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INTRODUÇÃO 

A Universidade Federal do Pampa – Campus Dom Pedrito ciente de sua responsabilidade social e 

das necessidades da Educação Básica da região da Campanha, implementou no início de 2012, o Curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza, das áreas de Biologia, Física e Química. Esse curso habilita para a 

docência no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Nesse sentido, muito tem se pensado nas discussões do Ensino Médio e na própria realidade de uma 

licenciatura interdisciplinar, legislação, fragilidades e possibilidades. Para compreender a proposta 

interdisciplinar, o grupo de professores do curso vem se reunindo no Núcleo de Docente Estruturante – NDE 

e na Comissão de Curso para estudar e compreender o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, identificando o 

referencial teórico que embasou sua elaboração e as características potencializadoras da implementação 

institucional da proposta. 

Quando se pensa em um curso de natureza interdisciplinar, é natural que os professores e até mesmo 

os alunos tenham questionamentos relacionados ao campo de atuação do egresso, aos conteúdos básicos das 

áreas que constituem as Ciências da Natureza, conceitos que fazem parte da área específica e principalmente 

a angústia de uma formação aligeirada, que não contempla o mínimo dos pressupostos e diretrizes exigidas 

por cada área de atuação. Essas angústias são aceitáveis visto que muitas vezes compreende-se que o curso 

habilita para três áreas de conhecimento e desconsidera-se a natureza interdisciplinar das ciências, como 

afirma Fazenda (2003, p. 43), “a interdisciplinaridade é uma exigência natural e interna das ciências, no 

sentido de uma melhor compreensão da realidade que elas nos fazem conhecer”.  

O propósito do curso é formar professores de Ciências da Natureza, capazes de estabelecer as 

interconexões entre as áreas do conhecimento e entre os diferentes saberes, trabalhar de maneira 
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colaborativa, planejar no coletivo e principalmente formar um professor pesquisador da sua prática. Assim, 

o PPC colabora auxiliando tanto os professores quanto os técnicos na busca de subsídios teóricos 

norteadores de suas práticas, comprometendo-se com o espaço coletivo de formação, ultrapassando as 

exigências de um documento burocrático.  

Através da análise e das leituras realizadas sobre o conceito de interdisciplinaridade, tanto no PPC 

quanto no referencial teórico, percebe-se que ser interdisciplinar é experienciar novas formas de ensino e 

aprendizagem e se manter motivado a persistir no diálogo, não se permitindo entrar em estado de defesa. 

O diálogo se faz necessário, pois como explicita Fazenda (2003, p. 38-39) “se a palavra tem sentido, 

se falar é falar à alguém, é comunicar, se a palavra que não tem sentido se esvazia, um programa de ensino 

linear que configure disciplinas isoladas, incomunicáveis, não tem sentido, é vazio”. Dessa forma, a 

problematização do PPC garante um espaço de diálogo entre todos os envolvidos no curso. 

Ressaltamos que a vivência interdisciplinar no curso não se propõe anular a essência de nenhuma das 

disciplinas com as quais entra em contato, pelo contrário, o olhar próprio de cada disciplina continuará 

existindo, pois dela são buscadas as forças que darão unidade e coerência ao novo, mas esse novo, por sua 

vez, alimentará mudanças na própria disciplina e no professor, ajudando-a também a se desenvolver.  

 

LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

O surgimento de novas diretrizes curriculares, documento constituído de normas obrigatórias para a 

Educação Básica, orienta o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. A Resolução nº 2 

de 30 de janeiro de 2012, do Conselho Nacional da Educação (CNE) traz uma nova organização curricular 

para o Ensino Médio, expondo de acordo com a mesma que o ensino parte de uma base comum e uma 

diversificada que não podem constituir blocos que não se interliguem, mas um todo integrado. Dessa forma, 

deve garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma 

formação que considere a diversidade e as características locais e especificidades regionais.  

A finalidade desta nova resolução é de modificar o Ensino Médio atual, a fim de contribuir para a 

qualificação da formação dos estudantes, a partir de uma metodologia de ensino e aprendizagem 

diversificada, a qual proporciona uma formação mais ampla e generalista, devido o currículo ser organizado 

em áreas do conhecimento: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Sendo 

assim, a proposta de trabalho dentro das novas diretrizes é que as áreas utilizem a contextualização e a 

interdisciplinaridade de modo que estas perpassem e garantam a transversalidade entre as componentes 

curriculares. 



 

Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino, 
na Pesquisa e na Extensão – Região Sul 

 
 

3 
 

No entanto, não é somente no Ensino Médio que o tema interdisciplinaridade vem sendo motivo de 

problematizações e de novas orientações. Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no capítulo II 

da Resolução nº6/CNE de 20 de setembro de 2012, a interdisciplinaridade também emerge como a 

superação da fragmentação de conhecimentos e como estratégia educacional, a qual juntamente com a 

contextualização, almeja dar significados e integrar teoria e vivências. 

No Ensino Fundamental, a Resolução nº7/CNE de 14 de dezembro de 2010, sugestiona exemplo de 

possibilidades de integrar o currículo como: 

 
[...] propostas curriculares ordenadas em torno de grandes eixos articuladores, projetos 
interdisciplinares com base em temas geradores formulados a partir de questões da comunidade e 
articulados aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, currículos em rede, propostas 
ordenadas em torno de conceitos-chave ou conceitos nucleares que permitam trabalhar as questões 
cognitivas e as questões culturais numa perspectiva transversal, e projetos de trabalho com diversas 
acepções. (p. 7) 

 

A partir dessas resoluções, percebe-se que a finalidade da proposta é buscar o ensino 

desfragmentado, onde as áreas do conhecimento se reorganizem de maneira interdisciplinar. Nesse sentido, 

emerge a partir dessa nova base, o conceito de interdisciplinaridade que vem sendo problematizado a algum 

tempo, não somente nos meios acadêmicos, mas em todas as esferas de ensino, e que tem como objetivo 

principal tornar possível a relação das disciplinas em torno de um eixo central de estudo. 

Este novo posicionamento, de ser interdisciplinar, todavia depende de uma nova postura que o 

professor deverá adotar em sala de aula, pois as disciplinas não são mais fragmentadas, mas passam a ser 

divididas por áreas do conhecimento. Essa metodologia já vem sendo aplicada, por exemplo, no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), o qual avalia os estudantes egressos do Ensino Médio em função das 

grandes áreas. 

Pode-se dizer que a avaliação pelo ENEM e a utilização deste como meio de ingresso na maioria das 

universidades, através do Sistema de Seleção Unificada (SISU), como sendo um dos fatores que se somaram 

a esta mudança significativa no ensino. O ENEM surgiu no âmbito das reformas curriculares para o Ensino 

Médio. Com a LDB (BRASIL, 1999), tais reformas foram inicialmente estruturadas sob a forma das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM (BRASIL, 1999) e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 1999) e seguidas por uma série de 

propostas e ações orientadas pelos mesmos princípios desses documentos oficiais. Essa produção relativa às 

reformas curriculares para o Ensino Médio apresenta a contextualização, em conjunto com a 

interdisciplinaridade, como um tema central cuja incorporação às práticas escolares poderia, de acordo com 
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os documentos oficiais, superar a histórica dicotomia entre teoria e prática ou entre o ensino propedêutico e 

o ensino profissionalizante (MIRANDA et al, 2010). 

Dessa maneira, é a partir dessas mudanças nas avaliações e no sistema de ensino, que emerge um 

novo olhar nos cursos de graduação em Licenciatura no Ensino Superior, nascendo os cursos de 

Licenciaturas Interdisciplinares, as quais os graduandos estudam um tema amplo e diversificado, ou seja, 

sua formação ocorre por áreas do conhecimento. No mês de maio do presente ano, a Secretaria da Educação 

Superior - SESu, através da Portaria 19, de 02 de maio de 2013, publicado no DOU de 06/05/2013 – Seção 

II – p. 23, se constituiu um Grupo de Trabalho das Licenciaturas Interdisciplinares e Similares, para que no 

prazo de 180 (cento e oitenta dias) proponha subsídios para o ordenamento dos referidos cursos. Este grupo 

tem como uma das suas atribuições: produzir, com base nas contribuições das IFES e outros entes 

educacionais, os referenciais que irão subsidiar o marco regulatório das Licenciaturas Interdisciplinares e 

Similares, e, assessorar a SESu na estruturação, consolidação, difusão e institucionalização desses cursos no 

país. Devido a não se ter legislações e normativas que sirvam de base para as licenciaturas interdisciplinares, 

brotam inúmeras dúvidas, pois essa nova formação é algo recente e em muitos casos desconhecida, 

necessitando de novas discussões e concepções sobre a mesma. 

As dúvidas se tornam cada vez mais constantes, norteando os docentes responsáveis pela qualidade 

dos cursos interdisciplinares, pois muitas vezes esses tiveram uma formação específica, e, agora encontram 

algumas dificuldades em tornarem este novo desafio uma realidade. Para os graduandos, também, já que se 

inserem em um curso sem saber realmente seu futuro dentro da sociedade, uma vez que as diretrizes para 

essas licenciaturas ainda estão sendo estudadas, discutidas e problematizadas. Então, questionamentos 

emergem: Como será a atuação dessa nova geração que está sendo formada interdisciplinarmente? Como os 

professores formadores atuam em curso interdisciplinar já que suas formações foram em áreas específicas? 

O que se percebe e que tem que ficar claro para os docentes que tiveram uma formação fragmentada, 

é que a prática interdisciplinar gera uma nova postura pedagógica e para obter resultados positivos é preciso 

formar alunos críticos e com uma compreensão realista do contexto. É um esforço que não é fácil, visto que 

“exige mudanças muito profundas nas posturas dos/as professores/as, no sentido de romperem com 

determinadas lógicas conhecidas, seus “nichos”, suas “zonas de conforto” para compreenderem a 

“palavra” e a lógica do outro” (ROCHA, 2013, P. 146). Por outro lado, não existe conclusões se dará certo 

ou não, a formação interdisciplinar, porque é preciso também uma mudança geral em torno dessa atuação. 

De acordo com o gráfico 1, podemos ainda discutir outras questões referentes as Licenciaturas 

Interdisciplinares no Brasil, o qual é necessidade de formação de professores na área de Ciências da 

Natureza, ou seja, de Biologia, Física e Química, os quais ainda apresentam um déficit na Educação Básica. 
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Fonte: Dados retirados do E-MEC Sistema de Regulação de Ensino Superior 

 

Nesse sentido, percebe-se um crescimento nas licenciaturas interdisciplinares, porém mais 

fortemente na área das Ciências da Natureza, que engloba áreas as quais as estatísticas mostram que falta 

ingresso nas formações de professores aponta o que vem se tornando um grande problema, pois se continuar 

nesse progresso faltará professores nessa área para atender o Ensino Médio. Em consonância com esses 

fatores, o governo federal lançou em setembro de 2013 o Programa “Quero ser cientista, quero ser 

professor”, voltado para os estudantes do Ensino Médio da rede pública. O objetivo do programa é despertar 

vocações docentes e científicas, com ênfase em Matemática, Química, Física e Biologia e incentivar talentos 

localizados na comunidade estudantil da rede pública da educação básica. Percebe-se, dessa forma, que a 

preocupação com o incentivo e a valorização da docência na área de Ciências da Natureza e Matemática 

torna-se cada vez mais necessária e mais intensa dentro dos sistemas de ensino, pois são os estudantes do 

Ensino Médio de agora, que serão os professores de Ciências da Natureza do futuro. 

Em relação a interdisciplinaridade dentro da formação de professores, continua-se com expectativas, 

por isso que se busca a necessidade de construção no dia a dia com o surgimento de novos questionamentos. 

Acredita-se que com o desenvolvimento contínuo e estudo dessa base interdisciplinar, irá se construir um 

pilar concreto e firme obtendo um desempenho que se deseja alcançar. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE: MODISMO OU METODOLOGIA? 

A interdisciplinaridade não possui um sentido único e constante, porém obedece a um princípio, a 

intensidade da troca entre os especialistas de diferentes áreas do conhecimento e a integração das disciplinas, 

visando a melhoria no ensino e aprendizagem, partindo da compreensão do todo e estabelecendo relações 

entre o todo e as partes (FAZENDA, 2003).  
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Apesar do discurso interdisciplinar ser muito discutido atualmente este não é um fato tão recente. O 

termo começa a ser pronunciado na antiga Grécia e os filósofos foram os primeiros a reconhecer a 

importância de um conhecimento unificado, tendo desenvolvido várias cogitações sobre a prática 

interdisciplinar (SANTOMÉ, 1998). No Brasil começa a ser discutido ao final dos anos sessenta, e de 

acordo com Fazenda (1999), com sérias distorções, como um modismo, uma palavra de ordem a ser 

explorada, usada e consumida por aqueles que se lançam sem avaliar a aventura ao novo. A 

interdisciplinaridade é proposta em vários documentos oficiais, como as diretrizes e os parâmetros 

curriculares nacionais, como um dos meios de aprimorar o ensino da disciplina de Ciências, seja na área da 

Biologia, da Física ou da Química.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e Médio (1998) apontam que não se 

deve desprezar a interdisciplinaridade na sala de aula; nas suas mais variadas formas, deve se partir do 

princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode 

ser de questionamento, de negação, de complementação, de ampliação, de iluminação de aspectos não 

distinguidos. 

Já as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+, 

2002), trazem como eixos norteadores da organização curricular a interdisciplinaridade e a contextualização, 

explicitando que deveria haver uma integração e articulação dos conhecimentos, e, em processo permanente 

com esses princípios condutores. Para isso deve haver envolvimento e um ambiente de colaboração entre os 

professores, o que exige conhecimento, confiança e entrosamento da equipe (BRASIL, 2002).  

Não se deve esperar que a interdisciplinaridade revele-se por si só, sem que haja um movimento para 

isso e independentemente do contexto das disciplinas, pois cada uma possui características e assuntos que 

lhe permitem conexões com outras disciplinas com maior ou menor facilidade. Em um ensino 

interdisciplinar não se pode haver individualismo, pois para ser interdisciplinar tem que haver uma conversa 

entre as áreas do conhecimento. Para Fazenda (2011, p. 18), “a solidão da insegurança individual que 

caracteriza o pensar interdisciplinar pode diluir-se na troca, no diálogo, no aceitar do pensar das 

disciplinas”. Nesse sentido, faz-se necessário dialogar sobre a relação entre as disciplinas, assim como, 

sobre a interdisciplinaridade. Conforme Fazenda (2003) explicita, em uma sala de aula interdisciplinar são 

vários os fatores que irão nortear a prática da mesma. 
Numa sala de aula interdisciplinar a autoridade é conquistada, enquanto na outra é simplesmente 
outorgada. [...] a obrigação é alternada pela satisfação, a arrogância pela humildade, a solidão pela 
cooperação, a especialização pela generalidade, o grupo homogêneo pelo heterogêneo, a reprodução 
pela produção do conhecimento. Num trabalho interdisciplinar é fundamental rever-se quatro 
elementos fundamentais de uma sala de aula: espaço, tempo, disciplina e avaliação. (p. 70 e 71) 
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Outros pontos discutidos ao falar de interdisciplinaridade é a diferença com os conceitos de 

pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. A pluridisciplinaridade ou 

multidisciplinaridade estão relacionadas a uma justaposição de conteúdos pertencentes a disciplinas 

heterogêneas ou na integração de conteúdos dentro de uma mesma disciplina. A interdisciplinaridade é uma 

relação de reciprocidade, de interação que pode propiciar o diálogo entre os diferentes conteúdos desde que 

haja uma intersubjetividade presente nos sujeitos (FAZENDA, 2003).  

A transdisciplinaridade seria a integração global das variadas ciências. Segundo Alves e Garcia 

(2000, p. 26) a transdisciplinaridade é superior a interdisciplinaridade, pois “não apenas cobriria as 

investigações ou reciprocidades entre projetos especializados de investigação, mas também situaria tais 

relações num sistema total que não teria fronteiras sólidas entre as disciplinas”.  

No entanto, algumas questões são levantadas ao falarmos de interdisciplinaridade, por exemplo, se a 

mesma veio para contribuir para minimização dos efeitos perniciosos da compartimentalização, de certa 

forma não significaria o avanço para um currículo não-disciplinar? A interdisciplinaridade dá conta de 

romper com as barreiras entre as disciplinas?  

Nesse sentido, emerge outra metodologia que pode ser trabalhada em sala de aula, a transversalidade, 

a qual tem por finalidade atravessar diferentes campos de conhecimento, sem identificar-se necessariamente 

com apenas um deles. De acordo com Alves e Garcia (2000, p.34) o “acesso transversal significaria o fim 

da compartimentalização, pois as gavetas seriam abertas; reconhecendo a multiplicidade das áreas do 

conhecimento, trata-se de possibilitar todo e qualquer trânsito por elas”.  

A partir do exposto, vários são os questionamentos sobre como formar um professor de maneira que 

o mesmo trabalhe futuramente em sala de aula de forma integrada com as demais disciplinas, atravessando 

saberes e sempre pensando em um aprendizado significativo para seus estudantes. Sabemos que é difícil 

trabalhar em outra perspectiva, pois nossa formação enquanto docente, na maioria das vezes foi 

compartimentalizada, porém o nosso papel na formação de professores é pensar e articular formas de colocar 

essas metodologias na prática docente seja ela inicial ou continuada. 

 

ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do Campus Dom Pedrito da Unipampa propõe uma 

formação que habilita o licenciando a atuar no ensino de Ciências da Natureza tanto no Ensino Fundamental 

como no Ensino Médio, justificado pelo viés da interdisciplinaridade o Curso pretende “estimular os alunos 

em sua curiosidade científica, incentivando-os à pesquisa e a reflexão ética perante a sociedade e a 
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natureza, diante da perspectiva de aproveitamento das potencialidades locais para o desenvolvimento 

sustentável” (PPC, 2012, p. 14).  

 As diretrizes para formação de professores apresentam a flexibilidade necessária para que cada 

instituição formadora construa seus currículos (BRASIL, 2002), sendo esses através de projetos inovadores 

e próprios, ou eixos articuladores que integram as dimensões teóricas e práticas, de forma interdisciplinar. 

O currículo do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza prevê uma estrutura curricular sob a 

orientação de quatro eixos temáticos: Formação pedagógica, Universo, Vida na terra e Tecnologias e 

desenvolvimento sustentável (Figura 1) com vistas à orientação de saberes, competências e habilidades no 

desenvolvimento da formação pedagógica e dos objetos de conhecimento específico em ciências da 

natureza. Estes eixos temáticos serão orientados por um eixo articulador que tem como objetivo principal a 

formação interdisciplinar no Ensino de Ciências da Natureza. 

 

 

FIGURA 1: Estrutura norteadora curricular 

 

Interdisciplinaridade 
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Estes eixos temáticos indicam questões problematizadoras ou temas que devem nortear os trabalhos 

dos professores durante cada semestre. Os eixos temáticos indicam as questões que compõem os núcleos 

problematizadores, que irão orientar a delimitação dos saberes a serem abordados em cada semestre do curso 

(PPC, 2012, p. 20), como verifica-se na Figura 2. 

 
Figura 2: Diagrama da Matriz Curricular Integrativa 

 

Os eixos temáticos são um conjunto de temas que servem de suporte ou guia para orientar o 

planejamento de um determinado trabalho. O eixo temático Universo emerge com um tema que se encontra 

em todas as componentes curriculares do PPC, de forma que o estudante estude e entenda sua inserção 

dentro da sociedade e do Universo em que vive, de maneira biológica, física e quimicamente. A 

compreensão do Universo é de suma importância para um futuro licenciado em Ciências da Natureza, pois é 

necessário a abrangência do espaço em que vive e suas interrelações. 

O eixo Vida na Terra apresenta analogias com o eixo anterior já que o entendimento do Universo faz 

com que o ser humano procure relacionar as causas das transformações na Terra e quem as transforma. 

Assim como o eixo Tecnologias e desenvolvimento sustentável emerge como uma configuração de formar 

alunos capacitados para compreender e utilizar diferentes recursos tecnológicos e discutir as implicações 

éticas e ambientais da produção e utilização das tecnologias dentro da sala de aula ou no espaço onde vivem. 
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O eixo Formação Pedagógica perpassa todos os outros, é o momento onde é pensado a Educação 

dentro das Ciências da Natureza, pois esta fará as interconexões com as outras componentes curriculares e 

será o período de problematizar o ser professor de Ciências da Natureza. 

Nesse sentido, todos os eixos têm como finalidade a formação interdisciplinar em Ciências da 

Natureza, visando um profissional que saiba disseminar o saber das Ciências da Natureza nas diferentes 

instâncias sociais, na educação formal ou por meio da educação informal. Um profissional que seja apto para 

identificar no contexto da realidade escolar os fatores determinantes no processo educativo, tais como o 

contexto socioeconômico, política educacional, administração escolar e fatores específicos do processo de 

ensino-aprendizagem. Assumindo conscientemente a tarefa educativa, estruturando os saberes da sua área de 

conhecimento com uma visão interdisciplinar a partir de metodologias estratégicas e materiais de apoio 

inovadores, cumprindo o papel social de preparar os alunos para o exercício consciente da cidadania (PPC, 

2012, p. 21).  

No entanto, sabemos que para a formação inicial interdisciplinar de professores, precisamos que o 

corpo docente e de gestores do curso que trabalham diretamente com esses sujeitos entendam o conceito de 

interdisciplinaridade. Neste PPC o conceito de interdisciplinaridade é baseado na concepção de Japiassu 

(1976, p.74) “caracterizada pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real 

das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”.  Caso isso não ocorra, o termo 

interdisciplinaridade continuará somente um modismo, como uma forma de realçar a abordagem dada à 

metodologia do curso, mas que na realidade continua fragmentada em disciplinas, cada um em suas áreas, 

sem diálogo com os pares.  

São muitos obstáculos para a formação de professores interdisciplinares, em um dos mais difíceis é 

em relação à rigidez dos profissionais que trabalham na formação inicial, pois estes também tiveram uma 

vivência escolar pautada em formas rígidas, onde a relação pedagógica é baseada na transmissão do saber 

(FAZENDA, 2003). Logo, se os próprios docentes que trabalham de forma efetiva no curso não são 

interdisciplinares, ou, apresentam discurso diferenciado da metodologia, consequentemente os alunos 

formados não apresentarão características da interdisciplinaridade em suas atividades. A postura 

interdisciplinar necessita proceder à desfragmentação, unir as partes, resgatar o uno, exercendo nesse caso 

uma função de cimentação do todo, pois o que caracteriza o saber científico é a capacidade de 

interrelacionar partes segmentadas (PRADO Jr,1980 apud ROCHA, 2013). 

No entanto, não nascemos professores e sim aprendemos a ser através da incorporação de 

características, de aprendizagens inerentes a essa profissão, e, também sabemos que muitos alunos se 

espelham em seus professores da graduação para atuar no futuro. O processo de aprendizagem da docência 
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vai se construindo continuamente, nas aulas, nas problematizações, nos estágios, nas práticas, e, inclusive na 

docência.  

Por um lado não é possível a construção de uma única, absoluta e geral teoria interdisciplinar, mas é 

necessário buscar ou desvelar o percurso teórico de cada programa que se aventura a tratar as questões da 

interdisciplinaridade, para, dessa forma, definir um mínimo de premissas e pressupostos metodológicos 

(FAZENDA, 2002).  

O Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza encontra-se em constante processo de reflexão e 

construção curricular, uma vez que, é um curso inovador. A clareza do PPC de um curso colabora nos 

sentido de auxiliar tanto os professores quanto os técnicos na busca de subsídios teóricos norteadores de suas 

práticas, comprometendo-se com o espaço coletivo de formação e não deixando que este seja apenas mais 

um documento que cumpre apenas com as exigências burocráticas.  

 

CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES 

Acreditamos através da análise e das leituras realizadas sobre o conceito de interdisciplinaridade, que 

ser interdisciplinar é se permitir experenciar novas técnicas e procedimentos, ousando além da visão de 

mundo do programa que lhe deu origem, respeitando os valores intrínsecos aos diferentes métodos e 

instrumentos de cada disciplina que vem lhe constituindo. Mas a dificuldade de levar a teoria à prática 

interdisciplinar é real, tanto pela dificuldade de estar em contato direto e constante com colegas com visões 

de mundo diversas, que questionam sempre os novos caminhos (exigindo do pesquisador o estar preparado a 

defender suas ideias a cada passo), mas, principalmente, pela dificuldade de se manter motivado a persistir 

no diálogo, não se permitindo entrar em estado de defesa, acabando por desistir do novo caminho pela 

dificuldade de desbravá-lo.  

Dessa forma, não é isso que almejamos, um programa de formação de professores vazio de sentido, 

e, é nesse sentido, com a preocupação com a formação desses estudantes que prezamos uma 

problematização sobre o PPC do curso e como este vem acontecendo.  

Sabemos e somos conscientes das dificuldades do trabalho interdisciplinar pela falta de comunicação 

e de diálogo entre os professores, pelo pouco ou superficial entendimento do que seja interdisciplinaridade; 

porém é dessa maneira que poderemos dar início a uma discussão do ser interdisciplinar dentro desse curso, 

já que nossa inserção neste ocorreu depois de sua criação.  

Ressaltamos que a vivência interdisciplinar no curso não se propõe anular a essência de nenhuma das 

disciplinas com as quais entra em contato, pelo contrário, o olhar próprio de cada disciplina continuará 



 

Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino, 
na Pesquisa e na Extensão – Região Sul 

 
 

12 
 

existindo, pois dela são buscadas as forças que darão unidade e coerência ao novo, mas esse novo, por sua 

vez, alimentará mudanças na própria disciplina, ajudando-a também a se desenvolver.  
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