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RESUMO 

 

A escola como todos os setores da sociedade vive um processo de mudanças, entre elas: a 

inserção e o constante desenvolvimento/atualização das tecnologias de informação e 

comunicação, o protagonismo das metodologias ativas nos processos de aprendizagem, a 

participação ativa do aluno no processo ensino-aprendizagem, entre outras. Estas situações 

geram além da insegurança, questionamentos: como acompanhar os avanços tecnológicos, 

como tornar os alunos ativos no processo de ensino e aprendizagem, como suprir a falta de 

professores e manter a qualidade educacional, como praticar a interdisciplinaridade no 

cotidiano das escolas e das salas de aula, estes são alguns dos muitos assuntos em pauta e que 

permeiam a formação de professores. Refletindo estes aspectos foi desenvolvido este estudo 

que se propõe analisar as concepções de interdisciplinaridade e as mudanças relacionadas a 

esta concepção nos Projetos Pedagógicos do Curso de Ciências da Natureza- Licenciatura da 

Universidade Federal do Pampa Campus Dom Pedrito/RS. Estas discussões a respeito da 

temática geram o problema da pesquisa: como a interdisciplinaridade está proposta nos 

Projetos Pedagógicos do curso de Ciências da Natureza em ambas as versões (2013 e 2017)? 

Metodologicamente caracteriza-se como uma abordagem qualitativa, explicativa e 

documental. Como resultado observou-se que a expressão interdisciplinaridade se evidencia 

ao longo dos PPCs em diferentes momentos, percebe-se que ocorreram muitas mudanças 

relevantes, no PPC (2017), mudanças que vieram para contribuir com a formação de um perfil 

de professor interdisciplinar, destacando-se a Organização Didática Pedagógica, que 

apresentou relevantes contribuições tendo a maior expressão da palavra supracitada. Também 

percebe-se mudanças expressivas em relação aos eixos organizadores, a preocupação em 

evidenciar a relação destes eixos com as diferentes disciplinas e atividades complementares, 

bem como a preocupação em explicitar programas, projetos como espaços formadores. Cabe 

destacar que outra evidência de análise diz respeito às limitações no que tange ao referencial 

teórico, a conceituação da expressão interdisciplinar e a delimitação de como estas estratégias 

se efetivam na prática. Espera-se com essa pesquisa contribuir com as discussões tanto em 

nível de Núcleo Docente Estruturante (NDE) como em comissão de curso, com dados que 

ajudem a compreender e diminuir o distanciamento das concepções interdisciplinares entre o 

currículo formal (normativo e prescritivo) e o currículo em ação (praticado), e ainda com as 

licenciaturas interdisciplinares em âmbito geral, que ainda discutem e refletem sobre 

estratégias para um ensino cada vez menos fragmentado, bem como, contribuir com as 
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pesquisa sobre formação docente interdisciplinar, colaborando com questionamentos e futuras 

discussões sobre a temática. 

 

Palavras-Chave: Licenciatura interdisciplinar. Licenciatura em Ciências da Natureza. Projeto 

Pedagógico de Curso. 
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ABSTRACT 

 

The school as all sectors of society lives a process of change, including: the insertion and 

constant development / updating of information and communication technologies, the 

protagonism of active methodologies in learning processes, the active participation of students 

in the teaching process -learning, among others. These situations generate beyond insecurity, 

questions: how to keep up with technological advances, how to make students active in the 

teaching and learning process, how to supply the lack of teachers and maintain educational 

quality, how to practice interdisciplinarity in the daily life of schools and classrooms, these 

are some of the many subjects on the agenda that permeate teacher education. Reflecting these 

aspects, this study was developed, which aims to analyze the conceptions of interdisciplinarity 

and the changes related to this conception in the Pedagogical Projects of the Natural Sciences 

Degree Course at the Federal University of Pampa Campi Dom Pedrito / RS. These 

discussions about the theme generate the research problem: how is interdisciplinarity 

proposed in the Pedagogical Projects of the Natural Sciences course in both versions (2013 3 

2017)? Methodologically it is characterized as a qualitative, explanatory and documentary 

approach. As a result it was observed that the expression interdisciplinarity is evident 

throughout the PPCs at different times, it is noticed that there were many relevant changes in 

the PPC (2017), changes that came to contribute to the formation of an interdisciplinary 

teacher profile, highlighting the Pedagogical Didactic Organization was presented, which 

demonstrated relevant contributions with the largest expression of the word mentioned above. 

There are also significant changes in relation to the organizing axes, the concern to highlight 

the relationship of these axes with the different disciplines and complementary activities, as 

well as the concern to explain programs, projects and formative spaces. It is noteworthy that 

other evidence of analysis concerns the limitations regarding the theoretical framework, the 

conceptualization of interdisciplinary expression and the delimitation of how these strategies 

are implemented in practice. This research is expected to contribute to discussions at both the 

Structuring Faculty (NDE) and course committee levels, with data that help to understand and 

narrow the gap between interdisciplinary conceptions between the formal curriculum 

(normative and prescriptive) and the curriculum. Curriculum in action (practiced), as well as 

interdisciplinary undergraduate programs in general, which still discuss and reflect on 

strategies for less and less fragmented teaching, also contribute to research on 
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interdisciplinary teacher education, collaborating with questions and future discussions about 

the theme. 

 

Keywords: Interdisciplinary Degree. Degree in Natural Sciences. Pedagogical Course Project. 

 

 

 

  



10 

 

  

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Etapas da pesquisa...................................................................................................26 

Figura 2 – Estrutura norteadora curricular................................................................................31 

Figura 3 – Diagrama: Matriz Curricular Integrativa.................................................................31 

Figura 4 – Organização do curso por eixos...............................................................................35 

Figura 5 – Relação entre os eixos organizadores do PPC.........................................................35 

 

 

 

 

 
  



11 

 

  

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 – Organização da análise dos resultados categorizados..........................................27 

Quadro 02 – Locais onde se encontram a expressão interdisciplinaridade...............................28 

Quadro 03 – Síntese das mudanças conceituais dos PPCs........................................................37 

Quadro 04 – Perfil do Egresso apresentado nos PPCs..............................................................44 

Quadro 05 – Síntese autores e suas obras que mencionam interdisciplinaridade.....................51 

 

  



12 

 

  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 – Relação entre os componentes curriculares que apresentam a expressão 

interdisciplinar por semestres............................................................................................... .....46 

Gráfico 02 – Quantitativo de componente e proporção da interdisciplinaridade......................48 

Gráfico 03 – Autores interdisciplinares citados na bibliografia...............................................50 

 

 

 

 

 

 
  



13 

 

  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACG – Atividades Complementares de Graduação 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCC – Componente Curricular Complementar 

CCO – Componente Curricular Obrigatória 

CEB – Conselho de Educação Básica 

CERI – Seminário Internacional Centre de Recherche et Innovationdans L’Enseignement 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  

LI – Licenciaturas Interdisciplinares 

LIFE – Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores 

NDE – Núcleo Docente Estruturante 

OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PPC – Projeto Pedagógico de Curso 

REUNI – Programa de Apoio de Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais 

RS – Rio Grande do Sul 

UFMA – Universidade Federal do Maranhão 

UFN – Universidade Federal Franciscana 

UFPEL – Universidade Federal de Pelotas 

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UnB – Universidade de Brasília 

UNESCO – Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura  

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo  

UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa 

 

 

 

 

 



14 

 

  

SUMÁRIO 

 

1       INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 15 

2       CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA ...................................... 19 

2.1    Histórico da Interdisciplinaridade ............................................................................ 19 

2.2    Conceitos de Interdisciplinaridade na formação de professores ............................. 22 

3       METODOLOGIA ..................................................................................................... 26 

4       APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS .......................................... 29 

4.1     A Interdisciplinaridade na Licenciatura em Ciências da Natureza ....................... 29 

4.1.1 A expressão interdisciplinaridade no PPC da Licenciatura em Ciências da....  

..........Natureza.................................................................................................................... 29 

4.1.2 A Interdisciplinaridade na Licenciatura em Ciências da Natureza - PPC 2013 ..... 30 

4.1.3 A Interdisciplinaridade na Licenciatura em Ciências da Natureza - PPC 2017 ..... 34 

4.2   Perfil do egresso ......................................................................................................... 45 

4.3   Proporção total de componentes que apresentam a expressão interdisciplinar ...... 47 

4.4  Relação do total de disciplinas e a proporção ocupada pela interdisciplinaridade .. 48 

4.5   Análise da bibliografia quanto aos autores citados ................................................... 50 

5       CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 54 

         REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 56 

 

 

  



15 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

A escola como todos os setores da sociedade vive um processo de mudanças, entre 

elas: a inserção e o constante desenvolvimento/atualização das tecnologias de informação e 

comunicação, o protagonismo das metodologias ativas nos processos de aprendizagem, a 

participação ativa do aluno no processo ensino-aprendizagem, entre outras. Estas situações 

geram além da insegurança, questionamentos: como acompanhar os avanços tecnológicos, 

como tornar os alunos ativos no processo de ensino e aprendizagem, como suprir a falta de 

professores
1
e manter a qualidade educacional, como praticar a interdisciplinaridade no 

cotidiano das escolas e das salas de aula, estes são alguns dos muitos assuntos em pauta e que 

permeiam a formação de professores. 

A discussão a respeito da interdisciplinaridade vem marcando presença não somente 

na educação, mas em um contexto mais amplos, como setores da vida social, econômica e 

política, pois a cada dia é necessário um olhar mais abrangente (global) sobre as diversas 

possibilidades que uma determinada problemática pode alcançar. Os problemas 

contemporâneos na maioria das vezes não conseguem ser resolvidos por uma única disciplina 

ou área do conhecimento, urge compreender o sentido de totalidade, sempre respeitando a 

especificidade das disciplinas, viabilizando a possibilidade de um pensar que possa se 

complementar (CUNHA, 2007). 

A escola reflete as mudanças de paradigmas que estão em pleno curso na sociedade, 

trata-se de uma realidade complexa, que exige atenção dos gestores e professores, pois é 

preciso acompanhar e compreender os avanços geracionais, analisando de que forma serão 

incorporados no processo de ensinar e aprender. Neste sentido Japiassu (2006, p. 15) discute a 

contradição entre a sociedade e a escola, destacando que: “(...) de um lado, os problemas cada 

vez mais globais, interdependentes e planetários (complexos), do outro, a persistência de 

conhecimento privilegiando os saberes disciplinarizados, fragmentados, parcelados e 

compartimentados”. 

A discussão sobre uma perspectiva interdisciplinar da construção do conhecimento 

não se limita a Educação Básica, alcança o Ensino Superior em especial as Licenciaturas, que 

                                                
1
Em função dos graves problemas que enfrentamos no que respeita às aprendizagens escolares em nossa 

sociedade, a qual se complexifica a cada dia, avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, seja quanto às 

estruturas institucionais que as abrigam, seja quanto aos seus currículos e conteúdos formativos. Deve ser claro 
para todos que essa preocupação não quer dizer reputar apenas ao professor e à sua formação a responsabilidade 

sobre o desempenho atual das redes de ensino, mas há vários fatores (GATTI, 2010). 
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ultrapassam o status de apêndices dos bacharelados, ultrapassando o modelo de racionalidade 

técnica.  De acordo com Luz (2018, p. 45) este modelo de formação é característico da década 

de 30, fortalecido pelo surgimento das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, 

caracterizado como “incompatível com a contemporaneidade”. 

Como uma tentativa de superar este modelo de formação de professores, surgem os 

cursos na perspectiva interdisciplinar, pautados nas concepções de autores como (JAPIASSÚ, 

1976; FAZENDA, 2012, MORIN, 2016), na qual se prioriza o rompimento com a percepção 

hierarquizada do conhecimento, a fragmentação e passa a se compreender a totalidade do 

conhecimento.  

A interdisciplinaridade caracteriza-se pela utilização de elementos ou recursos de duas 

ou mais disciplinas para a operacionalização de um procedimento investigativo (SILVA, 

2011). No mesmo sentido é definida por Japiassú (2006, p.17) como “(...) um meio de 

compensar as lacunas de um pensamento científico mutilado pela especialização”, como uma 

“(...) exigência e restauração de um pensamento globalizante em busca de unidade”. Já 

Fazenda (2012) defende a interdisciplinaridade a partir de um trabalho integrado pelo 

conjunto dos professores, relacionando sempre os conteúdos curriculares e a realidade 

vivenciada pelos estudantes, abrindo possibilidade de novas descobertas e um olhar integrado. 

A partir destes direcionamentos teóricos, percebe-se que a interdisciplinaridade 

questiona a forma fragmentada como o conhecimento é construído, principalmente nas 

Licenciaturas, considerada espaço de formação da docência. Presume-se que neste espaço o 

futuro professor vivenciará experiências que subsidiem sua futura prática.  

Como afirma Bovo (2005) é preciso vivenciar durante a formação a passagem de uma 

concepção fragmentada para uma concepção unitária, vivenciar momentos participativos, 

deliberativos, refletir sobre as diferentes ações, desenvolver a autonomia, pois há uma 

tendência natural do professor repetir os modelos, e se o professor não vivenciou uma 

perspectiva interdisciplinar a dificuldade da transposição para Educação Básica aumentará. 

As Licenciaturas na perspectiva interdisciplinar foram criadas considerando a 

importância destas vivências supracitadas, bem como a legislação que rege a formação de 

professores. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.694/96) apresenta 

novos elementos configurativos para a Educação Superior do país. As Diretrizes Curriculares 

para a Educação Básica, Resolução CNE/CEB n° 04/2010 (DCNEB), o Parecer CNE/CEB nº 

07/2010, a Resolução CNE/CEB n° 02/2012 (DCNEM) e o Parecer CNE/CEB nº 05/2011, 

ambos apontam a perspectiva interdisciplinar no âmbito da Educação Nacional.  
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Cabe destacar que entre a legislação o decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que 

versa sobre o Programa de Apoio de Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), se configura como um importante aliado neste pensar um ensino 

interdisciplinar, pois vincula recursos às propostas de renovação acadêmica: “As 

universidades devem exercer sua autonomia institucional para propor cursos novos, 

flexibilidade curricular, caminhos de formação adaptados a cada realidade local” (BRASIL, 

2007, p.22).  

Nesta perspectiva são consideradas licenciaturas interdisciplinares (LI) “(...) cursos de 

formação em nível superior para professores que podem ser organizadas por áreas do 

conhecimento, por temas ou eixos temáticos” (PINTO; PINTO, 2014, p.3).  A pesquisa de 

Pinto e Pinto (2014) indica 13 instituições de nível superior ofertando LI, mas deixa explícito 

que existem outras. Entre elas está a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que possui 

quatro LI, são elas: Ciências Exatas no Campus Caçapava do Sul, Ciências Humanas em São 

Borja e Ciências da Natureza em dois campi: Uruguaiana e Dom Pedrito, sendo este último o 

foco desta pesquisa. 

O curso de Ciências da Natureza- Licenciatura, começou suas atividades no ano de 

2012, tendo como principal objetivo formar professores habilitados ao Ensino de Ciências, 

Biologia, Química e Física no Ensino Fundamental e Médio. Seu Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) traz como proposta, promover o desenvolvimento e a qualidade da educação na 

região, por meio da formação de educadores capazes de atuar de maneira interdisciplinar 

(UNIPAMPA, 2013). 

Os Projetos Pedagógicos do Curso (2013 e 2017) apresentam a interdisciplinaridade 

como pressuposto, no entanto é sabido que existe uma dissonância entre o texto legal 

expresso no projeto pedagógico e a realidade do curso, ou seja, o previsto como concepção e 

descrito nas ementas e bibliografias em muitos casos não representa a realidade da formação 

vivida pelo licenciando (GATTI; NUNES, 2009). 

No entanto, cabe considerar que há evidências de oportunidade interdisciplinares, tais 

como: atividades do Programas Institucionais (PIBID) e do Residência Pedagógica. Nesse 

sentido Afonso (2013) destaca que o PIBID tem proporcionado, aos bolsistas, entrarem em 

contato com a realidade escolar, desempenharem atividades interdisciplinares e colaborativas, 

interagirem com professores, e auxiliá-los a relacionar a teoria e prática. Já em relação ao 

programa Residência Pedagógica, estudos iniciais como o de Santos, Cristovão e Furlani 

(2018) sinalizam para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares nas escolas parceiras. 
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Estas vivências e estas indagações que se imbricam entre o legal e o real geram o 

problema de pesquisa: como a interdisciplinaridade está proposta nos Projetos Pedagógicos 

do curso de Ciências da Natureza em ambas versões? 

Para responder este problema foi realizada uma pesquisa documental com o propósito 

de identificar e analisar a concepção de interdisciplinaridade expressa nos Projetos 

Pedagógicos do Curso de Ciências da Natureza- Licenciatura da Universidade Federal do 

Pampa do Campus Dom Pedrito- RS, em suas duas versões (2013 e 2017
2
). Para tal, elencou-

se como objetivos específicos: 

● Diagnosticar nos Projetos Pedagógicos do Curso (2013 - 2017) a presença da 

expressão interdisciplinaridade. 

● Identificar as concepções de interdisciplinaridade dos PPCs em suas duas versões 

(2013-2017). 

● Comparar alterações conceituais relacionadas a interdisciplinaridade dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (2013-2017). 

● Verificar se o perfil do egresso está fundamentado na formação interdisciplinar para 

o ensino de Ciências da Natureza nos Projetos Pedagógicos (2013-2017). 

 

  

                                                
2 Informação sobre a mudança da nomenclatura do curso está disponível em seu Projeto Político Pedagógico 

(UNIPAMPA, 2017). 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada a revisão de literatura que fundamentou teoricamente 

o desenvolvimento do estudo, destacando a interdisciplinaridade no contexto histórico, 

principais momento das discussões interdisciplinares principalmente no Brasil. Também na 

formação de professores trazendo, como alguns trabalhos acadêmicos têm contribuído para 

uma melhor compreensão das práticas interdisciplinares no ensino de ciências. 

 

 

2.1 Histórico da Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade vem ganhando espaço ao longo dos anos, seu avanço ocorreu 

de forma gradativa. Segundo Fazenda (2012), o movimento surgiu na Europa, França e Itália, 

em meados da década de 1960, no auge do movimento estudantil, com a reivindicação de uma 

nova forma de pensar a universidade e a escola tendo como precursor Georges Gusdorf. No 

final dessa mesma década, chega à repercussão no Brasil, o conceito é acolhido devido às 

influências, porém traz consigo sérias distorções. A autora supracitada afirma que estas 

distorções “(...) são próprias daqueles que se aventuram ao novo sem reflexão, ao modismo 

sem medir as consequências do mesmo” (FAZENDA, 2012, p. 23). 

 No período da década de 1970, a interdisciplinaridade ganhou espaço nos debates 

acadêmicos, com a realização de seminários internacionais e diversas atividades nas 

universidades, institutos de pesquisa e organismos internacionais, sobre o patrocínio da 

UNESCO -Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura e OCDE- Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que juntos produziram a publicação de um 

relatório com as ideias do Seminário Internacional Centre de Recherche et Innovationdans 

L’Enseignement - CERI
3
. Este seminário abordou a problemática da interdisciplinaridade nas 

universidades (PEREIRA; NASCIMENTO, 2016). 

No Brasil o avanço da temática ocorreu de forma mais lenta, a primeira produção 

significativa sobre o tema foi do teórico Hilton Japiassú, em 1976, com a publicação do livro 

“Interdisciplinaridade e Patologia do Saber” (JAPIASSÚ, 1976), no qual defendeu que a 

                                                
3 PIAGET, J. L’epistemologie dês relations interdisciplinaires. In: APOSTEL, L. (Orgs). L’interdisciplinarité: 
problemes d’enseignement et de recherchedans lês universités. Rapportdu Séminarairesurl’ Interdisciplinarite, 

Nice, 1970. Paris: CERI - Centre pour da Rechercheet l’Innovations das l’Enseignement/ OCDE - Organisation 

de Coopération et de Développement Économiques, p.131-144, 1973. 
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ciência é a consciência do mundo, isso implicava em um alerta ao mundo científico pela 

diversificação. Japiassú propõe uma nova pedagogia, trazendo a interdisciplinaridade como 

uma importância de diálogos das disciplinas, na tentativa de uma nova interpretação do todo. 

Já a década de 1980, foi marcada pela necessidade de reconhecer alguns equívocos 

surgidos na década anterior, neste período os educadores voltaram a se pronunciar, segundo 

Fazenda (2012) a “(...) interdisciplinaridade encontrou no Estado seu promotor maior” 

(FAZENDA, 2012, p. 33). O educador desta década ressurgiu, em busca de sua identidade. A 

autora enfatiza que o registro e análise das práticas desses educadores estavam pautadas no 

“(...) enfrentamento de uma das principais dicotomias a serem superadas pela 

interdisciplinaridade: a dicotomia teoria/prática” (FAZENDA, 2012). 

 Por fim, em 1990, partiu-se para a concepção de uma teoria sobre o tema, uma revisão 

contemporânea do conceito de ciência, direcionando para uma nova consciência que não se 

apoia na objetividade, mas que assume a subjetividade em todos os sentidos. Para Fazenda 

(2012) dá-se “A constatação de que a condição da ciência não está no acerto, mas no erro, 

passou-se a exercer e a viver a interdisciplinaridade das mais inusitadas formas” (FAZENDA, 

2012, p. 34). 

A temática passou por um processo de crescimento intensivo, em 1999, em resposta 

aos movimentos, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

criou, por sugestão de pesquisadores, o comitê Multidisciplinar
4
, que após muitas discussões 

em relação às práticas e conceitos de interdisciplinaridade, passou a chamar-se interdisciplinar 

em 2008. Este comitê vem trabalhando e realizando avaliações e parametrização das 

propostas de cursos de Pós-Graduação interdisciplinares e orientações para novos cursos 

(PEREIRA; NASCIMENTO, 2016). 

Segundo pesquisa de Pereira e Nascimento (2016) a temática interdisciplinar tem sido 

implementada no Brasil há quatro décadas, existem quatro períodos distintos que marcam seu 

desenvolvimento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
4 Informações sobre este comitê está disponível no link: http://capes.gov.br/component/content/article/44-

avaliacao/4674-interdisciplinar. Acesso em: 19 nov 2019. 

http://capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4674-interdisciplinar
http://capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4674-interdisciplinar


21 

 

  

O primeiro (décadas de 1970 a 1990), pode ser caracterizado como fase da 

implementação por meio de cursos isolados de pós graduação em algumas 

universidades. O segundo período (1999 a 2007) foi de crescimento, reconhecimento 

e institucionalização das práticas e experiências interdisciplinares, já com o apoio do 

Comitê Multidisciplinar da CAPES, criada em 1999. O terceiro (2008 a 2011) pode 

ser caracterizado como a fase de consolidação de Programas de Pós-Graduação em 

diversas universidades, com forte patrocínio do Comitê Interdisciplinar e, mais 

recentemente, do de Ciências Ambientais da CAPES. E, o último período, ora em 

curso, em que interdisciplinaridade chega à graduação (PEREIRA; NASCIMENTO, 

p. 6, 2016). 

 

Em relação ao terceiro e último período (2008 a 2011) há um fortalecimento da 

necessidade da temática interdisciplinar nas graduações, visto que tal proposta altera 

paradigmas solidificados na estrutura educacional, o documento da CAPES, traz inovação que 

viriam a provocar mudanças nos cursos de graduação. 

 
[...] tendo em vista que um dos maiores desafios deste século é o da (re)ligação de 

saberes, abre-se na área interdisciplinar um espaço de inovação da organização do 

ensino da pós-graduação e da pesquisa no Brasil, espaço esse que induz a formação 

interdisciplinar e humanista dos alunos, docentes e pesquisadores (BRASIL-CAPES, 
2013, p. 12). 

 

Em paralelo a essas discussões, também surgiam documentos oficiais que norteavam a 

inserção da temática interdisciplinar na formação de professores. Os órgãos nacionais com 

funções normativas, como o Conselho Nacional de Educação (CNE), e as próprias instituições 

formadoras transitavam por um processo de mudanças nos cursos de licenciaturas. Além 

disso, universidades teriam de fazer adaptações curriculares, definidas pelas Resoluções do 

CNE. 

A Resolução do CNE/CP n. 1, de 18 de Fevereiro de 2002, define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, traz em seu Artigo 6º algumas competências para construção 

do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, dentre elas “(...) as competências 

referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados em diferentes 

contextos e sua articulação interdisciplinar (BRASIL, 2002, Art. 6)”. 

 Já em seu Artigo 11º indica critérios organizacionais da matriz curricular, bem como 

a alocação de tempos e espaços curriculares, que podem ser expressos em eixos em torno dos 

quais se articulam e ainda em seu inciso III: “Um eixo articulador entre disciplinaridade e 

interdisciplinaridade” (BRASIL, 2002, Art. 11).  

Também em seu Artigo 14º “(...) enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que 

cada instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos 
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articuladores nelas mencionados” que segundo seu parágrafo 1º “A flexibilidade abrangerá as 

dimensões teóricas e práticas, de interdisciplinaridade [...]” (BRASIL, 2002, Art. 14). 

 Já na Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015, são definidas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. Traz em seu Artigo 5º, uma preocupação com a integração e com a 

interdisciplinaridade curricular, de modo que tenha “(...) 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” 

(BRASIL, 2015, Art. 5). 

Em relação à LDB a interdisciplinaridade apresenta-se de forma mais tímida, porém 

compreende-se que a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), cujo 

propósito era fazer da sala de aula mais do que um espaço para simplesmente absorver e 

decorar informações pode ter sido uma publicação complementar. A legislação educacional 

no Brasil em relação à temática interdisciplinar ainda se encontra em construção, como muito 

bem menciona Hartmann (2007) ao reforçar que estes documentos legais “(...) incorporam em 

suas diretrizes a filosofia e a epistemologia da interdisciplinaridade, apesar de ela continuar 

pouco compreendida” (HARTMANN, p. 38, 2007). 

A educação no Brasil, não tem um documento específico que regule os cursos de 

licenciaturas interdisciplinares, porém assim como os demais cursos, essas licenciaturas 

seguem as diretrizes nacionais, tornando-se desafiador compreender as práticas 

interdisciplinares visto que essas podem formar cidadãos com uma visão global de mundo, 

aptos para “(...) articular, religar, contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, 

globalizar, reunir os conhecimentos adquiridos” (MORIN, 2002, p. 29).  

 

 

2.2 Conceitos de Interdisciplinaridade na formação de professores 

 

Neste subcapítulo, são apresentados alguns trabalhos que colaboram para compreender 

as perspectivas de interdisciplinaridades na formação de professores. 

A Tese da Professora Rafaele Rodrigues de Araújo, titulada: Entre Sonhos e 

Realidade: A Auto - Eco - Formação Interdisciplinar de Professores em Ciências da Natureza, 

tendo como proposta “(...) investigar e compreender como se constituem os lugares e 
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oportunidades de formação interdisciplinar experienciadas por estudantes do Curso de 

Ciências da Natureza”. A pesquisadora analisou “(...) o estado do conhecimento das pesquisas 

sobre formação inicial de professores”, e ainda “(...) o programa e a estratégia prevista na 

organização curricular” do Curso de Ciências da Natureza- Licenciatura da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA) do Campus Dom Pedrito (ARAÚJO, 2017, p. 09). 

Segundo a autora os resultados mostraram que “(...) a formação de professores em 

Ciências da Natureza depende das interações decorrente do processo e atitude dos sujeitos” a 

partir desse processo “o currículo é assumido como programa/estratégia permitindo uma 

formação auto- eco- organizada”, além disso, a autora supracitada ainda destaca que “(...) os 

lugares interdisciplinares são constituídos nas interações, ressaltando o movimento recursivo 

de formação entre sujeitos e seus pensamentos” (ARAÚJO, 2017, p. 09). 

A Tese da Professora Franciele Braz de Oliveira Coelho: Currículo e Formação 

Docente em Ciências da Natureza: Desafios e Possibilidades, foi desenvolvido no Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Franciscana (UFN), 

tendo como objetivo “(...) compreender a relação entre a proposta dos currículos de cursos de 

Ciências da Natureza - Licenciatura com uma perspectiva interdisciplinar e a prática docente 

dos professores universitários e egressos” (COELHO, 2018, p. 9). Em relação ao campo de 

pesquisa foram analisados três cursos de Ciências da Natureza – Licenciatura, sendo ela a 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana e Dom Pedrito e Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Porto 

Alegre (COELHO, 2018). 

 No estudo foram analisadas: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores de Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, graduação plena; 

Projetos Pedagógicos de Curso das licenciaturas participantes da pesquisa e Prática docente 

dos professores das licenciaturas e dos egressos, segundo a teoria de Bernstein (1996) e 

Fazenda (1979; 2002; 2011) em relação à interdisciplinaridade, e em relação à complexidade 

Morin (2000; 2003; 2006). 

A autora verificou os desafios e as “(...) possibilidades decorrentes da organização 

curricular interdisciplinar para a formação docente inicial em Ciências da Natureza”. Como  

resultados destacaram-se a “(...) possibilidade de se efetivar um trabalho interdisciplinar, 

quando a proposta curricular é prevista em unidades ou eixos que possibilitem o diálogo entre 

as áreas”. Segundo a autora foi identificado que “(...) a falta de engajamento do corpo docente 

com a concepção pedagógica dos cursos acaba impedindo que o disposto no PPC seja 
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vivenciado na prática de sala de aula”, por fim que os egressos destes cursos apresentam 

características de um profissional interdisciplinar (COELHO, 2018, p. 09). 

A Tese de Aline Souza da Luz: As Licenciaturas Interdisciplinares no Cenário 

Nacional: Implantação e Processo, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL),  tendo como 

proposta “(...) compreender as Licenciaturas Interdisciplinares no cenário nacional, 

elucidando o contexto no qual esses cursos surgiram e foram implementados, seus 

fundamentos e processos formativos” (LUZ, 2018, p. 09). Os objetos de pesquisa: 

Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens (UFPA); 

Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/Música (UFMA); Licenciatura em 

Ciências Naturais (UnB); Curso de Ciências-Licenciatura (UNIFESP) e Curso de Ciências 

Humanas - Licenciatura (UNIPAMPA). (LUZ, 2018). 

A autora identificou que a implementação das Licenciaturas Interdisciplinares resulta 

de alguns fatores, como “(...) a política de expansão da educação superior do REUNI e o 

discurso recorrente de falta de qualidade dos cursos de formação de professores existentes até 

então e da falta de professores em algumas áreas da Educação Básica”. A partir do estudo, 

“(...) não identificou um processo mais sistematizado ou politicamente estruturado para a 

criação das Licenciaturas Interdisciplinares, o que gera ambiguidades e, talvez, incoerência na 

titulação e "habilitação" do egresso” (LUZ, 2018, p. 09). 

Ainda ressalta que não há sinais que “(...) justifique a reunião das áreas do 

conhecimento” e ainda “(...) constatou que cada curso é muito peculiar no seu entendimento 

do que seja uma formação interdisciplinar, bem como na sua organização curricular”, 

associando esta diversidade pela falta de normatização destes cursos(LUZ, 2018, p. 08). Por 

fim, afirma que os cursos interdisciplinares analisados têm potencial para realizar estratégias 

de trabalhos interdisciplinares, mas não baseados nos conceitos que pautaram as suas 

implantações e desenvolvimentos (LUZ, 2018). 

O trabalho de conclusão de curso de Francielle Lemos Escobar, titulado: A 

Interdisciplinaridade e o Ensino de Ciências: Uma Proposta para Abordagem da Temática 

Aproveitamento Total dos Alimentos na Educação Básica, tendo como proposta “(...) explorar 

os conceitos de Ciências da Natureza, por meio de atividades interdisciplinares” (ESCOBAR, 

2016, p.06). Foram aplicadas oficinas temáticas com foco na interdisciplinaridade, tendo 

como participantes alunos de primeira série do Ensino Médio de uma escola pública estadual 

da região da Campanha do Estado do Rio Grande do Sul. Como resultado destaca-se a 

potencialidade das oficinas temáticas para a compreensão de conceitos de Ciências 
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relacionados ao tema, bem como o desinteresse dos discentes na participação das atividades. 

(ESCOBAR, 2016). 

O trabalho de conclusão de curso de Cristiane da Cunha Alves, titulado: O curso de  

Ciências da Natureza- Licenciatura da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 

Campus Dom Pedrito, investigou como o Projeto Novos Talentos e seus subprojetos 

contribuíram na formação inicial interdisciplinar dos futuros docentes pertencentes ao Curso. 

Foram investigados os sujeitos de três subprojetos que pertencem ao Curso de Ciências da 

Natureza e ainda de outro curso da Instituição. (ALVES, 2016). 

Conclui que o Projeto Novos Talentos contribuiu para a formação dos monitores e 

colaboradores do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, sendo o projeto relevante 

para que o futuro professor entenda como acontece a interação entre todos os campos 

científicos e saiba se posicionar perante os alunos, e ainda ressalta que “(...) a abordagem 

interdisciplinar fundamentada na reflexão e no diálogo habilita o professor a enfrentar as 

demandas educacionais (...)” (ALVES, 2016, p.07). 

Esses apontamentos relacionados a estudos e pesquisas que enfatizam práticas 

pedagógicas interdisciplinares indicam que a interdisciplinaridade está em pauta tanto na 

Educação Básica como no Ensino Superior, caracterizada por um saber em construção, que 

passa por um momento de reflexão, como percebe-se a temática não é inovadora, porém e 

desafiadora. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho em relação à abordagem classifica-se como qualitativa, pois busca 

compreender as concepções sobre a interdisciplinaridade inserida nos Projetos Pedagógicos 

do Curso (2013 e 2017) de Licenciatura em Ciências da Natureza, que permeiam estas 

publicações e documentos. Para Minayo (2001) a pesquisa qualitativa é aquela que: 

 
Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à 

pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a 

Psicologia e a Educação. (MINAYO, 2001, p. 14). 

 

Segundo os autores Silveira e Córdova (2009), a pesquisa qualitativa segue as 

seguintes características: 

 
Objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 
observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao 

caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; 

oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências. (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32). 

 

Em relação aos objetivos caracteriza-se como explicativa. Este tipo de pesquisa 

preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos (GIL, 2007), ou seja, explica o porquê das coisas através dos resultados 

oferecidos, segundo Gil: “uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra 

descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este 

esteja suficientemente descrito e detalhado”. (GIL, 2007, p. 43).  

Em relação aos procedimentos esta metodologia se caracteriza como documental, cuja 

fonte de coleta de dados está restrita a documentos (LAKATOS; MARCONI, 2003). O 

desenvolvimento com relação aos procedimentos foi elaborado através das etapas descritas na 

Figura 1: 
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Figura 1 – Etapas da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras (2019). 

 

A análise dos resultados foi feita através de uma análise de conteúdo, estruturada em 

três fases e descritas por Bardin (1977) como: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados. 

Na pré-análise ocorreu a sistematização das principais ideias relacionadas aos PPCs 

disponíveis no site do curso. Existem quatro versões disponíveis 2013, 2015, 2017 e 2019. A 

escolha das versões dos anos de 2013 e 2017 se deu de forma intencional, pois estes anos 

contemplam os PPCs originais, onde ambos passaram por diversas atualizações de suas 

versões. Na sequência realizou-se uma leitura preliminar destes documentos.  

A exploração do material iniciou através da busca pela expressão interdisciplinar em 

ambos os documentos. Após essa localização e de posse da informação de que havia 

elementos para a análise realizou-se a leitura integral para identificar as categorias principais, 

secundárias e complementares. Essas informações foram sendo organizadas em quadros e 

gráficos.A organização das categorias de análise estão descritas no Quadro 01: 
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Quadro 01 – Organização da análise dos resultados categorizados 

Categoria Principal Categoria Secundária Categoria Complementar 

-Presença dos Indicadores 

interdisciplinares nos 

documentos legais. 

-Total de expressões nos 

PPCs. 

 

-Concepções de 

interdisciplinaridade. 

-Levantamento das 

concepções nos PPCs. 

-Quantitativo das expressões 

interdisciplinares. 

-Mudanças apresentadas em 

relação à interdisciplinaridade 

-Análise das mudanças pelo 

sumário. 

-Análise das componentes 

curriculares 

-Levantamento de expressões. 

 

-Quantitativo de componentes 

interdisciplinares. 

-Quantitativo do total de 

componente e proporção da 

interdisciplinaridade. 

-Análise ementário -Autores das obras sobre 

interdisciplinaridade. 

-Quantitativo dos autores 

interdisciplinares. 

-Obras sobre 

interdisciplinaridade. 

 

Fonte: Autoras (2019). 

 

No próximo capítulo são apresentados os resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo descreve os resultados obtidos na pesquisa documental realizada 

através da análise dos PPCs (2013 e 2017), demonstrando os resultados e interpretações 

realizados por meio da teoria de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) e, embasados nos 

referenciais teóricos adotados no estudo. 

 

 

4.1 A Interdisciplinaridade na Licenciatura em Ciências da Natureza 

 

O Curso de Ciências da Natureza- Licenciatura da Universidade Federal do Pampa, do 

Campus Dom Pedrito, iniciou suas atividades no ano de 2012, em um momento de 

investimentos públicos que apontavam para um modelo de universidade que superasse o 

tradicional, como já mencionado no auge do REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096/2007, 

que ampliou as condições de acesso e permanência na educação superior, em nível de 

graduação e incentiva novas configurações curriculares (BRASIL, 2007). 

O Projeto Pedagógico de Curso passou por diversas discussões e atualizações que 

estão disponíveis no site da referida instituição
5
.  Neste tópico são apresentadas as concepções 

interdisciplinares de cada um dos dois PPC separadamente e a conclusão com aspectos que 

mudaram e permaneceram nas duas versões (2013 e 2017). 

 

 

4.1.1 A expressão interdisciplinaridade no PPC da Licenciatura em Ciências da 

Natureza 
 

Após análise de ambos PPCs, conforme descrição apresentada na metodologia desta 

pesquisa, verificou-se que a expressão interdisciplinaridade apresenta-se nos quatro itens do 

sumário dos documentos, descritos no Quadro 02. 

 

Quadro 02 – Locais onde se encontram a expressão interdisciplinaridade 

Sumário do PPC  2013 2017 

1. Contextualização 06 05 

2. Organização Didática Pedagógica 29 32 

3. Recursos 01 02 

4. Avaliação 0 02 

Quantitativo Total  36 41 
Fonte: Autoras (2019). 

                                                
5 As versões do PPC estão disponíveis em: http://dspace.unipampa.edu.br/handle/riu/110 

http://dspace.unipampa.edu.br/handle/riu/110
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Após análise, verificou-se que a expressão interdisciplinaridade é utilizada 36 vezes no 

PPC 2013 e 41 vezes no PPC 2017, sendo que o maior quantitativo é no item organização 

didática pedagógica, visto que é o maior capítulo, dividindo-se em três subtítulos sendo eles, a 

concepção do curso, dados do curso e organização curricular. Cabe destacar que no último 

subtítulo encontra-se o ementário das disciplinas, analisado neste trabalho como um resultado 

a parte. 

 

 

4.1.2 A Interdisciplinaridade na Licenciatura em Ciências da Natureza - PPC 2013 

 

No PPC (2013) a interdisciplinaridade é mencionada em diferentes momentos, na 

contextualização apresenta o processo de instalação do curso na perspectiva interdisciplinar, 

que perpassa a visão ampla e integrada das Ciências da Natureza, a proposta integradora entre 

os campi e ainda a concepção de pesquisa voltada para a construção do conhecimento 

científico de caráter interdisciplinar de forma que busque um estreitamento das relações com 

ensino e a extensão. A concepção de extensão em relação à interdisciplinaridade é 

mencionada neste tópico e ocorre a partir de diálogos e ações que visam buscar a interação 

entre componentes curriculares, áreas do conhecimento entre os campi e ainda entre os 

diferentes órgãos da instituição (UNIPAMPA, 2013). 

Em relação ao ensino a expressão interdisciplinar está relacionada às universalidades 

de conhecimento, ressaltando a multiplicidade de saberes e práticas, a inovação pedagógica, 

que reconhece diversas possibilidades de saberes e experiências e ainda a “(...) objetividade e 

subjetividade, teórica e prática, cultura e natureza, gerando novos conhecimentos usando 

novas práticas” (UNIPAMPA, 2013, p. 6). 

Já a organização didático pedagógica segundo o documento, busca atender as 

expectativas da sociedade e o Plano de Expansão e Reestruturação das Universidades Públicas 

Federais, dessa forma propõe na concepção do curso: o perfil do curso, os objetivos do curso, 

perfil do egresso, organização curricular e a metodologia. Nos parágrafos seguintes destaca-se 

como a interdisciplinaridade é proposta nestes tópicos.  

 O perfil do curso, destaca a formação para área de Ciências da Natureza, o que 

pressupõe o estudo de Física, Química e Biologia, bem como apresenta um curso construído a 

partir da “intersecção entre os três cursos de graduação existentes no Campus” (Bacharelado 

em Zootecnia e Enologia e Superior de Tecnologia em Agronegócio). Também prevê a 
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intersecção dos componentes curriculares das áreas de Ciências Humanas, Biologia, Física e 

Química, a realização de projetos interdisciplinares e a formação de professores para atuar 

interdisciplinarmente (UNIPAMPA, 2013, p.17).  

O objetivo do curso está relacionado a uma proposta de formação que incentive os 

licenciandos para o desenvolvimento das curiosidades científicas, de tal forma que instigue os 

mesmos a terem interesse na pesquisa científica e ainda possibilitando que sejam capazes de 

refletir eticamente perante a sociedade e a natureza, diante da perspectiva de aplicação dos 

conhecimentos para o desenvolvimento da região, de forma sustentável (UNIPAMPA, 2013). 

Já no perfil do egresso se discute a interdisciplinaridade como tarefa educativa “(...) 

estruturando os saberes da sua área de conhecimento com uma visão interdisciplinar a partir 

de metodologias estratégias e materiais de apoio inovadores, cumprindo o papel social de 

preparar os alunos para o exercício consciente da cidadania” (UNIPAMPA, 2013, p.20). 

Reforça novamente a relação entre as áreas do conhecimento das Ciências da Natureza 

e suas aplicações, de forma que se ofereça diálogos e conexões entre os eixos articuladores. 

Entre as competências está elencado “Capacitar os saberes de sua área de conhecimento e 

outras áreas, bem como das tecnologias atuais, sendo capaz de pôr em prática a 

interdisciplinaridade”. (UNIPAMPA, 2013, p.20). 

Já no currículo está previsto uma estrutura curricular interdisciplinar sob a orientação 

de um eixo articulador, quatro eixos temáticos e nove unidades que direcionam as atividades 

do semestre. 

Segundo o PPC: “O eixo articulador compreende a formação interdisciplinar” e se 

apresenta na matriz curricular pela interdisciplinaridade em Ciências da Natureza. (Figura 2 e 

3) (UNIPAMPA, 2013, p. 26). 

Já os quatro eixos temáticos: Formação Pedagógica, Universo, Vida na Terra e 

tecnologia e desenvolvimento sustentável, são segundo o PPC “(...) eixos temáticos que 

indicam questões que compõem os núcleos problematizadores, que irão orientar a delimitação 

dos saberes a serem abordados em cada módulo do curso” (UNIPAMPA, 2013, p. 25). Como 

verifica- se na Figura 02. 
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Figura 2 – Estrutura norteadora curricular 

 

Fonte: Unipampa (2013. p. 26). 

 

A estrutura curricular apresenta as unidades que direcionam o trabalho por semestres, 

orientando a delimitação dos saberes a serem abordados, são elas: Formação do Universo, 

Evolução da vida na Terra, Transformação da Matéria, Diversidade de Vida, Diversidade de 

Vida Animal, Humanidade, Tecnologias, O Homem nos Espaços Educacionais e Formação 

Docente, como verifica-se na Figura 03.   

 

Figura 3–Diagrama: Matriz Curricular Integrativa 

 

Fonte: Unipampa (2013. p. 27). 
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O PPC apresenta como metodologia do processo ensino e aprendizagem os três 

momentos pedagógicos, fundamentado em Delizoicov e Angotti (1992), cujas situações 

problemas partem de temas que devem nortear os trabalhos dos professores ao longo do 

semestre.  Esta metodologia se divide em três momentos, sendo que no primeiro momento 

ocorre a problematização do conhecimento, no segundo momento a organização do 

conhecimento e no terceiro a sistematização do conhecimento e a elucidação de novos saberes 

(UNIPAMPA, 2013). 

Em relação à avaliação o documento não apresenta nenhuma menção a 

interdisciplinaridade, mas destaca que deverá ser um processo de ensino e aprendizagem, 

ocorrendo sempre de forma contínua e cumulativa, a partir do conhecimento sistematizado e 

ainda sugere que se considere os aspectos formativos do ser (UNIPAMPA, PPC, 2013).  

O documento não traz aspectos interdisciplinares relacionados a recursos 

especificamente, mas em seu subtítulo destaca que o corpo docente tem a função de 

intermediar a relação entre a universidade e comunidade, com atribuição de divulgar o 

conhecimento, além de ter compreensão profunda de sua área de atuação, elevada titulação, 

possuir formação de qualidade e estar apto a desenvolver estudos interdisciplinares.  

Percebe-se que a interdisciplinaridade se evidencia ao longo do PPC (2013) em 

diferentes momentos, enfatizando ideias que perpassam um trabalho em conjunto em 

diferentes instâncias, iniciando pela integração de diferentes campi, cursos, disciplinas, 

saberes e professores, e constata-se o desafio reforçado nas palavras de Fazenda (1979), ao 

afirmar que um trabalho interdisciplinar exige muita reflexão e organização de ideias, que 

torna-se necessário ao mesmo tempo atender a demanda interdisciplinar, sem anular a 

importância da disciplinaridade do conhecimento. Também Santomé (1998, p. 61) reforça que 

“(...) convém não esquecer que, para que haja interdisciplinaridade, é preciso que haja 

disciplinas”.  

Avaliando este aspecto observa-se a preocupação do texto legal com a organização 

didática pedagógica, no qual se evidencia a maior presença da expressão e a perspectiva de 

um trabalho por eixos e unidades temáticas, que não perdem de vista as disciplinas. Outra 

evidência de análise diz respeito às limitações no que tange ao referencial teórico, a 

conceituação da expressão interdisciplinar e a delimitação de como estas estratégias se 

efetivam na prática poderiam ser ampliadas. 
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4.1.3 A Interdisciplinaridade na Licenciatura em Ciências da Natureza - PPC 2017 

 

Na versão do PPC 2017 há menções sobre interdisciplinaridade na contextualização 

ao apresentar a área de Ciências da Natureza como integração entre as áreas de Biologia, 

Física e Química e Ensino, segundo o mesmo estas “atuam de forma indissociável” 

(UNIPAMPA , 2017, p. 13).As concepções nesta parte do texto não se diferem do PPC 

(2013), destacando, o processo de instalação do curso interdisciplinar, a proposta integradora 

entre os cursos inseridos no Campus, as políticas de ensino, pesquisa e extensão e suas 

competências. 

Na organização didática pedagógica, destaca-se o aprofundamento na apresentação 

das questões interdisciplinares em relação ao PPC (2013), uma delas relaciona-se a 

perspectiva interdisciplinar apresentada na concepção do curso: uma concepção de formação 

da instituição na qual os cursos façam conexões entre ensino, pesquisa e extensão e 

contemplem os princípios norteadores da interdisciplinaridade. Diante desta concepção 

ressalta os princípios: interligação entre componentes curriculares dos diferentes campos do 

saber, interdisciplinaridade coma necessidade de trabalhar em conjunto e integração entre a 

formação docente e educação escolar. (UNIPAMPA, 2017). 

A partir da perspectiva interdisciplinar apresentada no PPC (2017) às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, foram pensadas de forma que os cursos alocados na instituição 

trabalhem de forma integrativa e interdisciplinar em diversas atividades curriculares, com 

visão sistêmica e de forma colaborativa, segundo Fazenda: “(...) interdisciplinaridade, que, 

essencialmente, consiste num trabalho em comum tendo em vista a interação das disciplinas 

científicas de seus conceitos e diretrizes. (FAZENDA, 2011, p. 35). 

A interdisciplinaridade é apresentada no objetivo do documento propondo que o 

egresso de ciências da Natureza seja apto a desempenhar a interdisciplinaridade em sua 

docência. Segundo o documento o propósito do curso é “Formar professores de Ciências da 

Natureza aptos a exercerem a docência no Ensino Fundamental e Médio, dentro de uma 

perspectiva interdisciplinar levando-os à pesquisa e a reflexão ética perante a sociedade e a 

natureza” (UNIPAMPA, PPC, 2017, p. 37). 

 Em relação ao perfil do egresso destaca que o curso espera formar profissionais 

capazes principalmente de ser sujeitos conscientes, éticos e sociais que tenham interesse e 

gosto. Perspectiva referenciada por Fazenda (2002) ao afirmar que os profissionais precisam 

ser caracterizados pelo interesse e gosto pela construção do conhecimento, pela realização de 
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novas metodologias de ensino “(...) assumindo conscientemente a tarefa educativa, 

estruturando os saberes a partir de metodologias estratégias e materiais  de apoio inovadores 

(...)” (UNIPAMPA,  2017, p. 38). 

A atitude interdisciplinar desse egresso futuro professor segundo Fazenda (2001) 

necessita ser construída conforme o seu autoconhecimento inicial, sempre refletindo sobre 

suas práticas educativas, de forma que procure o significado para sua vida e também dos seus 

alunos, esse processo deve ser contínuo, construindo novos saberes “(...) não abandonando as 

suas práticas coerentes e consequentes, mas atualizando-as e compartilhando-as com seus 

pares” (FAZENDA, 2001, p 86). 

A interdisciplinaridade é apresentada nos dados do curso enfatizando o fortalecimento 

do encontro interdisciplinar de licenciaturas, evento que substitui a semana acadêmica, bem 

como outros eventos, a responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante (NDE) em zelar 

pela temática nas atividades de ensino e ainda faz menção ao  Laboratório Interdisciplinar de 

Formação de Educadores (LIFE). (UNIPAMPA, 2017).  

Em relação às áreas do conhecimento a temática interdisciplinar se apresenta na 

contextualização pedagógica e perfil do curso como uma forma de integralização que 

acontece através das componentes curriculares obrigatórias e complementares. Esses 

componentes se organizam através de eixos que inclui a formação de professores na área de 

educação, ensino de Química, Física e Biologia e áreas específicas, pretendendo preparar os 

egressos capazes de atuar de maneira interdisciplinar. 

 Em relação ao currículo o PPC (2017) apresenta uma organização por eixos, no qual 

permanece o eixo articulador, formação de professores de Ciências e cinco eixos que 

mudaram de denominação, passando de temáticos para organizadores, são eles:  

(1) eixo Ciências da Natureza que compreende as componentes que tratam dos 

conhecimentos científicos de Química, Física e Biologia;  

(2) eixo Educação que contempla os conhecimento pedagógicos, que fundamentam  a 

atuação do licenciando; 

(3) eixo de Formação de Professores, que abrange práticas Pedagógicas;  

(4) eixo Pesquisa, trata dos conhecimentos para desenvolver uma pesquisa científica;  

(5) eixo Estágio, contempla três estágios supervisionados obrigatórios; e  

(6) eixo Flexibilização Curricular, que apresenta componentes curriculares 

complementares nas áreas de Ciências da Natureza (UNIPAMPA, 2017). 

A organização por eixos que se conectam em entre si é apresentada na Figura 04. 
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Figura 4–Organização do curso por eixos 

 

Fonte: Unipampa (2017. p. 35). 

 

A Figura 5 apresenta a relação dos eixos organizadores com os componentes 

curriculares obrigatórios (CCO), componentes curriculares complementares (CCC) e 

atividades complementares de graduação (ACG). 

 

Figura 5–Relação entre os eixos organizadores do PPC 

 
  Fonte: Unipampa (2017. p. 50). 

 

A metodologia de ensino apresentada no PPC elenca diferentes perspectivas: 

aprendizagem baseada nos problemas, estudos de caso, experimentação, atividades de caráter 

investigativo e por fim as oficinas temáticas segundo os três momentos pedagógicos de 
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Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), item que permanece da versão 2013. 

(UNIPAMPA, 2017). 

Na avaliação a interdisciplinaridade aparece na avaliação institucional onde propõe 

desenvolver ações interdisciplinares entre os componentes curriculares e ampliar as formas de 

metodologias de ensino, utilizando tecnologias de informação. Nos recursos através dos 

programas institucionais desenvolvidos, como PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) e LIFE (Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores), bem 

como na integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 Segundo Coelho (2018, p. 65), alguns cursos de licenciatura buscam desenvolver a 

partir do currículo a interdisciplinaridade, através de algumas ações que permitam ao docente 

futuro professor construir um “(...) perfil de portador de uma atitude interdisciplinar”, 

evidenciado pelo acréscimo desta versão das atividades relacionadas ao Programas e Projetos 

Institucionais, bem como a inclusão de Componentes Curriculares complementares que 

pressupõem a cada licenciando um percurso formativo.   

Ao observar a forma em que o currículo propõe a interdisciplinaridade, observa-seque 

a interdisciplinaridade está presente nos principais tópicos do documento, sua maior 

expressão continua sendo na organização didática pedagógica, porém percebe-se mudanças 

expressivas em relação aos eixos organizadores, a preocupação em evidenciar a relação destes 

eixos com as diferentes disciplinas e atividades complementares, bem como a preocupação 

em explicitar programas, projetos como espaços formadores. A síntese das mudanças 

conceituais é apresentada na próxima seção.  

 

 

4.1.4 Síntese das mudanças conceituais 

 

Ao analisar ambos os PPC (2013 e 2017) percebe-se alterações que são apresentadas 

no Quadro 03. 
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Quadro 03 – Síntese das mudanças conceituais dos PPCs 

Sumário 2013 2017 Idêntico nas duas versões 

1
. 

C
o
n

te
x
tu

a
li

za
çã

o
 

  Processo de instalação do curso interdisciplinar; 

Visão ampla e integrada das 

Ciências da Natureza; 

Áreas de biologia, física e química e 

ensino atuam de maneira 

indissociável; 

 

  Proposta integradora entre campis; 

Atividades de Ensino: apresenta-se de forma 

subjetiva, universalidade de conhecimentos, 

multiplicidade de saberes; 

Atividades de Pesquisa: estreitamento das relações 

com Ensino e Extensão; 

Atividades de Extensão: como o diálogo e ações de 

interação entre componentes curriculares, áreas do 

conhecimento entre os campis e ainda entre os 

diferentes órgãos da instituição; 

2
. 

O
rg

a
n

iz
a
çã

o
 d

id
á
ti

ca
 

p
ed

a
g
ó
g
ic

a
 

 
 

 

“Continua” 
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“Continuação” Quadro 03 – Síntese das mudanças conceituais dos PPCs 

Sumário 2013 2017 Idêntico nas duas versões 

2
.1

 C
o
n

ce
p

çõ
es

 d
e 

cu
rs

o
 

Formação para área de Ciências 

da Natureza (Física, Química e 

Biologia); 

Interligação entre ensino, pesquisa e 

extensão; 
 

Intersecção entre os três cursos de 

graduação existentes no Campus; 

Integração entre componentes 

curriculares de dos diferentes campos 

do saber; 

Componentes curriculares das 

áreas de ciências humanas, 

biologia, física e química; 

Interdisciplinaridade com necessidade 

de trabalhar em conjunto; 

Realização de projetos 

interdisciplinares; 

Integração entre a formação docente 

educação escolar; 

Formação de professores para 

atuar interdisciplinarmente; 

2
.2

 P
er

fi
l 

d
o
 E

g
re

ss
o

   O perfil profissiográfico pretendido para os egressos do 

curso é de sujeitos conscientes das exigências éticas e 

da relevância pública e social dos conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores adquiridos na vida 

universitária. Inseridos no seu contexto profissional de 

forma autônoma, solidária, crítica, reflexiva e 

comprometida com o desenvolvimento sustentável, 

objetivando a construção de uma sociedade justa e 

democrática. 

“Continua” 
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“Continuação” Quadro03 – Síntese das mudanças conceituais dos PPCs 

Sumário 2013 2017 Idêntico nas duas versões 

2
.2

 P
er

fi
l 

d
o
 E

g
re

ss
o

 

  O Licenciado em Ciências da Natureza é capacitado a 

atuar na educação básica como educador para a Ciência 

do ensino fundamental e médio. Ocupa-se com a 

formação e a disseminação do saber das Ciências da 

Natureza nas diferentes instâncias sociais, na educação 

formal ou por meio da educação informal. Deve 

apresentar domínio científico da Física, da Química, da 

Biologia e suas aplicações. 

 O educador em Ciências da Natureza 

apresentará perfil de portador de uma 

atitude interdisciplinar, como 

mencionado por Fazenda (2002), em 

que esse profissional é caracterizado 

pelo interesse e gosto pela construção 

do conhecimento e pela realização da 

pesquisa, pelo comprometimento com 

seus alunos e pela utilização de novas 

metodologias de ensino. 

 

  Um profissional 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 estratégias e 

materiais de apoio inovadores, cumprindo o papel social 

de preparar os alunos para o exercício consciente da 

cidadania. 

“Continua” 
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“Continuação” Quadro 03 – Síntese das mudanças conceituais dos PPCs 

Sumário 2013 2017 Idêntico nas duas versões 

2
.3

 D
a
d

o
s 

d
o
 C

u
rs

o
 

 Fortalecimento do encontro 

interdisciplinar; 
 

Responsabilidade do NDE em zelar 

pela interdisciplinaridade nas 

atividades de ensino; 

Menção ao LIFE (laboratório 

interdisciplinar de formação de 

professores); 

2
.4

 M
a
tr

iz
 I

n
te

g
ra

d
a

 

  

 

2
.5

 

M
et

o
d

o
lo

g
ia

 Três Momentos Pedagógicos 

Delizoicov e Angotti (1992); 

Aprendizagem baseada nos 

problemas, estudos de caso, 

experimentação, atividades de caráter 

investigativo; 

 

Oficinas temáticas (Três Momentos 

Pedagógicos Delizoicov et. al. (2009); 

3
 

R
ec

u
rs

o
s  LIFE;  

“Continua” 
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“Conclusão” Quadro 03 – Síntese das mudanças conceituais dos PPCs 

Sumário 2013 2017 Idêntico nas duas versões 

3
.1

 C
o
rp

o
 

d
o
ce

n
te

 Os docentes do curso devem 

possuir elevada titulação, sólida 

formação acadêmica, 

conhecimento específico e 

conhecimento interdisciplinar; 

  

4
 

A
v
a
li

a
çã

o
  Ações interdisciplinares entre os 

componentes curriculares; 

 

Ampliar as formas de metodologias de 

ensino, utilizando tecnologias de 

informação. 
Fonte:  Autoras (2019). 
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Após analisar a síntese das mudanças conceituais dos PPC (2013 e 2017) percebe-se 

que ocorreram mudanças em todos os itens do sumário.  

Na contextualização a principal mudança relaciona-se a ampliação da concepção da 

área de conhecimento, passando da integração entre a área de Ciências da Natureza para 

integração da área de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) com a área do 

Ensino, ressaltando a atuação de forma indissociável. 

Oliveira (2016) constrói a ideia de que o currículo estruturado em Áreas de 

Conhecimento possibilita o ensino interdisciplinar, porém exige do professor uma formação 

do mesmo tipo, desafiando os docentes a ultrapassarem a forma fragmentada da organização 

do currículo e da formação docente. No mesmo sentido Fazenda (2011) reforça que integrar 

diferentes áreas do conhecimento demanda esforço coletivo e não pode ser pensada apenas no 

campo dos conteúdos ou métodos, pois, “(...) corre-se o risco de deturpar a ideia primeira da 

interdisciplinaridade, que é a formação global” (FAZENDA, 2011, p.11). 

Na organização didática pedagógica se manteve uma matriz organizada em eixos, 

porém a organização destes eixos apresentou mudanças, pois propõe uma maior abrangência 

de temas como: Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia), Pesquisa, Formação de 

Professores, Flexibilidade Curricular, Estágio e Educação, que circundam em um eixo central 

nomeado Formação de Professores de Ciências da Natureza. 

Essa mudança é relevante visto que além de abranger componentes curriculares, 

abrange os demais requisitos necessários para a formação de um profissional com perfil 

interdisciplinar. E ainda destaca que esse tipo de estrutura curricular permite flexibilizar as 

práticas pedagógicas e possibilita as vivências interdisciplinares que é a proposta do curso, 

como enfatiza Cunha e Burnier (2005)  

 
A estruturação curricular por Eixos tem como meta possibilitar a flexibilização e a 

agilidade na atualização dos conteúdos e das práticas curriculares, ao mesmo tempo 

em que busca garantir uma unidade de conhecimento centrada no foco do curso, 

preservando seu aspecto acadêmico. (CUNHA; BURNIER, 2005, p.02). 

 

A concepção do curso no PPC (2017) as mudanças se deram na interligação entre 

ensino, pesquisa e extensão, que não está na proposta do PPC (2013); nas componentes 

curriculares dos diferentes campos do saber, se difere do PPC (2013) que propunha a área de 

Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) somente; interdisciplinaridade com 

necessidade de trabalhar em conjunto, que também não estava na proposta do PPC (2013) e 

interligação entre a formação discente e educação escolar, que apresentava-se como formação 

de professores para atuar interdisciplinarmente. 
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Nos dados do curso apresenta uma importante mudança, pois destaca o fortalecimento 

do encontro interdisciplinar,
6
 organizado pelos próprios licenciandos, um importante 

momento de troca, no qual são oferecidas: palestras, oficinas, rodas de conversas, envolvendo 

não só a comunidade acadêmica local, mas também a comunidade acadêmica de outros campi 

e de outras instituições. 

A matriz integrativa, também sofreu alterações, no PPC (2013) o documento tinha por 

proposta com eixos temáticos que se organizava através das componentes curriculares 

semestrais, já no PPC (2017) a proposta se deu através de uma organização que perpassa as 

componentes curriculares obrigatórias semestrais, abrangendo componentes complementares 

e as atividades complementares de graduação.  

A metodologia, não ficou de fora, sua mudança se deu nas aprendizagens baseadas nos 

problemas, estudos de caso, experimentação, atividades de caráter investigativo e também 

propôs oficinas temáticas se fundamentando nos três momentos pedagógicos de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2009). Destaca-se esta mudança, pois como enfatiza Araújo e Favarão 

(2004) a interdisciplinaridade está nas práticas e nas metodologias participativas, através de 

diálogos que se pode estabelecer entre disciplinas, “(...) fortalecendo-as e evidenciando uma 

mudança de postura na prática pedagógica” (ARAÚJO; FAVARÃO, 2004, p. 103). 

Cabe destacar que o PPC (2017), ainda em relação às metodologias, indica 

fundamentação sobre as atividades para uma formação interdisciplinar, a qual se respalda nas 

ideias de Japiassú (1976) e Araújo (2003).  O documento utiliza a referência de Japiassú 

(1976) que afirma buscar a superação do isolamento entre o disciplinar: “(...) a 

interdisciplinaridade se opõe à compartimentalização do ensino tradicional e estabelece um 

vínculo entre matérias estudadas a fim de auxiliar na compreensão de problemas” 

(UNIPAMPA, 2017, p. 141). 

Constata-se uma fragilidade no aspecto de fundamentação teórica sobre 

interdisciplinaridade, principalmente no PPC 2013, que não traz nenhum excerto sobre a 

concepção e sobre os teóricos que a fundamentam. Já na versão 2017 alguns conceitos são 

apresentados, como por exemplo: “(...) interrelação entre as diferentes áreas do conhecimento, 

por meio da formação de habilidades e competências complexas (...) necessidade de integrar, 

articular, trabalhar em conjunto (AUGUSTO et al., 2004, p. 278)”; “(...) a 

interdisciplinaridade para além da aproximação de conteúdos, implica em ouvir os outros, 

                                                
6 No ano de 2019 foi organizado o II Encontro Interdisciplinar, cujas informações estão disponíveis na página: 

https://www.facebook.com/Encontro-Interdisciplinar-das-Ci%C3%AAncias-da-Natureza-Unipampa-Dom-

Pedrito-977094259100630/. Acesso em: 20 nov 2019. 

https://www.facebook.com/Encontro-Interdisciplinar-das-Ci%C3%AAncias-da-Natureza-Unipampa-Dom-Pedrito-977094259100630/
https://www.facebook.com/Encontro-Interdisciplinar-das-Ci%C3%AAncias-da-Natureza-Unipampa-Dom-Pedrito-977094259100630/
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aproximando os parceiros de trabalho (LIMA; AZEVEDO, 2013)” e “(...) atitude 

interdisciplinar como mencionado por Fazenda (2002) (...)”. (UNIPAMPA, 2017, p. 33, 35 e 

38). 

 

 

4.2 Perfil do egresso 

 

O perfil do egresso no PPC (2013) faz menção da expressão interdisciplinar 

enfatizando que o licenciando em ciências da Natureza “(...) deve apresentar domínio 

científico da Física, da Química, da Biologia e suas aplicações” e ainda propõe assumir a 

tarefa educativa, “(...) estruturando os saberes da sua área do conhecimento com uma visão 

interdisciplinar” (UNIPAMPA, 2013, p. 19). Já no PPC (2017) o perfil do egresso repete o 

texto, porém acrescenta a ideia de um “(...) perfil de portador de uma atitude interdisciplinar”, 

respaldado em Fazenda (2002) (UNIPAMPA, 2017, p. 37). Observa-se no Quadro 04 o Perfil 

do Egresso. 

 

Quadro 04 – Perfil do Egresso apresentado nos PPCs 

Perfil do egresso 2013 Perfil do egresso 2017 

O perfil profissiográfico pretendido para os 

egressos do curso é de sujeitos conscientes 

das exigências éticas e da relevância pública 

e social dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores adquiridos na vida 

universitária. Inseridos no seu contexto 

profissional de forma autônoma, solidária, 

crítica, reflexiva e comprometida com o 

desenvolvimento sustentável, objetivando a 

construção de uma sociedade justa e 

democrática. 

O perfil profissiográfico pretendido para os 

egressos do curso é de sujeitos conscientes 

das exigências éticas e da relevância pública 

e social dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores adquiridos na vida 

universitária. Inseridos no seu contexto 

profissional de forma autônoma, solidária, 

crítica, reflexiva e comprometida com o 

desenvolvimento sustentável, objetivando a 

construção de uma sociedade justa e 

democrática. 

O Licenciado em Ciências da Natureza é 

capacitado a atuar na educação básica como 

educador para a Ciência do ensino 

fundamental e médio. Ocupa-se com a 

formação e a disseminação do saber das 

Ciências da Natureza nas diferentes 

instâncias sociais, na educação formal ou por 

meio da educação informal. Deve apresentar 

domínio científico da Física, da Química, da 

Biologia e suas aplicações. 

O Licenciado em Ciências da Natureza é 

capacitado a atuar na educação básica como 

educador para a Ciência do ensino 

fundamental e médio. Ocupa-se com a 

formação e a disseminação do saber das 

Ciências da Natureza nas diferentes 

instâncias sociais, na educação formal ou por 

meio da educação informal. Deve apresentar 

domínio científico da Física, da Química, da 

Biologia e suas aplicações. 

“Continua” 
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“Conclusão” Quadro 04 – Perfil do Egresso apresentado nos PPCs 

Perfil do egresso 2013 Perfil do egresso 2017 

O perfil profissiográfico pretendido para os 

egressos do curso é de sujeitos conscientes 

das exigências éticas e da relevância pública 

e social dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores adquiridos na vida 

universitária. Inseridos no seu contexto 

profissional de forma autônoma, solidária, 

crítica, reflexiva e comprometida com o 

desenvolvimento sustentável, objetivando a 

construção de uma sociedade justa e 

democrática. 

O perfil profissiográfico pretendido para os 

egressos do curso é de sujeitos conscientes 

das exigências éticas e da relevância pública 

e social dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores adquiridos na vida 

universitária. Inseridos no seu contexto 

profissional de forma autônoma, solidária, 

crítica, reflexiva e comprometida com o 

desenvolvimento sustentável, objetivando a 

construção de uma sociedade justa e 

democrática. 

 O educador em Ciências da Natureza 

apresentará perfil de portador de uma atitude 

interdisciplinar, como mencionado por 

Fazenda (2002), em que esse profissional é 

caracterizado pelo interesse e gosto pela 

construção do conhecimento e pela 

realização da pesquisa, pelo 

comprometimento com seus alunos e pela 

utilização de novas metodologias de ensino. 

Um profissional 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. 

Um profissional 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. 
Fonte:  Autoras (2019). 
 

Ao analisar o perfil do egresso nas duas versões dos PPCs percebe-se que cumprem o 

estabelecido no Artigo 7º da Resolução n. 2, de 1º de Julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada. Fundamentando uma identidade baseada em um repertório de informações e 

habilidades resultado do projeto pedagógico no qual se destaca: 
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A pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico 

e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício 

profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética (BRASIL, 2015, Art. 7). 

 

É preciso destacar que um curso denominado interdisciplinar em relação à formação 

do egresso, necessita de constantes reflexões e indagações, pois como enfatiza Araújo e Alves 

(2014, p. 3) para saber se um curso denominado interdisciplinar forma um egresso 

interdisciplinar, urge pensar sobre esta constituição que é “holística” e representa também 

“uma visão de mundo”. É sabido que não basta a análise do PPC, é preciso ampliar as 

pesquisas e ouvir os diferentes sujeitos envolvidos, sendo que boas discussões já estão sendo 

realizadas, exemplificadas pelas pesquisas supracitadas no referencial teórico. 

Por fim, percebe-se que a formação de um perfil interdisciplinar ainda apresenta-se em 

construção, visto que os aspectos essenciais para a formação inicial de professores perpassam 

aspectos teóricos e práticos inseridos em currículos, que precisam estar relacionados à 

realidade e os desafios das escolas públicas.  

 

 

4.3 Proporção total de componentes que apresentam a expressão interdisciplinar  

 

Neste resultado apresenta-se a análise da relação entre os componentes curriculares e a 

presença da expressão interdisciplinaridade no ementário de ambos PPCs (2013 e 2017) 

(Gráfico 01). 

 

Gráfico 01– Relação entre os componentes curriculares que apresentam a expressão 

interdisciplinar por semestres 

 
Fonte:  Autoras (2019). 
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O PPC (2013) apresenta-se uma matriz curricular organizada em 9 semestres, sendo 

que no 4º semestre há a maior incidência da expressão interdisciplinar (06), destacando que 

ocorre esta abordagem em três componentes curriculares de Química Analítica Aspectos 

Qualitativos e Quantitativos aparecendo apenas uma vez a expressão interdisciplinar; 

Didática, Currículo e Planejamento aparecendo apenas uma vez também a expressão 

interdisciplinar e por fim Práticas Pedagógicas aparecendo quatro vezes a expressão 

interdisciplinar. 

Já o PPC (2017) propõe uma matriz curricular organizada em 10 semestres, sendo que 

apenas no 5º semestre apresenta-se a expressão interdisciplinar, em dois componentes 

curriculares obrigatórios de Bioquímica Fundamentos do Metabolismo aparecendo a 

expressão interdisciplinar apenas uma vez e Práticas Pedagógicas IV Planejamento 

aparecendo a expressão duas vezes, totalizando (03) menções da palavra interdisciplinaridade. 

 Cabe destacar que as componentes optativas apresentaram a maior expressão da 

palavra aqui supracitada, apresentando-se em três componentes curriculares, sendo elas, 

Diversidade e Evolução das Plantas com sementes aparecendo apenas uma vez à expressão 

interdisciplinar; e a componente A Filosofia para o Entendimento das Ciências Naturais 

aparecendo à expressão interdisciplinar também apenas uma vez e por fim nas Metodologias 

Inovadoras aparecendo a expressão interdisciplinar cinco vezes, totalizando (07) menções da 

palavra interdisciplinaridade. 

Percebe-se que a expressão interdisciplinar apresenta-se em ambos documentos com 

sua maior expressão nas componentes de práticas pedagógicas, disciplinas onde normalmente 

oportuniza-se leituras, debates, trocas de experiência, construção de projetos entre outros, 

diferenciando das componentes das áreas “mais duras ou exatas” onde em sua maior 

proporção se sobressai métodos tradicionais.     

 

 

4.4 Relação do total de disciplinas e a proporção ocupada pela interdisciplinaridade 

 

Ao analisar a proporção das componentes curriculares com a menção interdisciplinar 

em relação ao total de componentes da matriz curricular, chega-se ao Gráfico 02. 
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Gráfico 2 – Quantitativo de componente e proporção da interdisciplinaridade 

 

Fonte:  Autoras (2019). 

 

Observa-se no ementário do PPC (2013), 52 componentes curriculares distribuídas ao 

longo de 9 semestres, nos quais (10) componentes trazem a palavra interdisciplinaridade em 

sua ementa. Primeiro semestre três componentes: Introdução a Ciências da Natureza, 

Experimentação e Práticas Pedagógicas; Terceiro semestres uma componente: Práticas 

Pedagógicas; Quarto semestre três componentes: Química Analítica Aspectos Qualitativos e 

Quantitativos, Didática, Currículo e Planejamento e Práticas Pedagógicas; sexto semestre 01 

componente; Prática Pedagógicas e por fim sétimo semestre duas componentes: Tecnologia 

Ambiental e Estágio Supervisionado II,  

Já na versão do PPC (2017) a matriz curricular está organizada em 42 componentes 

obrigatórios e 23 componentes optativos, totalizando 65, ou seja, há um acréscimo de 13 

disciplinas em relação ao PPC (2013). 

 Das 42 componentes obrigatórias distribuídas em 10 semestres, aparece a 

interdisciplinaridade duas vezes no quinto semestre, nos componentes de Bioquímica 

Fundamentos do Metabolismo e Práticas Pedagógicas IV Planejamento. Nas 23 componentes 

optativas, constam três com a expressão interdisciplinar sendo elas Diversidade e Evolução 

das Plantas com sementes, A Filosofia para o entendimento das Ciências Naturais e 

Metodologias Inovadoras. 

Percebe-se que houve um acréscimo de componentes no PPC 2017 e a diminuição das 

que exploram aspectos da interdisciplinaridade. As componentes nas quais há presença da 

expressão interdisciplinaridade estão especificadas no Quadro 5. 
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Quadro 05 – Componentes que apresentam a expressão interdisciplinar no ementário 

Componentes por 

semestre 

PPC 2013 PPC 2017 

1º semestre Introdução a Ciências da 

Natureza; 

 

Experimentação; 

Práticas Pedagógicas; 

3º semestre Práticas Pedagógicas; 

4º semestre Química analítica Aspectos 

qualitativos e quantitativos; 

Didática, currículo e 

planejamento; 

Práticas Pedagógicas; 

5º semestre  Bioquímica Fundamentos do 

Metabolismo; 

Práticas Pedagógicas IV 

planejamento; 

6º semestre Práticas Pedagógicas;  

7º semestre Tecnologia ambiental; 

Estágio supervisionado II; 

Complementares  Diversidade e evolução das plantas 

com sementes; 

A filosofia para o entendimento das 

ciências naturais; 

Metodologias Inovadoras; 
Fonte:  Autoras (2019). 

 

 

 

4.5 Análise da bibliografia quanto aos autores citados 

 

Ao analisar os autores interdisciplinares mencionado nas bibliografias do ementário, 

chega-se ao Gráfico 03. 
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Gráfico 03 – Autores interdisciplinares citados na bibliografia 

 

Fonte:  Autoras (2019). 

 

Observa-se neste gráfico os autores citados nos ementários de ambos PPCs (2013 e 

2017). Ao analisar as ementas das componentes curriculares do PPC (2013) constatou-se a 

menção de (04) autores de obras interdisciplinares sendo, Stefani (1993), referenciada 02 

vezes, nas componentes Introdução a Ciências da Natureza e Práticas Pedagógicas 

Experimentação em Educação em Ciências. Santomé (1998), Ricardo (2005) e Fazenda 

(1995), sendo citada apenas 01 vez, na componente de Práticas Pedagógicas: Educação na 

Diversidade para o Ensino de Ciências da Natureza. 

Já no PPC (2017) percebe-se as citações do referidos autores interdisciplinares apenas 

(01) vez. Franco (2015), Freitas e Mello (2017) e Fazenda (1998), na componente 

Metodologias Inovadoras; Correia et al. (2004) na componente Fundamentos do Metabolismo 

e por fim Nogueira (2002) na componente de Práticas Pedagógicas. Percebe-se com o Gráfico 

03 que o número de autores no PPC (2017) no ementário, não sofreu uma grande mudança, se 

diferenciando apenas de 01 autor.  Observa-se no Quadro 05, a seguir, a síntese dos autores 

interdisciplinares e suas referidas obras. 
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Quadro 05- Síntese autores e suas obras que mencionam interdisciplinaridade 

PPC 2013 

Autor Obra Semestre Componente 

Stefani 

(1993) 

STEFANI, A. Montagem e uso de um 

laboratório interdisciplinar. Porto Alegre: 

Sagra: DC Luzzatto, 1993. 

1° semestre Introdução a 

Ciências da 

Natureza (p.45). 

3º semestre Prática 

Pedagógica- 

Experimentação 

em Educação 

em Ciências; (p. 

59). 

Fazenda 

(1995) 

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: 

um projeto em parceria. São Paulo: Loyola, 

1995. 

4º semestre Práticas 

Pedagógicas: 

Educação na 

Diversidade 

para o ensino de 

Ciências da 

Natureza (p. 67). 

Ricardo 

(2005) 

RICARDO, E. C. Competências, 

Interdisciplinaridade e Contextualização: 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais a uma 

compreensão para o ensino de Ciências. 2005. 

257f. Tese (Doutorado em Educação 

Científica e Tecnológica) – Programa de Pós-

Graduação em Educação Científica e 

Tecnológica, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2005. 

Santomé 

(1998) 

SANTOMÉ, J. T. Globalização e 

interdisciplinaridade: o currículo integrado. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

PPC 2017 

Autor Obra Semestre Componente 

Correia et 

al. (2004) 

CORREIA, M. D. et al. A Bioquímica como 

ferramenta interdisciplinar. Química Nova na 

Escola, n 19, maio, p.19-23, 2004.  

5º semestre Fundamentos do 

Metabolismo (p. 

90). 

Nogueira  

(2002) 

NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos: 

uma jornada interdisciplinar rumo 

desenvolvimento das múltiplas inteligências, 

3ª ed. São Paulo: Érica, 2002.  

Práticas 

Pedagógicas IV: 

Planejamento 

(p. 92). 

Fazenda 

(1998) 

FAZENDA, I. C. A. (Org.). Didática e 

Interdisciplinaridade. São Paulo: Papirus, 

1998. 

Componen- 

te comple-

mentar 

Metodologias 

Inovadoras 

Franco 

(2015) 

FRANCO, R. M. Interdisciplinaridade e 

contextualização: encontros dialógicos com 

a pedagogia freireana na formação em 

Ciências da Natureza. 2015. 61p. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação) – 

Licenciatura em Ciências da Natureza, 

Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 

2015.  

“Continua” 
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“Conclusão” Quadro 05- Síntese autores e suas obras que mencionam interdisciplinaridade 

PPC 2017 

Autor Obra Semestre Componente 

Freitas; 

Melo 

(2017) 

FREITAS, Diana Paula Salomão de; MELLO, 

Elena Maria Billig. Interdisciplinaridade e 

contextualização: encontros dialógicos com a 

pedagogia freireana na formação em Ciências 

da Natureza. Disponível em: Acesso em 16 

abr. 2017. 

Componen- 

te comple-

mentar 

Metodologias 

Inovadoras 

Fonte: Autoras (2019). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A interdisciplinaridade apresenta-se cada vez mais presente nos cursos de formação de 

professores, seja através de concepções que embasam a construção dos Projetos Pedagógicos 

de Curso ou de práticas pedagógicas desenvolvidas nos diferentes componentes curriculares. 

Trata-se de um reflexo dos desafios atuais presentes na sociedade contemporânea que exigem 

discussões que ultrapassem a forma fragmentada de analisar as situações.As discussões sobre 

uma perspectiva interdisciplinar da construção do conhecimento não se limita a Educação 

Básica, mas já alcançou o Ensino Superior em especial as Licenciaturas, como apresentado 

nesta pesquisa.  

Respaldado nos direcionamentos teóricos presentes neste trabalho, percebe-se que a 

interdisciplinaridade questiona a forma fragmentada como o conhecimento é construído, 

principalmente nas Licenciaturas, considerando o espaço de formação da docência, no qual 

torna-se urgente vivenciar durante a formação a passagem de uma concepção fragmentada 

para uma concepção unitária. A partir desta análise documental buscou-se compreender como 

a interdisciplinaridade está proposta nos Projetos Pedagógicos em ambas as versões (2013 e 

2017) do Curso de Ciências da Natureza - Licenciatura da Universidade Federal do Pampa 

Campus - Dom Pedrito/RS.  

Após análise de ambos PPCs, verificou-se que a expressão interdisciplinaridade se 

evidencia ao longo dos PPCs (2013 e 2017) em diferentes momentos, percebe-se que 

ocorreram muitas mudanças relevantes, no PPC (2017), mudanças que vieram para contribuir 

com a formação de um perfil de professor interdisciplinar destacando-se a Organização 

Didática Pedagógica, que apresentou relevantes contribuições tendo a maior expressão da 

palavra supracitada. 

Também percebe-se mudanças expressivas em relação aos eixos organizadores, a 

preocupação em evidenciar a relação destes eixos com as diferentes disciplinas e atividades 

complementares, bem como a preocupação em explicitar programas, projetos como espaços 

formadores. Cabe destacar que outra evidência de análise diz respeito às limitações no que 

tange ao referencial teórico, a conceituação da expressão interdisciplinar e a delimitação de 

como estas estratégias se efetivam na prática. 

Espera-se com essa pesquisa contribuir com as discussões tanto em nível de Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) como em comissão de curso, com dados que ajudem a 

compreender e diminuir o distanciamento das concepções interdisciplinares entre o currículo 
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formal (normativo e prescritivo) e o currículo em ação (praticado), e ainda com as 

licenciaturas interdisciplinares em âmbito geral, que ainda discutem e refletem sobre 

estratégias para um ensino cada vez menos fragmentado, bem como, contribuir com as 

pesquisa sobre formação docente interdisciplinar, colaborando com questionamentos e futuras 

discussões sobre a temática. 
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