
A COMPLEXIDADE DA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR: LIMITES E  

POSSIBILIDADES VIVENCIADOS EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM  

CIÊNCIAS  

  

Marcia Lorena Saurin Martinez
1
, Ivane Almeida Duvoisin

2
, Marta Nörnberg

3
  

Eixo temático: Práticas Pedagógicas e Inovação na Educação Superior  

  

Resumo: Os limites e as possibilidades da prática interdisciplinar aqui analisadas são 

resultantes da investigação sobre o Curso de Licenciatura em Ciências ofertado pela 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG nos polos da Educação a Distância nos quais a 

instituição atua. Tal pesquisa se refere a primeira oferta do curso (2014 a 2017), que tem uma 

proposta interdisciplinar que foi amplamente debatida e estudada, numa rede de conversações 

dos professores da FURG e com professores e estudantes do programa de pós-graduação em 

Ciências e foi resultante de uma tese de doutorado delineada entre 2010 e 2014. Após a 

finalização da primeira oferta, realizou-se uma investigação sobre os limites e as 

possibilidades percebidas pelos professores que vivenciaram os quatro anos de formação. Essa 

investigação foi realizada à luz do pensamento complexo, tendo como suporte teórico Edgar 

Morin. A análise dos dados produzidos foi feita por meio do método da cartografia, na 

perspectiva de Virgínia Kastrup et. al. Para tal análise, foram cartografados os relatos dos 

professores que atuam no curso. A cartografia dos dados evidenciou os limites e as 

possibilidades da interdisciplinaridade desde a polissemia das compreensões sobre o conceito 

e outras questões, tais como: a) o desejo e a vontade  dos professores em trabalhar no coletivo 

e a predisposição para a cooperação e o reaprender; b) a constituição de um espaço coletivo de 

cocriação; c) o cuidado para evitar a produção de um conhecimento generalizado quando se 

tenta romper com a fragmentação disciplinar; d) tratar o outro como legítimo outro no atuar 

dos envolvidos no processo; e) a mudança de paradigma e do mindset de quem se predispõe a 

praticar a interdisciplinaridade. Estes são parâmetros que rementem à complexidade de Edgar 

Morin, para quem o percurso interdisciplinar pressupõe não se opor ao aprofundamento 

específico das ciências clássicas, mas integrá-los para que não se perca a visão da totalidade. 

Considerar essa complexidade nos currículos escolares é um desafio necessário ao nosso 
tempo, pois, pensar a religação dos saberes é importante para integrar ciência e tecnologias.  
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Introdução  

O artigo trata dos limites e das possibilidades vivenciadas na implantação da proposta 

interdisciplinar do fluzz currículo
4

 delineado para formar professores de Ciências para 
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atuarem no Ensino Fundamental. Tal proposta surgiu para atender uma demanda reprimida, no 

estado do Rio Grande do Sul, qual seja, a de colocar no mercado de trabalho professores 

qualificados para ensinarem Ciências aos alunos da Educação Básica.   

Na tentativa de promover uma fissura na cultura escolar, no que diz respeito a visão 

fragmentada da ciência, é que se propôs um currículo integrado para tentar dar conta da visão 

orgânica dos fenômenos. Não existe um fenômeno natural somente físico, ou químico, ou 

biológico, todos esses aspectos são integrantes de um único fenômeno e não ocorrem de 

maneira isolada. Essa separação foi instituída de maneira arbitrária com o intuito de analisar 

as partes para melhor compreender o todo, como critica Edgar Morin em a Religação dos 

Saberes. A questão que se coloca é: Poderemos compreender o todo separando as partes? O 

que perdemos com essa separação? Esses são questionamentos feitos por Edgar Morin na 

defesa da construção de um pensamento complexo, ou seja, “há um tecido interdependente, 

interativo e interretroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo” 

(MORIN, 2008, pg. 39).  

Procurou-se reinventar um currículo que fosse coerente com esse conceito, cientes de 

que mesmo que um grupo pense, imagine, planeje um determinado currículo, “as coerções 

farão com que ele se atualize de diversas maneiras, dependendo das circunstâncias que 

encontrar”. (DUVOISIN, 2013, p.39).   

Acompanhou-se a implantação da primeira oferta do curso, no período de 2014 à 2017, 

e ao final realizou-se uma investigação sobre os limites e possibilidades percebidas pelos 

professores, com o intuito de identificar as coerções e o que têm influenciado as sucessivas 

atualizações curriculares. Foram cartografados os relatos dos professores que atuam no curso.   

A cartografia dos dados evidenciou os limites e as possibilidades da 

interdisciplinaridade, desde a polissemia das compreensões sobre o conceito e outras questões, 

tais como: a) o desejo e a vontade  dos professores em trabalhar no coletivo e a predisposição 

para a cooperação e o reaprender; b) a constituição de um espaço coletivo de cocriação; c) o 

cuidado para evitar a produção de um conhecimento generalizado quando se tenta romper com 

a fragmentação disciplinar; d) tratar o outro como legítimo outro no atuar dos envolvidos no 

processo; e) a mudança de paradigma e do mindset
5
 de quem se predispõe a  

praticar a interdisciplinaridade.  

Na próxima seção, faz-se uma retomada do caminho percorrido pelos diversos atores 

envolvidos na reforma curricular, ao constituírem as Redes de Conversação que foram 

desenhando o Fluzz Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências.  
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1. A proposta curricular do Curso de Licenciatura em Ciências: um fenômeno 

complexo  

De 2010 a 2013, o desenho curricular do Curso foi sendo debatido e construído por 

duas Redes de Conversações que foram se delineando: a Rede Proponente (RP) e a Rede de 

Estudantes-Professores
6
 da Pós-Graduação Educação em Ciências (REPGEC). Essas duas 

redes acabaram se entrelaçando, porém, Duvoisin (2013) preferiu destacar as duas redes para 

melhor compreender os conteúdos discursivos nos dois momentos distintos da elaboração da 

Proposta Pedagógica do Curso (PPC). A investigação de Duvoisin (2013) mostrou que o 

linguajear, nas Redes de Conversação, persistia em três questionamentos: 1)Quais são os 

complexos problemáticos e os nós de tendências ou de forças que acompanham os processos 

de formação de professores e os currículos dos cursos On_Line? 2)Quais problemáticas e 

soluções, o linguajear e o emocionar dos participantes das Redes de Conversação revelaram? 

3)Qual desenho curricular melhor se adequa aos currículos móveis, característicos da 

modalidade On_Line? Da problematização desses questionamentos ia emergindo o currículo 

que se modificava a cada encontro. Cabe aqui salientar que essas questões já vinham sendo 

inquietações dos primeiros componentes da RP, composta em sua maioria por professores 

pertencentes ao Centro de Educação Ambiental em Ciências e Matemática (CEAMECIM) e 

da Secretaria de Educação a Distância (SEAD), ou seja, uma equipe multidisciplinar 

constituída por doze professores.  

O Fluzz Currículo foi sendo criado, inventado, atualizado, na medida em que os 

componentes da rede revelavam os complexos problemáticos e identificavam os nós de 

tendências e forças que acompanham os processos de formação de professores e os currículos 

dos cursos a distância.  

Na formação de professores, são várias as problemáticas e tensões existentes e por 

isso, muitas vezes, as transformações permanecem latentes sem conseguirem se atualizar, por 

conta das coerções impostas pelo meio. Foram diversas as soluções delineadas pelos 

professores, na proposta curricular do curso, que não foram, de fato, atualizadas no currículo 

em ação. Permanecem como vetores em potência, quiçá, até que outras forças impulsionem as 

transformações. Todas essas forças e tendências são características de um fenômeno 

complexo, pois segundo Morin (2008), o conhecimento pertinente deve enfrentar a 

complexidade. Morin (2008) faz uma crítica contundente a tradição do pensamento escolar e 

universitário, cujo ideário é a redução do complexo ao simples, que separa o que está ligado e 
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que unifica o que é múltiplo; alerta para os riscos da excessiva fragmentação do 

conhecimento, dissociado do humano e do social.   

A pesquisa de Duvoisin (2013, p. 134) revelou que os professores da RP consideravam 

a questão da “fragmentação e do isolamento das áreas como uma questão cultural construída 

ao longo da história da escolarização” e que precisa ser superada.  Propuseram, como   

solução, a criação de interdisciplinas, apostando em um trabalho coletivo e na formação 

permanente dos docentes do curso.   

Na primeira proposta, delineada para o Curso de licenciatura em Ciências, não havia 

disciplinas específicas de cada área, a ideia era de disciplinas de Ciências I,II, III...XI, o que 

denotava a intenção de se trabalhar a Ciências de maneira integrada, sem compartimentalizar 

o fenômeno natural. Havia, também os Cotidianos da Escola 1, 2,...,8, cuja intenção era de que 

o acadêmico fosse para a escola desde o primeiro semestre, primeiramente, para observar a 

estrutura e a dinâmica de funcionamento da escola, e posteriormente, com um professor 

regente e com o acompanhamento e orientação dos professores formadores.   

Assim, foi proposto um desenho curricular em formato de mandala espiral, na tentativa 

de superar a hierarquia da visão matricial. A espiral denota a articulação entre as 

interdisciplinas que vão, de maneira recorrente, aprofundando os conceitos das diversas áreas 

consideradas indispensáveis à formação do futuro professor. Foram considerados importantes, 

três eixos: ciências (química, física e biologia); códigos e invenção das linguagens (linguagem 

matemática; língua materna e libras; códigos e linguagem digital) e núcleo comum 

(psicologia, filosofia, sociologia, história da ciência e história da educação)  

Apesar do modelo inovador, no que se refere a uma proposta interdisciplinar, ela não 

avançou devido às tensões permanentes entre os participantes da Rede, quanto ao 

entendimento sobre a interdisciplinaridade, principalmente no momento em que entrou em 

ação a REPGEC. Os estudantes-professores trouxeram, para o debate, as dificuldades 

encontradas na escola para que se consiga implantar uma proposta interdisciplinar; apontaram 

como entraves a carga-horária excessiva dos professores, que pouco espaço têm para poder 

planejar coletivamente. Além disso, a maneira como a escola é organizada não oportunizando 

espaço para que professores de disciplinas diversas possam se encontrar.   

Outra questão que ficou evidente, são os entendimentos diversos que os professores 

têm a respeito da interdisciplinaridade. Alguns professores diziam já praticar a 

interdisciplinaridade, uma vez que procuravam fazer as articulações necessárias ao 

entendimento global no interior de sua disciplina, o que caracteriza o entendimento de que 

interdisciplinaridade significa tratar um conhecimento de maneira genérica, dispensando o 

diálogo entre os diferentes campos do saber. Nesse caso, onde fica a compreensão da 



epistemologia de cada disciplina? Será possível abarcar a complexidade, no isolamento de 

cada campo específico do saber?  

Observou-se uma confusão entre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade quando 

os estudantes-professores relatavam propostas de eixos temáticos a serem trabalhados nas 

diversas áreas do conhecimento. Esta multiplicidade de compreensões sobre a  

interdisciplinaridade se mostrou mais contundente quando do planejamento das 

interdisciplinas e no próprio atuar dos professores formadores.   

Duvoisin (2013) revela que, apesar do reconhecimento da necessidade de superar a 

cultura da fragmentação e o distanciamento da universidade e a escola, o currículo sofreu 

várias modificações, devido aos limites impostos pelas coerções da legislação e pelo sistema 

educacional vigente. A Mandala não se sustentou e tivemos que preencher o antigo QSL 

adotado a décadas nas universidades. As disciplinas de Ciências tiveram que ser fragmentadas 

para conseguirmos aprovar o curso.   

O currículo se delineou não com o formato original de mandala proposto pela RP, mas 

no formato de quadro sequencial, como é, usualmente instituído nas universidades. Na 

organização curricular, cada interdisciplina passou a ser composta por diferentes disciplinas 

que se complementam, na lógica de estabelecer um objetivo comum.    

Além da interdisciplina Cotidianos da Escola, existe a de Fenômenos da Natureza; 

ambas perpassando os oito semestres do curso. Aqui observa-se a mudança implementada na 

proposta inicial dos Cotidianos Escolares, que era de inserção gradativa e contínua do 

acadêmico na escola, isso ocorreu devido as coerções de natureza estrutural, política e 

epistemológica. Há, também, o estágio supervisionado e as atividades acadêmico-

científicoculturais. Ao final de cada semestre, acontece o Seminário Integrador, que institui a 

articulação entre as duas interdisciplinas por meio da socialização e discussão das produções 

dos acadêmicos, com a intenção de promover um trabalho coletivo entre docentes e discentes 

do curso.  

O planejamento acontece de forma coletiva e se desenvolve no ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
7
, software 

livre, utilizado na universidade. O espaço virtual de aprendizagem é concebido em parceria 

com os professores
8

, tutores 9  e estudantes, que interagem e aprendem coletivamente, 

realizando o compartilhamento de ideias e saberes.   
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Após quatro anos, e no momento da reoferta do curso, é hora de se rever o que, de fato, 

aconteceu no fluzzionar do currículo, para tanto realizou-se a pesquisa, para compreender as 

percepções dos professores e acadêmicos do curso.   

A pesquisa foi realizada por meio da cartografia, entendendo que “(...) não há uma 

coleta de dados na pesquisa, mas uma produção de dados” (KASTRUP, 2012, p.15) e, ainda, 

ressaltando que o currículo é diariamente reconstruído e ressignificado pela ação docente, ao 

longo do planejamento coletivo. Tal método é utilizado, a fim de investigar sobre os limites e 

possibilidades percebidas pelos professores atuantes no curso. Para tanto, cartografou-se as 

ações pedagógicas no curso, por meio dos três gestos da atenção cartográfica (KASTRUP et. 

al, 2012), compostos pelo rastreio, toque, e o reconhecimento atento. Esses gestos serão 

elucidados a seguir.  

2. Cartografia do curso: limites e as possibilidades da interdisciplinaridade   

Cartografar o curso de Licenciatura em Ciências é perceber a existência de um 

território em movimento, isto é, “o território é antes de tudo lugar de passagem” (DELEUZE e  

GUATARRI, 1997, p.132), não padronizado, mas conduzido pelas experiências dos 

professores envolvidos nesse processo, evitando a representação de um objeto.  

No movimento em transformação, o referido curso se constitui no território existencial, 

composto pelo conjunto de fatos, movimentos e expressões e, ao habitá-lo acompanhou-se as 

ações pedagógicas, por meio dos relatos dos professores ao planejarem as interdisciplinas. 

Sendo assim, foram registradas vinte e nove reuniões de planejamento, com o corpo docente, 

no primeiro semestre do curso, que ocorreram, no período de maio a dezembro de 2013. No 

ano de 2014, foram acompanhadas doze reuniões, no período de janeiro a junho, no segundo 

semestre do curso.   

 Ao fazer esse primeiro conjunto de registros, já se percebe alguns limites e 

possibilidades inerentes à proposta interdisciplinar. Essa percepção inicial compõe o rastreio 

que se configura no “gesto de varredura do campo (...), isto é, rastrear é, também, acompanhar 

mudanças de posição e ritmo” (KASTRUP, 2012, p. 40). Assim, o rastreio não se define como 

uma busca de informação, mas, somente observar qual a proposta de interdisciplinaridade 

permeia o curso.  

Desse modo, observa-se que a interdisciplinaridade não é conceituada em torno de um 

único significado, isto é, se configura como atitude (FAZENDA, 1979), como pressuposto da 

organização curricular (SANTOMÉ, 1998), como prática para superar o caráter de 

especialização (JAPIASSU, 1976), como proposta vinculada à pesquisa construtiva no 



processo de ensino e aprendizagem (DEMO, 2001) e como reconstrução da totalidade e da 

necessidade de conexões entre as ciências (POMBO, 2004).  

Ao fazer a seleção dos relatos dos professores, foi se configurando o toque, momento 

em que é “notado como uma rápida sensação, um pequeno vislumbre que aciona, em primeira 

mão, o processo de seleção (...). Algo que se destaca e ganha relevo no conjunto, em princípio 

homogêneo, de elementos observados” (KASTRUP, 2012, p.42) e não segue um caminho 

unidirecional para chegar a um fim determinado. É por meio do toque que são selecionados os 

excertos (grifos das falas dos professores) para compor a análise.   

Ao fazer a seleção dos dados produzidos, ressalta-se a emergência de eixos que 

compõe a problemática em torno dos limites e as possibilidades da interdisciplinaridade, que 

são: trabalho coletivo: predisposição para cooperar e reaprender; espaço coletivo de cocriação; 

cuidados ao romper com fragmentação disciplinar; práticas interdisciplinares: mudanças de 

paradigma e de mindset. Tais eixos serão problematizados por meio do reconhecimento 

atento, que reconduz ao objeto de estudo para destacar seus contornos singulares (KASTRUP, 

2012), isto é, por meio das percepções ao cartografar, atreladas aos teóricos que fundamentam 

os movimentos de pesquisa. Importante destacar que os excertos das falas e extratos textuais 

são denominados por letras aleatórias do alfabeto, a fim de garantir o anonimato do estudo.   

2.1. Trabalho coletivo: predisposição para cooperar e reaprender  

O trabalho coletivo está fundamentado na competência de cada especialista, visto que 

a ação interdisciplinar permite que cada docente aprenda a respeitar visões diferentes da sua. 

Assim, Fazenda (2013, p. 41) aponta que, não há interdisciplinaridade se não há intenção 

consciente, clara e objetiva por parte daqueles que a praticam. Não havendo intenção de um 

projeto, podemos dialogar, inter-relacionar e integrar sem, no entanto, estarmos trabalhando 

interdisciplinarmente.   

Nesse sentido, além da aceitação pessoal, e de perceber as próprias limitações que a 

especialidade lhe impõe, e do reconhecimento da incerteza frente ao conhecimento que é 

múltiplo, cabe ao docente a predisposição para o diálogo, para que seja possível compartilhar 

as diferentes formações, concepções e desejos, e assim, superar os limites epistemológicos, e 

possibilitar um enriquecimento recíproco.  

Para que se estabeleça o diálogo e este ultrapasse a superficialidade, isto é, que 

contemple o consenso nas decisões, as trocas entre especialistas no trabalho coletivo, requerse 

a negociação dos pressupostos epistemológicos e metodológicos de cada docente.  

 Essa negociação é expressa pela fala do Professor L quando considera que o 

“importante é ter a opinião de três professores das diferentes áreas para planejar, para que 



possam começar a pensar nessa semana, pensar uma única atividade por semana ou em uma 

temática que pode começar numa semana e perpassar mais de uma semana com atividades 

diferenciadas” (Professo L).   

Partindo da negociação mencionada, o Professor H complementa-a, ao relatar que “a 

preocupação é que são três professores de Química em Docência em Ciências I e, na 

interdisciplina Fenômenos da Natureza I, não há nenhum professor dessa área. Então, como 

discutir a ementa sem um químico? (...) A necessidade inicial é pensar em alguém da  

Química que está em Docência I e migrar para Fenômenos da Natureza” (Professor H).   

Importante ressaltar que essa negociação de reorganizar os docentes e suas disciplinas 

é necessária para se desenvolver um trabalho coletivo pautado nas relações sociais, em que 

cada docente estabeleça a predisposição a ter afinidades com o outro. Consequentemente, isso 

pode vincular ao êxito ou a dificuldades na prática interdisciplinar, uma vez que, se não existe 

“a aceitação do outro como um legítimo outro na convivência” (MATURANA, 2001, p.23), 

não há uma relação social e, por conseguinte, a interdisciplinaridade está ameaçada a não 

existir.  

2.2. Espaço coletivo de cocriação  

Ao cartografar o espaço do curso de Licenciatura em Ciências, percebe-se que, para 

que as ações no coletivo se tornem de fato interdisciplinares, cada especialista, ao 

compreender sua área de atuação, apropria-se também de múltiplas relações conceituais 

existentes em outras áreas, a fim de desenvolver uma visão integrada da realidade.   

Sendo assim, embora exista a individualidade presente nas vontades manifestadas, 

muitas vezes na condição de controle, nota-se, pela recursividade das múltiplas vozes, 

expressões e gestos, a importância de reconhecer o espaço do outro e assim, manifestar suas 

angústias e limitações frente ao coletivo.   

O desabafo do Professor K remete a reflexão sobre esses aspectos apontados. “Dado a 

organização do curso e das interdisciplinas, fiquei pensando, o que é formação para nós 

aqui? O que vocês entendem como um espaço formativo aqui nessas reuniões de terças? Esse 

não é um espaço de formação naquele modelo palestra né, ninguém vai vir aqui nos dizer 

como se faz uma avaliação num curso a distância ou como se faz um acompanhamento em um 

curso de educação a distância. Ninguém vai vir aqui dizer para nós o que é a função dos 

professores. Não é esse o foco central nesses encontros de terça... o que é então? É a gente 

levantar quais necessidades que a gente está tendo. Então semana passada comecei 

justamente ouvindo, porque qual a nossa prioridade? É a gente ouvir cada uma das nossas 

angústias, das nossas necessidades(...). Eu penso que temos que ser francos aqui nesse 



espaço... É de a gente ter mais reuniões com a coordenação do curso, de forma geral com 

todo mundo, o que eles (coordenadores do curso) estão identificando? (...) a minha angustia é 

que parece que quem está propondo as coisas somos nós e não a coordenação. Que no 

momento em formação como esse, não é um momento com que alguém sabe e vai propor e o 

outro vai acatar, mas é um momento de construir junto” (Professor K).   

Após muitas reuniões de planejamento, foi possível perceber que, ao longo desse 

processo de ir e vir nas discussões, muitas decisões foram pensadas no coletivo, contudo, o 

desabafo do Professor K evidencia a necessidade de repensar a formação docente nesse 

trabalho em parceria. Nesse sentido, ressalta ainda que a constituição desse espaço formativo, 

referente as reuniões de planejamento, facilita a comunicação dos docentes, visto que, 

potencializa caminhos para um trabalho integrado, sem donos da verdade, em que as 

necessidades e angústias de cada sujeito é coletivizada.   

Assim, os docentes reconhecem seus limites e incertezas e, portanto, socializa-os como 

estratégia dialógica no grupo; esse espaço permite aos professores apropriar-se dos seus 

percursos formativos. Nesse sentido, Nóvoa (1992, p. 17) destaca que “a formação vai e vem, 

avança e recua, construindo-se num processo de relação ao saber e ao conhecimento que se 

encontra no cerne da identidade pessoal”. Sendo assim, favorecer espaços de interação entre 

as dimensões pessoais e profissionais, potencializa a prática docente, na compreensão dessa 

relação recíproca da consciência individual e do ambiente coletivo.   

No enfoque interdisciplinar, as diferentes realidades dos sujeitos são aproximadas, 

construindo pontes de ligações entre experiências, desejos e inquietações que antes existiam 

em territórios isolados e individualizados marcados por uma historicidade subjetiva. É como 

abandonar um território antes habitado, para lançar-se no desafio de construir outros 

territórios, em que as incertezas e limitações individuais são trabalhadas coletivamente. 

Assim, ampliam-se as relações interpessoais manifestadas no compromisso profissional do 

educador, no envolvimento com os projetos de trabalho, na busca constante de 

aprofundamento teórico e, sobretudo, na postura ética e política diante das questões e dos 

problemas que envolvem o conhecimento.   

Embora possua esse ambiente integrador, há a necessidade do aporte institucional para 

manter esse espaço de reciprocidade de experiências, e que se torne, esse espaço, permanente 

para ações interdisciplinares efetivas. Pombo (2004) discute a importância de construir 

estruturas institucionais que instaure e desenvolva uma organização interdisciplinar, visto que, 

“a interdisciplinaridade traduz-se na constante emergência de novas disciplinas, que não são 

mais do que a estabilização institucional e epistemológica de rotinas de cruzamento de 

disciplinas” (POMBO, 2004, p. 210).   



2.3. Cuidados ao romper com fragmentação disciplinar  

O cuidado ao romper com a fragmentação disciplinar parte da proposta desenvolvida 

pelos professores ao planejar suas interdisciplinas, que consiste em conhecer seus alunos, 

previamente, e fazer atividades acolhedoras para que todos entendam a proposta de 

interdisciplinar. Nesse sentido, pode-se perceber a tentativa de construção de pontes de 

ligações entre as disciplinas, de ultrapassar o pensamento fragmentado, implicando na 

integração entre as áreas do conhecimento. A fala do Professor Z salienta tal proposta: “O 

nosso desafio é achar um ponto fixo em que a gente se cruze, que na verdade não é fixo, mas 

que a gente consiga se aproximar, porque é essa a ideia da interdisciplina. Ou seja, a 

interdisciplinaridade pressupõe as disciplinaridades que se encontrem em algum ponto. E se 

a gente tem uma mesma temática, me parece que vai facilitar. Porque esse é o nosso desafio, 

de saber como se encontrar, como dialogar com a disciplina Docência em Ciências I com as 

Teorias de Aprendizagem por exemplo, para não ficar uma sobreposição de atividades no  

Moodle com disciplinas separadas” (Professor Z).   

O relato do Professor Z evidencia a preocupação com a intensidade de integrar as 

disciplinas de maneira a evitar a justaposição de disciplinas, mas de haver ações de cooperações e 

coordenações orientadas por um eixo temático. A sugestão apontada pelo professor Z é no intento 

de superar a lógica da fragmentação, reconhecendo a existência das disciplinas isoladamente e de 

desenvolvê-las a partir da construção de eixos temáticos, a fim de relacionar as diferentes áreas do 

conhecimento e, portanto, suas especialidades.  

No contexto geral, fala-se de integrar as disciplinas ao longo do planejamento, mas chegar 

a um consenso comum de como fazê-la é uma tarefa árdua, e parte do aprofundamento no 

conhecimento disciplinar. Dessa forma, requer, de cada especialista, a abertura para outras áreas 

diferentes da sua e o desejo de elaborar um produto pedagógico interdisciplinar. Para que se possa 

executar esse feito, a pesquisa torna-se uma aliada na “busca da construção coletiva de um novo 

conhecimento” (FAZENDA, 1991, p. 18), o que pressupõe a motivação intrínseca como um 

elemento chave para a aprendizagem (MATURANA, 2001).  

Quando não há predisposição e nem motivação intrínseca, a interdisciplinaridade não 

acontece, O desejo despertado pelo diálogo e pelas trocas de experiências, a criação de um 

espaço coletivo para o diálogo e a cocriação, bem como, a pesquisa, provocam mudanças na 

prática pedagógica, e até mesmo, no próprio docente que reflete e discute no coletivo. Isso, 

possibilita a proposição de novas ideias que encaminham para a superação da fragmentação 

do saber, na busca de uma linguagem compreensível a todos.  



2.4. Práticas interdisciplinares: mudanças de paradigma e de mindset  

 A “interdisciplinaridade não fica apenas no campo da intenção, mas na ação, que 

precisa ser exercitada” (FAZENDA, 1999, p.35), ou seja, por possuir um caráter polissêmico, 

seu modo de interpretar torna-se múltiplo, logo, constrói-se trilhando caminhos de incertezas e 

descobertas. O desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, parte da reflexão e 

entendimento dessa proposta, da necessidade de entrosamento, para que seja possível 

desempenhar ações educativas mais produtivas, com a cooperação de todos os envolvidos. 

Portanto, para que a interdisciplinaridade aconteça, mudanças de paradigma e na maneira 

como se compreende o conhecimento e as relações sociais são necessárias.  

Nota-se, que o entrosamento surgiu da dificuldade de estabelecer vínculos com os 

diferentes conteúdos abordados pelos docentes, e manteve-se por meio dos fóruns, visto que, 

nesse espaço, a interação é estabelecida a fim de acompanhar e, até mesmo, avaliar o processo 

de aprendizagem do acadêmico.  

De acordo com o Professor A, é no fórum que os professores abordam seus conteúdos 

para que, no produto de uma interação, possa surgir um contexto global: “Poderíamos fazer 

dois fóruns, um fórum centrado na questão do método científico relacionado ao filme que 

colocamos no Moodle e outro em que a nossa contribuição seria para discutir a importância 

do planejamento” (Professor A).  

Nesse processo, o planejamento tornou-se uma construção refletiva sobre o que o 

acadêmico elaborava, visto que, é por meio das discussões nesses fóruns, que os docentes 

percebem as relações conceituais existentes entre as disciplinas, no momento em que todos 

dialogam em torno de uma temática. Mas, para além do planejamento e da avaliação, os 

fóruns são espaços de conversações com potência para promover a quebra de paradigmas e a 

mudança de mindset.  

Considerações  

Ao iniciar-se este artigo, o objetivo era trazer à tona os limites e as possibilidades, da 

prática interdisciplinar no Curso de Licenciatura em Ciências da FURG, identificadas por 

intermédio de uma pesquisa cartográfica que levou em conta o PPC, as doze reuniões, 

realizadas no período de janeiro a junho, no segundo semestre do curso.  

Do exercício cartográfico ressalta-se a emergência dos seguintes eixos: predisposição 

para cooperar e reaprender; espaço coletivo de cocriação; cuidados ao romper com 

fragmentação disciplinar; práticas interdisciplinares: mudanças de paradigma e de mindset. 

Em cada um desses eixos evidencia-se os limites e as possibilidades do trabalho 

interdisciplinar.  



Considera-se que o projeto pedagógico do curso é bem delineado nos seus princípios 

quanto a intencionalidade da interdisciplinaridade, do trabalho na escola e que se deve 

repensar a dinâmica de planejamento e ação, visando a execução da interdisciplinaridade, de 

fato, para que não permaneça apenas na vontade e no desejo de um pequeno grupo de 

docentes. Sugere-se, que a coordenação do curso participe ativamente nesse processo de 

discussão, desenvolvendo estratégias para acatar as necessidades e angústias dos docentes, 

reforçando laços e ações para problematizar a interdisciplinaridade, na instituição.  

A ideia que se tinha, de implementar uma pós-graduação para os professores que 

acolhessem os estudantes nas escolas, é uma estratégia a ser repensada, para que se efetive a 

intencionalidade, de uma inserção do acadêmico no futuro local de trabalho e na formação 

articulada da universidade com escola, constante no PPC do curso. A retomada dos cotidianos, 

enquanto espaço de interação universidade x escola e não apenas como uma interdisciplina, é 

uma outra potência do currículo inicialmente virtualizado, cuja atualização pode ser mais uma 

maneira de se resgatar a intencionalidade acima citada.   
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