à pesquisa, 

tornando os laços entre os diferentes fragmentos (FEISTEL; MAESTRELLI, 2012) do 

saber cada vez mais solidificados em sua prática docente. 

Entretanto, a inserção da interdisciplinaridade tanto na formação como no ensino 

de Ciências não é uma empreitada tão simples, já que o próprio contexto das Ciências 

Naturais resguarda de antemão dificuldades político-pedagógicas específicas que, 

agregadas à sua complexidade originária, como apontado por Mayer et al (2013, p. 

235), por ser “um disciplina que envolve vários discursos dentro da sociedade, faz 
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com que se dê ênfase [e seja necessário] uma aprendizagem significativa”, fator este 

que torna o processo de ensino-aprendizagem ainda mais intrincado. Em 

complemento, Araújo e Alves (2014, p. 356) afirmam ainda que a interdisciplinaridade, 

no âmbito das Ciências Naturais, busca, principalmente, “auxiliar na formação de 

sujeitos de visão crítica e diferenciada, que consigam expor suas opiniões e, com isso, 

criar seus próprios conceitos”, algo bem próximo do que é defendido neste trabalho 

acadêmico. 

Outro fator limitador ou determinante político-social para a construção de cursos 

de formação de professores de Ciências Naturais que estejam em consonância com 

a perspectiva interdisciplinar reside exatamente na ausência de Diretrizes Curriculares 

Nacionais específicas da área que orientem e aprofundem a própria elaboração dos 

dispositivos curriculares regentes das Instituições de Ensino Superior (RAZUCK; 

ROTTA, 2014) e, consequentemente, da edificação deste profissional de ensino. 

Desta forma, sem diretrizes nacionais, não há um harmonia curricular e prática entre 

as diversas LCN’s espalhadas pelo Brasil. Com ausência desta harmonia a inserção 

contundente da interdisciplinaridade fica à mercê do nível de importância atribuído, no 

contexto local, aos recursos disponíveis, das perspectivas epistemológicas do corpo 

docente/administrativo, dentre outros tantos fatores específicos de cada IES. Mesmo 

assim, a interdisciplinaridade na formação e no ensino de Ciências é, de acordo com 

Araújo e Alves (2014), muito mais do que uma compilação de leis e diretrizes, ela é 

empregada por sujeitos que precisam buscar ultrapassar tais limites instituídos. 

Se a interdisciplinaridade é somente algo a ser desenvolvido por pessoas ou 
uma atitude que está imbricada nas ações, são questões que já foram 
pensadas na história da educação e que, atual situação, serão ainda 
(re)pensadas, pois está implícito no modo de agir da sociedade e dos 
cidadãos, sejam eles alunos ou professores. (ARAÚJO; ALVES, 2014, p. 352) 

Portanto, a dualidade Formação/Ensino de Ciências e a Interdisciplinaridade, 

além de armazenar diversos fatores do contexto geral desta abordagem de ensino 

conectado, também possui suas problemáticas específicas e seus benefícios 

evidentes, já que as Ciências Naturais são, segundo Mayer et al. (2013), a reunião de 

um “universo de informações” distintas, mas igualmente necessárias. Neste momento, 

é imprescindível atentar-se ao fato de que o desenvolvimento de uma formação 

docente desvinculada dos conceitos e noções apresentadas ao longo deste primeiro 

capítulo, é, sem dúvida nenhuma, um sinônimo de construção de um perfil profissional 
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fragmentado (ETGES, 2011), obtuso (BERKENBROCK-ROSITO; HAAS, 2014) e 

desapegado à potencialização de sua chance de emancipação como professor, e, 

através de um efeito em cadeia, da oportunidade aos seus futuros alunos de 

alcançarem a mesma condição (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). 

 

Concluída esta primeira parte da dissertação, abre-se caminho agora para a 

caracterização específica da pesquisa, correlacionando todas as informações 

prestadas até aqui com as questões fundamentais para a compreensão da 

Interdisciplinaridade na Formação de Professores diante dos Limites e Possibilidades 

de um Currículo de Licenciatura em Ciências Naturais.
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CAPÍTULO 2: CARACTERIZANDO A PESQUISA 

 

2.1 CRIANDO NEXOS: IMPORTÂNCIA, PROBLEMA, OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO 

DA PESQUISA 
 

Após todo o conjunto de conceitos desenvolvidos ao longo do Capítulo 1, esta 

dissertação, prossegue, a partir deste tópico, com a descrição das principais 

características que compõem a pesquisa em si, rumo às ideias construídas e às 

considerações finais. Neste primeiro momento, serão apresentados os fatores que 

correlacionam a temática central (interdisciplinaridade) com o nível de abrangência da 

pesquisa quanto ao contexto formativo de professores de Ciências Naturais no Brasil.  

2.1.1 Qual a importância desta produção acadêmica?  

A importância desta pesquisa fundamenta-se a partir de alguns aspectos 

correlacionados às conjunturas, tanto em nível político como pedagógico, diante das 

discussões que vêm sendo desenvolvidas na literatura científica, acerca da 

abordagem interdisciplinar e de seus reflexos no próprio processo de formação do 

professor e, é claro, para sua posterior atuação em sala de aula.  

Neste contexto, o primeiro aspecto significativo para a realização desta produção 

acadêmica refere-se à própria importância da interdisciplinaridade para o processo do 

ensino-aprendizagem, frente à contínua expansão das fontes/meios de 

compartilhamento de informações (GABRIEL, 2013) e a necessária integração das 

mesmas em conhecimentos articulados (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). Desta 

forma, quanto maior for a construção de pesquisas sobre a perspectiva interdisciplinar, 

maior será a chance do surgimento de novos pontos de vista acerca de suas 

possibilidades (efetivas) de adoção no ambiente formativo (FAZENDA, 2011). 

Portanto, compreender os obstáculos e as possibilidades do emprego do 

contexto interdisciplinar, diante da atual recusa à fragmentação do ser-saber-fazer 

(FAZENDA, 2015), neste caso relacionado a um determinado curso de formação 

docente, poderá constituir-se, posteriormente, caso assim se efetive, como uma 

produção acadêmica que seja capaz de incentivar a propagação ainda maior da 

discussão sobre esta temática no desenvolvimento curricular de outros cursos de 

LCN’s. Em complemento, este trabalho também poderá estabelecer uma nova fonte 
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(dentre as tantas que existem) para o embasamento na construção de outras 

pesquisas acerca da integração dos saberes, em novos contextos formativos ou a 

partir da ressignificação de pressupostos clássicos diante da educação 

contemporânea, como é o caso do Materialismo Interdisciplinar de Max Horkheimer. 

Outro aspecto relevante estaria atrelado às novas premissas apresentadas tanto 

na Nova Reforma do Ensino Médio, sancionada no ano de 2017 (Lei 13.415/2017), 

quanto nas demais orientações presentes, até o momento, na 3ª Versão da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil. Tanto o Novo Ensino Médio como a 

BNCC (3ª versão) agregam alterações ainda controversas na educação brasileira, 

mas em ambos os casos a inclusão de novos pressupostos formativos alicerçados 

nas bases de integração dos saberes é marcante. Neste sentido, compreende-se, 

portanto, a necessidade de uma reformulação dos cursos de formação docente no 

país para a edificação de um professor apto a contemplar as novas exigências 

interdisciplinares do ensino, justamente como sinalizadas pela Resolução 

CNE/CP2/2015 de 1º de Julho de 2015 (BRASIL, 2015), que redefiniu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada de professores para a 

Educação Básica no país. 

Com base nestas alterações curriculares, o emprego da interdisciplinaridade no 

ensino de Ciências Naturais para estudantes que compõem os últimos anos do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) não seria apenas uma diretriz ou uma orientação. Esta 

adoção, em nível didático-pedagógico, em sala de aula, seria, segundo Pombo (2006, 

p. 3), “uma manifestação de uma transformação epistemológica em curso” no 

ambiente do ensino-aprendizagem. Entretanto, uma análise sobre as novas diretrizes 

curriculares para o Ensino Médio nas escolas brasileiras ainda é, a princípio, 

prematura para estabelecer se esta proposta formativa de integração contempla os 

dilemas associados aos diferentes arranjos disciplinares pautados em exigências 

epistemológicas (POMBO, 2006) sociais (HORKHEIMER, 2015) e emancipatórios 

(SAVIANI, 2011) presentes nesta abordagem educacional integradora. 

Em suma, no conjunto de modificações definidas pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), aquela alteração que chama a atenção desta produção acadêmica 

refere-se à possibilidade de escolha, a cargo do estudante, do equivalente a 40% dos 

conteúdos a serem oferecidos ao longo dos três anos que compõem o Ensino Médio 
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(BRASIL, 2017), diante dos cinco itinerários formativos existentes, constituídos pelas 

grandes áreas das Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 

além da própria Formação Técnica e Profissional. Mas por qual razão as alterações 

no Ensino Médio no Brasil impactariam o processo de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos a serem trabalhados no Ensino Fundamental e, no caso específico, das 

Ciências Naturais?  

Segundo Davis et al. (2012, p. 13), o Ensino Fundamental, principalmente, em 

seus anos finais, é considerado como o momento definitivo da construção pelo 

estudante de “um repertório de saberes que favoreça a compreensão de sua realidade 

e da forma como nela se atua, permitindo a conquista de um novo grau de autonomia”. 

Esta nova autonomia é a condição esperada e descrita pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2010) como a propícia para que cada 

estudante desenvolva suas habilidades específicas capazes de lidar com o novo 

conjunto de atividades e responsabilidades atribuídas a eles durante o Ensino Médio.   

Entretanto, com as novas diretrizes estabelecidas, através da Lei 13.415/2017, 

para a Reforma do Ensino Médio, toda a relação definida pelos estudos de Davis et 

al. (2012) entre ambos os níveis de ensino muda drasticamente já que a necessidade 

do emprego da abordagem interdisciplinar e integrativa, em nível epistemológico 

(POMBO, 2006), nas últimas séries do Ensino Fundamental, será ainda maior. Diante 

desse cenário, espera-se que o nível de articulação conceitual e prática estabelecido 

pelos professores de Ciências em suas intervenções pedagógicas sejam ainda mais 

contundentes, preparando seus estudantes para a apreensão de um grau de 

autonomia (DAVIS et al., 2012) condizente com as novas exigências político-

pedagógicas do Ensino Médio, ofertando mais segurança para a escolha do itinerário 

formativo mais adequado às expectativas de cada um no futuro, mesmo que inseridas 

no âmbito neoliberal.  

Desta forma, a escolha das Ciências Naturais, como área de interesse para os 

estudos acerca dos limites e possibilidades de adoção da interdisciplinaridade 

(HORKHEIMER, 2015) em um curso de formação docente no Brasil, se deve tanto 

pela proximidade da área pelo autor desta produção acadêmica como também pelas 

peculiaridades da mesma, frente às alterações que vêm ocorrendo na base curricular 
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da Educação Básica no país (Novo Ensino Médio e BNCC) e às diversas exigências 

na atualidade acerca dos processos do ensino, aprendizagem e formação de 

estudantes/professores de Ciências (MAYER et al., 2013). 

Dentre tais exigências presentes na área das Ciências Naturais no âmbito da 

educação, além das já discutidas ao longo desta dissertação e que também justificam 

o desenvolvimento desta pesquisa estão três pontos importantes. O primeiro, já citado 

neste estudo, refere-se à ausência de diretrizes curriculares específicas e atualizadas 

para a construção das LCN’s no país. Desta forma, o desenvolvimento de estudos 

sobre a formação de professores de Ciências Naturais é substancial para a 

reconstrução destes currículos, compreendendo os obstáculos (limites) a serem 

considerados e as possibilidades de ordem prática ou epistemológica possíveis de 

serem efetivadas por um coletivo de profissionais nos currículos em ciências, 

tornando-os mais propositivos e inteirados sobre as problemáticas do ensino no país. 

O segundo ponto a ser destacado refere-se, de acordo com Torregrosa, 

Carbonell e Gil-Perez (2005), ao fato de que esta área do conhecimento seja talvez 

aquela que mais apresenta dificuldades em dialogar tanto na teoria como na prática 

e, acima de tudo, na linguagem entre os distintos conhecimentos que a compõem, 

neste caso saberes ligados à Biologia, Química, Física e Matemática. Esta situação 

se justifica pelo grande aprofundamento disciplinar nas áreas que compõem as 

Ciências Naturais, causando tanto o distanciamento da linguagem comum esperada 

como também a hiperfragmentação dos saberes cada vez mais específicos e 

destituídos de universalidade (FOUREZ, 2003).  

Por fim, o terceiro ponto se associa à consequente importância do 

desenvolvimento de pesquisas que potencializem a formação do professor de 

Ciências Naturais no país, de acordo com Gouw, Mota e Bizzo (2016), é a questão do 

declínio do interesse dos estudantes brasileiros por áreas científicas, com destaque 

para as Ciências Naturais. Este declínio, segundo os próprios autores, se deve em 

muito à qualidade do próprio ensino ofertado em escolas e demais instituições que 

compõem a Educação Básica no país, além de questões ligadas às exigências do 

próprio mercado de trabalho, situação esta que realmente gera preocupação por parte 

dos estudantes. 
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2.1.2 Quais os objetivos que orientam esta produção acadêmica? 

Diante da relevância e das justificativas apresentadas, lança-se agora a pergunta 

norteadora desta dissertação e que, de certa forma, já vinha margeando todas as 

discussões colocadas até aqui, inclusive na própria escolha epistemológica adotada. 

Frente a isso, espera-se que ao término desta produção acadêmica o questionamento 

como os determinantes da sociedade atual limitam e possibilitam a adoção da 

interdisciplinaridade em um curso de Licenciatura em Ciências Naturais? seja 

respondido. 

Desta forma, seguindo a questão central da pesquisa, aponta-se como seu 

objetivo geral, justamente, compreender como os fatores estruturantes limitam e 

possibilitam a adoção da abordagem interdisciplinar na formação de professores 

envolvidos em um curso de Licenciatura em Ciências Naturais. Entretanto, o contexto 

relacionado aos limitantes presentes na sociedade, diretamente ligados ao âmbito 

educacional, segundo Horkheimer (2015), são diversos, inclusive permanecem em 

constante alternância diante das condições históricas pré-estabelecidas por cada 

momento vivenciado sob o bojo do sistema capitalista.  

Então, após reconhecer o certo grau de generalidade do objetivo geral, esta 

dissertação precisou determinar pontos de delimitação da investigação que se 

traduzem sob a forma de dois objetivos específicos: a) compreender de que forma os 

dispositivos curriculares político-pedagógicos regulamentadores direcionam a adoção 

do contexto interdisciplinar em um curso de Licenciatura em Ciências Naturais e b) 

compreender de que forma a interdisciplinaridade é percebida e vislumbrada pelos 

sujeitos envolvidos em um curso de Licenciatura em Ciências Naturais. 

Ambos os objetivos específicos seguem os pressupostos de Horkheimer (2015) 

e as reinterpretações de Nobre (2008), nos quais eles afirmam que, no cerne da 

análise do sistema capitalista, as esferas políticas e as suas relações diretas com 

extrato social do indivíduo representam o primeiro nível de fatores fundamentais para 

compreender como os limitantes historicamente determinados influenciam nos 

diferentes âmbitos da sociedade, incluindo, é claro, o educacional. Desta forma, com 

base nestes princípios, compreende-se que a análise dos fatores econômicos e 

culturais, com base nas obras de Horkheimer, são relegados às influências dos 
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primeiros (fatores políticos e sociais), permitindo, assim, a delimitação do objetivo 

geral ao estudo dos dispositivos curriculares político-pedagógicos regulamentadores 

e dos sujeitos envolvidos no curso de licenciatura em questão.  

2.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Seguindo a proposta de investigação a partir dos objetivos apresentados, esta 

produção acadêmica elegeu como lócus da pesquisa o curso de Licenciatura Plena 

em Ciências Naturais oferecido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), contexto 

no qual foram coletadas as informações referentes ao currículo e aos sujeitos 

presentes no curso. Esta LCN localiza-se na Faculdade de Educação da UFBA 

(FACED) e foi implantada no ano de 1967 durante um período de muitas mudanças 

institucionais na universidade, inclusive com o também estabelecimento de outras 

unidades independentes responsáveis pelas licenciaturas em Biologia, Física e 

Química (UFBA, 2009).  

Inicialmente, a LCN da UFBA era reconhecida como uma licenciatura de curta 

duração, responsável, portanto, pela formação de professores para o 1º ciclo da 

Educação Básica na época (UFBA, 2009), com duração total de curso estipulada em 

três anos. Apenas em 1986 foi encaminhado um projeto para a Câmara de Ensino de 

Graduação solicitando a mudança do seu status para uma licenciatura plena, com 

duração e objetivos político-pedagógicos mais amplos. Com sua transição iniciada 

apenas em 1992 e posterior deliberação em 2001, a LCN da UFBA passou a 

estabelecer projetos político-pedagógicos condizentes com as novas resoluções e 

diretrizes relacionadas ao Ensino Superior no país (UFBA, 2009), estabelecendo-se 

na condição de curso formador de profissionais de educação responsáveis por 

ministrar aulas para os anos finais do Ensino Fundamental (do 6° ao 9° ano). 

Atualmente o curso possui a duração de 7 semestres letivos, estabelecendo, 

portanto, o prazo mínimo de 3 anos e meio e máximo de 7 anos para a conclusão de 

todos os componentes curriculares (2907 horas) e demais atividades complementares 

(200 horas complementares e 204 horas para cursar disciplinas optativas). No que se 

refere às bases orientadoras de construção tanto o Projeto Pedagógico Curricular 

(PPC) como o próprio currículo oficial do curso, pela já mencionada ausência de 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação de Professores de 

Ciências Naturais na legislação brasileira, ambos os documentos seguiram, 

inicialmente, os pressupostos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
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Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2010) e pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996). Entretanto, o curso ainda se faz omisso, em sua 

organização curricular, perante os novos pressupostos para a formação docente no 

país contidos na já citada Resolução CNE/CP2/2015 de 1º de julho de 2015. 

Em suma, estas novas diretrizes, segundo Dourado (2016, p. 28), buscam a 

“valorização dos profissionais da Educação bem como a concepção de valorização 

envolvendo, de modo articulado, questões e políticas atinentes à formação inicial e 

continuada, à carreira, aos salários e às condições de trabalho”. Em complemento, 

esta resolução (BRASIL, 2015, p. 11) atribui ainda à interdisciplinaridade uma posição 

de destaque, pontuando-a como um fator importante a ser garantido nos currículos 

como “conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento”, ratificando 

também a necessidade de formular “seus fundamentos e metodologias, bem como 

conteúdos relacionados aos fundamentos da educação” a partir da garantia ao 

egresso (licenciado) de uma formação profissional que privilegie: 
 

[...] a integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e 
relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, 
consoantes às exigências da educação básica e da educação superior para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. [...] e o 
desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar 
e com intencionalidade pedagógica clara para o ensino e o processo de 
ensino aprendizagem (BRASIL, 2015, p. 6-7). 
 

Outro ponto importante a ser destacado é o objetivo geral do curso, destacado 

em seu PPC, que “propõe a formação do professor de Ciências Naturais para atuação 

no Ensino Fundamental, em suas séries finais a partir do 6º ano” (UFBA, 2009), 

estabelecendo como perfil formativo a edificação de um professor e pesquisador 

“artífice do conhecimento, como produto histórico e sociocultural, democrático e 

comprometido com os destinos dos grupos sociais com os quais venha a interagir 

dessa demanda” (UFBA, 2009). Ambos os preceitos apresentados são apontados 

como bases orientadoras para a organização das disciplinas e demais atividades 

complementares do curso, incluindo inclusive as disciplinas práticas, como o 

componente curricular Estágio Supervisionado. 

Seguindo este contexto organizacional, a LCN da UFBA, com o intuito de 

coordenar possíveis alterações no currículo ou no PPC do curso e seguindo as 

orientações contidas na Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010, da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), dispõe atualmente do 

denominado Núcleo Docente Estruturante (NDE). Este núcleo é formado por um 
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“grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico 

do curso” (BRASIL, 2010b). Desta forma, o NDE configura-se como mais um 

mecanismo desta LCN que busca, a partir de um grupo de docentes, contribuir para a 

organização curricular e pedagógica do curso.  

Por fim, é válido ressaltar ainda que esta licenciatura, instituída na UFBA, não 

foi escolhida por causa de alguma particularidade deste curso (dentro do âmbito 

nacional) em relação ao fenômeno investigado (adoção da interdisciplinaridade em 

cursos de formação de professores em Ciências Naturais), considerando-a 

simplesmente como o campo de coleta/produção de informações da pesquisa. Este 

fato, se deve, na verdade, à própria proposta de pesquisa desta dissertação que 

possui um alto grau de generalidade, podendo se estender ao desenvolvimento de 

seu estudo em qualquer LCN espalhada pelo Brasil, atentando-se apenas às 

diferenças e exigências educacionais específicas de cada localidade.  

Desta forma, a escolha desta LCN para o desenvolvimento da pesquisa justifica-

se por duas razões. A primeira razão está relacionada à proximidade geográfica desta 

LCN perante o autor deste estudo, algo que facilitou o acesso e o andamento das 

etapas da pesquisa. Em complemento, a segunda razão refere-se ao fato de se tratar 

de um curso que vivencia atualmente um processo de reformulação curricular e 

consolidação de sua posição frente às avaliações do MEC, fato que estimulou ainda 

mais o aprofundamento nos estudos e no progresso da pesquisa, com intuito de 

contribuir tanto para esta mudança curricular como também para a própria 

compreensão sobre a relação da interdisciplinaridade com as especificidades do curso 

e seus respectivos sujeitos participantes. 

 

2.3 PARTICIPANTES 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram divididos em quatro grupos distintos: 

um representante institucional, três coordenadores, oito professores e oito 

licenciandos, totalizando um total de vinte entrevistados. Cada um destes grupos de 

participantes relacionados com o curso de LCN da UFBA pode ser caracterizado da 

seguinte maneira: 

a)  O representante institucional, os coordenadores e os professores 

entrevistados representam um conjunto de profissionais de diferentes 
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unidades da UFBA, ou seja, um conjunto amplo e diverso de professores de 

distintas formações específicas, constando neste grupo Biólogos, Químicos, 

Físicos, Matemáticos, Pedagogos, Filósofos, professores formados em Letras 

e tantos outros profissionais (UFBA, 2009), algo que se aproxima muito dos 

intentos de Horkheimer (2015) da formação de um coletivo de profissionais de 

áreas distintas em prol de uma formação interdisciplinar. Um outro ponto 

importante a ser destacado é que estes professores também podem estar 

vinculados tanto a funções acadêmicas como departamentais e outras 

funções administrativas, ratificando, assim, a necessidade de realização das 

entrevistas com os coordenadores (atual e precedentes) do curso. 

b) Os licenciandos entrevistados do curso e todos os que compõem o núcleo 

discente da licenciatura (atualmente com 100 alunos com matrículas ativas no 

sistema da universidade), apresentam perfis distintos que, logicamente, 

variaram de acordo com o tempo de curso e o próprio percurso formativo 

adotado por cada um em sua subjetividade. Entretanto, o PPC do curso 

propõe que a formação deste licenciando precisa estar amparada, dentre 

alguns pilares formativos, na “valorização da prática social como base de 

construção do conhecimento e na priorização das qualidades humanas como 

elementos fundamentais na formação profissional” (UFBA, 2009). Ambos os 

contextos apresentados condizem com a proposta formativa trazida por 

Horkheimer (2015) e o seu materialismo interdisciplinar.  

De forma geral, a escolha dos sujeitos da pesquisa foi realizada através de uma 

definição prévia de critérios de inclusão e de exclusão para a delimitação de cada um 

dos grupos dos participantes (FLICK, 2009). No caso dos professores escolhidos, 

foram primeiramente definidas as disciplinas de interesse para a pesquisa, sendo elas 

obrigatoriamente componentes curriculares destituídos, segundo as orientações 

descritas nas suas respectivas ementas de curso, de um enfoque temático em uma 

área específica do saber, independentemente de ser ou não um componente sediado 

pela Faculdade de Educação da UFBA (critério de exclusão). Um exemplo para este 

caso (ver Anexo 1) seriam as disciplinas vinculadas aos departamentos ligados às 

áreas de saúde, como o componente curricular Parasitologia Humana (ICS046) que 

apresenta uma proposta de ensino voltada, essencialmente, para os ciclos 

parasitários ou pela disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação (EDCA01) que 
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mesmo se tratando de uma disciplina de educação, sua proposta curricular, descrita 

na ementa de curso, aponta para uma formação voltada para os pressupostos 

específicos da grande área da psicologia.  

Por outro lado, foram aceitas as disciplinas relacionadas ao âmbito educacional 

quanto à formação prático-pedagógica dos licenciandos para a atuação direta na área 

das Ciências Naturais (critério de inclusão), desta forma (ver Anexo 1), foram 

selecionados os componentes Estágio e Seminário de Ciências (EDC269); Educação 

Ambiental (EDC267); Ensino de Ciências (EDC270); Currículo (EDC283); 

Organização da Educação Brasileira II (EDCA02); Sociedade e Educação (EDCA04); 

Didática e Práxis Pedagógica I (EDCA11) e Didática e Práxis Pedagógica II (EDCA12), 

disciplinas que possuem em suas propostas atividades práticas no ambiente escolar, 

além da abordagem de técnicas e referenciais teóricos relacionados às múltiplas 

áreas que compõem a atuação do licenciado em Ciências Naturais. Desta forma, 

realizada a escolha das disciplinas, foram então convidados os respectivos 

professores destes componentes curriculares para a participação na pesquisa como 

entrevistados, totalizando assim o número de oito participantes.  

O representante institucional e os coordenadores convidados para a participação 

na pesquisa foram selecionados de acordo com o seu vínculo com o curso ou com a 

UFBA, nas suas respectivas funções administrativas, considerando o período entre 

2012 e 2017, período definido como o início de um processo significativo de 

reformulação do curso a partir da avaliação realizada pelo Ministério da Educação no 

ano de 2012. Compreende-se que este recorte temporal venha sendo considerado 

como um momento de debates e tentativas de implementação de alterações em nível 

curricular, pedagógico e administrativo, fatores que possam ter impactado diretamente 

na organização das disciplinas e do projeto pedagógico do curso, contexto tido como 

uma das razões para a escolha do curso como o lócus da pesquisa.  

Por fim, no caso dos licenciandos, a escolha ocorreu a partir da seleção de 

estudantes em momentos distintos no curso e, consequentemente, envolvidos em 

experiências acadêmicas diferenciadas, fator compreendido nesta pesquisa como 

essencial para a produção de informações diversas acerca do curso e da sua relação 

com a interdisciplinaridade. Desta maneira, foram selecionados três formandos, três 
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estudantes cursando o 3º semestre e dois estudantes cursando o 5º semestre, 

totalizando, assim, oito licenciandos entrevistados.    

Em síntese, acredita-se que os critérios utilizados possibilitaram a reunião de 

grupos diversos de sujeitos, substanciados por momentos ou trajetórias distintas no 

curso e que tivessem, independente da função exercida, a oportunidade de expor 

diferentes olhares e experiências sobre os aspectos político-pedagógicos do próprio 

curso e de suas relações diretas ou indiretas com o contexto interdisciplinar, base 

fundante desta dissertação.   

 

2.4 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

As perspectivas metodológicas adotadas nesta pesquisa qualitativa seguem os 

pilares propostos pela própria Teoria Crítica, baseando-se na ação investigativa 

propositiva e comprometida com os preceitos da emancipação, buscando, segundo 

Denzin e Lincoln (2010, p. 283), a apropriação significativa de informações sobre o 

fenômeno em análise com o intuito de “ganhar o poder de controlar suas próprias 

vidas, [...] expondo as forças que impedem os indivíduos e os grupos de influenciarem 

as decisões que afetam crucialmente suas vidas”, tanto na função de pesquisador 

como de um indivíduo preocupado e participante da própria sociedade. Portanto, 

Denzin e Lincoln (2010) reforçam a perspectiva defendida nesta dissertação de 

valorização da prática social, baseada nos próprios pressupostos básicos de 

Horkheimer (2015) e seu modelo crítico, inclusive abordando o contexto 

interdisciplinar em meio aos procedimentos metodológicos implementados. 

A pesquisa qualitativa é um conjunto de atividades interpretativas que não 
privilegiam nenhuma única prática metodológica em relação a outra. Ela não 
possui uma teoria ou um paradigma nitidamente próprio e não pertence a uma 
única área do saber. Os pesquisadores qualitativos utilizam a análise 
semiótica, a análise da narrativa, do discurso em diferentes perspectivas 
epistemológicas, desde a fenomenologia até o pós-modernismo em um 
campo de análise sempre interdisciplinar. (DENZIN; LINCOLN, 2010, p. 20) 
 

Dentre os autores que fundamentam esta produção acadêmica no âmbito 

metodológico, além dos próprios Denzin e Lincoln (2010), estão presentes também 

Flick (2009) e Gamboa (2012), tomados como referência para a organização das 

fontes de pesquisa utilizadas, construção dos instrumentos e, por fim, para a aplicação 

dos procedimentos para a obtenção das informações relativas ao problema 
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investigado. Por fim, com o intuito de processar e analisar as informações obtidas 

através dos procedimentos realizados, foram utilizadas como bases teóricas as obras 

de Strauss e Corbin (2008) e Bardin (2016), autores que substanciam a 

sistematização das análises, pela codificação e disposição das informações em 

categorias teóricas passíveis de significação, tendo em vista sua importância para o 

contexto da pesquisa. 

 

2.4.1 Procedimentos e Instrumentos Para a Produção das Informações 

 

De forma geral, como descrito por Gamboa (2012, p. 70), para compreender as 

razões pelas quais são utilizados certos procedimentos metodológicos durante as 

etapas da pesquisa “é necessário reconstruir os elementos que a direcionam e as 

relações que estes têm com outras dimensões implícitas nos processos de produção 

do conhecimento, tais como [...] os instrumentos de aquisição e análise de dados”. 

Desta forma, é necessário contextualizar os próprios objetivos pretendidos pela 

pesquisa e a partir destes ampliar a discussão, articulando de forma coerente o que 

se espera da pesquisa e quais os respectivos procedimentos capazes de oferecer as 

informações suficientes para contemplar as questões investigadas (GAMBOA, 2012). 

Seguindo os pressupostos apontados acima, esta produção acadêmica definiu 

dois procedimentos metodológicos principais, correlacionando-os com os objetivos 

pretendidos. Em suma, para contemplar as metas pretendidas pelo primeiro objetivo 

específico apontado (compreender de que forma os dispositivos curriculares político-

pedagógicos regulamentadores direcionam a adoção do contexto interdisciplinar em 

um curso de Licenciatura em Ciências Naturais), recorreu-se ao desenvolvimento de 

uma análise documental do currículo da LCN da UFBA, no qual foram observadas as 

bases teóricas utilizadas na construção tanto da matriz curricular como também do 

PPC do curso (corpus empírico) acerca da organização das disciplinas, da sequência 

lógica, as ementas e os objetivos pretendidos em cada um dos componentes 

curriculares, buscando correlações diretas ou indiretas com a interdisciplinaridade. 

Com base na análise documental dos documentos que orientam a organização 

da LCN da UFBA, procurou-se desvelar como tais dispositivos de ordem político-

pedagógica direcionam a adoção do contexto interdisciplinar no curso em questão, 

apontando os limites estabelecidos e as possibilidades de emprego de uma 
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construção de saberes articulados, criando nexos entre as propostas do curso e sua 

ressonância em seus componentes curriculares (NOBRE, 2008). A organização dos 

instrumentos e dos procedimentos de produção de informações com base nesta 

análise documental seguiu os pressupostos de Flick (2009, p. 233), que expõe 

precisamente a concepção de que tais documentos analisados na pesquisa não sejam 

“simples dados que se pode usar como recurso [...] é preciso focalizar estes 

documentos enquanto um tópico de pesquisa: quais as suas características, em que 

condições específicas foram produzidas, e assim por diante”.  

O segundo objetivo específico desta dissertação (compreender de que forma a 

interdisciplinaridade é relatada pelos sujeitos envolvidos em um curso de Licenciatura 

em Ciências Naturais), foi investigado com base na utilização de entrevistas 

individuais e semiestruturadas com os participantes da pesquisa (Apêndices D, E, F e 

G). Realizou-se um total de vinte entrevistas, que se limitaram a este número em razão 

do esgotamento ou repetição dos relatos dos participantes, condição de delimitação 

apontada por Flick (2009). Tais entrevistas foram divididas em: oito entrevistas com 

os licenciandos, oito entrevistas com os professores, três entrevistas com alguns dos 

coordenadores(as) que estiveram no cargo ao longo da trajetória do curso desde a 

última idealização curricular e um representante institucional (com cargo de 

administração na universidade).  

Em suma, tanto o guia como as próprias entrevistas seguiram os preceitos de 

Witzel (2000 apud FLICK, 2009), com a concepção de entrevista centrada no 

problema, neste caso sobre a importância da interdisciplinaridade e seu emprego na 

formação do professor de Ciências Naturais. Este tipo de entrevista, segundo Flick 

(2009, p. 154), “é caracterizada por três critérios centrais: centralização no problema 

[...], a orientação do objeto [...] e, por fim, a orientação ao processo a ser investigado”. 

Portanto, com base nesta proposta de entrevista, esperou-se focar a discussão e, 

consequentemente, os relatos dos entrevistados a partir de “questões ou estímulos 

narrativos” (FLICK, 2009, p. 154) direcionados à temática central da pesquisa. 

É válido ressaltar ainda sobre o desenvolvimento destas entrevistas 

semiestruturadas o fato que foram construídos guias de entrevista diferenciados para 

o contexto específico de cada grupo participante (representante institucional, 

coordenadores, professores e licenciandos). Desta forma, com exceção da pergunta 

central (comum para todos os grupos), as demais questões suscitadas ao longo das 
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entrevistas seguiram os mesmos objetivos investigativos, mas variaram de acordo 

com a relação de cada participante com o próprio curso de LCN da UFBA. 

Outro ponto importante a ser levantado refere-se à obtenção dos registros de 

áudio em cada entrevista, com o intuito de construção de uma fonte de informação 

passível de consulta quando o autor desta obra assim achar necessário. Portanto, de 

posse desses procedimentos metodológicos e seus respectivos instrumentos de 

pesquisa, esta dissertação buscou correlacionar toda sua base teórica à produção 

destas informações a partir de esferas e sujeitos distintos e variados, seguindo, 

portanto, segundo Denzin e Lincoln (2010), a perspectiva de construção de um ato de 

pesquisa interdisciplinar. 

 

2.4.2 Processamento e Análise das Informações 

 

Considerada, segundo Strauss e Corbin (2008), como o momento mais 

esquemático e explanatório da pesquisa científica, as etapas que compõem o 

processamento e a análise/interpretação das informações produzidas representam os 

pontos cruciais da investigação. Em cada uma dessas etapas, a pesquisa toma forma 

e se reorganiza em meio ao “turbilhão” ou “escassez” de informações (GAMBOA, 

2012) produzidas durante a aplicação dos procedimentos metodológicos adotados, de 

maneira sistematizada e, necessariamente, condizente com as expectativas e 

objetivos da própria investigação. Portanto, este tópico pautará em apresentar os 

procedimentos de análise escolhidos para (re)organização das informações 

adquiridas ao longo de toda a pesquisa, ofertando “as diretrizes para a ação” 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 37) investigativa, referentes aos resultados a serem 

discutidos a partir do próximo capítulo. 

Em suma, os autores que referenciaram o processamento e a análise das 

informações nesta produção acadêmica foram Strauss e Corbin (2008) e Bardin 

(2016). Em ambas as obras, os autores abrem margem, mesmo diante de suas 

próprias concepções epistemológicas, para uma abertura teórica de investigação, 

abarcando diferentes pontos de vista sobre o bojo da pesquisa e de suas derivações 

frente à interpretação do fenômeno educacional em questão.  

Desta forma, as informações apresentadas a seguir foram suscitadas em um 

diálogo direto com os pressupostos presentes em Horkheimer (2015), em conjunto 
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com sua visão particular de mundo e dos fenômenos sociais que o constituem, como 

é o caso, no âmbito da educação, da interdisciplinaridade e da integração dos saberes 

dentro da perspectiva da formação docente. Portanto, todas as informações 

interpretadas através dos métodos de análise das obras referenciais aqui adotados 

foram contextualizadas seguindo os pilares tanto do materialismo interdisciplinar como 

também das esferas organizativas e conceituais da triangulação interdisciplinar. 

Neste sentido, esta pesquisa pautou-se pelo emprego de dois procedimentos de 

investigação: a análise documental e a utilização de entrevistas. Segundo Bardin 

(2016, p. 51), a análise documental, “enquanto tratamento da informação contida nos 

documentos acumulados, [...] teria por objetivo dar forma conveniente e representar 

de outro modo essa informação, por procedimentos de transformação”. Desta forma, 

o processamento das informações produzidas a partir dos dispositivos curriculares 

regentes do curso de LCN da UFBA foram verificados a partir de procedimentos de 

classificação-indexação dos elementos e objetivos contidos nos documentos 

analisados com o intuito de organizar tais dados em um conjunto representativo de 

informações (BARDIN, 2016) propositivas (GAMBOA, 2012) e significativas (DENZIN; 

LINCOLN, 2010) para aquilo que se investiga. Por outro lado, o emprego de 

entrevistas, neste caso semiestruturadas, segue, segundo Bardin (2016, p. 96), “uma 

lógica específica [...] apoiando-se [...] em uma estruturação específica, uma dinâmica 

pessoal, que, por detrás da torrente de palavras, rege o processo mental do 

entrevistado” e, por que não dizer, também do entrevistador.  

Portanto, para decifrar a estrutura de um conjunto de informações produzidas 

com base em documentos e entrevistas (BARDIN, 2016) é preciso, a princípio, uma 

caracterização sistemática do que e para que se busca (objeto e objetivo da 

investigação), para que, desta forma, se tenha as condições necessárias para o 

processamento e, posterior, interpretação das informações produzidas em cada 

entrevista. Seguindo este raciocínio, primeiramente, destacam-se os três momentos 

utilizados durante a etapa do processamento das informações. Esta etapa da 

pesquisa foi dividida em um tripé básico da descrição, ordenamento e teorização das 

informações recém produzidas tanto a partir da análise documental como nas 

entrevistas.  

Por fim, as etapas utilizadas para a interpretação das informações produzidas ao 

longo estudo foram baseadas também no método de análise de Bardin (2016), que 
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institui cinco etapas interdependentes de validação e significação dos “dados” obtidos. 

Tais etapas são divididas em:  

a) Organização da Análise: momento da exploração do material conceitual 

obtido;  

b) Codificação: etapa da determinação das unidades de registro e do contexto 

da pesquisa;  

c) Categorização: definição dos princípios e perfis extraídos das informações 

produzidas;  

d) Inferência: ação propositiva no âmbito sócio-político da pesquisa a partir de 

das informações apreendidas e produzidas;  

e) Informatização: adaptação e reorganização das informações produzidas de 

forma sistematizada.  

Portanto, todas estas etapas referentes ao trato das informações produzidas ao 

longo da pesquisa foram cuidadosamente descritas com o intuito de prover alicerces 

significativos e detalhados às inferências a serem apresentadas no Capítulo 3 e no 

Capítulo 4 desta produção acadêmica. Entretanto, nenhuma destas etapas da 

pesquisa faria sentido sem as devidas preocupações de cunho ético quanto aos 

ensejos da pesquisa, tanto no âmbito acadêmico como social, algo sinalizado 

pontualmente no último tópico deste capítulo, referente às Considerações Éticas da 

pesquisa. 

 

2.4.3 Considerações Éticas 

 

Para finalizar este capítulo metodológico é válido expor as preocupações de 

cunho ético respeitadas e asseguradas ao longo de todas as etapas da pesquisa. De 

forma geral, ressalta-se aqui a importância das questões éticas durante qualquer 

investigação qualitativa, incluindo, é claro, no âmbito da educação. Desta forma, 

primeiramente, foi entregue ao Colegiado do Curso de LCN da UFBA dois documentos 

com explicações detalhadas da pesquisa, solicitando a autorização para o 

desenvolvimento do estudo, utilização do espaço para a realização dos procedimentos 

metodológicos e para a obtenção de dados referentes aos sujeitos da pesquisa 

(Apêndices A e B). 
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Em seguida, foram entregues também para cada um dos participantes da 

pesquisa um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), construído em 

consonância com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (Apêndice 

C). No TCLE foram dispostas todas as informações necessárias (como os possíveis 

riscos e benefícios), solicitações para o uso de imagens, vídeos, áudios e os próprios 

relatos na íntegra dos entrevistados para o desenvolvimento da pesquisa e posteriores 

utilizações em documentos acadêmicos como também em possíveis eventos 

científicos e revistas/livros de cunho educacional nos quais seja necessária a 

presença destas informações em arquivos de submissão. 

Por fim, foi apresentado um conjunto de informações expostas no TCLE, através 

do qual os sujeitos da pesquisa ficaram a par dos desdobramentos do estudo, 

garantindo assim a integridade e dignidade dos mesmos. Foram disponibilizados 

também meios de contato com o pesquisador responsável por esta produção 

acadêmica, caso fossem necessários informes secundários, garantindo, ainda, o 

direito de desistência na liberação e compartilhamento de informações para a 

pesquisa a qualquer momento, caso assim desejassem. 
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CAPÍTULO 3: INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS 

 

Neste capítulo, as informações produzidas ao longo da etapa metodológica 

serão apresentadas e reorganizadas diante do aporte teórico considerado na 

pesquisa. Desta forma, seguindo os pressupostos de análise de Bardin (2016), este 

capítulo foi dividido em três partes. As duas primeiras, referentes à análise documental 

e à análise das entrevistas contemplando, assim, as etapas da organização dos 

dados, codificação e categorização das informações obtidas. Por fim, a última parte é 

responsável pela etapa da inferência (BARDIN, 2016), que está relacionada com a 

apresentação dos principais obstáculos e possíveis soluções apontadas pelos 

participantes entrevistados diante de outros exemplos encontrados na literatura 

complementares diante das características específicas do Curso de LCN da UFBA. 

 

3.1 ANÁLISE CURRICULAR: DETERMINANTES POLÍTICO-PEDAGÓGICOS EM 

UM CURRÍCULO EM CONSTRUÇÃO 

 

3.1.1 O Projeto Pedagógico Curricular do curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais da UFBA 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Ciências Naturais da 

UFBA representa o marco inicial de análise desta pesquisa aos determinantes político-

pedagógicos que estabelecem as orientações e as referências básicas para a atuação 

dos professores universitários vinculados ao curso e ao desenvolvimento da formação 

dos futuros docentes de Ciências. Em suma, o PPC do curso vem experimentando 

nos últimos anos, através dos seus representantes acadêmicos legais, algumas 

alterações (ainda em fase de implementação) que buscam equiparar os pressupostos 

contidos neste documento regulador com as exigências cada vez mais intensas da 

contemporaneidade, principalmente no que se refere à formação de professores. 

Entretanto, o PPC ainda em vigor desta LCN, datado do ano de 2009, apresenta 

inconsistências teóricas e um abuso no uso de termos ou expressões acerca da 

interdisciplinaridade, necessárias em nível epistemológico, mas que possuem 

representações conceituais complexas, além de pecarem por suas generalizações e 

pelos poucos indícios de suas materializações práticas no ambiente de sala de aula 

das 37 disciplinas previstas como o número mínimo para a conclusão do curso. 
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Em síntese, o PPC do curso aparenta manter a organização de suas versões 

anteriores, documentos que também passaram pela análise (em nível de comparação) 

por esta produção acadêmica. Esse aspecto pode ser evidenciado pela presença de 

Leis, Decretos ou Resoluções Federais que fazem menção às implementações do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) datadas em período anterior ao ano de 2009. 

É evidente que referências a documentos clássicos (como a resolução do CNE, de 18 

de fevereiro de 2002) ou bases fundantes da educação brasileira (como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) são importantes, por serem 

dispositivos que desbravaram muitos campos de debate quanto à formação docente, 

entretanto são, mesmo assim, documentos desatualizados ou insuficientes, 

principalmente quando usados como os alicerces teóricos de um projeto pedagógico, 

evidenciado no trecho que afirma “reconhecer o atual estágio da pesquisa educativa 

em Ciências e avaliá-lo à luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais/MEC (1998)” 

(UFBA, 2009, p. 18, grifo nosso). 

De uma forma geral, a falta de menções a documentos orientadores atualizados 

torna a tarefa de uma implementação curricular satisfatória ainda mais complicada, 

principalmente por se tratar de um curso, como já mencionado, que não possui 

Diretrizes Nacionais orientadoras instituídas pelo Ministério da Educação. Essa 

dissonância teórica pode ser, inclusive, uma das responsáveis pela definição 

desvinculada com aspectos importantes da contemporaneidade quanto ao uso, por 

exemplo, da terminologia competências13 imersa nos valores neoliberais, colocando-

as como necessárias, único e exclusivamente, para a atuação no mercado de trabalho 

dos estudantes egressos nesta LCN. Por consequência, o PPC do curso acaba por 

não enfatizar questões outras, como a “superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais” (BRASIL, 2015, p. 08), 

como aspectos importantes ao perfil do professor formado em Ciências Naturais, 

fatores hoje já bem descritos na Resolução CNE/CP2/2015 de 1º de julho de 2015. 

Passando a analisar, especificamente, como o PPC do curso representa a 

abordagem interdisciplinar são constatadas mais uma vez dissonâncias e até 

                                                
13 Segundo Ramos (2011), o termo competência, da forma como ele é utilizado na atualidade, o faz 
transitar de uma perspectiva pedagógica para uma abordagem neoliberal que aproxima o conceito de 
competência ao de qualificação para algo além da formação escolar ou universitária. Este 
deslocamento é caracterizado por Demerval Saviani em suas obras como o termo idealizador de um 
processo de industrialização escolar e, consequentemente, da formação de seus estudantes. 
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considerações conflitantes entre si ao longo do documento. De imediato, ainda na 

introdução do PPC, é afirmado que uma das diretrizes do curso seria considerar que 

o “conhecimento hoje significa trabalhar na perspectiva interdisciplinar, bem como, 

pela utilização de metodologias e linguagens diversas” (UFBA, 2009, p. 08, grifo 

nosso).  

Com base no trecho citado acima é possível atribuir a esta “interdisciplinaridade” 

como mais uma representação alegórica desta abordagem contida em uma 

perspectiva de integração de saberes. Esta afirmação é sustentada quando se 

questiona quais seriam as metodologias ou as linguagens diversas, mencionadas, que 

contemplariam este trabalho interdisciplinar. No momento que é percebido que a 

resposta para esta indagação vem erguida em uma superficialidade conceitual e no 

silenciamento quanto a estes aspectos ao longo de todo o resto do PPC, confirma-se 

que este trabalho interdisciplinar seria o então corriqueiro fio condutor de propostas 

pedagógicas que se utilizam da própria complexidade contida na abordagem 

interdisciplinar como uma maneira de tornar as demais atividades subsequentes 

superficiais, ao ponto de não precisarem ser explicadas efetivamente já que a 

perspectiva de integração de saberes já seria, por si só, suficiente para explicar ou 

sustentar a proposta de ensino-aprendizagem em questão. 

Outro ponto importante a ser destacado refere-se à concepção apontada pelo 

PPC do curso quanto a uma possível importância do elevado grau de 

departamentalização da licenciatura como um aspecto benéfico para a “superação da 

fragmentação do conhecimento” (UFBA, 2009, p. 09), mesmo sendo esta temática (a 

departamentalização) incansavelmente colocada, inclusive por Gil-Pérez e Carvalho 

(2011), como um dos maiores obstáculos para a adoção de um saber integrado das 

ciências ao longo da formação universitária. Esta afirmação do PPC fica ainda mais 

estabelecida quando colocam como o, 

[...] principal perfil do curso é o significado que o projeto pedagógico tem como 
articulador do trabalho dos diversos departamentos representados pelas 
diferentes disciplinas, promovendo reflexões constantes a partir dos 
princípios nele constantes, aliados à prática de formação dos futuros 
docentes, mediante a tentativa de aproveitar dialeticamente as tensões 
existentes entre unidade e diversidade, diferença e igualdade, essência e 
existência, ordem e desordem, dentre outras, procurando com isso, marcar 
presença no debate epistemológico contemporâneo (UFBA, 2009, p. 08, 
grifo nosso). 
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Curiosamente, alguns parágrafos acima ao trecho destacado na citação, o PPC 

do curso afirma que “a própria estrutura curricular centrada em distintos programas 

disciplinares [ou seja, de diferentes departamentos], dificulta uma postura 

científico/experimental” (UFBA, 2009, p. 08, grifo nosso). Então, levanta-se a seguinte 

reflexão: se a estrutura disciplinar pautada no contexto disciplinar é um empecilho 

para a postura científica do estudante (um dos pilares na formação de um licenciando, 

segundo a Resolução CNE/CP2/2015 de 1º de julho de 2015), como então um 

trabalho pautado em uma estrutura departamental promoveria reflexões constantes 

acerca de debates epistemológicos contemporâneos? Do ponto de vista da 

abordagem interdisciplinar proposta por esta pesquisa, este questionamento encerra 

em si mesmo a resposta: dificilmente tais reflexões integradas ocorreriam em meio à 

própria fragmentação institucional. 

Para finalizar este tópico, é válido ainda ressaltar que o PPC do curso apresenta 

ainda, de forma alegórica, além da própria interdisciplinaridade (considerada neste 

projeto pedagógico na esfera mista focada apenas nos âmbitos teórico-prático e 

ignorando o aspecto dialógico desta abordagem), outros contextos tão complexos 

quanto a abordagem interdisciplinar como, 

[...] os pressupostos considerados [...] a essa nova versão do curso de 
licenciatura em ciências naturais a inclusão de aspectos contemporâneos 
importantes para a construção do conhecimento e à formação docente, quais 
sejam interdisciplinaridade, a transversalidade e transdisciplinaridade, 
sugeridas nos parâmetros curriculares nacionais usados como uma das 
referências teórico-práticas na reformulação do curso (UFBA, 2009, p. 08-09, 
grifo nosso) 

 

 Sem dúvida nenhuma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002) 

salientam a importância destes três contextos em conjunto para o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem estudantil. Entretanto, busca-se compreender 

como um curso no qual os parâmetros interdisciplinares ainda não foram bem 

definidos poderá transitar também por outras esferas complexas e mais abrangentes 

como é o caso da Transdisciplinaridade que, segundo Fazenda (2011), seria a 

associação de conhecimentos de base científica com saberes outros que ultrapassam 

o âmbito acadêmico? Essa é mais uma evidência que as perspectivas da integração 

do saber ainda são abordagens distantes de serem compreendidas e utilizadas de 

forma consistente tanto a nível conceitual como também na esfera curricular das 

Ciências. 
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3.1.2 A Grade Curricular do Curso de LCN da UFBA 

 

A grade curricular que compõe o curso de LCN da UFBA é constituída por um 

conjunto de componentes curriculares disponibilizados por 11 departamentos (ou 

unidades acadêmicas) diferentes da universidade (Arquitetura; Letras; Instituto de 

Ciências da Saúde; Biologia; Química; Matemática; Geografia; Física; Nutrição; 

Farmácia e a Faculdade de Educação). O curso possui um total de 41 disciplinas (37 

obrigatórias e 4 optativas), além do espaço destinado às atividades complementares, 

que contabilizam uma carga horária total de 3311 horas distribuídas pelo tempo 

mínimo de 7 semestres de curso (Anexo 1) e que já contempla as 3200 horas mínimas 

de trabalho acadêmico exigidas pela Resolução CNE/CP2/2015 de 1º de julho de 

2015.  

De forma geral, mesmo já apresentando pontos de consonância com as 

orientações estabelecidas pela referida Resolução do CNE de 2015, similarmente ao 

que foi observado no PPC do curso, tanto a grade curricular (junto à disposição de 

seus componentes curriculares) como as ementas, que representam as disciplinas 

desta licenciatura, possuem ainda alguns impasses quanto à sua organização como 

um curso de formação docente que necessita “conduzir o(a) egresso(a) [...] à 

integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos 

conhecimentos e vivência da realidade social e cultural” (BRASIL, 2015, p. 06).  

As dificuldades identificadas são compostas por algumas adequações ainda 

necessárias e que vêm sendo discutidas no processo de reformulação curricular do 

curso diante das orientações nacionais para formação inicial do professor e também 

referentes ao contexto de integração curricular entre as diferentes áreas que 

compõem o curso. Dentre as citadas adequações estão:  

a) a reorganização do tempo mínimo de 3,5 anos para a conclusão do curso 

precisa ser alterada para os 8 semestres (4 anos) estabelecidos pelas 

diretrizes nacionais (BRASIL, 2015). 

b) a ausência de “400 horas de prática como componente curricular, distribuídas 

ao longo do processo formativo” (BRASIL, 2015, p. 11) que deveriam ser 

implementadas (em cada semestre) como um componente curricular 
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responsável por integralizar os saberes apreendidos até o momento, 

revertendo-os em atividades práticas para a formação e atuação docente. 

Além das adequações às orientações nacionais, a grade curricular do curso de 

LCN da UFBA possui ainda algumas dissonâncias quanto ao nível de integração dos 

seus componentes curriculares ao longo dos semestres. Em síntese, trazendo o 

referencial de integração curricular para a perspectiva do materialismo interdisciplinar 

que prevê uma ação coletiva entre diferentes profissionais de distintos campos do 

saber em prol de uma aprendizagem final emancipatória (HORKHEIMER, 2000), os 

componentes curriculares do curso possuem, a partir da análise de seus planos de 

disciplinas (UFBA, 2009), distanciamentos tanto em nível horizontal (entre disciplinas 

do semestre) como também em nível vertical (entre disciplinas de diferentes 

semestres).  

Estas lacunas identificadas ressoam, inclusive, entre disciplinas da própria 

unidade acadêmica que apresentam em seus conteúdos programáticos 

aprofundamentos teóricos específicos de seu campo do conhecimento, ignorando a 

adaptação necessária para a formação de um profissional de ensino que atuará com 

estudantes na faixa etária média entre 11 até 15 anos de idade (Ensino Fundamental 

II) ao invés de estudantes do Ensino Médio, etapa de atuação específica dos egressos 

das demais licenciaturas, como a de Biologia ou de Física. 

Outro ponto importante (talvez o mais emblemático) sobre a grade curricular, a 

ser ressaltado, refere-se ao número de 11 unidades acadêmicas que compõem a 

organização do curso (Figura 2). Esta organização, como já foi descrita na análise do 

PPC, sustenta-se na concepção de um possível diálogo entre os distintos campos do 

conhecimento como uma forma de evitar a fragmentação dos saberes apresentados 

ao longo da licenciatura.  

Entretanto, o que é percebido, neste momento, em nível da análise documental 

dos dispositivos curriculares que orientam a LCN da UFBA é que existem alguns 

pequenos grupos de disciplinas, principalmente as alocadas na Faculdade de 

Educação  (relacionadas diretamente com pressupostos pedagógicos para a 

formação do professor de Ciências Naturais) que possuem uma construção linear de 

seus programas de ensino, baseados em um fio condutor que se propõe em 

desenvolver discussões teórico-práticas ligadas à realidade múltipla do professor, 
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fator, desta forma, importante para a aprendizagem integradora do licenciando. Neste 

sentido, Fazenda (2011) endossa esta discussão acerca destas construções 

curriculares lineares afirmando que tais objetos não passam de orientações regidas 

em uma formação,  

[...] fragmentada, produto de um currículo linear pré-fixado, em que não se 
coloca a possibilidade de estudar uma adequação à realidade, a não ser em 
algumas matérias específicas. Apesar de pretender-se que haja um inter-
relacionamento disciplinar no que se refere à formação tanto de professores 

quanto de pedagogos, não se observa uma orientação para a efetivação 
dessa formação. Desde que não existe uma orientação efetiva para a 
interdisciplinaridade no que se refere aos cursos de formação de professores. 
(FAZENDA, 2011, p. 143-144) 
 

Por outro lado, as disciplinas responsáveis pelos conhecimentos específicos das 

áreas que constituem as Ciências Naturais apresentam entre si diferenças profundas 

quanto aos conteúdos propostos, mostrando que o diálogo sugerido entre os 

diferentes campos do saber que sustentam esta licenciatura ou se faz ausente ou 

incapaz, ao nível desta análise documental, de proporcionar aos licenciandos as 

ligações culturais, sociais, políticas e científicas esperadas neste campo 

interdisciplinar do conhecimento. Estas dificuldades levam o licenciando a transitar, 

no mesmo semestre, por cinco ou até seis unidades acadêmicas distintas que, sim, 

proporcionam saberes distintos, mas em níveis de aprofundamento teórico-prático 

destoantes. 

 Desta forma, como apontado por Avigo et al. (2008), mesmo compreendendo a 

necessidade desta licenciatura em transitar por diversos campos do saber para 

contemplar os conhecimentos importantes na atuação do professor de Ciências 

Naturais, questiona-se se é prudente submeter os estudantes a vagarem por tantos 

contextos político-educacionais dentro da Universidade sem um fio condutor formativo 

evidente entre eles. Talvez a resposta para esta indagação esteja contida nos próprios 

exemplos presentes em outras licenciaturas sediadas na UFBA. Dentre elas, a 

Licenciatura em Química (Anexo 2) configura-se como um dos cursos de formação 

docente presentes na instituição que vem buscando se adequar, já a algum tempo, às 

novas exigências contemporâneas para a atuação docente. 

É fato que ambas as licenciaturas possuem histórias e contextos formativos 

distintos, mas é inegável (e necessário) observar as experiências outras para 

ressignificar dilemas que dificultam o processo de ensino-aprendizagem do curso, 
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principalmente por se tratar de uma licenciatura que já possui componentes 

curriculares que contemplam a carga horária de 400 horas práticas ao longo dos 

semestres, que reúne as suas unidades acadêmicas integrantes em apenas 5 

institutos (Química, Matemática, Física, Letras e a Faculdade de Educação) e que 

reorganizou o seu componente curricular Estágio Supervisionado, diluindo-o em 4 

disciplinas de práxis pedagógicas. Tal ponto também ainda ausente na grade 

curricular da LCN da UFBA que unifica as 400 horas de estágio em apenas um único 

componente curricular no último semestre letivo, isolando este momento crucial na 

formação docente (responsável entre tantas outras demandas pelo período da 

regência de uma sala de aula) em apenas um curto espaço de tempo. 

 

Figura 2 – Fluxograma da Grade Curricular do Curso de LCN da UFBA  

 

Fonte: Adaptado de UFBA (2009).  

 

Desta forma, as necessidades e todo o conjunto de dificuldades em nível 

curricular do curso de LCN da UFBA ainda são muitas, elevando assim o número de 

obstáculos de ordem política (quanto às determinações dispostas no PPC do curso) e 

pedagógica (quanto a organização teórico-prática dos componentes curriculares) para 

a adoção, ao longo do curso, não apenas de um formação interdisciplinar (a nível 

prático, teórico e dialógico) do professor de Ciências Naturais, mas que seja 

significativa ao ponto de contemplar as exigências mínimas contidas nas Diretrizes 
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Nacionais (BRASIL, 2015). Portanto, é preciso que as limitações curriculares sejam 

repensadas, em meio ao processo de reformulação acadêmica que o curso vem 

passando, compreendendo tanto as urgências político-pedagógicas como também as 

necessidades de ordem social, quanto aos anseios dos sujeitos integrantes das 

diferentes instâncias acadêmicas que compõem o curso.  

 

3.2 ENTREVISTAS: DETERMINANTES SOCIAIS A PARTIR DOS RELATOS DOS 

SUJEITOS DA PESQUISA 

As entrevistas realizadas foram divididas em quatro grupos de participantes 

(representante institucional, coordenadores, professores e estudantes) imbricados em 

posições acadêmicas distintas dentro da Universidade, mas vinculados (direta ou 

indiretamente) com o fazer formativo (através de atividades curriculares e 

extracurriculares) presente na LCN da UFBA. Como apresentado no capítulo 

metodológico, as entrevistas basearam-se na proposta de interlocução centrada no 

problema de Witzel (2000). Este estilo de entrevista semiestruturada estabelece um 

questionamento norteador a ser apresentado para cada participante como pergunta 

introdutória à temática principal do objeto de pesquisa suscitado.  

Desta forma, considerando esta questão norteadora como uma etapa importante 

para a interpretação e compreensão das informações percebidas ao longo das 20 

entrevistas, cabe aqui tecer alguns comentários acerca dos relatos apreendidos, 

ressoando os contrastes entre as falas de cada participante. Neste sentido, a questão 

norteadora das entrevistas utilizada pode ser descrita da seguinte maneira: o contexto 

educacional atual no Brasil vem apresentando um conjunto de mudanças na 

Educação Básica. Diante deste cenário, você acredita que a chamada integração de 

saberes é uma abordagem importante a ser considerada?   

 Em síntese, todos os participantes apontaram que a integração dos saberes em 

seus diversos níveis (pluri, multi, inter e transdisciplinar) presentes na literatura 

(POMBO, 2006; FAZENDA, 2011; 2015) é uma abordagem importante para o contexto 

atual da educação, não só no país, mas para a esfera geral dos processos formativos 

diante da complexidade de saberes e de todo os dilemas sociais, culturais, 

econômicos e políticos (MUELLER et al., 2011) relacionados a eles. De acordo com 

o(a) Representante Institucional “nós estamos vivendo um momento transitório da 

hipervalorizarão da especialização [...] para um momento ainda sobreposto de 
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reconhecimento à integração de saberes”. Justamente é neste momento de 

sobreposição que estão imersas as reformas educacionais no país e os 

questionamentos relacionados à ressignificação da formação do professor diante das 

exigências da contemporaneidade e como estes aspectos ressoam nos currículos 

acadêmicos. 

Não apenas o(a) Representante Institucional como os demais entrevistados, 

indicaram que a integração de saberes dos múltiplos campos que compõem o 

conhecimento (científico) é uma resposta à fragmentação formativa do indivíduo no 

mundo neoliberal vivenciado, marcado, segundo o(a) Professor(a) A, pela “tradição 

que nos faz olharmos de forma particularizada para os conceitos e valores que nos 

fazem compreender a realidade do contexto social enfrentado”. Esta tradição 

fragmentadora (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011), vivida na contemporaneidade, 

geralmente é considerada como o impulso pela busca por conexões para os diversos 

dilemas ou problemáticas da sociedade, aspectos apontados justamente pelos 

estudantes participantes: 

 

“O saber não é isolado. Cada um se une para termos uma visão maior, uma 
visão geral dos impasses do mundo que vivemos” (ESTUDANTE A) 

“Essa integração nos traz facilidades na aprendizagem, pois quando estamos 
trabalhando assim nós enxergamos as conexões do conhecimento e os 
problemas contidos nele de forma mais rápida” (ESTUDANTE B) 

“O saber integrado para mim acredito que seja bastante importante, pois nos 
faz refletir justamente sobre a questão da conexão entre cursos e áreas do 
saber, faz a gente pensar que não estamos estudando coisas avulsas, à toa 
ou fragmentadas. Isso faz a gente ganhar um sentido no nosso estudo, faz a 
gente enxergar a conectividade entre eles e ver que uma informação pode 
sim ser aplicado em outra área tornando a aprendizagem mais atrativa” 
(ESTUDANTE E) 

  

Diante do que foi relatado pelos estudantes foi possível perceber que a 

relevância da integração de saberes não é completamente compreendida por eles, 

como é apontado pelo Estudante D ao afirmar que “nós [estudantes] sabemos o que 

é, mas na hora de explicar sua importância é meio difícil”. Esta perspectiva é 

constantemente ratificada por outros entrevistados (professores, por exemplo), que 

também afirmam o quanto esta complexidade conceitual (POMBO, 2006) dificulta a 

sua compreensão, enquanto que seu significado genérico (união entre saberes 

distintos), constantemente difundido, traz consigo um grau de relevância desta 
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abordagem para a contemporaneidade, mesmo não percebendo sua efetividade na 

esfera social e educacional. 

Outro ponto, destacado no trecho relatado pelo Estudante E, refere-se à ideia 

muito presente nas entrevistas que a integração dos saberes tornaria o processo de 

ensino-aprendizagem mais atrativo (FEISTEL; MAESTRELLI, 2012), 

independentemente do contexto e dos objetivos sociopolíticos dos discursos 

integradores do saber ostentados por documentos curriculares e produções 

acadêmicas. Entretanto, a atribuição de atrativo a algo ou, neste caso específico, a 

uma abordagem educacional perpassa pela reflexão sobre como e a quem estes 

discursos integradores são direcionados (FRIGOTTO, 2011), além de que maneira tal 

integração é determinada dentro do contexto neoliberal atual, contexto este 

apresentado pelo(a) Coordenador(a) A em sua entrevista: 

Nos espaços formativos e de supostos diálogos entre áreas, a ideia da 
integração aparece como um discurso também muito sedutor que a ideia do 
conhecimento estaria além da preocupação cartesiana e desse às matérias 
fragmentadas e separadas o pensamento que elas precisariam estar 
unificadas e integradas [...] porque precisamos lembrar que o mundo 
capitalista e todas as demandas políticas são fragmentadas ao ponto de se 
reconhecer como indivíduo enquanto faz um discurso atrativo que advoga 
para um mundo interdisciplinar. (COORDENADOR(A) A) 
 

Desta forma, é preciso que a integralização de saberes não seja percebida como 

uma abordagem alheia às determinações sociais e políticas (HORKHEIMER, 2000). 

É preciso que esta integralização esteja, como proposto pela Triangulação 

Interdisciplinar, em um constante processo de readaptação ao contexto social e 

formativo no qual esta abordagem educacional seja requisitada, pois, como 

mencionando, inclusive pelo(a) Representante Institucional, a ação de integrar 

saberes de distintas áreas do conhecimento constitui-se como “um momento de 

contextualização com a realidade, pois a própria realidade é interdisciplinar, ela [...] 

abre os canais de aprendizagem com a apresentação de conteúdos que aproximará 

o aluno do mundo real”.  

Por fim, mesmo com as aproximações presentes nas falas dos entrevistados, a 

subjetividade e as experiências distintas de cada participante guarda percepções 

diferentes sobre a integração dos saberes (ou em outras palavras da 

interdisciplinaridade) acerca do contexto educacional e, é claro, da formação de 

professores de Ciências Naturais. 



71 
 

 

3.2.1 Relato Geral da Representante Institucional 

 

A entrevista com o(a) Representante Institucional leva consigo as experiências 

acumuladas ao longo de uma trajetória acadêmica de um profissional que hoje ocupa 

função junto à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Núcleo de Currículos e 

Programas). Ao longo do diálogo realizado, muitas questões referentes às 

concepções relacionadas à interdisciplinaridade e seus (des)caminhos para sua 

adoção no âmbito universitário, especificamente da UFBA, foram discutidas, a partir 

do ponto de vista de um agente acadêmico envolvido com questões ligadas à 

construção curricular na instituição que afirma, categoricamente, sobre o 

conservadorismo de uma universidade que ruma para seu centésimo aniversário 

ainda repleta de marcas, quanto à formação de professores, datadas de 30 ou 40 anos 

atrás e que resiste em abrir espaço para as novas abordagens contemporâneas, como 

a própria perspectiva de formação interdisciplinar. 

Antes do aprofundamento teórico nesta questão é válido ressaltar ainda os 

demais pontos a serem destacados desta entrevista, referentes à concepção e a(s) 

esfera(s) que compõem a interdisciplinaridade e as experiências ou exemplos sobre 

a adoção desta abordagem educacional na UFBA, e especificamente, no curso de 

LCN.  

Em síntese, a concepção do(a) entrevistado(a) sobre a interdisciplinaridade 

atribui a esta abordagem a ideia de uma “articulação entre áreas e na construção de 

um projeto ou de uma disciplina em nível da prática que envolva conteúdos em 

dimensões atitudinais14 de diferentes campos do saber”. Neste sentido, este 

entrevistado atribui à interdisciplinaridade uma concepção que se distancia do 

genérico significado de união entre saberes distintos (POMBO, 2006), elevando esta 

abordagem educacional a um processo complexo imerso nas dimensões da atitude 

do ser humano e de como este individuo consegue dialogar com as múltiplas 

determinações sociais (HORKHEIMER, 2000). 

                                                
14 A dimensão atitudinal, de acordo com Zaballa e Arnau (2010), refere-se ao conjunto de ações (ou 
propriamente de atitudes) implementadas através de conteúdos dispostos em planos ou currículos de 
instituições de ensino que são materializados sob a égide voltada à prática social e da emancipação 
do indivíduo na sociedade.  
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Quando é conduzida esta concepção de interdisciplinaridade para o âmbito da 

atuação dos profissionais ligados aos cursos de formação docente é percebido, 

durante a entrevista, que o(a) participante compreende que no meio acadêmico as 

possibilidades de adoção da interdisciplinaridade estão articuladas com o próprio 

profissional (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2011). Por um lado, estaria o perfil deste 

profissional (professores e coordenadores) que conduzem as licenciaturas e por outro 

às próprias aberturas que os programas universitários dispõem para a adoção da 

interdisciplinaridade em meio às estruturas rígidas de PPC’s e de toda a organização 

curricular ou extracurricular de um curso na UFBA que, de certa forma, mantém, 

[...] infelizmente uma herança histórica da formação dos profissionais em 
educação a nível de especialidades, pois o exemplo está, justamente, no 
próprio Ensino Superior quando nós vemos profissionais que são dedicados 
a disciplinas de licenciatura, mas tem uma formação específica seja lá no 
campo da especialização, do mestrado ou do doutorado até o nível de pós-
graduação tornando-se cada vez mais fragmentados. Por outro lado, nós não 
podemos excluir a possibilidade de termos professores que possuem um 
perfil docente já ligado à interdisciplinaridade em sua prática. Muitas vezes 
ele possui essa identidade a partir de experiências que ele obteve no 
mestrado no doutorado ou até mesmo desde a graduação, por exemplo, 
muitos programas daqui da própria UFBA que já forma o profissional um 
pouco mais integrador, ou seja, com uma abrangência maior de áreas no 
próprio processo formativo no qual ele já vivencia essas diversas áreas e, 
portanto, ele tem uma facilidade maior de transitar entre esses diversos 
Campos do saber (REPRESENTANTE INSTITUCIONAL). 

 

Do relato exposto acima é possível destacar a importância que as atividades 

implementadas na própria graduação podem ter ao influenciar diretamente na 

continuidade deste profissional no ambiente acadêmico (FEISTEL; MAESTRELLI, 

2012). Dentre estas atividades formadoras desta identidade interdisciplinar, os 

programas ou atividades extracurriculares atingem um grau de importância 

significativo. O entrevistado apresenta alguns exemplos, como o PIBID e os projetos 

ligados à Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS), que veem se 

configurando como ações importantes na universidade para implementação de 

atividades interdisciplinares desvinculadas com a essência fragmentária contida nas 

grades curriculares. 

Tanto o PIBID como as ACCS’s são ações que podem ser consideradas, de 

acordo com o(a) Representante Institucional, como “os melhores exemplos [...] de 

ações externas à construção via componentes curriculares aqui na UFBA ligados a 

implementação da interdisciplinaridade”. Em suma, ambos os programas inserem 

antecipadamente (e neste caso não se configura como algo prejudicial) os 



73 
 

licenciandos no ambiente escolar e/ou comunitário sem desprezar a formação deste 

professor em contexto de construção de uma identidade investigativa e questionadora 

da sua própria atividade em meio ao contexto da prática social (SAVIANI, 2011). Como 

mencionado anteriormente, segundo o próprio entrevistado, toda e qualquer atividade 

que vincule ações mais próximas aos acontecimentos do mundo real são, por si só, 

exemplos imprescindíveis para a adoção da integração de saberes (a 

interdisciplinaridade) em um curso de licenciatura. 

Entretanto, o destaque ofertado a estas atividades extracurriculares expõe a 

inaptidão de certos currículos da UFBA em dialogar com a realidade complexa e 

múltipla da contemporaneidade, por precisarem se apoiar em programas ou serem 

limitados pelo espaço temporal de um semestre (como a ACCS) ou em crise 

institucional (como o PIBID)15 para fornecer possibilidades de tencionarem junto à 

formação docente oportunidades de debates e discussões em meio a diferentes 

saberes. Essa situação, como apresentado no início deste tópico, pode ter relação 

direta com o conservadorismo institucional, colocado pelo(a) entrevistado(a) como... 

[...] um obstáculo que imobiliza ações que se empenhe em ser 
interdisciplinares, tornando esta iniciativa ou articulações de trabalho 
ineficazes [...] mostrado como as licenciaturas [da UFBA] ainda estão muito 
tímidas quanto essa questão ligada a interdisciplinaridade em certa forma 
elas ainda estão muito arcaicas e os currículos ainda muito tradicionais. [...] 
de certa forma o núcleo as licenciaturas aqui na UFBA ainda possuem o 
mesmo leque de disciplinas (Antropologia e Educação, História da Educação; 
Filosofia e Educação; Organização da Educação Brasileira; Filosofia e 
Educação), ou seja, as disciplinas das licenciaturas sempre são as mesmas 
seguindo os mesmos moldes de 40 anos ou 50 anos atrás.  Aí você tem um 
ou outro avanço muito pontual mesmo, mas a linha curricular das nossas 
licenciaturas segue esse padrão arcaico (REPRESENTANTE 
INSTITUCIONAL). 

 

Contudo, como destacado no trecho acima, alguns poucos pontos de avanço 

quanto à adoção da interdisciplinaridade no ambiente universitário podem ser 

observados nos últimos anos. Dentre estes avanços estão as alterações curriculares 

sofridas desde o início dos anos 2000 nos Cursos das Licenciaturas em Teatro e em 

Dança, além de mais recentemente na Licenciatura em Química (como já sinalizado). 

Todos estes casos, específicos, passaram por modificações tanto na organização 

político-pedagógica do curso como em uma reestruturação curricular, sendo a 

                                                
15 O PIBID, desde o ano de 2015, vem sofrendo com cortes de verbas, algo que vem minando tanto a 
permanência como a renovação dos bolsistas do programa (licenciandos, professores das escolas 
públicas e coordenadores das unidades universitárias). Atualmente, em decorrência desta redução de 
verbas, o PIBID vivencia uma crise institucional grave, com sérios riscos para a sua continuidade. 



74 
 

Licenciatura em Teatro um exemplo consistente de avanço, principalmente por passar 

a adotar um Currículo Modular, ou seja, uma proposta de estruturação curricular que 

abandona a concepção de disciplinas fragmentadas ao reorganizar os semestres a 

partir de módulos temáticos baseados na mistura de turmas e professores ao longo 

de cada módulo. 

No caso da Licenciatura em Dança, a grande alteração curricular que vem sendo 

implantada no curso na última década refere-se à adição, em cada semestre, de um 

componente curricular integrador (disciplina célula) que, de acordo com o(a) 

Representante Institucional, tem “o intuito de interligar disciplinas clássicas e 

tradicionais ao longo dos semestres do curso”, fator que, em tese, garantiria a 

articulação tanto a nível horizontal (no mesmo semestre) como a nível vertical (em 

semestres distintos) das disciplinas.  

Por fim, a situação do curso de Ciências Naturais não é tão diferente como da 

maioria dos demais cursos de formação docente (IMBERNON, 2011). Entretanto, 

segundo o(a) Representante Institucional, “o fato de não possuírem Diretrizes 

Nacionais que sirvam de base para ações mais profundas na estrutura organizacional 

do curso torna o caminho para a implementação dessas mudanças mais custoso”. 

Desta forma, para que alterações significativas no curso ocorram é necessário que o 

diálogo entre os grupos que representam o curso (Coordenação, NDE, Professores 

Colaboradores e a Representação Estudantil) seja ainda mais intenso e efetivo, algo 

que não deve ser tão simples de ser implementado frente às atribuições de cada 

participante. 

Portanto, mesmo com o conservadorismo presente na UFBA e, especificamente, 

na organização dos dispositivos curriculares das Licenciaturas, a presença de 

atividades extracurriculares mostram como as ações formativas complementares aos 

componentes obrigatórios do curso podem representar possibilidades cabíveis de 

serem implementadas mesmo diante dos obstáculos institucionais (PERES; 

ANDRADE; GARCIA, 2007). Por outro lado, algumas unidades vêm se adaptando 

mais rapidamente às exigências da atualidade, mostrando que a atuação acadêmica 

dos coordenadores no curso junto com as contribuições na esfera do ensino-

aprendizagem por parte dos professores e estudantes podem, com o tempo, favorecer 

reestruturações pontuais, ou mesmo mais expressivas, no currículo em vigor em prol 

de maiores possibilidades de articulação dos conteúdos apresentados nas disciplinas.   
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3.2.2 Relatos Gerais dos Coordenadores do Curso de LCN da UFBA 

As entrevistas com os Coordenadores do curso de LCN da UFBA apresentaram 

as perspectivas dos três últimos professores (contando com o profissional atualmente 

em vigência na posição) que assumiram o cargo na instituição. A escolha destes três 

coordenadores foi baseada no marco temporal da avaliação do curso promovida pelo 

MEC entre os anos de 2011-2012. Da ocasião até o tempo presente esta LCN vem 

buscando adaptar-se perante as normas contidas nas diretrizes curriculares nacionais 

para a formação docente como também para as características sociopolíticas e 

culturais da contemporaneidade. Desta forma, os relatos dos participantes trazem 

consigo aspectos importantes deste período de transição curricular do curso, além do 

conjunto de empecilhos e dificuldades institucionais para a implementação de 

possíveis mudanças acadêmicas. 

Dentre as alterações que vêm sendo consideradas, a associação da formação 

do professor de Ciências Naturais e a perspectiva interdisciplinar é pauta 

imprescindível segundo todos os três coordenadores entrevistados. O(A) 

Coordenador(a) A ratifica esta posição afirmando que “o curso de Ciências Naturais 

possui imediatamente um diferencial e um especificidade epistemológica perante a 

interdisciplinaridade, ou seja, a formação dos professores de ciências precisa assumir 

sim uma posição interdisciplinar”. Partindo deste pressuposto, que a integração dos 

saberes é uma abordagem considerada relevante (POMBO, 2006), de acordo com os 

participantes, na formação dos licenciandos do curso, questiona-se então quais 

seriam os pontos de vista destes profissionais quanto a esta perspectiva educacional 

e quais foram os empecilhos para que a interdisciplinaridade não venha sendo 

implementada efetivamente nas atividades vinculadas ao curso. 

Os três coordenadores, em síntese, apresentaram três perspectivas distintas, 

pelo menos em nível da esfera educacional (prática, curricular e/ou dialógica), quanto 

ao significado acerca da interdisciplinaridade ao longo de seus relatos: 

 

[...] esteja inserida na questão de se implementar ainda mais nas disciplinas 
as atividades que incrementem a teoria, pois eu não acredito que apenas 
aumentando o nível de prática do futuro professor que a gente consiga pensar 
melhor a própria prática interdisciplinar do professor [...] a gente precisa 
também de muita teoria. Então acho que a gente precisa de mais filosofia e 
uma concepção de entendimento da realidade do sujeito e dos aspectos mais 
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gerais da discussão dos aspectos epistemológicos acerca da integração dos 
saberes em ciências (COORDENADOR(A) A). 

[...] eu entendo a interdisciplinaridade principalmente como uma atitude para 
o diálogo com outras áreas e perspectivas do saber no campo da ciência, no 
meu entendimento a gente precisa ir até além da interdisciplinaridade 
contemplando o diálogo com outras formas do saber que seria a 
transdisciplinaridade e no sentido que o processo de tomada de decisão na 
sociedade precisa contemplar outros saberes para que a gente não tenha 
uma visão tecnocrática de tomada de decisões (COORDENADOR(A) B). 

[...] na minha opinião a interdisciplinaridade é uma perspectiva que está 
contida em três esferas de ação digamos assim em sala de aula, um seria o 
sociopolítico, outro da prática e, por fim, do diálogo né? [...] ao mesmo tempo 
que questões na esfera do poder público influencia nestas questões e como 
a sociedade é influenciada sobre estas questões. Todo esse conjunto de 
informações estão intrincadas de forma que trabalhar estes conceitos sobre 
a perspectiva interdisciplinar é extremamente necessário. Do ponto de vista 
do diálogo e da prática os valores culturais tomam forma nos discursos, nos 
conteúdos a serem trabalhados. (COORDENADOR(A) C) 

Nos relatos apresentados, o(a) Coordenador(a) A defende que para a efetiva 

adoção, significativa (ressalta), da integração dos saberes durante a formação do 

professor de Ciências Naturais é necessário que o contexto a ser defendido na 

reestruturação curricular seja pautado no incentivo (incremento) da esfera teórica 

(JANTSCH; BIANCHETTI, 2011) nos componentes do curso. Por outro lado, segundo 

o(a) Coordenador(a) B, a interdisciplinaridade configura-se como uma abordagem 

possível de implementar a integração dos saberes, mas que precisa evitar a sua 

personificação como única solução via a esfera do diálogo (JANTSCH; BIANCHETTI, 

2011) entre os sujeitos em questão quando relacionado à sua materialização em uma 

atitude epistemológica articulada dos professores em suas respectivas áreas de 

atuação.  

Por fim, o(a) Coordenador(a) C afirma que, para a efetivação da 

interdisciplinaridade durante a formação docente, é preciso que ela faça constante 

menção ao que ele(a) denomina de três esferas de ação: da sociopolítico, da prática 

e do diálogo. Esta compreensão talvez seja aquela que mais se aproxima da posição 

assumida por esta pesquisa quanto à interdisciplinaridade. Entretanto, é inegável que 

os três últimos coordenadores possuem visões distintas sobre a interdisciplinaridade, 

ratificando mais uma vez a complexidade da abordagem interdisciplinar e do 

necessário diálogo em busca de um equilíbrio quanto à concepção adotada em prol 

de uma continuidade das ações integradoras a serem implementadas no curso, 

mesmo com a mudança de seu representante acadêmico.  
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De acordo com os relatos analisados e os demais materiais de investigação 

deste estudo, independentemente da concepção base de cada coordenador sobre a 

integração dos saberes, um dos maiores empecilhos para sua, pelo menos, tentativa 

de implementação se deve muito, segundo o(a) Coordenador(a) C, às questões 

“burocráticas da própria universidade, referentes às inúmeras mudanças que 

tentamos implementar, mas que esbarraram nestas questões e no próprio 

silenciamento do curso, às vezes esquecido diante das outras licenciaturas”. Mais 

uma vez, os aspectos já discutidos anteriormente no relato do(a) Representante 

Institucional são retomados, acerca do conservadorismo da universidade.  

Outro ponto apresentado pelos coordenadores foi quanto às características 

presentes tanto no corpo docente como discente do curso. Do ponto de vista destes 

entrevistados os estudantes possuem uma predisposição a assumir durante as 

disciplinas do curso uma atitude compulsória de buscar articulações entre as 

disciplinas, muito mais por obrigação diante a própria estrutura fragmentada do curso 

(FRIGOTTO, 2011) do que por uma construção paulatina desta formação integradora 

e dialógica (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). Sobre esta questão o(a) Coordenador(a) 

A afirma que é preciso “lembrar que a compreensão da interdisciplinaridade não é 

algo fácil nem por pesquisadores, nem por professores e muito menos por estudantes, 

em sua maioria, responsabilizados por essa ação”.  

Quando o foco de análise passa a ser na figura do professor os coordenadores 

são taxativos em afirmar que “dentro da estrutura atual é pouco provável que os 

professores do curso tenham condições formativas e práticas para gerir essa 

perspectiva teórica” (Coordenador(a) A). Muito desta concepção acerca dos 

professores ligados ao curso perpassa pela grande alternância do corpo docente 

responsável pelas disciplinas contidas na grade curricular, já que em cada semestre 

a escolha dos professores é um encargo de cada unidade acadêmica vinculada à LCN 

da UFBA, não criando, desta forma, uma identidade destes profissionais docentes ao 

perfil do curso e às especificidades conceituais do mesmo.  

Por fim, segundo o(a) Coordenador(a) B, a implementação de práticas 

estabelecidas sobre a abordagem interdisciplinar é uma condição que necessita, em 

primeiro momento, de “espaços institucionais que estimulem e possibilitem justamente 

este trabalho interdisciplinar e colaborativo”. Entretanto, mesmo que este espaço seja 

contemplado dentro da universidade, compreende-se que a efetivação destas atitudes 
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interdisciplinares demande uma valorização destas ações em meio acadêmico, já que, 

como já sinalizado nesta produção, ações colaborativas são, em suma, preteridas, 

além “da falta de tempo ou de oportunidades de procurar estabelecer diálogos ou 

incentivar a construção destes espaços de colaboração” (Coordenador(a) B). 

 

3.2.3 Relatos Gerais dos Professores do Curso de LCN da UFBA  
 

A participação dos professores nas entrevistas trouxe contribuições tanto 

relacionadas às vivências em meio às disciplinas ministradas no curso como também 

às singularidades formativas destes profissionais de educação quanto à 

interdisciplinaridade. Em síntese, para os professores entrevistados toda e qualquer 

abordagem baseada na interlocução de saberes e práticas perpassa pela 

possibilidade de um diálogo legítimo e factível entre áreas e seus respectivos 

representantes (FAZENDA, 2015). Segundo o(a) Professor(a) A, o corpo docente 

vivencia um mundo no qual o “diálogo é uma obrigação pautada em conectar saberes, 

de conectar lógicas, de conectar métodos para construirmos um tipo de saber que 

compreenda de forma factível este ambiente que vivemos em sua pluralidade 

relacional e linguística”.    

Em complemento, o(a) Professor(a) B afirma que trabalhar com a 

interdisciplinaridade seria uma possibilidade de “o professor se liberar dos seus 

próprios pressupostos, não os abandonando, mas se desprendendo de suas amarras 

locais, enquanto se amplia e se dispõe a aprender com o saber do outro”. Desta forma, 

os professores entrevistados atribuem à interdisciplinaridade uma atitude de aceitação 

de seus limites como especialistas de uma área em prol da exploração de brechas 

estabelecidas através das amarras contemporâneas (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985), pautadas na hiperfragmentação e no isolamento do professor/pesquisador em 

seu próprio campo de atuação (SEVERINO, 2011).  

Entretanto, alguns professores também questionaram possíveis dificuldades ou 

receios quanto à adoção da interdisciplinaridade, mesmo em condições propícias para 

sua implementação durante os cursos de licenciatura. Dentre estes questionamentos 

está ainda uma certa resistência de alguns professores quanto à relação entre o 

emprego da integração de saberes e uma possível perda da especificidade do campo 
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no qual este profissional de ensino é formado. Esta questão é ratificada pelos(as) 

Professor(a) C e Professor(a) E quando afirmam: 

 

É preciso conhecer que ela [a interdisciplinaridade] não é apenas uma 
conexão entre o saber que se satisfaz por seus complementarismos. 
Portanto, é preciso retirar este mito de que a interdisciplinaridade por si só 
cria uma conexão recíproca sempre significativa, precisamos lembrar que 
todos os encontros são generativos para o bem ou para o mal. 
(PROFESSOR(A) C) 
 

Tenho alguns receios quando me proponho adotar a interdisciplinaridade em 
minhas práticas, pois compreendo que em algum momento eu possa perder 
o ponto de vista específico do meu campo disciplinar [...] então neste caso eu 
prefiro ficar mesmo sabendo da importância da integração dos 
conhecimentos, na ideia de alguns autores na necessidade de aprender 
apenas a trabalhar junto, de forma cooperativa, sem ultrapassar os 
meus limites específicos (PROFESSOR(A) E) 

 

Com base nos relatos acima é possível perceber que, mesmo diante da 

importância de se considerar a interdisciplinaridade como uma abordagem relevante 

para a formação, não apenas de um professor, mas de um indivíduo preocupado com 

a multirreferencialidade do mundo contemporâneo (MACEDO, 2013) a resistência em 

manter o saber e como ele é normalmente discutido em quadrantes muito bem 

definidos no âmbito acadêmico constitui-se como um vício alienante (LOMBARDI; 

SAVIANI; SANFELICE, 2002). Um vício, pois o mundo atual vem apresentando junto 

com sua complexidade um conjunto de evidências que apontam que o saber e os 

dilemas em torno dele não mais (se em algum momento foi possível) serem 

explorados de forma isolada (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). Entretanto, o sistema 

sociopolítico no qual a sociedade se instituiu estabelece, por sua própria necessidade 

de sustentação organizacional, uma concepção de realidade (alienante) 

necessariamente fragmentada e que se nutre do vício da compartimentalização, pré-

determinada pelo sistema neoliberal (SAVIANI, 2011) vivenciado durante a LCN da 

UFBA, 

 

[...] por um grupo de professores que possuem práticas individualistas 
pensadas em suas caixinhas teóricas digamos assim. Eu penso que os 
professores pensam, mas não agem interdisciplinarmente, entendo que aqui 
na FACED a gente tenha um diálogo um pouco maior, principalmente na Pós-
Graduação, buscando trilhar caminhos mais colaborativos, mas na 
graduação a gente debate muito nas reuniões de departamento, entretanto 
no final das contas cada professor realiza suas práticas individuais e fechadas 
em seus próprios planejamentos. [...] É preciso que o professor atue de forma 
interdisciplinar a partir de uma fundamentação epistemológica 
multireferencial; com a necessidade do professor implementar multimétodos 
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de ensinos e de compreensão [...] que reflitam essa interdisciplinaridade 
sendo estabelecida pelo diálogo em sala de aula (PROFESSOR(A) F) 
 

Por fim, compreende-se que a posição na qual estão situados os professores 

universitários (e suas práticas formativas integradoras) é um tanto complicada e em 

certo momento até arriscada já que ser interdisciplinar significa repensar o espaço de 

vivência e de atuação destes professores. Neste caso, alterar o espaço de integração 

intensifica a possibilidade de choques entre o conservadorismo institucional e as 

abordagens críticas que procuram incessantemente se estabelecer na realidade 

acadêmica.  

Portanto, como apontado pelo(a) Professor(a) D “é preciso buscar 

tencionamentos em prol da mudança, em prol de novas abordagens, mas mudanças 

não são feitas, infelizmente, apertando simplesmente as mãos apenas”, ou seja, a 

cooperação entre os diferentes representantes do fazer acadêmico (coordenadores, 

professores e estudantes) necessita estar em consonância para que estas mudanças 

possam ser pelo menos consideradas. 

 

3.2.4 Relatos Gerais dos Licenciandos do Curso de LCN da UFBA  

 

As entrevistas com os estudantes foram aquelas que mais apresentaram, dentre 

as quatro categorias consideradas na pesquisa, uma linha de pensamento mais 

próxima entre si, mesmo se tratando de licenciandos de momentos distintos no curso 

(três formandos, três estudantes do 3° semestre e dois estudantes do 5° semestre). 

No entanto, é preciso atentar-se às experiências dos mais veteranos, principalmente, 

os formandos do curso que vivenciaram distintos momentos formativos (PIBID, 

ACCS’s, etc.) ao longo dos anos na academia, inclusive desde o início das primeiras 

discussões acerca da necessidade de reorganização do currículo da LCN. 

Curiosamente, mesmo sendo a integração dos saberes considerada como uma 

abordagem que depende significativamente das ações dos professores no contexto 

das disciplinas (Estudante C), alguns estudantes acreditam que a interdisciplinaridade 

perpassa também “pela atitude que nós [os estudantes] temos nos nossos estudos 

dentro e fora da sala de aula das disciplinas” (Estudante A), além “das nossas atitudes 

em busca de um diálogo aberto com o professor da disciplina [...] já que isso seria 

mais um incentivo para a gente continuar buscando mais e mais as conexões entre a 
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disciplinas” (Estudante D). Em complemento, o(a) Estudante B afirma ainda que a 

formação interdisciplinar seria, 

[...] um processo de consciência da gente [estudantes] ao longo do curso e é 
preciso que a gente participe do processo formativo a todo custo, [...] ter a 
consciência que a nossa formação sendo ela interdisciplinar ou não passa 
por nossas próprias atitudes. Mas a gente precisa também de empurrões 
como eu disse antes e de noções básicas dos conhecimentos de cada área. 
Primeiramente precisamos daquele clarão ou caminho mostrado pelo 
professor para que a gente possa seguir nesta formação interdisciplinar 
(ESTUDANTE B).  

Estes relatos mostram que estes estudantes da LCN da UFBA, aqueles que 

prosseguem no curso mesmo com todas as adversidades citadas até aqui, criam uma 

identidade e um autocompromisso com uma integração de saberes formativos 

(FAZENDA, 2011) mesmo que seu significado e efetividade no campo prático não 

esteja tão bem visível. Para eles, questões envolvendo os problemas nos 

componentes curriculares, a falta de diálogo com os representantes institucionais e o 

silenciamento da LCN dentro da esfera universitária são as dificuldades no 

desenvolvimento de suas identidades interdisciplinares como professores. Segundo 

o(a) Estudante H, “o curso é muito plural, mas ele se perde ao bombardear nós 

estudantes por todos os lados, em todos os semestres, engessando o aluno a só 

compreender o mínimo para passar e sacrificando nossa possível formação 

interdisciplinar”. 

Em complemento, em meio a toda esta pluralidade presente na LCN, os 

estudantes entrevistados afirmam ainda que talvez os “professores não estejam 

preparados nem para a interdisciplinaridade e, muito menos, para o curso de Ciências 

Naturais, já que para muitos deles o nosso curso é uma especialização do curso de 

Biologia” (Estudante E). Neste sentido, estes estudantes reafirmam a questão 

relacionada à desvalorização desta LCN perante as demais licenciaturas da UFBA e 

apontam as dificuldades dos professores do curso em gerir suas aulas de forma 

integrada como demanda a formação de um professor de CN (GIL-PÉREZ; 

CARVALHO, 2011). Entretanto, é necessário que seja ressaltado que os estudantes 

não responsabilizam os professores pelas ausências de interdisciplinaridade ao longo 

de suas aulas já que os entrevistados afirmam que,  

[...] é preciso olhar também pelo lado do professor. Ele precisa organizar sua 
aula, pense... se eu sou um professor de uma disciplina na UFBA e eu tenho 
na sala de 30 alunos sendo 25 deles de Biologia e 5 de um curso que eu nem 
sabia que existia, você acha que eu planejaria de que forma minhas aulas? 
Em um mundo real eu iria dirigir minha aula para privilegiar a maioria, mas 
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nunca a minoria, estudantes de uma disciplina que para a gente é obrigatória 
[...] o problema está no nosso currículo que faz com que nós estudantes e 
professores fiquemos pressionando uns aos outros (ESTUDANTE F). 
 

Portanto, os anseios e dilemas relatados pelos estudantes estão reverberados 

ao longo de todo este capítulo. Grande parte de seus questionamentos encorpam o 

número de críticas atribuídas à LCN da UFBA, considerada por eles como um bom 

curso, mas que peca por prezar em uma pluralidade desarticulada e severa demais 

para a formação de futuros professores de CN. 
 

3.3 ESTABELECENDO NEXOS ENTRE OS ENTREVISTADOS 

 

Todas as informações obtidas ao longo da análise documental e de cada 

entrevista contribuíram para que esta produção acadêmica tivesse a sua disposição 

uma diversidade de aspectos positivos e negativos quanto à organização do curso e 

da compreensão de como esta LCN lida com a abordagem interdisciplinar durante as 

atividades semestrais. Desta forma, este estudo segue os pressupostos de Bardin 

(2016) que ressalta a importância de, ao término da análise do conteúdo, se construir 

quadros categoriais quanto à relação entre os sujeitos da pesquisa e os dilemas 

discutidos ao longo da trajetória metodológica adotada. 

Em resumo, o quadro categorial16 faz parte da etapa da categorização das 

informações, que propõe a criação de quadros resumos a partir das informações 

produzidas com intuito de apresentar perfis conceituais dos sujeitos participantes 

sobre os principais pontos de discussão que surgiram ao longo das etapas de análise. 

Dentre estes pontos, questões envolvendo a própria UFBA, o Curso de LCN, além 

dos professores e estudantes do curso foram descritos resumidamente no Quadro 1, 

trazendo algumas reflexões acerca da relação entre cada uma dessas categorias e 

como elas se relacionam com a interdisciplinaridade tanto no âmbito teórico-prático 

como curricular. 

 

 

 

                                                
16 Mesmo considerada por muitos autores como uma técnica de análise limitada para a interpretação 
direta das informações produzidas a partir da subjetividade dos entrevistados, Bardin (2016) afirma que 
a sua utilização expõe as constâncias e regularidades dos dados analisados, abrindo caminho para 
interpretações mais direcionadas. 
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Quadro 1 – Quadro Síntese das Categorias Analisadas Durante a Pesquisa 

 

            Fontes 
de Análise 

 Categorias 
Analisadas 

 
Informações 

obtidas em Análise 
Documental 

 
Informações obtidas em 

Entrevistas 
 

 

Propostas dos 
Participantes da Pesquisa 
Quanto às Possibilidades 

de Adoção da 
Interdisciplinaridade. 

 

 

 
 

Universidade 
Federal da Bahia 

(UFBA) 

 

 
 
 
 

---------------------------- 
 
 

 

 
 

Instituição possui 
profundas marcas 

conservadoras, mas vem 
passando por um período 

de transição em suas 
unidades acadêmicas. 

 

 

 

Presença de atividades e 
projetos que favoreçam a 

prática colaborativa entre a 
comunidade universitária. 

Necessidade de criação de 
um projeto institucional de 
formação de professores 

acerca da 
interdisciplinaridade. 

  
 
 
 

 
Curso de 

Licenciatura em 
Ciências Naturais 

(LCN) 

 

Possui problemas 
quanto a sua 

adequação às novas 
diretrizes nacionais. 
Ausência de linha 

formativa norteadora 
na estruturação dos 

componentes 
curriculares do curso. 

Elevado grau de 
departamentalização. 

 

 

Grade curricular 
diversificada, mas 

destituída de articulação 
(horizontal e vertical) 
entre as disciplinas. 

Curso silenciado perante 
as demais unidades 

acadêmicas. Mercado de 
trabalho é visto como 

grande empecilho. 
 

 

Maior articulação entre as 
disciplinas. Professores 
alocados para atuação 

específica no curso. Adição e 
exclusão de disciplinas da 

grade. Desenvolvimento de 
ações que incentivem a 

participação dos estudantes 
no âmbito da pesquisa. 

 

 

 
 

Professores  

 

Grande número de 
professores em uma 

mesma disciplina. 
Diversidade de 

docentes de 
diferentes unidades 

acadêmicas. 
 

 
Poucos possuem vínculo 

direto com o curso de 
LCN da UFBA. Maioria 

são bacharéis e 
desconhecem o perfil de 

um curso como uma LCN. 
 

 

 
Promoção de mais o diálogo 
em sala de aula. Valorização 
de atividades extensionistas 

e preparo específico para 
ensinar os estudantes do 

curso de LCN. 
 
 

 
 
 
 

 
Estudantes 

 
 

O perfil dos egressos 
condiz com uma 

perspectiva 
neoliberal em prol do 
desenvolvimento de 
competências para 

atuação no mercado 
de trabalho. 

 

 
 

Estudantes propensos 
para lidar com o 

interdisciplinar nas 
Ciências Naturais, mas 

sobrecarregados por uma 
grade fragmentada 

(disciplinar) de saberes. 
 

 
 
 

Preparado para lidar com as 
articulações propostas na 

formação em LCN. Egressos 
aptos para atuar de forma 
interdisciplinar na e para a 
escola em meio à prática 

social.  
 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 

Em síntese, a UFBA é representada não apenas como conservadora, mas como 

uma instituição que evolui muitas vezes em direção a contextos e abordagens quando 

já bem solidificados no âmbito educacional, ou seja, a “atitude epistemológica 

sustentada pela universidade é difícil de se abalar junto com suas estruturas 

curriculares e institucionais” (Coordenador(a) B), levando à necessidade de 

constantes tencionamentos em busca da implementação de alterações em nível 
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curricular e pedagógico. Segundo o(a) Representante Institucional a UFBA vivencia a 

cultura da fragmentação ou da especialização profissional (MUELLER et al., 2011) em 

diversos estágios de sua organização acadêmica, contexto que dificulta “a renovação 

teórica e a renovação dos profissionais da comunidade universitária”, que conserva 

em suas premissas de trabalho a valorização, 

[...] de um mundo acadêmico baseado em um processo de isolamento do 
profissional docente na universidade que valoriza a produção científica em 
um primeiro plano de reconhecimento diante dos níveis de pontuação dos 
cursos e como processo de progressão funcional [...] em detrimento aos 
processos ou mecanismos de integração e de incentivo ao trabalho 
colaborativo que em sua maioria trazem contribuições significativas para o 
âmbito teórico e prático, mas que está atrás dos “benefícios” do especialista 
que publica em revistas científicas (REPRESENTANTE INSTITUCIONAL) 

 

É neste mundo acadêmico que o Curso de LCN da UFBA se estabelece como 

uma licenciatura que apresenta dificuldades relacionadas a processos que se 

concretizam em diferentes níveis tanto de cima para baixo (baseado em 

determinantes ou exigências em nível Institucional, como diretrizes 

regulamentadoras) ou de baixo para cima (baseada em obstáculos presentes desde 

a atuação docente até a organização da coordenação acadêmica do curso). Quando 

é adicionado a estas dificuldades a necessidade de adoção da interdisciplinaridade 

na formação do licenciando (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011), percebe-se, segundo 

o(a) Coordenador(a) A, que “o currículo de Ciências Naturais efetiva-se na prática 

como um documento muito mais generalista do que interdisciplinar”, fator que 

prejudica a harmonia na atuação de professores e na aprendizagem de estudantes 

“que não possuem um consenso sobre o que ensinar e o que aprender” ao longo de 

disciplinas que deveriam possibilitar, 

[...] a passagem profícua e articulada de um componente curricular para 
outro, despertando para a aprendizagem do estudante possibilidades de 
alcançar determinados saberes que lhe permitam criar laços conceituais com 
as próximas disciplinas que irão aparecer no semestre seguinte e nos demais. 
O que nós vemos aqui é um verdadeiro Frankenstein teórico onde nós vemos 
professores que falam sobre formação social e sobre a interdisciplinaridade, 
mas a partir de conceitos trabalhados de forma superficial, ou seja, esvaziado 
de significados e mal articulados (COORDENADOR(A) A). 

 

Ao considerar no cerne desta questão, acerca da organização curricular da LCN 

da UFBA, tanto o professor e o licenciando, é possível perceber que estes dois sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem do curso “não conseguem 

estabelecer oportunidades de diálogo entre si para a construção de relações 
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colaborativas” (Professor(a) A) devido às resistências na busca por interações entre 

saberes essenciais para a compreensão significativa e interdisciplinar de cada 

estudante. Neste sentido, o(a) Professor(a) B afirma que o fato do curso possuir 

poucos, 

[...] professores efetivamente da LCN dificulta a criação da identidade 
formativa proposta pelo curso, além da grande maioria destes professores 
planejarem suas aulas a partir das demandas apresentadas pela unidade 
acadêmica correspondente, por isso, eu repito, eles acabam não tendo um 
envolvimento no geral com os estudantes e a responsabilidade perante as 
exigências específicas do próprio curso de CN (PROFESSOR(A) B) 
 

Por fim, os estudantes atribuem a esta falta de envolvimento dos professores 

frente aos objetivos e expectativas específicas atribuídas à formação do professor de 

Ciências Naturais (FEISTEL; MAESTRELLI, 2012) como um dos maiores obstáculos 

para a edificação de um licenciado articulado tanto em nível teórico como prático à 

diversidade de saberes contidos no curso (IMBERNON, 2011). Mesmo assim, todos 

os entrevistados caracterizam os licenciandos como docentes interdisciplinares em 

potencial, que “buscam, inclusive, muito mais essa demanda do que os próprios 

professores” (Coordenador(a) C), mas que estão sobrecarregados pela organização 

curricular desorganizada (sem um fio condutor) e dependentes, quase 

exclusivamente, por ações formativas complementares para estabelecer contato com 

a integração de saberes, como é o caso do PIBID, 

[...] um programa que trouxe experiências inesquecíveis, servindo como um 
divisor de águas na minha vida e na minha formação, as palestras, os 
congressos e tudo que você vai se permitindo. Eu acho que foi um diferencial 
muito grande não só como profissional, mas como um todo, como um 
professor preocupado com questões que vão muito além das Ciências 
Naturais, mas pela Educação em geral (ESTUDANTE B). 

Portanto, é possível ratificar como as estruturas político-pedagógicos (UFBA e o 

Curso de LCN) e as esferas sociais (professores e estudantes) que compõem o curso 

carregam consigo um conjunto de problemáticas que vão além de simples alterações 

curriculares, mas que perpassam, principalmente, atitudes que se rebelem diante dos 

limites institucionais (NOBRE, 2008) sejam possíveis de aproveitar as brechas ou 

possibilidades (HORKHEIMER, 2000) deixadas por esta estrutura extremamente 

departamentalizada, que dificulta a implementação de associações curriculares e 

extracurriculares integrativas (FAZENDA, 2011). 
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CAPÍTULO 4: APRESENTANDO OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES  
 

Ao longo das entrevistas foi percebido um conjunto de informações acerca da 

relação dos participantes da pesquisa com as circunstâncias nas quais o curso de 

LCN da UFBA está inserido. Os aspectos a serem apresentados a seguir sintetizam 

as tensões relacionadas diretamente com os dilemas centrais deste estudo, os limites 

e possibilidades para a adoção da interdisciplinaridade, que podem ser organizadas 

em uma lista de obstáculos apontados pelos entrevistados.  

Desta forma, seguindo mais uma vez os pressupostos de Bardin (2016), este 

estudo apresentará uma descrição dos principais pontos apontados pelos 

entrevistados acerca dos obstáculos (limites) para a adoção da interdisciplinaridade 

no cotidiano acadêmico do curso (leia-se durante as disciplinas, eventos, cursos ou 

atividades extensionista, etc.). Esta listagem geral (Figura 3), implementada a partir 

do uso do software de análise lexical IRAMUTEQ17, servirá como meio de sistematizar 

as informações no intuito de potencializar as inferências sobre os obstáculos mais 

sinalizados (com mais frequência) e relevantes para os participantes do estudo. 

Figura 3 – Obstáculos para a Adoção da Interdisciplinaridade na LCN da UFBA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

                                                
17 Software open source desenvolvido pelo francês Pierre Ratinaud e quem tem o intuito de realizar 
análises estatísticas das estruturas textuais, propondo-se à análise de expressões ou termos utilizados 
no texto acerca da frequência e representatividade destes na compreensão lexical.  
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Dentre os obstáculos citados pelos entrevistados quanto à adoção da 

interdisciplinaridade no curso de LCN da UFBA foi possível relacionar aspectos 

ligados à: 

a) Organização Curricular: contexto mais citado pelos entrevistados (65 

menções), a organização curricular apresentou frequências muito próximas para 

todas as categorias de participantes, fator que indica o impacto que o currículo 

do curso de LCN da UFBA possui no âmago das críticas, principalmente dos 

coordenadores (32%). A necessidade de alterações relevantes é uma tendência 

para os entrevistados, mostrando que a estrutura dos dispositivos curriculares 

do curso seja talvez o obstáculo mais relevante para a adoção de aspectos 

pedagógico-educacionais imersos na interdisciplinaridade, muito por refletir “os 

dilemas, contradições, ambivalências e paradoxos” (MACEDO, 2013, p. 25) 

inseridos ou não no ambiente acadêmico. 
 

b) (Des)valorização do Curso: os pontos mais (repetidamente) expostos pelos 

estudantes (53%), são as questões em volta da valorização do curso (55 

menções), muitas vezes, segundo os estudantes, negligenciado e silenciado no 

âmbito geral da universidade, o que é mais um retrato da situação que a 

formação de professores e, especificamente, dos licenciados em Ciências 

Naturais, possui perante a comunidade acadêmica. 
 

c) Complexidade da Interdisciplinaridade: a interdisciplinaridade como indicado 

no início deste estudo é ainda uma abordagem indefinida em nível 

epistemológico e banalizada por suas multiconcepções (POMBO, 2006), o que 

dificulta sua aplicabilidade no ambiente do ensino-aprendizagem. Graças a esta 

complexidade, 46% das 24 menções, que relacionam as dificuldades da adoção 

da interdisciplinaridade na LCN da UFBA, são justificadas justamente pelos 

professores, que atribuem a esta perspectiva de integração de saberes um 

contexto ainda inexplorado ou pouco elucidado para sua aplicabilidade efetiva 

durante a formação dos licenciandos. 

 

d) Mercado de Trabalho: considerada a maior preocupação dos estudantes 

entrevistados (63% das 24 menções), a questão relacionada ao mercado de 

trabalho funciona como uma verdadeira amarra para o desenvolvimento da 

identidade do estudante em um curso que possui um futuro incerto e 
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desprestigiado perante as demais licenciaturas para a atuação no mercado, 

aspecto considerado como fonte maior de descontentamento e abandono do 

curso. 

 

e) Conservadorismo Institucional: aspecto menos apontado pelos entrevistados 

(7 menções), mas que se firmou como o ponto mais relevante nas falas dos 

Coordenadores e da Representante Institucional (43% ambas categorias), 

mostrando o quanto que questões ligadas à presença de modelos tradicionais 

de gerenciamento acadêmico e institucional podem se constituir como 

determinantes significativos para limitar a implementação de abordagens 

educacionais inovadoras e condizentes com a contemporaneidade, como é o 

caso da interdisciplinaridade   
 

Todos estes obstáculos identificados a partir das entrevistas perpassam pela 

necessidade de que ações político-educacionais sejam implementadas para que a 

situação, não apenas ligada à interdisciplinaridade, possa ser ressignificada durante 

a formação do futuro professor de Ciências Naturais na UFBA. Entretanto, segundo 

o(a) Representante Institucional, o grande propulsor que vem incentivando mudanças 

(mesmo que compulsórias em muitos casos) no âmbito curricular na instituição está 

relacionado à avaliação externa promovida regularmente pelo MEC.  

Estas avaliações se utilizam de instrumentos do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para analisar se determinados 

aspectos ligados às diretrizes nacionais, no caso específico das Licenciaturas, para a 

formação do profissional docente, são atendidos nas diferentes esferas formativas dos 

cursos em questão. Contudo, o(a) Representante Institucional afirma que muitos 

cursos, principalmente as licenciaturas, passam apenas a pleitear a implementação 

de certas alterações curriculares (necessárias) quando estas avaliações externas 

estão na iminência de ocorrer: 

 

[...] os cursos resolvem criar dispositivos, como componentes curriculares de 
qualquer maneira após o indicativo da avaliação do MEC. Na maioria das 
vezes, não se preocupam com a construção da ementa, não se preocupam 
com o profissional que irá trabalhar nessa disciplina ou com o perfil docente 
e do estudante que eles têm como objetivo que saiam desse curso. Então 
todas as problemáticas e obstáculos que os cursos possuem e que acabam 
enfrentando posteriormente em busca de soluções que só serão pensadas 
por causa das exigências do MEC, muito de uma forma abrupta porque ele 
tem que ser criado e ocorre aquele vamo que vamo, enquanto que a 
organização e o diálogo em reuniões para se decidir como realizar essas 
modificações institucionais e curriculares praticamente não existem 
(REPRESENTANTE INSTITUCIONAL) 
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Portanto, de acordo com o que foi apresentado no trecho, compreende-se que 

muitas das questões e tantas outras enfrentadas no cotidiano acadêmico da UFBA 

passam por tentativas de solução muito vinculadas a mecanismos considerados de 

cima para baixo, ou seja, é necessário que diretrizes institucionais ou nacionais, como 

no caso do MEC, despontem para que modificações curriculares sejam 

implementadas, muitas vezes (como apontado) de forma atropelada entre os grupos 

acadêmicos ou departamentais. Mas será que estas alterações em prol de 

implementações curriculares em consonância com as exigências contemporâneas, 

ligadas à interdisciplinaridade, por exemplo, precisam ocorrer ou serem discutidas 

apenas via imposição institucional? Será que existem possibilidades para a adoção 

da interdisciplinaridade que possam ser viabilizadas em meio às problemáticas 

intrínsecas à própria universidade? E aos cursos também? 

 

4.1 POSSIBILIDADES DIANTE DOS OBSTÁCULOS LIGADOS À ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR DO CURSO 

 

As dificuldades relacionadas à organização curricular do curso de LCN da UFBA 

são consideradas as mais perceptíveis para a implementação de atividades 

inovadoras e (dentre elas ligadas à interdisciplinaridade) ao longo das análises tanto 

em nível documental como das informações produzidas nas entrevistas. Além dos 

dilemas já citados ligados ao PPC ainda desatualizado (perante às novas diretrizes 

nacionais para a formação docente inicial), à ausência de integração efetiva dos 

componentes curriculares e à identidade dos professores, vinculados às 

características específicas do curso, esta LCN possui outros fatores que confluem 

para esta situação de insatisfação por parte dos professores e, principalmente, dos 

estudantes entrevistados.  

O primeiro fator que também sustenta esta insatisfação seria a presença de 

múltiplos professores ministrando aulas a partir de múltiplas turmas por cada disciplina 

escalonada em um mesmo semestre. A organização do currículo de LCN da UFBA 

passa por um processo de escalonamento de disciplinas (determinadas pelo currículo) 

a partir das necessidades do próprio curso como também das possibilidades ofertadas 

por cada unidade articulada à licenciatura. Neste contexto, foi percebido que a 

distribuição dessas turmas e, principalmente, quanto ao número considerável de 
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professores por disciplina, ao invés de oportunizar (à primeira vista) horários variados 

que pudessem contemplar as necessidades dos estudantes, esta conjuntura dispersa, 

na verdade, ainda mais o próprio licenciando ao longo de sua formação. Inclusive, 

segundo o Estudante H, esta situação: 

 

 “[...] complica e muito a formação dos estudantes do curso [...] já que o 
professor x deveria ter pelo menos o mesmo objetivo de disciplina do 
professor y, ambos professores da mesma disciplina no mesmo semestre 
acadêmico, pois ficamos muito jogados à sorte, se aquele professor x se 
esforçará tanto para adaptar sua aula ao objetivo do curso como o professor 
y e vice-versa. Muitas vezes a gente abdica completamente das anotações 
feitas na nossa turma com aquele professor em questão para copiar e estudar 
tudo de nossos colegas que estão pegando a disciplina com outro professor 
(ESTUDANTE H). 

 

Por fim, outra dificuldade identificada seria referente à disposição de horários 

entre disciplinas obrigatórias no mesmo semestre. Desta forma, algumas falhas 

recorrentes quanto ao choque de horário/dia de disciplinas obrigatórias do curso de 

um mesmo semestre foram relatadas também pelos estudantes entrevistados. De 

acordo com o Estudante E esta situação seria “[...] uma falta de cuidado, não deveriam 

existir choques de matérias que são do mesmo semestre [...] estas falhas nos horários 

nos atrasa demais, perdemos muito tempo por isso”. 

Em suma, as questões relacionadas à organização curricular trazem consigo 

reflexos negativos quando ligados à preparação dos estudantes ao curso e os distintos 

saberes nele propagados. Isso é ratificado pelo Estudante D ao questionar de que “[...] 

forma podemos pensar a integração dos saberes? Como fazer isso se não temos 

tempo para pensar um conteúdo de uma área se daqui a 1h teremos outro conteúdo 

de outra área onde o professor não faz o menor esforço para interligá-las?” 

Esta e outras perguntas representam as inquietações dos docentes e estudantes 

entrevistados, que não questionam o valor e a importância da interdisciplinaridade na 

formação de um futuro professor de Ciências Naturais (AVIGO et al., 2008), mas o 

como implementar, dilema maior destes sujeitos. Como adotar algo que o próprio 

sistema (neste caso materializado no currículo e nas demais dificuldades de ordem 

político-institucional) faz com que este curso se distancie de uma integração iminente 

(HORKHEIMER, 2015) em troca de uma fragmentação compulsória? Na esteira deste 

questionamento, passa-se a apontar alguns caminhos, não necessariamente 

soluções, para se repensar experiências outras em prol de melhorias intrínsecas ao 

curso frente à reformulação que vem passando e em breve poderá se concretizar. 
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Adaptações seriam necessárias, mas alguns exemplos para a (re)organização 

curricular podem ser considerados. 

Dentre as possibilidades identificadas, primeiramente, relacionada ao PPC, 

ainda desatualizado do curso, já existem exemplos de outras licenciaturas na própria 

UFBA que contemplam muitas discussões acerca da integralização curricular e, 

principalmente, da articulação entre as diferentes unidades acadêmicas vinculadas à 

formação específica de cada curso de licenciatura. Os próprios cursos (já citados) das 

Licenciaturas de Química, de Teatro ou de Dança seriam, por si só, fontes relevantes 

para estabelecer algumas readaptações necessárias ao projeto pedagógico do curso 

de LCN. Entretanto, as licenciaturas não são os únicos cursos dentro da UFBA que 

vêm avançando na construção de propostas curriculares que contemplem a 

interdisciplinaridade dentre da formação de seus estudantes.  

Os cursos ligados à área de Saúde, corriqueiramente, classificados (muito pela 

desinformação) como cursos rigorosos e distantes das discussões contemporâneas 

educacionais (MOHR, 2012), são exemplos da UFBA, de suma importância, acerca 

da efetivação de uma formação integrada com os múltiplos campos do saber em 

articulação contínua com a própria sociedade. Este estranhamento é facilmente 

identificado a partir do relato do(a) Professor(a) G: 

Essa reformulação curricular não é apenas uma discussão de conteúdos e 
de grades curriculares do que vou ensinar, mas de como ensinar, certo? 
Então nossos vizinhos estão até na nossa frente nessa questão... eu juro que 
eu pensava que não teria nenhum participante da área de saúde nos 
minicursos que propusemos, mas me surpreendi com o número de inscritos 
e de onde vinham estes inscritos. Porque professor universitário, na nossa 
concepção, pensamos que eles sabem tudo e eu acabei tomando um susto 
com o número de inscritos em poucos dias sendo a maioria de medicina, 
contáveis, veterinárias, da politécnica, de enfermagem e quase ninguém da 
área de educação e licenciatura. E depois eu percebi o quanto eles estão 
querendo melhorar sobre esta questão lá em seus institutos, as vezes eu 
acho que nas licenciaturas e no âmbito educacional na UFBA temos muita 
soberba e esquecemos que nos outros institutos as ações em prol de juntar 
as áreas estão muito mais avançadas do que as discussões de sempre que 
travamos aqui. Chega a ser inacreditável... nesse momento eu reconheci meu 
preconceito com eles, pois de fato eles estão discutindo algo que em certos 
pontos estamos longe de estabelecer esse diálogo. (PROFESSOR(A) G) 

 

Este preconceito, como relatado pelo(a) professor(a) entrevistado(a), é o que 

talvez venha ofuscando a visão de professores, coordenadores e afins quanto à 

importância de se enxergar perspectivas outras que estejam materializando (direta ou 

indiretamente) com mais eficácia propostas educacionais em distintas esferas da 

sociedade. Em suma, segundo o(a) Representante Institucional os cursos de 
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Medicina, Enfermagem, Nutrição e Fonoaudiologia vêm alterando muitos aspectos em 

seus currículos em prol de um saber problematizado e dialógico: 

[Estes cursos estão] mais avançados nesta questão de práticas 
interdisciplinares pois estes avanços já ficam evidentes nas próprias decisões 
curriculares dos cursos de saúde, um exemplo disso é o curso de medicina 
que praticamente obriga os estudantes a participarem de atividades sociais 
integrativas articuladas tanto com questões da sociedade como questões 
ligadas a outras áreas do saber entre elas a própria educação. Então é isso, 
tem que ter projetos integradores, tem que ter práticas desde o início do 
curso, eles têm uma série de questões já apontadas nas diretrizes 

curriculares dos cursos de medicina que são altamente exigentes quanto à 
relação Universidade-Sociedade. (REPRESENTANTE INSTITUCIONAL) 

 

Contudo, além de praticarmos a ação de olhar para os exemplos próximos e 

refletir sobre eles, é preciso também que sejam considerados exemplos e 

possibilidades estabelecidas fora do ambiente da UFBA tão bem-sucedidos quanto à 

adoção ou pelo menos o estímulo à interdisciplinaridade na formação dos estudantes 

de um curso de formação de professores. Um exemplo que vem se destacando nos 

últimos anos, especificamente acerca de Licenciaturas em Ciências, é o curso de LCN 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Setor Litoral.  

Nesta LCN a concepção acerca de um professor plural e integrador das áreas 

do saber é uma tônica desde o ano de 2014, quando modificações curriculares 

(Anexos 3 e 4) foram implementadas, inserindo na formação dos licenciandos do 

curso as obrigatórias 400h de Estágio Supervisionado, 1.350h de Fundamentos 

Teórico-Práticos com abordagens específicas sobre Biologia, Química, Física e as 

demais áreas que compõem as Ciências Naturais, 480h de Interações Culturais e 

Humanísticas e 420h de Projetos de Aprendizagem diluídos ao longo de cada 

semestre do curso com o intuito de estimular os estudantes em empregar os saberes 

trabalhados nas disciplinas do curso (do eixo Fundamentos Teórico-práticos) para a 

elaboração de pesquisas propositivas acerca “[...] de problemáticas locais e 

possibilidades de superação das mesmas [...], entrando em contato com escolas da 

rede de ensino fundamental” (UFPR, 2014, p. 09).  

Em síntese o curso de LCN da UFPR (Litoral) estabelece tanto em seu PPC 

como também em sua representação na organização curricular (e das demais 

atividades integradoras vinculadas às disciplinas obrigatórias do curso) um perfil 

essencialmente interdisciplinar (pelo menos respaldado nos documentos 

estruturantes da licenciatura) que abre margem para o desenvolvimento de projetos 
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de ação integrada durante os semestres, contribuindo tanto para a formação dialógica 

como científica destes licenciandos.  

Similar ao que é visto no PPC da LCN da UFBA, o documento da UFPR (Litoral) 

também propõe a formação de um “[...] profissional licenciado em Ciências estará 

capacitado, principalmente, para atuar como professor na educação básica em 

escolas públicas e privadas, trabalhando interdisciplinarmente, estimulando o 

raciocínio crítico e a criatividade [...]” (UFPR, 2014, p. 22, grifo nosso). São propostas 

similares com objetivos em torno da interdisciplinaridade, mas a diferença está em 

como esta abordagem educacional é descrita para a sua efetivação pelo menos em 

nível curricular, ou seja, o PPC do curso da LCN da UFPR (Litoral) estabelece bases 

sólidas, representativas e visíveis em seus documentos curriculares do caminho 

formativo que seus licenciandos terão que cumprir em busca de reflexão em nível 

integrador e distante da forma alegórica, corriqueiramente utilizada nos currículos, 

como é o caso da LCN da UFBA. 

Portanto, estas são algumas possibilidades para a (re)organização curricular do 

curso, mesmo assim é importante mencionar que toda e qualquer modificação 

curricular tanto em nível acadêmico como institucional perpassa por trâmites legais 

baseados em decisões colaborativas. Desta forma, os exemplos aqui inseridos não 

passam de sugestões, contudo, relevantes pela efetividade e proximidade destas 

propostas quanto ao âmbito da formação de professores de Ciências Naturais.     

 

4.2 POSSIBILIDADES DIANTE DOS OBSTÁCULOS LIGADOS À 

(DES)VALORIZAÇÃO DO CURSO 

Dilemas envolvendo o denominado silenciamento institucional do curso de LCN 

da UFBA, relatado por estudantes, professores e coordenadores entrevistados, 

surpreendentemente inclui-se como o segundo maior obstáculo do curso para o 

desenvolvimento de uma formação acadêmica e docente de maior qualidade e, 

consequentemente, que possibilite maiores oportunidades de adoção de saberes 

integrados entre as disciplinas/atividades do curso. Esta situação de silenciamento é 

um dos agravantes ligados à desvalorização do curso, tanto dentro como fora da 

UFBA. Isso pode ser exemplificado através do relato do Estudante G quanto ele diz 

que este esquecimento de professores, coordenadores e estudantes de outros cursos 

em relação à LCN da UFBA: 
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[...] incomoda e prejudica demais, pois nós somos estudantes da UFBA e não 
da FACED, ou do Instituto de Química e afins, somos formandos em 
constante movimento. Esta falta de diálogo e exposição do nosso curso é 
ruim para nossa formação, precisamos recriar nosso curso, é preciso que 
sejamos ativistas e levar o curso para a frente. Vejo isso em colegas meus, 
formandos, mas o apoio de professores e coordenação é pouquíssima, 
poucos professores se preocupam com isso. A gente é tão plural que 
professores e afins acham que qualquer coisa que for feita ou não feita já 
serve, acham que o que só importa é o diploma e eu não estou aqui só para 
isso, quero ser um ótimo profissional, mas não será do jeito desestimulante 
tido até aqui. (ESTUDANTE G) 

Este desestímulo relatado acima pelo estudante entrevistado ressalta uma 

questão complicada que a LCN da UFBA vem presenciando, que é o abandono do 

curso, seja a partir do trancamento da matrícula (ou seja, desistindo do curso) ou 

através do pedido de transferência da própria LCN para outro curso ligado à área de 

Saúde (como Medicina, Nutrição e afins), área no qual está inserido o curso de LCN 

da UFBA, via vagas residuais. Considerado a partir dos relatos dos entrevistados 

como uma licenciatura considerada como ponte entre o vestibular e o curso de real 

interesse do estudante essa situação prejudica tanto a autoestima do licenciando que 

prossegue a LCN da UFBA como a imagem que o professor de Ciências Naturais 

possui no âmbito acadêmico (vide o silenciamento citado anteriormente) ou na própria 

sociedade (exemplificado nas condições ligadas ao mercado de trabalho mencionado 

mais à frente). 

Alguns coordenadores acreditam que a alteração da área da qual o curso faz 

parte, no caso o campo da Saúde, minimizaria os problemas relacionados ao 

abandono e, antes disso, ligados à escolha do curso não como opção própria, mas 

como ponte usada para os verdadeiros cursos de interesse. Entretanto, será que esta 

transposição de uma área acadêmica para outra é suficiente para minimizar estes 

abandonos/transferências? Será que este é o melhor caminho ou um simples atalho 

de eficácia momentânea? Acredita-se nesta efemeridade quando é questionado se 

esta mudança garantiria que futuros estudantes não se utilizem do curso como ponte 

não mais para as vagas residuais de Medicina, mas para o Curso de Direito, por 

exemplo, caso transferida a LCN da UFBA para o campo das Ciências Humanas. 

Desta forma, é compreendido por este estudo que para a mudança desta 

situação de silenciamento, fator que inibe formas de diálogo constantes com outros 

cursos, com outras realidades e outros saberes, não apenas atrelados a uma 

sensação de um simples vagar entre os institutos, mas que se façam (os licenciandos 
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em Ciências Naturais) presentes na realidade acadêmica. Sugere-se que eventos 

internos sejam desenvolvidos abrindo espaço ao diálogo entre os próprios 

professores, estudantes e corpo administrativo da licenciatura, além de sinalizar para 

outras unidades a mensagem de que “aqui [na LCN da UFBA] também reflete sobre 

o saber, aqui também produz saber historicamente pensado e valorizado pela 

trajetória de criação dos cursos de LCN no Brasil” (Coordenador(a) A).  

Por fim, talvez um dos maiores problemas quanto à valorização do curso, não 

apenas a LCN da UFBA, mas das demais licenciaturas em ciências espalhadas pelo 

Brasil seja a ausência de Diretrizes Curriculares Nacionais que organizem e 

balanceiem a formação deste profissional docente de forma harmoniosa em cada 

instituição no país (IMBERNON, 2011). Esta harmonia não denota um fator limitante 

(HORKHEIMER, 2000) e reducionista (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011) à formação do 

professor de Ciências Naturais em cada LCN em questão, mas este equilíbrio sobre 

os conteúdos gerais a serem estabelecidos ou as práticas consideradas, porventura, 

intrínsecas a estas licenciaturas pode favorecer a edificação de uma identidade 

docente, de uma identidade de um professor de uma área multirreferencial do saber 

e que tenha em mente sua responsabilidade em atuar nas últimas séries do Ensino 

Fundamental.  

É unânime, tanto para professores, estudantes, coordenadores como para o(a) 

Representante Institucional que a criação de Diretrizes Curriculares Nacionais seria 

um ponto de partida importante, primeiramente para a reorganização curricular do 

curso, como, também, em seguida, para a proposição de atividades, projetos, práticas 

ou momentos formativos imersos em abordagens mais condizentes com a atuação do 

professor de Ciências Naturais na atualidade. 

 

4.3 POSSIBILIDADES DIANTE DOS OBSTÁCULOS LIGADOS À PRÓPRIA 

COMPLEXIDADE INTERDISCIPLINAR 

A complexidade em torno da compreensão e efetivação no campo educacional 

da abordagem interdisciplinar é uma dificuldade, como já destacado, muito discutida. 

Neste sentido, além das questões ligadas à organização curricular que possibilite a 

adoção desta interdisciplinaridade é preciso antes compreender quais são os 

aspectos e significados atribuídos por professores e estudantes sobre esta integração 
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de saberes durante a licenciatura. É importante ressaltar isso, pois apontar os limites 

e as possibilidades para adoção de uma determinada abordagem educacional, neste 

caso complexa como é o objeto de estudo desta dissertação, representa apenas uma 

parte do que é aqui considerado para sua implementação significativa no espaço 

formativo. A triangulação interdisciplinar sugere exatamente que dilemas envolvendo 

a esfera dialógica, ou seja, daquilo que é discutido entre professores-estudantes 

possam ser informações que não estejam imersas em uma interdisciplinaridade 

baseada na representação alegórica e superficial do tema. 

Para isso, sugere-se que a LCN da UFBA promova encontros corriqueiros entre 

estudantes e professores intermediados, é claro, pela própria coordenação do curso. 

Esses encontros (não apenas entre alguns representantes estudantis e alguns 

representantes do corpo docente) podem se tornar espaços abertos de discussão 

sobre o curso, oportunizando um contato maior entre os sujeitos acadêmicos que o 

compõem e debates acerca da linguagem utilizada ao longo das disciplinas 

(MORAES, 2010) que contemplem as singularidades do professor de Ciências 

Naturais em meio à diversidade de saberes (SILVA; BAPTISTA, 2016) aos quais este 

é submetido em sua formação. 

Em complemento, algumas ferramentas pedagógicas já disponíveis em 

plataformas governamentais, como o espaço online do Banco Internacional de 

Objetos Educacionais, disponibilizam para professores tanto da Educação Básica (por 

exemplo para os licenciandos que estejam se preparando para seu Estágio 

Supervisionado) como também para professores do Ensino Superior diversos 

recursos (vídeos, reportagens, atividades lúdicas, etc.) articulados com as diferentes 

áreas do saber, espaço este ainda pouco explorado por estes sujeitos.  

Outra ferramenta lançada, no mês de novembro de 2017, pelo Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) oferece aos professores, especificamente de cursos universitários (com 

destaque na plataforma para as licenciaturas), o acesso aos conteúdos de coleções 

multidisciplinares de estatísticas, livros, periódicos e obras de referência das diversas 

áreas do saber (http://capes.gov.br) presentes na plataforma da Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) (http://www.oecd.org/). 
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Mesmo se tratando de documentos organizados sob aspectos ligados a valores 

de ordem político-pedagógica pelas instituições citadas, acredita-se (seguindo a 

premissa desta pesquisa) que mesmo em meio a possíveis obstáculos ou dificuldades 

na utilização destes recursos de forma significativa quanto à abordagem 

interdisciplinar na esfera acadêmica, certas rupturas e caminhos profícuos de 

emprego destas ferramentas possam ser discutidas e consideradas por professores e 

licenciandos ao longo das disciplinas do curso. 

 

4.4 POSSIBILIDADES DIANTE DOS OBSTÁCULOS LIGADOS AO MERCADO DE 

TRABALHO 

Possivelmente os questionamentos acerca do mercado de trabalho indicam que 

este talvez seja o obstáculo que vem causando mais inquietações ao longo de toda a 

trajetória formativa dos licenciandos em Ciências Naturais. Considerada como a “[...] 

licenciatura menos prestigiada dentre do próprio desprestígio contido na formação 

docente” (Coordenador(a) A), o curso de LCN da UFBA carrega consigo uma 

aparência de formação e, posterior, atuação no mercado de trabalho limitada a um 

espectro de ação voltado aos quatro últimos anos que compõem o Ensino 

Fundamental. Segundo o(a) Coordenador(a) C: 

[...] o mercado de trabalho para os estudantes de CN é desleal e exige muito 
dos licenciandos do curso por causa da disputa com os estudantes de 
Biologia que possuem uma valorização maior e uma formação específica 
mais bem quista na sociedade, diminuindo injustamente o espaço de direito 
do professor de CN. (COORDENADOR(A) C) 

 

Toda essa exigência depositada nestes licenciandos, acerca de seu futuro 

profissional (FRIGOTTO, 2011) considerado pelos entrevistados como ainda mais 

implacável e escasso do que em outras licenciaturas, intensifica as preocupações e 

as dificuldades em lidar com os diversos saberes contidos no curso. Esta situação 

leva até a questionamentos sobre “por qual motivo estudar tanto, ser tão diverso 

perante um curso esquecido?” (Estudante H) Isso fica claro no relato do Estudante G: 

[...] nós entramos em um grau de exigência, e aí a gente pensa: poxa isso vai 
melhorar nossa formação, mas não vai, não é porque somos estudantes das 
Ciências que nosso curso vire um saco cheio de disciplinas parecendo 
sorteadas a mão e no final das contas pensamos, pera aí nós ainda somos 
um dos cursos mais esquecidos da UFBA e nos esforçamos desse jeito 
ainda... com isso vai pelos ares nossa saúde e paz para estudarmos da forma 
que deveria ser de forma interdisciplinar [...] simplesmente a gente vai 
levando as disciplinas sem conseguir refletir isso. Nós acabamos 
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desenvolvendo quadros de ansiedade e de pânico por conta disso. 
(ESTUDANTE G) 

 

Problemas de saúde, falta de tempo, de identidade e autoestima são alguns dos 

agravos que este temor (real) sobre as dificuldades de ascensão ao mercado de 

trabalho podem causar na formação destes licenciandos (MORAES, 2017). 

Entretanto, algumas alternativas podem ser consideradas em meio a toda esta 

situação em nível nacional, como, por exemplo, na intensificação do rigor durante a 

contratação de profissionais de educação para os anos finais do Ensino Fundamental 

para a vaga de professor de Ciências Naturais, cessando (ou pelo menos 

minimizando) assim as irregularidades acerca de docentes que não tenham formação 

na área específica proposta nos processos seletivos. Este seria um caminho de 

imediata implementação, garantindo um pouco mais de tranquilidade para estes 

futuros professores.  

Contudo, mesmo com estas modificações a posição ligada ao professor de 

Ciências Naturais continuará sendo (em tese) silenciada e esquecida, como já 

mencionado, na sociedade e no panorama geral da formação docente no país 

(IMBERNON, 2011). Uma possibilidade que vem surgindo nos últimos anos são as 

chamadas Licenciaturas Interdisciplinares (LI), que planejam uma formação 

pedagógica no campo das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, de modo 

interdisciplinar, permitindo formação profissional ampla de seu licenciando (UFSB, 

2016). Estas LI’s representam uma das conjunturas institucionais mais avançadas que 

promovem ações, pelo menos ainda em nível curricular, em prol da tentativa de 

compreensão do que seja a interdisciplinaridade no ambiente formativo, não apenas 

em busca de sua implementação, mas da necessária problematização perante tais 

saberes diversos e, muitas vezes, antagônicos. 

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) é um exemplo em meio a esta 

empreitada acadêmico-curricular. Sua organização é dividida em módulos temáticos, 

distribuídos e orientados por componentes curriculares contidos em um chamado 

tronco comum das licenciaturas interdisciplinares presentes na instituição (Artes, 

Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Linguagens e Códigos, Matemática 

e Computação e suas Tecnologias). Este tronco comum dá harmonia e um alicerce 

forte a estas LI’s, articulando estes saberes compartilhados com os componentes 

curriculares específicos de cada área (Anexo E) e que se articula em uma arquitetura 
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curricular “organizada em Ciclos de Formação, com modularidade progressiva 

(oferecendo certificações independentes a cada ciclo); [...] pluralismo pedagógico e 

uso intensivo de tecnologias digitais de ensino-aprendizagem” (BRITO, 2017, p. 566). 

De forma geral, a Licenciatura em Ciências da Natureza e suas Tecnologias da 

UFSB prevê a formação de um profissional apto para atuar tanto no “ensino de 

Ciências Naturais, nos anos finais do Ensino Fundamental, [como também] em 

Ciências da Natureza, no Ensino Médio” (UFSB, 2016, p. 19), ou seja, estaria sendo 

formado um professor “[...] interdisciplinar, dedicado/a ao ensino na grande área das 

Ciências da Natureza e [que considera] as especificidades da formação desenvolvidas 

ao longo do curso” (UFSB, 2016, p. 19).  

Esta formação ampla, caracterizada, poderia ser uma possível válvula de escape 

perante às dificuldades mencionadas anteriormente, já que este profissional docente 

estaria imerso (em tese) em uma formação múltipla que o capacitaria em atuar em 

diversos espaços. Entretanto, a implementação de uma LI em Ciências da Natureza 

seria acolhida na organização desta área do saber na UFBA? O conservadorismo 

institucional poderia ser um impedimento inicial, já que a recepção das demais 

licenciaturas, além da própria LCN, como a de Biologia, Química e Física, poderia ser 

imediatamente afetada, já que estariam sendo formados profissionais (nas LI’s) com 

a mesma possibilidade de atuação nas disciplinas do Ensino Médio, como previsto na 

habilitação dos referidos cursos de formação docente. 

O mais factível a ser comentado neste momento é que as LI’s possuem uma 

trajetória curricular (formativa) inovadora, influente em toda uma universidade, neste 

caso a UFSB, mas que ainda possui, como apontado por Brito (2007), uma história 

muito recente, envolta em dilemas, principalmente acerca da forma como estes 

profissionais plurais estão sendo formados e como eles irão se inserir no mercado de 

trabalho. Sua inserção repousará de que forma diante da presença de licenciados em 

Ciências Naturais, Biologia, Química e Física? No que tange às Ciências Naturais e, 

em específico, à LCN da UFBA, o surgimento das LI’s ainda é uma incógnita quanto 

ao impacto e aos reflexos futuros. Embora seja inegável que uma formação conjunta 

seria uma forma de minimizar os problemas do mercado de trabalho, este discurso 

ainda recai em uma perspectiva essencialmente neoliberal na qual a formação final 

justificaria a estrutura curricular e o caminho formativo em questão. 
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São muitos os dilemas ainda imaturos tanto na sua concepção como na sua 

reflexão mais aprofundada, cabe seguir nos intentos acerca da compreensão dos 

obstáculos desta formação integrada dentro das Ciências Naturais, enquanto esta 

proposta amadurece no campo acadêmico. 

 

4.5 POSSIBILIDADES DIANTE DOS OBSTÁCULOS LIGADOS AO 

CONSERVADORISMO INSTITUCIONAL 

 

Discutir sobre questões referentes ao conservadorismo institucional remete a um 

conjunto de particularidades contidas nas esferas políticas que vêm organizando a 

UFBA ao longo das décadas. Desta forma, apontar possibilidades para a adoção de 

abordagens didático-pedagógicas contemporâneas e, obviamente, que se distanciem 

das práticas sustentadas por instituições conservadoras, como foi classificada a UFBA 

pelos entrevistados, é uma tarefa que extrapola os intentos desta pesquisa, já que o 

estudo de conjunturas ligadas a estruturas historicamente determinadas (SAVIANI, 

2011) demanda análises profundas e amplamente difundidas através das 

características específicas pelas demais unidades/instâncias da própria universidade 

que compõem o curso de LCN da UFBA. 

Entretanto, existem exemplos sendo implementados no âmbito acadêmico que 

vêm rompendo com alguns pilares de resistência referentes à formação do professor 

e à adoção da interdisciplinaridade. Estes exemplos se dividem em dois polos: o 

primeiro acerca de ações de cunho institucional, enquanto o segundo remete às ações 

extensionistas promovidas por um grupo de professores que adotam, não apenas a 

interdisciplinaridade, mas outras práticas também colaborativas e contemporâneas. 

No que se refere às ações de cunho institucional, o maior exemplo implementado 

na UFBA quanto às possibilidades de adoção da interdisciplinaridade são exatamente 

os Bacharelados Interdisciplinares (BI’s). Mesmo não sendo cursos destinados à 

formação de professores, de acordo com a Representante Institucional, os BI’s levam 

consigo: 

[...] o termo interdisciplinar ligando ele à forma e à construção da grade 
curricular dos componentes curriculares [...]. Essa interdisciplinaridade 
realmente pode ser efetivada, mas, de uma forma geral, os BI’s mesmo ainda 
sobre um modelo currículo disciplinar dividido em caixinhas, ela pode, mesmo 
assim implementar ações interdisciplinares durante os cursos. 
(REPRESENTANTE INSTITUCIONAL) 
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Como mencionado pela Representante Institucional, mesmo diante de ações 

(nominalmente) estabelecidas sob a abordagem interdisciplinar, muitos ainda são os 

dilemas enfrentados pelos BI’s acerca de como a efetivação desta integração de 

saberes durante a formação dos estudantes é implementada já que, segundo Pombo 

(2006), a interdisciplinaridade não é definida apenas por sua forma (em nível 

curricular) sem uma discussão epistemológica que possa levar à prática no âmbito 

formativo em questão. Mesmo assim, os BI’s implementados na UFBA são, sim, 

exemplos de abertura político-pedagógica articulada com as diversas exigências 

sociais e, neste caso, profissionais também, pois os estudantes dos BI’s possuem uma 

jornada acadêmica plural durante a construção de sua identidade técnica, típica do 

mundo capitalista (FRIGOTTO, 2011). 

Por fim, as ações extensionistas podem ser consideradas como uma das 

relevantes fontes, segundo o(a) Coordenador(a) C, para a adoção, incentivo e 

efetivação de práticas no campo interdisciplinar. Dentre elas pode-se elencar e 

apontar como possibilidades de implementação na LCN da UFBA, tanto para a 

formação dos licenciandos como também a formação continuada do corpo docente: 

a) Eventos Científicos; Cursos de Média e Cursos de Curta Duração: seriam 

neles desenvolvidas atividades que envolveriam tanto conteúdos ligados à 

esfera didático-metodológica como explorando outros caminhos formativos 

ligados à investigação e produção científica. Esta formação científica é 

considerada pelo Estudante B como um ponto de ausência dentro da FACED 

e, mais especificamente, no curso LCN da UFBA que falta “[...] incentivar 

mais espaços colaborativos e formativos entre os cursos que têm aula aqui, 

como palestras, oficinas e eventos internos. Este contato com os eventos 

científicos é importante”. Desta forma, a escassez destes espaços 

colaborativos dentro do curso é mais um entrave para que estes licenciandos 

enxerguem com mais facilidade a interdisciplinaridade em seu cotidiano já 

que uma minoria no curso tem certa “[...] abertura para as ACCS [...] ou para 

o PIBID até, ou seja, falta formar o estudante como pesquisador aqui 

também, pois, para mim, este pode ser um ponto de partida para a adoção da 

interdisciplinaridade” (Estudante B). Portanto, conhecer não apenas saberes 

pedagógicas, como aqueles inseridos no âmbito da pesquisa poderia expor 
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novas formas de edificação deste perfil docente interdisciplinar mais 

identificado com as características relacionadas diretamente ao professor de 

Ciências Naturais.   

b) Ateliês Didáticos e ACCS: considerados pelo(a) Representante Institucional 

como espaços de diálogo “[...] constante entre profissionais diversos em 

contextos formativos educacionais também diversos, muitos deles vinculados 

à esfera social”. E como vem sendo defendido ao longo deste estudo todo e 

qualquer projeto ou ação pedagógica que vincule o diálogo frente aos 

múltiplos saberes envolvendo diretamente a prática social (mais bem vista 

nas ACCS) definitivamente a interdisciplinaridade apresentará mais chances, 

não apenas de sua efetivação, mas de ser implementada de forma relevante 

para os licenciandos e, destaca-se também, para os professores que estarão 

envolvidos de forma colaborativa em cada etapa criativa e organizacional das 

intervenções previstas. 
 

Desta forma, a UFBA frente aos exemplos apresentados e alguns outros que 

não caberiam aqui discutir são exemplos cabais de que um esforço colaborativo, em 

nível institucional e também na esfera dos cursos em questão, pode romper, mesmo 

que minimamente, com um conservadorismo remanescente na instituição. O curso de 

LCN pode usufruir destas experiências, algumas já bem difundidas na UFBA (como é 

o caso das ACCS) na reorganização curricular que a licenciatura vem passando, mas 

ressalta-se mais uma vez que mesmo que existam um leque de possibilidades nada 

será alterado caso o diálogo, a ação colaborativa e interdisciplinar não surja em meio 

às resistências fragmentadoras facilmente identificadas no ambiente universitário da 

UFBA. 
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CAPÍTULO 5: PENDÊNCIAS, INSPIRAÇÕES E CONCLUSÕES  

 

Este último capítulo procura reunir, a partir de três tópicos, as perspectivas finais 

acerca das informações apresentadas ao longo do texto. O primeiro tópico 

Pendências irá expor os principais pontos que ficaram ausentes nas discussões por 

causa de inconsistências metodológicas ou por relação direta com o tempo destinado 

à realização do estudo. Em seguida, as Inspirações será responsável por mostrar 

possíveis incursões em nível da pesquisa acadêmica que poderão ser estabelecidas 

com base nas lacunas já previamente identificadas. Por fim, o tópico Conclusões 

sintetiza todas as principais informações investigadas, além dos reflexos deste 

trabalho para o contexto acerca das investigações da relação entre a 

interdisciplinaridade e o currículo. 

 

5.1 PENDÊNCIAS: ENTRAVES NA (RE)ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

Durante o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, seja ela em nível de 

mestrado como também de doutorado, muitas são as demandas no que se refere à 

compreensão teórica das abordagens utilizadas como base para a implementação das 

etapas prático-metodológicas. Em ambos os momentos questões ligadas ao tempo 

de realização da pesquisa e atribuições acadêmicas tiveram impacto no 

aprofundamento das discussões sobre a relação entre a interdisciplinaridade e o 

currículo aqui retratadas.  

Desta forma, algumas pendências ainda se mantiveram com o término deste 

estudo, aguardando pesquisas complementares que contemplem os impasses 

identificados. A (re)organização dos dispositivos curriculares da LCN da UFBA além 

das necessárias alterações previstas para o segundo semestre do ano de 2018, 

segundo a Resolução CNE/CP2/2015 de 1º de Julho, ainda são incógnitas, 

principalmente quanto às mudanças dos componentes curriculares distribuídos ao 

longo do curso. Muitas dúvidas despontam ao serem relacionadas à forma na qual as 

disciplinas obrigatórias/optativas serão organizadas, como será adicionada a carga 

horária de 400h de prática durante os semestres letivos, como será dividido o Estágio 

Supervisionado em quatro componentes curriculares sequenciais na matriz curricular 

ou se as ACCS’s serão finalmente implementadas como disciplinas obrigatórios são 
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ainda questionamentos que ressoam em um futuro próximo do curso que poderão 

contemplar ou não algumas as dificuldades apontadas no estudo. 

Outro ponto pendente foi acerca das perspectivas e dos relatos do corpo 

administrativo que auxilia na atuação do(a) coordenador(a) e do(a) vice 

coordenador(a) do curso. Os funcionários que compõem os cargos administrativos 

vinculados à LCN da UFBA possuem experiências acumuladas ao longo dos anos 

quanto às modificações curriculares implementadas. Sem dúvida nenhuma, a 

participação destes funcionários poderia contribuir na compreensão da organização 

político-pedagógica do curso e como isso vem influenciando o objeto da pesquisa, 

neste caso a interdisciplinaridade. Entretanto, o número de entrevistas realizadas 

neste estudo se mostrou, pelo menos para os objetivos pretendidos, como 

satisfatórias no momento, revelando apenas possíveis cuidados quanto ao 

estabelecimento de categorias dos sujeitos, a serem entrevistados, no intuito que nas 

próximas pesquisas sejam contemplados também outros agentes acadêmicos ligados 

ao curso investigado. 

Por fim, no que se refere às questões relacionadas diretamente à abordagem 

interdisciplinar é possível sinalizar a necessidade de ampliar o número de disciplinas 

analisadas ao longo do curso, não apenas àquelas de cunho pedagógico-formativo 

para os licenciandos, mas que sejam adicionadas também no estudo as disciplinas 

ligadas à área de saúde, por exemplo. Foi preciso delimitar o número de disciplinas 

com o intuito de potencializar a análise, entretanto faz-se por necessário oportunizar 

a participação do corpo docente e administrativo das demais unidades acadêmicas 

que disponibilizam disciplinas para o curso. Compreender qual a concepção que eles 

possuem sobre a interdisciplinaridade e como esta integração de saberes poderia vir 

a ser adotada nas práticas docentes na interlocução dos diferentes componentes 

curriculares semestrais seria um passo importante no estabelecimento de um diálogo, 

geralmente ignorado, entre as áreas que compõem a LCN. 

5.2 INSPIRAÇÕES: PERSPECTIVAS DE PESQUISA 

Com base nas lacunas identificadas durante a escrita desta dissertação ficou 

claro que alguns pontos, mesmo não diretamente relacionados à interdisciplinaridade, 

poderiam contribuir para a caracterização, principalmente, dos efeitos que o curso de 

LCN da UFBA vem implementando sobre os estudantes ao longo dos semestres. Para 
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isso, os estudantes egressos e que já estejam na busca intrincada e desleal por 

emprego no mercado de trabalho na atualidade representam um grupo de potenciais 

entrevistados que acrescentariam quanto às percepções que antigos licenciandos e 

agora profissionais da área teriam sobre a trajetória formativa adotada na LCN da 

UFBA e sua relevância para a vida profissional de cada um. 

Outro ponto de profundo interesse refere-se à influência significativa que foi 

percebida, com base nos relatos dos entrevistados, acerca da participação em 

programas que incentivam e complementam a formação destes licenciandos em 

Ciências Naturais. Desta forma, compreender como o PIBID e as ACCS’s contribuíram 

a edificação destes profissionais de educação é um ângulo de pesquisa não explorado 

e que inspira um caminho importante, não apenas para o curso aqui investigado, mas 

para a grande maioria das licenciaturas espalhadas pelo Brasil. 

Por fim, as discussões acerca da interdisciplinaridade e de sua tentativa de 

triangulação nas esferas formativas que compõem a integração dos saberes não se 

limitam aos saberes aqui estabelecidos ao longo deste estudo. Investigações futuras 

sobre esta perspectiva se fazem necessárias, buscando associações outras que 

permitam que esta abordagem possa transitar entre distintas áreas do saber e seus 

respectivos cursos de formação docente. 

 

5.3 CONCLUSÕES: CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A PESQUISA  

Em síntese, esta pesquisa de cunho qualitativo procurou reaver as principais 

características ligadas ao Materialismo Interdisciplinar de Max Horkheimer, datado do 

início do século XX como ponto de início para o desenvolvimento de reflexões acerca 

dos limites (obstáculos e/ou determinantes), estabelecidos pelas exigências 

sociopolíticas atuais, em meio a uma abordagem pautada na apresentação de 

possibilidades que percorressem as brechas deixadas pelo próprio sistema neoliberal 

que orienta certos aspectos da formação docente no país. 

Um desses aspectos é a fragmentação do profissional docente, cada vez mais 

incumbido de gerenciar os microsaberes de suas áreas ou, porque não apontar, de 

suas microáreas de atuação no e para o mercado de trabalho. Desta forma, em um 

raciocínio que vai de encontro ao pragmatismo conceitual em volta da 

interdisciplinaridade, este estudo procurou atentar-se para as múltiplas esferas do 
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saber, há muito tempo debatidas pela literatura como divergentes, mas consideradas 

aqui como complementares em um processo denominado de Triangulação 

Interdisciplinar, baseada na unificação das esferas teórica (curricular), prática 

(instrumental) e dialógica (discursiva) em constante ressignificação a partir das 

questões ligadas à prática social e a emancipação do indivíduo. 

Estes pressupostos serviram como base nas discussões acerca dos dilemas em 

torno da concepção por trás da integração de saberes imersa em cursos de formação 

docente, destacando nesta empreitada o curso de LCN da UFBA, um curso que vem 

passando por alterações curriculares e acadêmicas ao longo dos últimos anos em 

busca de melhorias formativas para seus licenciandos e futuros profissionais formados 

para a atuação no mercado de trabalho. 

Para este estudo foram escolhidos dois percursos metodológicos: a análise 

documental e a análise das entrevistas. No primeiro caso, a análise do PPC do curso 

e da própria grade curricular demonstraram algumas deficiências quanto à integração 

das disciplinas que compõem o curso enquanto proposta pautada no diálogo entre as 

onze unidades acadêmicas que disponibilizam os distintos componentes curriculares 

semestrais. Tanto o PPC como a própria organização da grade curricular desta LCN 

apontaram para um certo distanciamento com o que vem sendo proposto nos últimos 

anos no curso com as novas exigências previstas pelas diretrizes nacionais para a 

formação docente. Entretanto, é válido ressaltar que alterações vêm sendo discutidas 

através de reuniões entre o colegiado e o grupo de professores que compõem o NDE 

desta licenciatura. 

Em complemento, as vinte entrevistas realizadas foram divididas em quatro 

grupos distintos de participantes: Representante Institucional, Coordenadores, 

Professores e Estudantes. As entrevistas ratificaram as dificuldades já identificadas 

na análise documental, revelando ainda o grande conjunto de críticas dos 

entrevistados quanto à organização institucional tanto em nível do curso em si como 

também diante do conservadorismo ainda existente na própria universidade. Relatos 

e experiências distintas foram cruciais para identificar as dificuldades enfrentadas por 

cada um desses agentes acadêmicos no transcorrer do curso, dificuldades que vão 

desde o simples escalonamento de disciplinas até a tentativa de reestruturação e 

integração de componentes curriculares, sendo que ambos os casos esbarram nas 



107 
 

burocracias vivenciadas por uma instituição que ruma à comemoração de seu 

centésimo aniversário de existência.  

Dentre estas dificuldades, muitos foram os limites considerados como 

preponderantes a partir dos relatos analisados. Tais limites foram e ainda são 

sustentados no curso com base nas estruturas já bem solidificadas dos aspectos 

sociopolíticos e pedagógicos que regem o sistema acadêmico da UFBA. Entretanto, 

dentro de cada sistema organizacional pequenos caminhos se sobrepõem como 

possibilidades, inseridas nestas estruturas formativas solidificadas, para a adoção de 

abordagens contemporâneas e mais próximas daquilo que se compreende, de acordo 

com a literatura, com o que possa ser a formação de um professor de Ciências 

Naturais. 

Desta forma, alicerçado pelas informações discutidas e refletidas ao longo deste 

trabalho, este estudo retoma a questão norteadora investigada: como os 

determinantes da sociedade atual limitam e possibilitam a adoção da 

interdisciplinaridade em um curso de Licenciatura em Ciências Naturais? 

A resposta para este questionamento reside na compreensão prévia de que os 

limites estabelecidos para a adoção da interdisciplinaridade pelos determinantes 

sociopolíticos da sociedade contemporânea se baseiam na própria manutenção de 

hábitos, atitudes e ações, ao mesmo tempo, alienantes e alienadas para e pelo 

sistema econômico neoliberal vivenciado atualmente. A interpretação da vida em 

sociedade de forma fragmentada é um dos pilares sustentados por este sistema que 

leva a uma simplificação da formação como indivíduo e também como profissional, 

neste caso de ensino.  

Desta forma, os determinantes estabelecidos por este sistema social limitam as 

esferas que compõem o ensino no país e seus respectivos artefatos educacionais, 

como, por exemplo, os currículos das licenciaturas, ao circunscrever, de forma 

realmente eficiente, o raio de ação de coordenadores, professores, estudantes e 

demais representantes universitários ao conservadorismo que resiste em prol da 

fragmentação do mundo em caixinhas do conhecimento ou a partir da inexplicável 

falta de urgência em perceber que um curso de formação de professores não deveria 

permanecer ao longo dos anos sem nenhum respaldo por diretrizes curriculares 

nacionais específicas da área. Com base nas análises foi possível identificar alguns 
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equívocos locais (da própria LCN), mas esforços vêm ocorrendo para mudar esta 

situação, através dos sujeitos que se disponibilizaram a ser ouvidos, representando 

suas categorias. Entretanto, tais esforços, em sua maioria, esbarram na falta de 

diálogo, na falta da adoção de um trabalho colaborativo, muitas vezes justificado pela 

falta de tempo, audaciosamente escondidos sob a égide de indivíduos ou instituições 

que preferem permanecer no isolamento e na individualidade característica da 

sociedade capitalista na qual a sociedade sobrevive, ou pelo menos tenta. 

Por fim, é importante compreender ainda que o exercício realizado de apontar 

as conclusões desta pesquisa é uma tarefa limitada pela própria complexidade contida 

nas relações sociopolíticas da contemporaneidade, de forma que as informações 

produzidas aqui se organizam para mais uma contribuição ao leque de dilemas já 

enfrentados. O número de determinantes de múltiplas ordens sobre a esfera formativa 

é um fator que torna a síntese deste trabalho e de seus posicionamentos finais uma 

crítica incisiva às ingerências no âmbito educacional que o país vivencia na 

atualidade, materializadas, no caso desta pesquisa, em um curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais.  

Dialogar sobre as problemáticas em torno da formação docente e da construção 

de dispositivos curriculares articulados com novas (e necessárias) abordagens de 

ensino recai sobre discursos tradicionais ligados à desvalorização da carreira docente 

e de suas variantes. Entretanto, este trabalho não pautará suas colocações finais 

acerca de uma repetição contextual que parece está passando por um processo de 

resignação ou conformidade perante as problemáticas seculares da educação 

brasileira. 

De acordo com o conjunto de pensadores da Escola de Frankfurt, dentre eles o 

próprio Max Horkheimer, as pesquisas acerca da esfera educacional precisam ir além 

da exposição ou da simples compreensão das rupturas entre as necessidades sociais 

e aquilo que é posto (determinado) pelos pilares neoliberais, propulsores da 

fragmentação e da hiperespecialização da grande massa da sociedade, que almeja 

uma emancipação repleta de obstáculos que não compreendem ou, em muitos casos, 

não enxergam. Desta forma, acredita-se que as análises e discussões promovidas ao 

longo deste estudo possam trazer reflexões acerca de um curso que vivencia um 

período de ebulição e de mudanças que poderão desencadear melhorias ou a 

repetição dos mesmos erros que o acompanham nas últimas décadas.  
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Portanto, os limites e as possibilidades retratadas na escrita desta dissertação 

reúnem não apenas as informações seguidamente analisadas e reinterpretadas pelas 

bases metodológicas escolhidas pelo autor deste estudo. Muito mais que 

interpretações, esta pesquisa buscou manter os anseios de professores, 

coordenadores, estudantes e representantes das múltiplas esferas ligadas ao Curso 

de Licenciatura em Ciências Naturais. Todos estes anseios representam, com 

destaque para os estudantes, um conjunto de frustações e vitórias alcançadas por 

eles em meio a um país que inexplicavelmente pisoteia política, econômica e 

socialmente uma classe de trabalhadores tão valiosa como é a categoria docente, que 

no caso dos professores de Ciências Naturais sofre por um silenciamento injusto e 

implacável. 

Espera-se que os relatos apresentados ao longo do texto sirvam para que novas 

inquietações surjam e estimulem novos diálogos entre os saberes, os dilemas, as 

dificuldades e as possibilidades de intervenção sobre outros currículos, para que estes 

possam passar a orientar uma formação docente multirreferencial, integrativa e, é 

claro, interdisciplinar. 
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APÊNDICE A – Termo de Autorização Para a Realização da Pesquisa  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS CANELA - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Avenida Reitor Miguel Calmon s/n - 40.110 100 - Salvador - Bahia – Brasil 

Fone: (71) 3283 7272 - Fax: (71) 3283 7292 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Eu (NOME), _________________________________________________________, 

(CARGO) _________________________________________________, do curso de 

_________________________________________________________, declaro que 

o Estudante de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE-

FACED/UFBA) _______________________________________________________ 

tem permissão em realizar uma análise sistemática de documentos curriculares, além 

de entrevistas com discentes e docentes deste curso a partir do projeto de pesquisa 

intitulado “Interdisciplinaridade na Formação de Professores: Limites e 

Possibilidades de um Currículo de Licenciatura em Ciências Naturais”, sob a 

orientação do(a) pesquisador(a) Dra. Rosiléia Oliveira de Almeida cujo objetivo geral 

é “compreender como os fatores estruturantes limitam e possibilitam a adoção 

da abordagem interdisciplinar na formação de professores envolvidos em um 

curso de Licenciatura em Ciências Naturais”  

 

Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos dos sujeitos 

participantes, sendo assegurados pela Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde, acerca da: 

 

1) Garantia da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das informações 

em prejuízo dos participantes e dos demais envolvidos na pesquisa. 

2) Garantia de que não haverá riscos para os participantes da pesquisa. 
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3) Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa. 

 

 

Salvador (BA), ______ de ________________ de ________. 

  

 

___________________________________________________________________ 

(CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR(A) DO CURSO) 
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE DADOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS CANELA - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Avenida Reitor Miguel Calmon s/n - 40.110 100 - Salvador - Bahia – Brasil 

Fone: (71) 3283 7272 - Fax: (71) 3283 7292 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Eu (NOME), _________________________________________________________, 

(CARGO) _________________________________________________, do curso de 

_________________________________________________________, declaro que 

o Estudante de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE-

FACED/UFBA) _______________________________________________________ 

tem permissão de obter dados referentes, especificamente, aos nomes dos 

estudantes do Curso de Ciências Naturais da UFBA regularmente matriculados 

em todas disciplinas disponibilizadas no presente semestre de 2017.1 e seus 

respectivos e-mails para contato. O pesquisador se compromete a utilizar tais 

informações exclusivamente para o desenvolvimento metodológico do projeto de 

pesquisa intitulado “Interdisciplinaridade na Formação de Professores: Limites e 

Possibilidades de um Currículo de Licenciatura em Ciências Naturais”, sob a 

orientação da pesquisadora Dra. Rosiléia Oliveira de Almeida cujo objetivo geral é 

“compreender como os fatores estruturantes limitam e possibilitam a adoção da 

abordagem interdisciplinar na formação de professores envolvidos em um curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais” 

 

Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos dos sujeitos 

participantes (os estudantes), sendo assegurados pela Resolução 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde, acerca da: 
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1) Garantia da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das informações 

em prejuízo dos participantes e dos demais envolvidos na pesquisa. 

2) Garantia de que não haverá riscos para os participantes da pesquisa. 

3) Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa. 

 

Salvador (BA), ______ de ________________ de ________. 

  

 

___________________________________________________________________ 

(CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR(A) DO CURSO) 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Para os Participantes  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS CANELA - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Avenida Reitor Miguel Calmon s/n - 40.110 100 - Salvador - Bahia – Brasil 

Fone: (71) 3283 7272 - Fax: (71) 3283 7292 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do Estudo:  Interdisciplinaridade na Formação de Professores: Limites e 

Possibilidades de um Currículo de Licenciatura em Ciências Naturais 

Pesquisadores Responsáveis: Prof. David Santana Lopes    

Profa. Dra. Rosiléia Oliveira de Almeida 

 

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa. Por favor, 

leia este documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma 

palavra ou frase que o (a) senhor (a) não consiga entender, converse com os 

pesquisadores responsáveis pela pesquisa. Este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) busca explicar todos os principais pontos sobre a pesquisa e 

solicitar a sua permissão para participar da mesma. 

Objetivo da Pesquisa  

Compreender como os fatores estruturantes limitam e possibilitam a adoção da 

abordagem interdisciplinar na formação de professores envolvidos em um curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais 

Duração da Pesquisa 
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A duração total da pesquisa é de 2 (dois) anos. A participação do entrevistado nesta 

pesquisa terá duração suficiente para a realização da entrevista em si e de possíveis 

esclarecimentos que possam surgir sobre as informações contidas em seu relato. 

Descrição do Estudo 

Participarão do estudo aproximadamente 20 (vintes) sujeitos sociais envolvidos (ou 

que se envolveram) diretamente com o Curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Naturais (LCN) pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Dentre os sujeitos 

participantes, estão: 8 (oito) professores atuantes no curso de LCN pela UFBA; 8 

(oito) licenciandos regularmente matriculados no curso de LCN pela UFBA, 3 

(três) coordenadores que estiveram à frente do curso e 1 (um) representante 

institucional da UFBA. 

Procedimento do Estudo 

Após devidamente informados e o respectivo aceite das informações apresentadas 

neste TCLE, os participantes serão convidados a participarem de uma entrevista 

com perguntas semiestruturadas pelo pesquisador. 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

Não se aplica para esta investigação, a princípio, nenhum risco potencial, efeitos 

colaterais e/ou desconforto para os participantes da pesquisa. Caso haja algum 

incômodo ao longo da entrevista o pesquisador apresentará todo o suporte que 

estiver ao seu alcance. 

Benefícios para o participante 

Não se aplica para esta investigação, a princípio, nenhum benefício direto para os 

participantes da pesquisa. Entretanto, o fornecimento de suas informações será 

extremamente importante para o desenvolvimento desta pesquisa que tem o intuito 

de contribuir para a formação interdisciplinar do professor de Ciências Naturais e, 

porventura, das demais licenciaturas do país. 

Compensação 

O participante não receberá nenhuma compensação para participar desta pesquisa 

e também não terá nenhuma despesa adicional. 
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Participação Voluntária/Desistência do Estudo  

A participação nesta pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, o participante 

colaborará, se assim desejar. A não participação na pesquisa não implicará em 

nenhum prejuízo. Após assinar o consentimento, o participante terá total liberdade 

de retirá-lo a qualquer momento e deixar de participar da pesquisa, se assim 

desejar.  

Novas Informações 

Quaisquer novas informações que possam afetar a segurança ou influenciar na 

decisão do participante de continuar na pesquisa serão fornecidas por escrito. Se o 

participante decidir continuar neste estudo, terá que assinar um novo (revisado) 

Termo de Consentimento informado para documentar seu conhecimento sobre as 

novas informações.  

Com Quem Devo Entrar em Contato em Caso de Dúvida 

Em qualquer etapa do estudo o participante terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os 

responsáveis pelo estudo nesta instituição são Rosiléia Oliveira de Almeida e David 

Santana Lopes, que poderão ser encontrados na sala do Grupo de Pesquisa 

“Ensino de Ciências e Matemática” (ENCIMA), no 4º Andar da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal da Bahia. 

Declaração de Consentimento 

 

Concordo em participar da pesquisa “Interdisciplinaridade na Formação de 

Professores: Limites e Possibilidades de um Currículo de Licenciatura em Ciências 

Naturais”.  

Li e entendi o documento de consentimento e o objetivo do estudo, bem como seus 

possíveis benefícios e riscos. Tive oportunidade de perguntar sobre o estudo e todas 

as minhas dúvidas foram esclarecidas e, após reflexão, em tempo razoável, eu 

decidi, livre e voluntariamente, participar desta pesquisa, permitindo que os 

pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografia, filmagem ou 

gravação de voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/educacional. 
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Concordo que o material e as informações obtidas durante a entrevista e 

relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, eventos 

científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não devo ser identificado por 

nome ou qualquer outra forma. 

As informações prestadas, fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a 

propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

 

Nome (Participante da Pesquisa): ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

RG: _______________________ Data de Nascimento: ____ / ____ / _______ 

Telefone: _______________________ Endereço: ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade __________________ Estado: __________ 

Assinatura: __________________________________________________________ 

Data: ____ /____ /______ 

 

 

Eu declaro ter apresentado a pesquisa, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 

benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

 

Nome (Pesquisador Responsável): ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura (Pesquisador Responsável) ________________________________ __ 

Data: ____ /____ /______ 
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APÊNDICE D – Guia de Entrevista Para os(as) Coordenadores(as) do Curso  

 

DADOS GERAIS SOBRE O ENTREVISTADO 
 

Nome 
 

 

 

Idade 
 

 

 

Trajetória Acadêmica  

 
 

Tempo de Vínculo com o Curso 
 

 

Período na Função de Coordenador(a)  

Atual Função Desempenhada na Instituição  

 

 
GUIA DE ENTREVISTA – COORDENADORES(AS) DO CURSO 

 

 
Problemática Central (WITZEL, 2000): O contexto educacional atual no Brasil vem apresentando um 

conjunto de mudanças na Educação Básica. Diante deste cenário, você acredita que a chamada 

integração de saberes é uma abordagem importante a ser considerada?    

 
 
 

Nº 

 

 

Lista de Questões Orientadoras Para a Entrevista 

 
 

1 

 
O que você compreende como interdisciplinaridade? Para você, esta proposta de ensino agrega 
quais esferas da sociedade? 
 

 
 

2 

 
Na sua opinião, existem particularidades na relação entre as Ciências Naturais e a 
interdisciplinaridade? Em caso positivo, quais seriam? 
 

 
 

3 

 
Na sua função como coordenador(a), quais são os fatores fundamentais para a adoção de uma 
formação docente interdisciplinar em uma Licenciatura?   
 

 
 

4 

 
Na sua opinião, o curso de LCN da UFBA promove a interdisciplinaridade ao longo de sua grade 
curricular? Em caso negativo, quais foram (e são) os fatores dificultadores ou os obstáculos para 
a sua adoção no curso? 
 

 
 

 
5 

 
Caso você tivesse a oportunidade de modificar a LCN da UFBA, quais seriam as suas alterações 
na organização curricular do curso com o intuito de torná-lo mais próximo de uma proposta 
interdisciplinar? E nas estruturas institucionais? 
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APÊNDICE E – Guia de Entrevista Para Professores(as) Atualmente       

Vinculados(as) ao Curso  

 

DADOS GERAIS SOBRE O ENTREVISTADO 
 

Nome 
 

 

 

Idade 
 

 

 

Trajetória Acadêmica 
 

 

 

Tempo de Vínculo com o Curso 
 

 

Disciplinas Ministradas ou Atividades                              

Desenvolvidas no Curso 

 

 

 
GUIA DE ENTREVISTA – PROFESSORES(AS) DO CURSO 

 

 
Problemática Central (WITZEL, 2000): O contexto educacional atual no Brasil vem apresentando um 

conjunto de mudanças na Educação Básica. Diante deste cenário, você acredita que a chamada 

integração de saberes é uma abordagem importante a ser considerada?    

 
 
 

Nº 

 

 

Lista de Questões Orientadoras Para a Entrevista 

 
 

1 

 
O que você compreende como interdisciplinaridade? Para você, esta proposta de ensino agrega 
quais esferas da sociedade? 
 

 
 

2 

 
Na sua opinião, existem particularidades na relação entre as Ciências Naturais e a 
interdisciplinaridade? Em caso positivo, quais seriam? 
 

 
 

3 

 
Na sua função como professor(a), quais são os fatores fundamentais (no âmbito da prática e da 
teoria) para a adoção de uma proposta interdisciplinar no ambiente de sala de aula? Você acredita 
que os estudantes do curso são receptivos a um ensino interdisciplinar?   
 

 
 

4 

 
Na sua opinião, o curso de LCN da UFBA promove a interdisciplinaridade ao longo de sua grade 
curricular? Em caso negativo, quais foram (e são) os fatores dificultadores ou os obstáculos para 
a sua adoção no curso? 
 

 
 

 
5 

 
Caso você tivesse a oportunidade de modificar a LCN da UFBA, quais seriam as suas alterações 
na organização curricular do curso com o intuito de torná-lo mais próximo de uma proposta 
interdisciplinar? E nas estruturas institucionais? 
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APÊNDICE F – Guia de Entrevista Para Estudantes Matriculados no Curso  

 

DADOS GERAIS SOBRE O ENTREVISTADO 
 

Nome 
 

 

 

Idade 
 

 

 

Período de Ingresso no Curso 
 

 

 

- Trajetória no Curso - 

Queria fazer o curso? Foi a primeira opção? Queria ter mudado de 

curso e não conseguiu? Foi representante estudantil?                          

Participou do DA? Do PIBID? 
 

 

 

 
GUIA DE ENTREVISTA – ESTUDANTES MATRICULADOS NO CURSO 

 

 
Problemática Central (WITZEL, 2000): O contexto educacional atual no Brasil vem apresentando um 

conjunto de mudanças na Educação Básica. Diante deste cenário, você acredita que a chamada 

integração de saberes é uma abordagem importante a ser considerada?    

 
 
 

Nº 

 

 

Lista de Questões Orientadoras Para a Entrevista 

 
 

1 

 
O que você compreende como interdisciplinaridade? Para você, esta proposta de ensino agrega 
quais esferas da sociedade? 
 

 
 

2 

 
Na sua opinião, existem particularidades na relação entre as Ciências Naturais e a 
interdisciplinaridade? Em caso positivo, quais seriam? 
 

 
 

3 

 
Na sua função como estudante, quais são os fatores fundamentais a serem considerados para o 
desenvolvimento de uma aprendizagem interdisciplinar dos conteúdos apresentados em aula? 
Você considera que os professores estejam preparados para um ensino interdisciplinar?     
 

 
 

4 

 
Na sua opinião, o curso de LCN da UFBA promove a interdisciplinaridade ao longo de sua 
organização curricular? Em caso negativo, quais foram (e são) os fatores dificultadores ou os 
obstáculos para a sua adoção no curso? 
 

 
 

 
5 

 
Caso você tivesse a oportunidade de modificar a LCN da UFBA, quais seriam as suas alterações 
na organização curricular do curso com o intuito de torná-lo mais próximo de uma proposta 
interdisciplinar?  
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APÊNDICE G – Guia de Entrevista Para Representante Institucional (UFBA)  

 

DADOS GERAIS SOBRE O ENTREVISTADO 
 

Nome 
 

 

 

Idade 
 

 

 

Formação Inicial 
 

 

 

Período de ingresso na função institucional  

 
 

Possui relação com o curso de LCN da UFBA? Em 
caso positivo, qual seria? 

 

 

 
GUIA DE ENTREVISTA – REPRESENTANTE INSTITUCIONAL  

 

 
Problemática Central (WITZEL, 2000): O contexto educacional atual no Brasil vem apresentando um 

conjunto de mudanças na Educação Básica. Diante deste cenário, você acredita que a chamada 

integração de saberes é uma abordagem importante a ser considerada?    

 
 

 

Nº 

 

 

Lista de Questões Orientadoras Para a Entrevista 

 
 

1 

 

O que você compreende como interdisciplinaridade? Para você, esta proposta de ensino agrega 
quais esferas da sociedade? 
 

 
 

2 

 
Na sua opinião, existem particularidades na relação entre a formação docente e a 
interdisciplinaridade? Em caso positivo, quais seriam? 
 

 
 

3 

 

Você considera que os currículos atuais dos cursos de licenciatura da Universidade possuam 
alguma relação com a abordagem interdisciplinar? Existem diferenças significativas entre as 
licenciaturas das diferentes áreas quanto à adoção da interdisciplinaridade? Você considera que 
o corpo docente esteja preparado para um ensino interdisciplinar?     
 

 
 

4 

 

Atualmente a universidade propõe alguma ação acadêmica vinculada a uma perspectiva 
interdisciplinar? Em caso positivo, exemplifique. Existem perspectivas de ações futuras da 
Universidade neste contexto? Vem sendo discutido algo neste sentido? 
 

 
5 
 

 

Na sua opinião, no âmbito nacional, existem ações significativas, na esfera do Ensino Superior, 
para a adoção da interdisciplinaridade? Qual(is) seria(m) possível(is) de serem empregadas no 
contexto da Universidade em questão? 
  

 
6 

 

Caso você tivesse a oportunidade de modificar a estrutura curricular básica dos cursos de 
licenciatura da UFBA, quais seriam as suas alterações com o intuito de torná-la mais próxima de 
uma proposta interdisciplinar?  
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ANEXO A – FLUXOGRAMA DO CURSO DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UFBA 

 

 

Fonte: UFBA (2009)
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ANEXO B – GRADE CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

DA UFBA 

 

 

Fonte: Site do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (http://www.quimica.ufba.br) 

 

http://www.quimica.ufba.br/
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Fonte: Site do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (http://www.quimica.ufba.br) 

 

 

http://www.quimica.ufba.br/
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Fonte: Site do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (http://www.quimica.ufba.br) 

 

 

http://www.quimica.ufba.br/
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ANEXO C – MAPA CONCEITUAL DO CURSO DE LCN DA UFPR (LITORAL) 

 

 

Fonte: Site da Universidade Federal do Paraná (Litoral) (http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br/
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ANEXO D –  MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LCN DA UFPR/LITORAL 

 

Fonte: Site da Universidade Federal do Paraná (Litoral) (http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br) 

 

 

Fonte: Site da Universidade Federal do Paraná (Litoral) (http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br) 

http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br/
http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br/
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Fonte: Site da Universidade Federal do Paraná (Litoral) (http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br) 

 

 

Fonte: Site da Universidade Federal do Paraná (Litoral) (http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br/
http://www.licenciaturaemciencias.ufpr.br/
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ANEXO E – MATRIZ CURRICULAR DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DA UFSB 

 

 

Fonte: Site da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) (http://www.ufsb.edu.br) 

 

http://www.ufsb.edu.br/

