
  
 
 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO 

 

 

 

 

 

O ENSINO INTERDISCIPLINAR NO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS – LICENCIATURA DO INSTITUTO FEDERAL DO 

ACRE: COMPREENSÕES E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Taita Lima do Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajeado/RS, dezembro de 2021



 
 

 
 

Taita Lima do Nascimento 

 

  

 

 

 

 

 

 

O ENSINO INTERDISCIPLINAR NO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS – LICENCIATURA DO INSTITUTO FEDERAL DO 

ACRE: COMPREENSÕES E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino, da 

Universidade do Vale do Taquari – 

Univates, como parte da exigência para 

obtenção do título de Mestre em Ensino na 

linha de pesquisa de Ciência, Sociedade e 

Ensino. 

 

Orientador: Prof. Dr. Derli Juliano 

Neuenfeldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajeado/RS, dezembro de 2021



 
 

 
 

Taita Lima do Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ENSINO INTERDISCIPLINAR NO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS – LICENCIATURA DO INSTITUTO FEDERAL DO 

ACRE: COMPREENSÕES E DESENVOLVIMENTO 

 

 

A Banca examinadora abaixo aprova a Dissertação apresentada ao Programa de Pós- 

Graduação em Ensino, da Universidade do Vale do Taquari - Univates, como parte da 

exigência para a obtenção do título de Mestre em Ensino, na linha de pesquisa de 

Ciência, Sociedade e Ensino:  

 
 
 

Prof. Dr. Derli Juliano Neuenfeldt - Orientador 
Universidade do Vale do Taquari - Univates 

 
 
Profa. Dra. Valda Inês Fontenele Pessoa  
Universidade Federal do Acre – UFAC 

 
 
Profa. Dra. Andréia Aparecida G. Strohschoen 
Universidade do Vale do Taquari – Univates 

 
Profa. Dra. Maria Ieda Giongo 
Universidade do Vale do Taquari - Univates 

 

 

 

Lajeado/RS, 16 de dezembro de 2021



 
 

 
 

Dedico este trabalho àqueles que, sem o apoio e dedicação, jamais teria sido possível 

trilhar essa jornada em minha vida profissional:  

 

A Deus, por ser o refúgio para os momentos difíceis. 

Ao meu querido e amado esposo Marcel Mourão, companheiro, 

amigo e principal incentivador. 

Ao meu coração que bate fora do peito, meu filho João Lucas, 

pela compreensão nos momentos de ausência, pela paciência, 

carinho e eternos “Terminou, mamãe? Não? Você vai conseguir!” 

Sua compreensão foi fundamental.  

A minha amada mãe Dulce Lima, pelo apoio e incentivo.  

A minha irmã, amiga, conselheira e companheira Talita Lima, 

meu cunhado Richardson Barros e minha querida sobrinha 

Maria Clara, todos sempre seguiram me incentivando, apoiando 

e orientando de forma incansável e admirável.  

Todos vocês fizeram com que cada momento de suas vidas fosse 

em prol do meu crescimento acadêmico e profissional. Nada teria 

sido possível sem vocês ao meu lado.     

      

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Agradecimentos 

A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que se pode sentir, por isso, é 

com muita alegria e carinho que inicio os meus agradecimentos para uma pessoa em 

especial, aquele que acreditou e topou o desafio de me orientar. Professor Derli 

Juliano Neuenfeldt, sua orientação, compreensão, paciência, disposição e amizade 

foram fundamentais nessa jornada. Obrigada por acreditar!  

À minha família, lugar de aconchego, acolhida, paz e amor. 

Ao Programa de Pós-graduação em Ensino Mestrado e Doutorado, em especial 

aos docentes, pelos ensinamentos, orientações e disponibilidade.  

À Fernanda Kochhann, por seu carinho, cordialidade e assertividade nos 

momentos de dúvidas. Suas orientações e encaminhamentos foram conforto. 

À UNIVATES, pela acolhida, atenção e cuidado dispensado aos discentes do 

PPGensino.  

Aos colegas da turma de mestrado e doutorado pela interação, aprendizados e 

vivências compartilhadas.    

 Às minhas amadas e queridas Luana Kunzler e Sebastiani Stamm, duas irmãs 

de alma, presentes especiais do mestrado. Com elas compartilhei não só o orientador, 

mas também as angústias, os temores e aflições. Meninas, vocês são e farão sempre 

parte da minha vida! 

Ao sempre solicito e prestativo Diretor geral Câmpus Rio Branco do Instituto 

Federal do Acre – IFAC, Paulo Roberto de Souza, por acreditar e oportunizar o 

desenvolvimento deste estudo. 

Ao Coordenador do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, do Instituto 

Federal do Acre – IFAC, câmpus Rio Branco. 

Aos docentes, em especial, Jailene Soares, Geazí Pinto e Irineide Ferraz e aos 

discentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do sétimo período, que 

colaboraram com este estudo. Sem vocês não seria possível o fechamento desse 

ciclo. 

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente colaboram com o início 

de minha jornada como pesquisadora, o caminho a ser percorrido ainda é longo, mas 

a sede do conhecimento segue na mesma proporção.  

 

Gratidão a todos! 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mais vale uma cabeça bem formada, do 

que uma cabeça deformada pelo indevido 

acúmulo de saber inútil”. 

Hilton Japiassu (1979).



 
 

 
 

RESUMO 
 

A interdisciplinaridade pode ser caracterizada pela troca recíproca de conhecimentos 
entre duas ou mais áreas do saber, podendo, dessa forma, ser uma possibilidade para 
superação da fragmentação do conhecimento, na busca pela compreensão dos 
fenômenos em sua totalidade, inclusive os educacionais. Considerada indispensável 
nos currículos para formação de professores, como uma estratégia, para o 
entendimento entre a unidade e o todo, a interdisciplinaridade instigou o 
desenvolvimento da presente pesquisa, que teve como objetivo analisar de que 
maneira as práticas de ensino dos docentes do curso de licenciatura em Ciências 
Biológicas do Instituto Federal do Acre- IFAC, campus Rio Branco, se relacionam com 
a concepção de interdisciplinaridade prevista no Projeto Pedagógico do Curso e no 
Projeto Pedagógico institucional. O referencial teórico utilizado para aguçar as 
discussões sobre o ensino interdisciplinar pautou-se principalmente nos estudos de 
Ivani Fazenda, Hilton Japiassu e Heloisa Luck. A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento desta pesquisa foi de abordagem qualitativa, aproximando-se ao 
estudo de caso. Os participantes foram: coordenador, docentes e discentes do curso 
de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC, campus Rio Branco. Para a produção 
das informações, foram utilizadas múltiplas técnicas a partir de fontes: documental, 
onde foram analisados os documentos institucionais: PDI, PPI e PPC do curso de 
licenciatura em Ciências Biológicas e ementa dos componentes curriculares de 
Projeto integrador; observacional, a partir do acompanhamento de aulas do 
componente curricular de projeto integrador III; entrevista semiestruturada com o 
Coordenador do curso e grupos de discussão com discentes e docentes. As 
informações foram analisadas à luz da técnica da Análise Textual Discursiva (ATD) 
emergindo três categorias relacionadas à: compreensão de interdisciplinaridade, 
interdisciplinaridade na formação inicial de professores de biologia suas práticas de 
ensino e a interdisciplinaridade: do PPC à efetivação nas práticas pedagógicas. 
Quanto à compreensão de interdisciplinaridade, os discentes apontaram para o 
exercício da inter-relação entre as disciplinas, ao passo que o coordenador do curso 
acreditava ser a especialização do saber uma necessidade para compreensão da 
interdisciplinaridade, ao tempo em que os docentes assinalaram o trabalho coletivo e 
colaborativo.Com relação as práticas de ensino, evidenciou-se o desenvolvimento das 
atividades interdisciplinaridades no componente curricular de projeto integrador, 
sendo o ensino baseado em projetos a metodologia mais utilizada pelos docentes. 
Sobre a concepção curricular, o PPC do curso direciona o ensino interdisciplinar 
partindo da relação, teoria e prática, por meio da articulação dos conhecimentos 
específicos e pedagógicos. A respeito das ementas de projeto integrador I, II, III, e IV,



 
 

 
 

verificou-se que as atividades propostas contemplam parcialmente a 
interdisciplinaridade. Portanto, comprovou-se que, mesmo havendo uma 
convergência de esforços para o desenvolvimento do ensino interdisciplinar, as 
práticas docentes ainda não conseguem estabelecer uma relação com a concepção 
de interdisciplinaridade presentes nos documentos institucionais.    
 
Palavras-Chaves: Interdisciplinaridade. Ensino. Formação de professores. Ciências 

Biológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Interdisciplinarity can be characterized by the reciprocal exchange of knowledge 
between two or more areas of knowledge, thus being a possibility for overcoming the 
fragmentation of knowledge, in the search for understanding the phenomena in their 
entirety, including educational ones. Considered indispensable in the curricula for 
teacher training, as a strategy, for the understanding between the unit and the whole, 
interdisciplinarity instigated the development of the present research, which aimed to 
analyze how the teaching practices of the teachers of the degree course in Biological 
Sciences at the Federal Institute of Acre-IFAC, Rio Branco campus, are related to the 
concept of interdisciplinarity foreseen in the Pedagogical Project of the Course and in 
the Institutional Pedagogical Project. The theoretical framework used to sharpen 
discussions on interdisciplinary teaching was based mainly on the studies of Ivani 
Fazenda, Hilton Japiassu and Heloisa Luck. The methodology used for the 
development of this research was a qualitative approach, approaching the case study. 
The participants were: coordinator, professors and students of the degree course in 
Biological Sciences at IFAC, Rio Branco campus. For the production of information, 
multiple techniques were used from sources: documentary, where the institutional 
documents were analyzed: PDI, PPI and PPC of the degree course in Biological 
Sciences and the syllabus of the curricular components of the Integrative Project; 
observational, from the monitoring of classes of the curricular component of the 
integrative project III; semi-structured interview with the course coordinator and 
discussion groups with students and professors. The information was analyzed in the 
light of the Discursive Textual Analysis (DTA) technique, emerging three categories 
related to: understanding of interdisciplinarity, interdisciplinarity in the initial training of 
biology teachers, their teaching practices and interdisciplinarity: from PPC to 
effectiveness in pedagogical practices. Regarding the understanding of 
interdisciplinarity, the students pointed to the exercise of the interrelation between the 
disciplines, while the course coordinator believed that the specialization of knowledge 
was a necessity for understanding interdisciplinarity, while the professors highlighted 
the collective work and collaborative. Regarding teaching practices, the development 
of interdisciplinary activities in the curricular component of an integrative project was 
evidenced, with project-based teaching being the methodology most used by teachers. 
Regarding the curriculum design, the course's PPC directs interdisciplinary teaching 
based on the relationship, theory and practice, through the articulation of specific and 
pedagogical knowledge. Regarding the integrative project menus, I, II, III, and IV, 
it was found that the proposed activities partially contemplate interdisciplinarity. 
Therefore, it was proved that, even with a convergence of efforts for the development 
of interdisciplinary teaching, teaching practices still fail to establish a relationship with 
the concept of interdisciplinarity present in institutional documents.
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino contemporâneo nos leva à concepção de uma formação escolar 

integral, sob a perspectiva de formar indivíduos críticos, emancipados e capazes de 

serem sujeitos de sua construção social e cultural. No entanto, é mister refletir se uma 

nova postura frente aos processos de ensino se faz necessária ou se seria possível 

formar indivíduos com essas características sem uma formação docente que 

contemple esses aspectos formativos. 

A Resolução nº 02 do Conselho Nacional de Educação (CNE), publicada no 

final do ano de 2019, define diretrizes curriculares para formação inicial de professores 

e institui a Base Nacional Comum para este nível de formação (BNC-Formação). 

Essas diretrizes propõem uma concepção formativa alicerçada nos fundamentos 

científicos e sociais, como uma condição determinante para prática docente (BRASIL, 

2019). 

O currículo para formação inicial de professores aporta uma série de princípios 

norteadores de ações devem alinhar-se às propostas pedagógicas apresentadas na 

Base Nacional Comum Curricular para Educação Básica (BNCC) (BRASIL, 2019). No 

entanto, é preciso lembrar da importância de se observar o contexto em que a 

proposição desse alinhamento acontece, uma vez que a padronização dos currículos, 

assentada em base comum curricular, tende a potencializar as atividades mecânicas, 

estabelecidas pela lógica da qualificação para o trabalho, uma das principais 

finalidades da educação brasileira. Sendo, nesse caso, deixados em segundo plano 

os princípios do desenvolvimento da pessoa e seu preparo para pleno exercício da 

cidadania (SAVIANI, 2016).  

Sobre esse aspecto, Macedo indica que universalização curricular se dá a partir 

dos interesses políticos, vinculando o direito ao desenvolvimento e 
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aprendizagem, às metas e scores estipulados pelos sistemas de avaliação da 

educação, tornando-se, dessa, forma um instrumento de “gestão do ensino” 

(MACEDO, 2015).   

Nesse sentido, a interdisciplinaridade, no que diz respeito aos fundamentos 

pedagógicos, deve ser vista como uma metodologia que pode transcender as 

fronteiras do ensino tradicional para o alcance das competências, habilidades e 

saberes necessários ao professor, podendo ser realizada através de projetos 

interdisciplinares, geradores de soluções com resultados significativos para o 

processo de aprendizagem, ressoando nas relações extramuros de escolas e 

universidades. Todavia, para que a interdisciplinaridade aconteça, é necessário 

delinear seus objetivos, de forma que o processo de ensino e de aprendizagem 

caminhem na vertente da totalidade.  

A reflexão proposta a partir da interdisciplinaridade pressupõe que não se pode 

conhecer o mundo sem antes conhecer o homem, e nem se pode conhecer o homem 

sem conhecimento do mundo. A prática interdisciplinar, nesse campo, só pode ser 

constituída a partir de uma prática dialógica e libertadora, que privilegie a vivência e a 

criação de situações/problemas, possibilitando ao estudante a construção do 

conhecimento de forma conjunta, organizada e sistematizada, dando, assim, real 

significado ao aprendizado (JAPIASSU, 1976). 

Com base nesses apontamentos, essa pesquisa trata do ensino interdisciplinar 

na formação inicial de professores em um curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas, do Instituto Federal do Acre – IFAC. 

Com o desafio de superar um projeto educacional tecnicista e fragmentado, o 

Instituto Federal do Acre, criado a partir da lei 11.892 de 28 de dezembro de 2008, 

vem buscando promover um ensino que professe o diálogo, o pensamento crítico e a 

capacidade de resolver problemas para construção do saber, na perspectiva de uma 

formação integral e interdisciplinar.

Para tanto, a Instituição adotou em seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI)1 

princípios filosóficos e teórico-metodológicos que orientam uma ação pedagógica 

voltada para formação integral de seus estudantes considerando os aspectos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, para estruturação de currículos contextualizados 

 
1 PPI. O Projeto Pedagógico Institucional – PPI é o documento que estabelece as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão de uma Instituição de Ensino. O PPI, integra o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAC – PDI 
2020-2024.    
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e flexíveis, comprometidos com o fortalecimento e a indissociabilidade do tripé 

educacional (ensino, pesquisa e extensão), articulando os saberes e criando 

propostas pedagógicas diferenciadas, com objetivos que sinalizam a superação da 

formação pragmática enraizada na reprodução dos saberes (IFAC, 2020).  

O PPI do IFAC expressa uma filosofia educacional alicerçada na compreensão 

de que a Instituição é composta por sujeitos históricos, sociais e políticos. Seu 

fundamento filosófico é voltado para o amplo desenvolvimento das habilidades e 

competências do estudante, formação cidadã e profissional, sob a perspectiva do 

trabalho como princípio educativo, resultando em uma aprendizagem que integra “o 

conhecer”, “o fazer”, o “ser” e o “conviver” (IFAC, 2020). 

Os princípios teórico-metodológicos manifestados pelo IFAC em seu PPI 

tendem para a adoção de práticas de ensino que viabilizem o alcance de seus 

princípios filosóficos. Para isso, parte de propostas educacionais que se aproximam 

do uso de metodologias ativas que promovam o desenvolvimento de habilidades e 

competências para vida e o trabalho, com propostas pedagógicas que intencionem a 

integração dos conteúdos de uma determinada disciplina, fomentando o ensino 

interdisciplinar a partir da construção de currículos que articulem o ensino inter e 

transdisciplinares com ações didático-pedagógicas, que superem os mecanismos de 

hierarquização entre os componentes curriculares, mediante o ensino interdisciplinar 

e transdisciplinar.  

Dessa forma, o IFAC busca estruturar ações pedagógicas que reflitam em 

práticas de ensino voltadas para uma formação integral, na qual os estudantes sejam 

protagonistas, tornando-se profissionais, pesquisadores e cidadãos críticos 

determinados e comprometidos com a resolução dos problemas oriundos da 

sociedade e com capacidade de inovar. Logo, o ensino sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade poderia constituir-se como uma ponte para a efetivação de uma 

formação docente cidadã e comprometida com as problemáticas sociais.    

Sendo assim, a inquietação em pesquisar sobre o ensino interdisciplinar surgiu 

na pesquisadora, que também é servidora há uma década do IFAC, ingressante no 

primeiro concurso público para composição de seu quadro de servidores, no cargo de 

Técnico-Administrativo em Educação, na área Serviço Social.  

Lotada inicialmente no câmpus Rio Branco, tive a oportunidade de participar 

dos primeiros processos seletivos para o ingresso de discentes, além do 

desenvolvimento de atividades dentro da minha área de formação.   
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Em 2014, passei a trabalhar na gestão de políticas estudantis, como Diretora 

Sistêmica de Assistência Estudantil, atividade que me proporcionou maior 

proximidade com políticas de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. No início do 

ano de 2018, solicitei desligamento do cargo de gestão, sendo lotada no câmpus 

Avançado Baixada do Sol, onde permaneço até os dias atuais desenvolvendo 

atividades no setor de assistência estudantil. O trabalho realizado neste setor 

possibilita o contato direto com os estudantes e o assessoramento de docentes e 

gestores. 

Foi a partir das atividades e ações desenvolvidas ao longo desses 10 anos que 

pude observar e ouvir relatos sobre as dificuldades dos estudantes. A medida em que 

participava das reuniões com docentes e gestores, também realizava atendimentos 

aos estudantes, percebi que situações como: idade; o longo período afastado do 

ambiente acadêmico/escolar; a metodologia de ensino e o distanciamento do 

conteúdo ensinado com a realidade do estudante poderiam ser potenciais geradores 

de insucesso nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Dessa forma, sentindo-me instigada em colaborar e no intuito de minimizar as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes, passei a aprofundar meus estudos sobre 

a interdisciplinaridade no ensino, o que resultou na proposição desta pesquisa, 

partindo do seguinte problema: como as práticas de ensino dos docentes do curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas, do IFAC câmpus Rio Branco, têm sido 

desenvolvidas a partir da concepção de interdisciplinaridade prevista no Projeto 

Pedagógico do Curso e no Projeto Pedagógico Institucional?  

Nessa linha, o objetivo geral desta pesquisa é analisar de que maneira as 

práticas de ensino dos docentes do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas do IFAC, câmpus Rio Branco, se relacionam com a concepção de 

interdisciplinaridade prevista no Projeto Pedagógico do Curso e no Projeto 

Pedagógico institucional. 

Para o alcance do objetivo geral, elaborou-se três objetivos específicos: 

• Analisar como os discentes, docentes e o coordenador do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas do IFAC câmpus Rio Branco compreendem a 

interdisciplinaridade;  

• Conhecer as práticas de ensino interdisciplinares no cotidiano do ensino 

acadêmico na formação inicial de professores; 
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•   Investigar como o coordenador e docentes do curso de Licenciatura em 

Ciências   Biológicas do IFAC, câmpus Rio Branco, têm desenvolvido o ensino 

interdisciplinar enquanto princípio teórico-metodológico na formação inicial de 

professores.  

A abordagem da interdisciplinaridade na educação tem sua relevância pelo fato 

desta ser compreendida não apenas como um campo em si, mas como parte do 

campo da ciência da educação, que se constitui por categorias de método e por 

categorias de conteúdo (GRABOWSKI; KUENZER, 2016). Ou seja, uma interligação 

de saberes e conhecimentos que se propõem a buscar soluções para os mais diversos 

problemas. 

Os processos educativos atuais reforçam a necessidade de uma formação 

humana integral, com desenvolvimento de competências que contribuam e estimulem 

a transformação da sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. Incorporar a 

interdisciplinaridade no processo de ensino não dá garantias, mas pode potencializar 

a efetivação de uma educação de significado transformador. Logo, é oportuno 

compreender que a construção do conhecimento será sempre algo inacabado.  

Portanto, conhecer as propostas e ações de ensino interdisciplinares na 

formação inicial de professores ganha relevância ao passo que os resultados do 

estudo poderão auxiliar para o aprimoramento dos processos de ensino e para 

reflexão da prática docente interdisciplinar no âmbito do IFAC.   

Além disso, esse estudo deve refletir em seus resultados o cenário estudado, 

que pode guardar similaridades com outros contextos, podendo ser utilizado para 

auxiliar na reformulação das políticas de educação, especialmente as voltadas para o 

ensino superior.  

Justifica-se esta pesquisa pela necessidade de produção de conhecimento 

sistematizado sobre essa temática, aplicada em processos de ensino na formação de 

professores, em uma instituição localizada no norte do país, com especificidades 

oriundas dos aspectos regionais que se projetam nos modos de ensinar e aprender.  

Pretende, ainda, contribuir para o preenchimento de lacunas do conhecimento nessa 

área, colaborando para o adensamento desse campo. 

A pesquisa foi realizada a partir da abordagem qualitativa, com delineamento 

aproximando-se ao estudo de caso. Para isso, utilizou-se múltiplas técnicas para 

produção de informações e evidências que foram analisadas à luz da metodologia da 

Análise Textual Discursiva (ATD). Os resultados e a discussão dos achados da 
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pesquisa são apresentados ao final dessa dissertação, que está estruturada em 5 

capítulos, os quais buscaram a compreensão da interdisciplinaridade no ensino a 

partir das práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Acre – IFAC câmpus Rio Branco. 

Ao dar sequência à leitura desse trabalho, encontrar-se-á no capítulo I uma 

breve introdução ao tema da pesquisa, a justificativa, o problema, os objetivos e a 

organização dos capítulos.     

No capítulo II, apresenta-se o referencial teórico utilizado para direcioná-la a 

partir da constituição do histórico da interdisciplinaridade, seus conceitos e dos 

marcos legais que validaram/validam a sua prática na educação brasileira. Ainda 

nesse capítulo, apresentaremos o estado da arte sobre a temática, com as produções 

acadêmicas e científicas que foram base para atualizar as discussões sobre o objeto 

de estudo e, por fim, faz-se uma breve apresentação da Instituição onde o estudo foi 

realizado, o curso a ser investigado e os documentos norteadores das práticas 

interdisciplinares no curso. 

O capítulo seguinte expõe os procedimentos metodológicos utilizados para 

consolidação dos objetivos dessa dissertação. Nele, são descritas as características 

da pesquisa, o contexto do estudo, seus participantes, as técnicas utilizadas para 

produção das informações, os cuidados éticos e a técnica de análise das informações 

e da discussão dos resultados. 

Prosseguindo, no IV capítulo, o leitor encontrará os discursos levantados em 

torno do desenvolvimento do ensino interdisciplinar no curso de licenciatura em 

Ciências biológicas do IFAC, construídos a partir das narrativas de cinco docentes, 

cinco discentes e do Coordenador do curso. Além disso, fazem parte desse constructo 

duas observações diretas, realizadas pela pesquisadora, e a análise dos documentos 

institucionais previstos na metodologia da pesquisa. 

Por fim, no V e último capítulo, delineia-se as considerações a respeito da 

pesquisa, apresentando-se as dificuldades encontradas durante o trajeto 

investigativo, as sugestões e possibilidades de proposição de novos estudos que 

possam aglutinar conhecimentos sobre a temática. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, faremos um passeio pela história da interdisciplinaridade, 

destacando os contextos de seu surgimento, sua chegada ao Brasil e seus conceitos 

por meio de seus precursores e dos primeiros movimentos articuladores para ensino. 

Faremos uma abordagem aos marcos legais da interdisciplinaridade no Brasil e suas 

contribuições para o ensino, com destaque para formação de professores, 

considerando suas vertentes epistemológicas e suas práticas. Para fundamentação e 

atualização sobre o tema, apresentaremos no subcapitulo 2.3 o estado da arte, com 

produções acadêmicas/científicas, relacionadas à interdisciplinaridade e à formação 

de professores, consideradas relevantes para esse estudo. Por fim, faremos a 

apresentação do locus da pesquisa, do curso alvo de investigação desse estudo a 

partir de seu PPC e seus direcionamentos formativos.     

 

2.1 História e conceitos sobre interdisciplinaridade 

 

As primeiras experiências interdisciplinares aconteceram ainda no século XIX 

na Alemanha (1810). A Universidade de Berlin, apostando em uma “solidariedade 

orgânica do saber”, organizou o ensino de forma interdisciplinar sob o argumento de 

que o conhecimento existe por si mesmo, mas também para os outros na relação com 

a totalidade do saber. No mesmo século, foram criadas na Inglaterra as escolas 

Politécnicas com a intenção de distinguir o modelo de ensino interdisciplinar do padrão 

de ensino universitário tradicional (MINAYO, 1994).  

Georges Gusdorf, filósofo e epistemólogo francês, foi um dos precursores da 

interdisciplinaridade. Em 1961, apresentou projeto interdisciplinar de pesquisa em 

ciências humanas à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
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a Cultura (UNESCO) em defesa do reconhecimento da interdisciplinaridade como 

espaço unitário do conhecimento; contrapondo-se à fragmentação do saber e 

propondo a unidade das ciências humanas e das ciências naturais sob o argumento 

de que a construção do conhecimento só é válida quando todas as especialidades 

rompem suas barreiras convergindo para o conhecimento do homem como homem 

(JAPIASSU, 1976).  

No entanto, é apenas no final da década de 1960, no século passado, que o 

movimento interdisciplinar se torna mais denso e ganha força. Na Europa, mais 

precisamente na França e Itália, as reivindicações em busca de uma nova forma de 

constituição e um novo estatuto para universidades e escolas deram notoriedade ao 

ensino interdisciplinar (FAZENDA, 2008b).   

No Brasil, de acordo com Thiesen (2008), os primeiros estudos sobre 

interdisciplinaridade remontam ao início da década de 1970, sendo seus principais 

teóricos, Hilton Japiassu e Ivani Fazenda, ambos com importantes produções 

científicas reconhecidas sobre o tema. Sob a influência teórica de Gusdorf, a 

interdisciplinaridade no Brasil foi abordada sob aspectos diferentes por estes dois 

estudiosos. Hilton Japiassu inaugurou as discussões sobre interdisciplinaridade, a 

partir da publicação do livro Interdisciplinaridade e a Patologia do Saber (1976), 

dedicando-se à questão epistemológica, enquanto Ivani Fazenda às discussões 

relacionadas às práticas educacionais. 

Tomado por um efervescente “modismo”, o termo interdisciplinaridade surge no 

Brasil ainda incipiente. No entanto, passou a fazer parte do vocabulário educacional 

do país, seja a nível escolar ou em sistemas de ensino, ignorando as possíveis 

dificuldades para a efetivação de sua prática (FAZENDA, 2008b).  

Lima e Azevedo (2013) ressaltam que, no Brasil, a interdisciplinaridade é marcada 

por três períodos: a década de 1970, que inaugura os debates sobre a 

conceitualização do termo; a década de 1980, marcada pela tentativa de se 

especificar um método próprio da interdisciplinaridade e a década de 1990, que 

pretende a construção da teoria própria da interdisciplinaridade.  

Passadas cinco décadas das primeiras pesquisas sobre interdisciplinaridade, ela 

ainda constitui um desafio nos processos de ensino, de pesquisa e de trabalho. Nessa 

perspectiva, Japiassu (1976) destaca que, apesar da interdisciplinaridade ser 

difundida como um “remédio” para a fragmentação do saber, é necessário esclarecer 

suas questões conceituais e metodológicas. Para o estudioso, a interdisciplinaridade 
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caracteriza-se pela troca de métodos recíprocos entre especialidades ou pela 

intensidade de integração entre as disciplinas no interior de um mesmo projeto de 

pesquisa, apresentando como possíveis elementos metodológicos a integração entre 

os conceitos e métodos, a comunicação, o respeito entre as disciplinas, a cooperação 

e o diálogo.  

Nesse aspecto, Morin (2005) destaca a interdisciplinaridade como uma 

possibilidade de superação da fragmentação do saber, a fim de ultrapassar as 

barreiras disciplinares em busca da compreensão dos fenômenos em sua totalidade; 

enquanto Pombo (2005) acredita ser a interdisciplinaridade a combinação entre duas 

ou mais disciplinas, com objetivo de compreender um objeto sob diferentes pontos de 

vista.  

Gadotti (1999) e Japiassu (1976) observam que não há um consenso sobre um 

conceito pronto e acabado para a interdisciplinaridade, uma vez que esta ainda não 

possui uma teoria que estabeleça um método científico específico. Esse pensamento 

é corroborado por Fazenda (2011), quando tenta definir o termo interdisciplinaridade 

salientando tratar-se de um neologismo, o que atribui certa fragilidade ao seu real 

significado, possibilitando diferentes interpretações. 

Dessarte, faz-se necessário diferenciar as terminologias que inter-relacionam 

as disciplinas a multi, pluri, inter e a transdisciplinaridade. O que Nogueira2 (2017) fez 

com maestria e objetividade, conferindo a estas certo grau hierárquico, a partir das 

definições de Jantsch. 

A multidisciplinaridade pode ser entendida como o conjunto de disciplinas que 

não estabelecem cooperação e nenhuma outra relação comum entre si, é uma forma 

de estudar um objeto sob vários enfoques (NOGUEIRA, 2017). 

 

Figura 1 – Representação de multidisciplinaridade 

 

 

Fonte: Nogueira (2017, p. 49). 

 
2 Marilac Luzia de Souza Leite Sousa Nogueira é Doutora em Educação pela Faculdade de Campinas 
– Unicamp SP, Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Faz parte dos grupos 
de pesquisa FORMAR – FE Unicamp e EART desde 2017. Pesquisadora das temáticas: 
interdisciplinaridade, práticas interdisciplinares, estado da arte e educação ambiental. É especialista 
em Educação na área de Fundamentos Científicos e Didáticos da Formação Profissional de 
Professores. Publicou em 2017 o livro: Práticas Interdisciplinares: a interdisciplinaridade na Educação 
Básica e na Educação Ambiental.  
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A pluridisciplinaridade pode ser definida como a “justaposição de disciplinas 

que se encontram em um mesmo nível hierárquico, agrupadas de maneira a destacar 

a relação existente entre elas” (NOGUEIRA, 2017 p. 49). Caracteriza-se pela 

cooperação, todavia sem uma coordenação direta. 

 

Figura 2 – Representação de pluridisciplinaridade 

 

 Fonte: Nogueira (2017, 49). 

 

Já a interdisciplinaridade pode ser definida como um conjunto de disciplinas 

que interagem e se integram em função de um objetivo comum. Logo, tem como 

características a cooperação, o diálogo e a coordenação em busca da construção do 

conhecimento. 

 

Figura 3 – Representação de interdisciplinaridade 

   

  

 

 

Fonte: Nogueira (2017, p. 51). 

 

A transdisciplinaridade, no entanto, só pode ser alcançada, segundo Nogueira, 

(2017), a partir da interdisciplinaridade, pois somente com a integração das disciplinas 

é possível atingir “un sché-ma épistémologique (synépistetémologique)”, ou seja, um 

“esquema epistemológico”, que transcenda as barreiras do entre, do através e do além 

das disciplinas e das interdisciplinas levando a um nível quase global do 

conhecimento, como representado na figura abaixo. 
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Figura 4 – Representação de transdisciplinaridade 

  

 

 

   

 

 

 

 

Fonte: Nogueira (2017, p. 51). 

 

É na esfera educacional, mais precisamente no âmbito das universidades e das 

escolas, que nasce a interdisciplinaridade. Apoiada sobre a premissa de que nenhum 

conhecimento é uno e completo, a interdisciplinaridade privilegia a intensa troca entre 

os saberes, buscando compreender as problemáticas que circundam a realidade de 

forma não fragmentada, mas, sim, ascendendo a uma concepção em sua totalidade. 

De acordo com Luck (2001): 

 

[...] a interdisciplinaridade, portanto, propõe uma orientação para o 
estabelecimento da esquecida síntese dos conhecimentos, não apenas pela 
integração de conhecimentos produzidos nos vários campos de estudo, de 
modo a ver a realidade globalmente, mas, sobretudo pela associação 
dialética entre as dimensões polares, como por exemplo teoria e prática, ação 
e reflexão, generalização e especialização, ensino e avaliação, meios e fins, 
conteúdo e processo, indivíduo e sociedade, etc. (LUCK, 2001, p. 51-52). 

 
 

Apreendida sob variados conceitos, a interdisciplinaridade pressupõe sua 

prática pedagógica como uma forma de superar as fronteiras entre as disciplinas, para 

formação do sujeito social, reconhecendo-se como agente transformador de suas 

relações com o ambiente e de seu papel nesta dinâmica.   

No entanto, várias barreiras dificultam a ação interdisciplinar no ensino, 

questões de ordem conceitual, metodológica, curricular e de formação profissional 

estão entre os obstáculos apontados. Desse modo, Fazenda (2011) adverte que é 

necessário estudar, conhecer e pesquisar a interdisciplinaridade, uma vez que por se 

tratar de um termo polissêmico, seu entendimento equivocado pode comprometer o 

desenvolvimento de sua prática. 
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Um dos principais desafios da prática interdisciplinar está em superar a 

ausência da relação, comunicação e integração dos conteúdos entre as diversas 

áreas do saber (ÁVILA et al. 2017). Sobre essa perspectiva, Campos (2013) destaca 

que para além dos paradigmas já constituídos, entre o que é e o que não é ciência, 

as fronteiras entre as disciplinas são reforçadas por determinadas áreas do 

conhecimento, as quais ele refere como “tribos acadêmicas”, uma questão que se 

aproxima mais das relações de poder e de política do que da própria lógica científica.  

Nessa lógica, Luck (2001) observa que muitas áreas do saber são resistentes 

à prática interdisciplinar, sob o argumento de que esta gera sobrecarga de trabalho, 

exigindo disponibilidade de planejamento conjunto e o rompimento com os vícios 

adquiridos ao longo da experiência pedagógica.  

Embora conflituosa em seu conceito e em sua prática, a interdisciplinaridade 

se apresenta como um fazer pedagógico voltado para a formação integral do 

indivíduo, partindo da sua realidade concreta para formulação em busca de solução 

para os problemas emergidos da sociedade, a partir da integração e da interação entre 

os diversos conhecimentos. Portanto, refuta-se a ideia de substituição ou justaposição 

das disciplinas e/ou das especialidades, tampouco sugere-se suplantá-las, pelo 

contrário, a interdisciplinaridade só se efetiva a partir das disciplinas, sem estas não é 

possível engendrar a prática interdisciplinar (LUCK, 2001). 

 

2.2 Interdisciplinaridade e marcos legais na formação de professores  

 

O processo de redemocratização pelo qual o Brasil passou na década de 1980 

culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna 

compreendeu considerações importantes no tocante à educação brasileira, incluindo, 

dessa forma, subsídios para elaboração de um novo projeto para a Lei De Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB).  

Passados oito anos de intensas discussões sobre os rumos da política 

educacional do país, a LDB é sancionada e traz como escopo as diretrizes bases e as 

orientações para a organização da educação desde o ensino infantil ao superior. O 

documento evidencia instruções para constituição de um currículo comum para 

educação básica, na tentativa de garantir a igualdade de formação a partir dos 

conteúdos mínimos, que contemplem as características regionais, locais, culturais e 

econômicas. Ressalta uma parte diversificada do currículo, considerando que o 
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trabalho referente a este conteúdo seja efetivado a partir de temas transversais 

(BRASIL, 1996).  

A LDB foi o marco inicial da proposta interdisciplinar na educação brasileira, no 

entanto, apesar de sua discreta circunscrição, pode-se perceber sua presença nas 

orientações propostas para os currículos e na ideia de uma formação integral.  

Com a consolidação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) nos anos 

de 1997, 1998 e 2000, respectivamente para os ensinos: Fundamental 1º ao 5º ano; 

6º ao 9º e Ensino Médio,  a interdisciplinaridade passa a ser assentada como uma 

proposta de prática pedagógica, alicerçada em uma organização curricular pautada 

na integração das áreas de conhecimento, assim, o modelo de disciplinas isoladas e 

o conhecimento científico de caráter disciplinar não seriam desprezados, mas, sim, 

complementados a partir da inter-relação entre os fenômenos (BRASIL, 1998).   

Em 2010, a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

Educação Básica (DCNGEB) orientou a construção de uma proposta político-

pedagógica escolar que estabelecia o comprometimento de uma formação integral do 

aluno com qualidade. Em 2012, com a publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), Mozena e Ostermann (2016, p. 102) 

afirmam que: 

 

Nestes documentos, desapareceram do cenário nacional os termos 
“competências” e “habilidades” e a “interdisciplinaridade” reaparece com seu 
viés metodológico de maneira realmente institucionalizada, pois agora devem 
ser reservados 20% da carga horária anual a projetos interdisciplinares na 
escola. Também são tomados como fundamentos do novo Ensino Médio o 
trabalho e a pesquisa, respectivamente, como princípios educativo e 
pedagógico (BRASIL, Resolução CEB nº 4/2010, Art. 17). 

 
 

Compreende-se a relevância da interdisciplinaridade como uma aliada no 

processo educacional, sob o aspecto de oportunizar progressos e qualidade para 

educação brasileira, e os diversos documentos que a cita apontam para o horizonte 

de uma prática pedagógica, promotora da emancipação e criticidade. Seguindo nessa 

vertente, o atual Plano Nacional da Educação (PNE) 2014-2024, aprovado através da 

Lei 13.005/14, aposta na interdisciplinaridade como estratégia para o alcance das 

metas 3 e 4, que assevera o significado da prática interdisciplinar no contexto das 

políticas públicas educacionais. A meta 3 pauta a universalização do atendimento 

escolar para o Ensino Médio e a 4 acena a universalização de ações inclusivas para 
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educação básica sendo esse atendimento realizado preferencialmente na rede regular 

de ensino.  

Para o alcance destas metas, foram estabelecidas diversas estratégias, no 

entanto, sobre o contexto da interdisciplinaridade destacamos as metas 3.1,  que 

preveem a “renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com 

abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio 

de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos 

obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, 

tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e 

laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de 

professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais” 

(BRASIL, 2014) e a 4.11 que incentiva o desenvolvimento de pesquisas 

interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que 

atendam às especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram 

medidas de atendimento especializado”(BRASIL, 2014). 

No ano de 2015, o movimento em prol da construção da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) resultou na instituição da BNCC do Ensino Infantil e Fundamental 

em 2017 e em 2018 a BNCC para o Ensino Médio, a qual contempla a 

interdisciplinaridade no artigo 7º § 2º afirmando que: 

 

O currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencie a 
contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade ou outras formas 
de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos, 
contemplando vivências práticas e vinculando a educação escolar ao mundo 
do trabalho e à prática social e possibilitando o aproveitamento de estudos e 
o reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências pessoais, sociais 
e do trabalho (BRASIL, 2018). 

 
 

Fundamentada no âmbito pedagógico sob os princípios da contextualização; 

da inter e transdisciplinaridade; da aprendizagem colaborativa; da autoria e do 

protagonismo juvenil para o alcance de uma formação integral, a BNCC destaca, 

sobretudo, a construção de currículos que articulem e contextualizam o ensino a partir 

das realidades e das vivências dos alunos. Este talvez seja um dos grandes desafios 

do ensino interdisciplinar, pois as legislações e diretrizes supramencionadas 
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apresentam a interdisciplinaridade de forma superficial e confusa, além de não 

recomendar uma metodologia para sua realização (MOZENA; OSTERMANN, 2016).  

No que diz respeito à formação de professores, ao longo das últimas duas 

décadas, consolidada nas políticas educacionais, a interdisciplinaridade compeliu as 

universidades a vislumbrar uma nova concepção para formação de professores. As 

mudanças no contexto global do ensino provocaram a necessidade de revisão dos 

currículos dos cursos de formação pedagógica e licenciaturas, adequando-os aos 

novos formatos educacionais. Após a publicação dos PCNs, constituiu-se a primeira 

Diretriz Curricular Nacional para Formação de Professores da Educação Básica 

(DCN), em nível Superior, os cursos de Licenciaturas e Graduação Plena, através da 

Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 01 de 18 de março de 2002 

(BRASIL, 2002). 

Entretanto, ao longo dos últimos dezoito anos, vários arranjos foram realizados 

nas DCNs que se seguiram. Ajustes de carga horária e tempo de duração dos cursos 

foram fatores que motivaram algumas dessas alterações. Porém, as mudanças mais 

significativas foram realizadas para o alinhamento das proposições instituídas pela 

BNCC.  

Dessa forma, as Diretrizes para formação inicial de professores, instituídas no 

ano de 2015, deram lugar à nova DNC para formação inicial de professores, 

regulamentada pela resolução do CNE, nº 02, publicada no dia 20 de dezembro de 

2019 (BRASIL, 2019). Neste documento, nota-se como inovação a criação da primeira 

Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação), que aventa as competências gerais e específicas para formação 

inicial de professores.  

A BNC-formação tem como objetivo tornar efetivas as aprendizagens 

essenciais previstas nos currículos da Educação Básica, visando desenvolver 

competências profissionais que levem a práticas docentes conectadas com as 

questões educacionais contemporâneas (BRASIL, 2019).  

O documento é alicerçado na LDB, na Lei 13.415/17 que inclui o parágrafo § 8º 

na LDB, estabelecendo prazo de dois anos para implementação e adequação 

curricular da formação docente a partir da data de homologação da BNCC (BRASIL, 

2017). O PNE também configura como instrumento normativo para construção da 

BNC-formação, uma vez que tem como uma de suas metas (meta 15) a promoção da 

reforma curricular dos cursos de formação de professores.       
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Estes documentos devem nortear as adequações dos projetos pedagógicos 

dos cursos de formação inicial de professores, os ajustes devem ser realizados no 

prazo de até dois anos. No contexto da nova DCN para formação inicial de professores 

para educação básica, a interdisciplinaridade pode ser observada na organização 

curricular dos cursos, podendo ser desenvolvida sob a forma de projetos como 

fundamento pedagógico ou organizada como componente curricular. Em todas as 

suas abordagens, a interdisciplinaridade privilegia o trabalho coletivo, a cooperação, 

a resolução de problemas e a autonomia.  

O arcabouço das legislações educacionais brasileiras é fruto de diversas 

reformas nesta área, as inúmeras mudanças acabam em determinadas situações, 

desnudando as fragilidades do sistema educacional. A leitura dos instrumentos 

normativos, que apresentam a interdisciplinaridade como parte do processo de ensino 

e de formação, demonstra, conforme apontado por Mozena e Ostermann (2016, p. 

103) que “os elaboradores desses documentos não se aprofundaram no tema. O que 

encontramos foram textos sem embasamento teórico, [...] não houve nem mesmo uma 

revisão cuidadosa neste material”. 

Referente às constantes mudanças no processo educacional brasileiro, 

Grabowski e Kuenzer (2016) reforçam que esta dinâmica se dá para que sejam 

atendidas as necessidades das forças produtivas, evidenciando que as adequações 

nos projetos pedagógicos institucionais têm por objetivo atender às demandas do 

capital frente à divisão técnica e social do trabalho, sob a justificativa de uma formação 

integral e emancipadora, o que não se traduz nos resultados práticos.   

Incorporada, muitas vezes, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) para 

formação de professores como uma exigência legal, a interdisciplinaridade ainda é um 

desafio a ser superado em sua prática. Não se trata de uma ação isolada, faz-se 

necessário tempo, planejamento e colaboração. A prática interdisciplinar não pode ser 

entendida como uma panaceia, principalmente no contexto da formação de 

professores, uma vez que não há uma indicação clara de como essa formação 

interdisciplinar é realizada (FAZENDA, 2011). Dessa forma, evidencia-se que ainda 

restam lacunas diante da aplicabilidade das práticas interdisciplinares e suas 

referências nas legislações educacionais. 
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2.3 Interdisciplinaridade, formação de professores e ensino: o estado da arte 

 

Para situar a temática a desenvolvida nesta pesquisa, buscou-se investigar as 

produções acadêmicas e científicas, realizadas entre os anos 2016 a 2021. Utilizou-

se, para isso, duas bases de dados de livre acesso, sendo estas: a biblioteca de 

periódicos e o catálogo de teses e dissertações da CAPES e a Education Resources 

Information Center (ERIC).  

As buscas foram realizadas nos meses de junho a setembro de 2020, sendo 

aplicado o filtro de avaliação por pares e os seguintes descritores: 

interdisciplinaridade, interdisciplinaridade e formação professores; 

interdisciplinaridade e práticas de ensino nas licenciaturas em Ciências Biológicas; 

interdisciplinarity; interdisciplinarity and teacher education; e interdisciplinary teaching. 

Os achados da revisão demonstraram um número significativo de produções 

sobre a temática da interdisciplinaridade conforme quadro abaixo. 

Quadro I – Produções acadêmico/científicas 

Descritor Biblioteca de 
periódicos da 

CAPES 

ERIC Catálogo de 
teses e 

dissertações 
da CAPES 

Tipo de 
Produção 

Interdisciplinaridade 1.620  *14 Artigos 
*Dissertações 

Interdisciplinaridade e 
formação professores 

32  *68 Artigos e 
Dissertações 

Interdisciplinaridade e 
práticas de ensino 

nas licenciaturas em 
Ciências Biológicas 

27  *0 Artigos e 
  Dissertações 

Interdisciplinarity  163  Artigos  

Interdisciplinarity in 
teacher education 

 20  Artigos  

interdisciplinary 
teaching 

 8  Artigos  

Fonte: Da autora. 

A interdisciplinaridade, objeto de estudo deste trabalho, é considerada uma 

temática de extensa abrangência por permear as diversas áreas do saber. Portanto, 

optou-se por analisar as produções científicas publicadas em periódicos nacionais, 

com classificação Qualis CAPES A1, A2, A3, B1, B2 e B3 considerando como áreas 

de avaliação o Ensino para a atualização das discussões produzidas em torno da 

interdisciplinaridade na formação inicial de professores.  
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De forma preliminar, foram excluídos os trabalhos que tratavam a 

interdisciplinaridade sob o prisma dos cursos de graduação e que não apresentavam 

relação direta com a formação de inicial de professores para educação básica. Sendo 

assim, os trabalhos nas áreas da Saúde, Engenharias, Designer, Informática e 

Arquitetura foram excluídos e cinquenta artigos para leitura dos títulos foram 

escolhidos, a fim de refinar e descartar os estudos duplicados e aqueles que não 

estavam de acordo com a proposta desta pesquisa, restando assim, um total de trinta 

e oito produções. 

 Realizou-se um novo refinamento a partir da leitura dos resumos e   

introduções, sendo identificados dez artigos com conteúdo relevante para este estudo. 

Embora tenha sido inicialmente delimitado o período que corresponde entre os anos 

de 2016 a 2021 para identificação das produções científicas realizadas nos últimos 

seis anos sobre a temática estudada, foram inseridos no rol de artigos a serem 

analisados três estudos publicados em 2015. A justificativa para a incorporação 

desses estudos se deu em razão da relevância das informações apresentadas no 

material. 

As produções utilizadas como referência para contextualização dessa pesquisa 

abordam as seguintes vertentes da interdisciplinaridade: as origens e concepções de 

interdisciplinaridade; as práticas interdisciplinares e a interdisciplinaridade na 

formação de professores. Os estudos selecionados são indicados no quadro abaixo. 

 

Quadro II – Levantamento de produções científicas – artigos 

Autores Título Título do 

Periódico 

Qualis 

CAPES 

Ensino  

A

n

o 

MOURA, João Henrique C.   
ROSA, Maria Inês P; 

MASSENA, Elise Prestes 

Práticas interdisciplinares na 

formação inicial de 

professores de ciências da 

natureza: contextos distintos, 

indagações similares 

Ensaio Pesquisa 

em Educação em 

Ciências (Belo 

Horizonte) 

A1 2

0

2

1 

MARQUES, Keiciane C. D; 

SAUERWEIN, Inês Prieto 
Interdisciplinaridade na 

Formação Inicial de 

professores da área das 

Ciências da Natureza e 

Matemática: um estudo em 

periódicos A1 e A2 

Interfaces da 

educação 

A2 2

0

2

0 
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LOPES, David Santana; 

ALMEIDA, Rosiléia O. de 

Percepções sobre limites e 

possibilidades para adoção 

da interdisciplinaridade na 

formação de professores de 

ciências 

Investigações em 

ensino de 

ciências (online) 

A2 2

0

1

9 

SANTOS, Arthur S; 

SILVA, Greiciele Soares 

Interdisciplinaridade no 

ensino superior: desafios e 

diálogos na academia 

RELACult – 

Revista Latino-

Americana de 

Estudos em 

Cultura e 

Sociedade 

B2 2

0

1

7 

RUAS, Franciele Pires; 

MACKENDZ. Luiz 

Fernando. 

 

Formação Inicial para o 

Ensino de Ciências: 

perspectivas de licenciandos 

imersos em uma proposta 

interdisciplinar 

Revista Thema B2 2

0

1

7 

ARAÚJO, Rafaele 

Rodrigues; 

TAUCHEN, Gionara; 

HECKLER, Valmir 

 

Como a busca “da” e “pela” 

interdisciplinaridade permeia 

as pesquisas na área de 

formação de professores em 

Ciências da Natureza? 

Revista Thema B2 2

0

1

7 

BUSS, Cristiano Silva Origens, concepções e 

caminhos para a prática 

pedagógica interdisciplinar 

Revista Thema B2 2

0

1

6 

CARVALHO, Maria 

Madalena 

Interdisciplinaridade e 

formação de professores  

Revista Triângulo B2 2

0

1

5 

FEITOSA, Raphael Alves 
DIAS; Ana Maria Iorio 

 

Interdisciplinaridade no curso 

de licenciatura em ciências 

biológicas: um estudo 

curricular 

Revista Tempos 

e Espaços em 

Educação 

A2 2

0

1

5 

FAZENDA, Ivani Catarina Interdisciplinaridade: Didática 

e Prática de Ensino 

  

Interdisciplinarida

de 

B2 2

0

1

5 

 Fonte: Da autora. 

Moura et al (2021) e Ruas e Mackendz (2017) buscaram investigar as práticas 

interdisciplinares a partir de atividades pontuais. O estudo de número Moura et al 



32 
 

 

 
 

(2021) tem como objeto de estudo a formação inicial docente como um possível 

caminho para se pensar práticas interdisciplinares, considerando o estágio 

supervisionado como um espaço de potencial formativo. O estudo de Ruas e 

Mackendz (2017) investigou como os discentes de um curso de licenciatura em 

Ciências, na modalidade de Ensino a distância (EAD), constroem a concepção acerca 

da interdisciplinaridade das práticas de ensino em seminários integradores. 

Os trabalhos Marques e Sauerwein (2020) e Araújo; Tauchen e Heckler (2017) 

se caracterizam pela metodologia investigativa de levantamentos bibliográfico de 

pesquisas realizadas sobre a interdisciplinaridade nos cursos de formação de 

professores em ciências da Natureza. O estudo de Marque e Sauerwein (2020) foi 

desenvolvido através de buscas por meio do Google Scholar em artigos de periódicos, 

anais de eventos, dissertações e teses entre os anos de 2002 a 2014, como objetivo 

conhecer as pesquisas na formação inicial de professores nas áreas das Ciências. O 

estudo de Araújo; Tauchen e Heckler (2017) proporciona o estado do conhecimento 

sobre a perspectiva interdisciplinar na formação inicial de professores de Ciências de 

Natureza, a partir da análise de 19 produções selecionados em periódicos nacionais 

com classificação A1 a B2 na área de avaliação de Ensino do Qualis CAPES.  

A pesquisa apresentada no artigo de Lopes e Almeida (2019) buscou analisar 

os limites e as possibilidades da adoção da interdisciplinaridade na formação de 

professores em um Curso de Licenciatura em Ciências Naturais no Brasil. A pesquisa 

foi de abordagem de qualitativa e de cunho empírico e exploratório, e realizada por 

meio de vinte entrevistas com representantes do curso de licenciatura em Ciências 

Naturais da Universidade Federal da Bahia UFBA. Ela teve como objetivo 

compreender de que forma a interdisciplinaridade é percebida e vislumbrada pelos 

sujeitos envolvidos nesse curso de Licenciatura em Ciências Naturais, tensionando, 

por meio desses relatos, os pontos de vista dos entrevistados com base em seus 

posicionamentos (políticos, sociais e/ou culturais) sobre a interdisciplinaridade. 

O artigo de Santos e Silva (2017) teve como principal objetivo discutir a 

importância da interdisciplinaridade nos diferentes tipos de ciências. O autor trabalhou 

sob a perspectiva de uma revisão teórica interdisciplinar, abordando os processos 

históricos e a tradicionalidade das universidades; as novas conjunturas de formação 

acadêmica interdisciplinar; desafios e competências no processo formativo 

interdisciplinar no ensino superior e a formação docente.  
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Nessa mesma vertente, destacamos também o estudo de Carvalho (2015), que 

levanta a teoria da interdisciplinaridade e a legislação-base da educação identificando 

as concepções, características, fundamentos epistemológicos, obstáculos e 

possibilidades da interdisciplinaridade. Nessa pesquisa também são analisados os 

estudos que discutem pontos essenciais da formação de professores e a perspectiva 

interdisciplinar. O estudo se caracteriza como Ensaio e utilizou a revisão bibliográfica 

como estratégia de pesquisa para alcançar o objetivo que foi o de refletir sobre a 

interdisciplinaridade na formação de professores nas universidades brasileiras.  

Os estudos Buss (2016) e Fazenda (2015) remetem à concepção de 

interdisciplinaridade e de como ela é percebida por aqueles que estão envolvidos nos 

processos formativos nas licenciaturas em Ciências Naturais, evidenciando as 

práticas de ensino e a didática, e trazendo como questão reflexiva: como a 

Interdisciplinaridade se define quando a intenção é formar professores? 

 Feitosa e Dias (2015) investigaram um rol de cinco disciplinas chamadas de 

‘Instrumentalização’, sendo duas para o estudo da ciência e três para o ensino de 

ciências que visam abordar os conteúdos específicos da Biologia e transpô-los para o 

ensino da temática através de uma abordagem interdisciplinar. A pesquisa teve como 

premissa a defesa da interdisciplinaridade dentro do próprio campo da biologia e como 

objetivo analisar as práticas curriculares do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Ceará (UFC) e suas implicações para a 

formação docente, focando, mais especificamente, nos aspectos que tangem a 

interdisciplinaridade, utilizando como delineamento de pesquisa o estudo de caso.    

  As buscas realizadas no catálogo de teses e dissertações da CAPES resultou 

na identificação 82 trabalhos, conforme apresentado no quadro I. No entanto, após a 

leitura dos títulos, foram escolhidos dez estudos que mais se aproximavam da 

proposta dessa pesquisa. Após a leitura das introduções das teses e dissertações, 

foram selecionados cinco trabalhos, sendo duas teses e três dissertações para o 

adensamento das discussões. 

As produções acadêmicas encontradas foram: duas teses de doutorado, sendo 

uma do Programa de Pós-graduação (PPG) em Educação da Universidade Federal 

de Uberlândia – UFU e uma tese do PPG em Educação, Arte, História e Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e três dissertações realizadas no PPG em 

Ensino de Ciências do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ; PPG em Ensino de 



34 
 

 

 
 

Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR e 

PPG em Educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM. 

 

Quadro III – Teses e dissertações 

Autor Título Instituição tipo Ano 

Maria 

Aparecida 

Lage 

A pesquisa acadêmica sobre a formação de 

professores/as de Biologia no Brasil (1979-

2010): um estudo da arte baseado em 

dissertações e teses 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia - 

UFU 

Tese 2018 

Maria 

Madalena 

de 

Carvalho 

Interdisciplinaridade e cursos de 

Licenciatura da UFTM: preocupações 

epistemológicas e Educacionais 

Universidade 

Federal do 

Triângulo 

Mineiro-UFTM 

Dissertação 2017 

Anderson 

Pedro 

Laurindo 

Interdisciplinaridade e ensino: espaços para 

reflexão na Formação de professores 

Universidade 

Tecnológica 

Federal do 

Paraná - 

UTFPR 

Dissertação 2017 

Juliana 

Teixeira 

Jesus 

Ramos  

Modelo formativo e práticas 

interdisciplinares no Curso de Ciências 

exatas e da terra da Unipampa: Uma 

investigação a partir dos discursos de seus 

docentes. 

Instituto 

Federal do Rio 

De Janeiro – 

IFRJ 

Dissertação 2017 

Márcia 

Helena de 

Lima  

Trajetórias De Docentes Nos Cursos De 

Formação: um estudo do Percurso 

Interdisciplinar e suas implicações na 

prática profissional. 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Tese 2016 

         Fonte: Da autora. 

A pesquisa de Lage (2018) foi caracterizada como do tipo estado da arte. Desse 

modo, a autora empreendeu um mapeamento das produções acadêmicas brasileiras 

acerca das principais abordagens e tendências de pesquisa sobre a formação de 

professores de Biologia, por meio da identificação e da análise de dissertações e 

teses, no lapso temporal entre 1979 a 2010 sob diversos enfoques. Os resultados 

dessa pesquisa evidenciaram treze abordagens formativas sobre a formação de 

professores de Biologia, sendo que, a maior parte deles, faz parte do campo de 

conhecimento pedagógico, contrapondo-se a um número de pesquisas produzidas 

que fazem parte dos enfoques formativos que articulam os conhecimentos 
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pedagógicos e específicos. A autora conclui sua pesquisa fazendo questionamentos 

sobre o futuro do ensino, deixando a discussão em aberto para novos 

desdobramentos. 

O estudo de Laurindo (2017) propõe a análise das concepções teóricas e 

práticas da interdisciplinaridade em curso de licenciatura em Ciências Naturais, 

pautado em uma proposta interdisciplinar. De natureza qualitativa, possui abordagem 

descritiva e interpretativa. Os participantes foram os acadêmicos do terceiro período 

do curso de Ciências da Naturais da UFTPR. A investigação de Laurindo se dedicou 

a entender como professores, pesquisadores e acadêmicos percebem o processo 

discurso/teoria e prática/processo no campo da interdisciplinaridade, propondo a 

possibilidade do desenvolvimento de espaços colaborativos que pudessem aproximar 

teoria e prática favorecendo o desenvolvimento de atividades interdisciplinares no 

ensino de Ciências. Como parte do processo de desenvolvimento da pesquisa, foi 

oferecido aos licenciandos um curso no qual foram trabalhados os conceitos teóricos 

e metodológicos da interdisciplinaridade. Seu resultado culminou com 

desenvolvimento de um produto educacional denominado de Periódico Científico 

Eletrônico. 

Com a proposta de saber o posicionamento da UFTM em relação à efetivação 

da interdisciplinaridade, Carvalho (2017) desenvolveu seu estudo junto aos cursos de 

licenciaturas dessa universidade. Para isso, a pesquisadora pautou sua investigação 

na pesquisa documental associada à revisão de literatura, ancorada nos 

pesquisadores: Ivani Fazenda, Edgar Morin, Hilton Japiassu e Hugo Assmann. 

Carvalho examinou os Projetos Pedagógicos dos cursos das licenciaturas em: 

Ciências Biológicas; Física; Química; História; Letras/Espanhol, Inglês e Matemática 

a partir dos enunciados sobre interdisciplinaridade manifestados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais propostas pelo Conselho Nacional de Educação.  

Os resultados da pesquisa de Carvalho assinalam a falta de uniformidade nos 

PPCs dos cursos estudados, levando a compreensões que revelam ser a 

interdisciplinaridade um princípio norteador, entretanto, sua concepção está 

associada à integração curricular observando, assim, a ausência de um 

direcionamento e a definição de métodos e técnicas integradoras levando a conclusão 

de que não há domínio teórico e prático sobre a temática da interdisciplinaridade. 

Sob a perspectiva do desenvolvimento das práticas interdisciplinares, o estudo 

de Ramos (2017) investigou de que maneira professores com formação puramente 
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disciplinares estão “pensando, gestando e atuando” em um curso que propõe o 

desenvolvimento de práticas interdisciplinares. O estudo classificado como 

exploratório teve abordagem qualitativa e a coleta de dados foi realiza por meio de 

múltiplas técnicas (revisão de literatura e entrevista). Para uma melhor abordagem da 

temática, a autora, durante a revisão de literatura, preferiu aglutinar trabalhos que 

abordassem a interdisciplinaridade na formação inicial de professores, com foco nos 

professores formadores e estudos com contexto de criação e atualização de 

licenciaturas. Os resultados obtidos demostram um conflito conceitual, especialmente 

no que refere ao que são práticas interdisciplinares e práticas pedagógicas, o que 

torna a concepção de interdisciplinaridade individual e subjetiva. 

Ainda seguindo a perspectiva da formação de professores sob a ótica da 

interdisciplinaridade, Lima (2016) teve como objetivo em sua pesquisa saber como se 

dá o “percurso interdisciplinar de docentes nos cursos de formação, tendo em vista 

suas implicações na prática profissional”. A pesquisadora buscou compreender como 

se constrói a interdisciplinaridade no fazer docente, por meio das bases teóricas que 

têm influenciado a formação docente através da interdisciplinaridade. Lima 

empreendeu um retrospecto da história da educação brasileira compilando as 

legislações até o ano de 2016. O estudo propõe a reflexão em torno da formação de 

professores, seja ela inicial ou continuada, sob o argumento de que o processo 

formativo é composto pelas experiências vivenciadas ao longo do processo. 

Os resultados dos estudos referentes à formação inicial de professores para 

educação básica corroboram com a premissa de que a área é um campo fértil para 

produção de pesquisas. No entanto, sobre a perspectiva da interdicisplinaridade na 

formação de licenciados em Ciências Biológicas, que é o viés dessa pesquisa, pode-

se avaliar que ainda se faz necessário um aprofundamento nos estudos da temática.  

Com base nas buscas realizadas e na organização do material para análise, 

percebe-se que apenas dois trabalhos se referem especificamente à formação inicial 

de professores na área de Ciências Biológicas. Sendo assim, observa-se que os 

estudos sobre a interdicisplinaridade na formação inicial de professores, quando se 

trata da área de Ciências Biológicas, possui uma lacuna investigativa.  

Ao tratar a formação de professores sob a perspectiva da interdisciplinaridade, 

recorremos a Fazenda (2015), no sentido de clarificar as obscuridades em torno dessa 

abordagem. A estudiosa acredita que a interdisciplinaridade é uma questão de atitude, 

que busca novos conhecimentos a partir dos contextos vivenciados. Nesse sentido, 
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para se formar professores com espírito interdisciplinar, é preciso viver a 

interdisciplinaridade em todos os seus aspectos, não há como esta ficar restrita 

apenas ao âmbito acadêmico, uma vez que o reverberar de seus desdobramentos 

coloca o ser humano como prioridade absoluta. Para isso, Fazenda (2015) recorre 

aos ensinamentos de Gerard Fourez, que evidencia dois aspectos distintos na 

formação de professores sob a ótica interdisciplinar. A científica que:  

  

[...] nos conduziria à construção do que denominaríamos saberes 
interdisciplinares. A organização de tais saberes teria como alicerce o cerne 
do conhecimento científico do ato de formar professores, tais que a 
estruturação hierárquica das disciplinas, sua organização e dinâmica, a 
interação dos artefatos que as compõem, sua mobilidade conceitual, a 
comunicação dos saberes nas sequências a serem organizadas [...] Essa 
cientificidade, então originada das disciplinas, ganha status de interdisciplinar 
no momento em que obriga o professor a rever suas práticas e a redescobrir 
seus talentos, no momento em que ao movimento da disciplina seu próprio 
movimento for incorporado (FAZENDA, 2015, p. 10). 
 
 

A outra, denominada ordenação social, preconiza a “busca o desdobramento 

dos saberes científicos e interdisciplinares às exigências sociais, políticas e 

econômicas”(FAZENDA, 2015, p.10).  

Sob estes aspectos formativos, Lenoir (2005) guia-nos pelos caminhos do 

ensino por competências ao observar que a formação de professores, sob o viés da 

cientificidade, é voltada para cultura francófona, pautada na valorização do 

saber/saber. Já a formação a partir da ordenação social apresenta características 

norte-americanas, na qual a valorização da aplicabilidade do conhecimento é a lógica 

do saber/fazer.  

Entretanto, o surgimento de uma nova cultura interdisciplinar, legitimada pelo 

saber ser é apontada por Lenoir como uma concepção para formação de professores, 

genuinamente brasileira, que percebe a formação interdisciplinar, engendrada a partir 

dos questionamentos de sua intencionalidade, funcionalidade dando sentido ao 

contexto científico e prático para formação de professores (FAZENDA, 2015). 

As constantes mudanças no cenário político e social brasileiro, a partir dos anos 

1980, trouxeram importantes reflexões em relação às práticas de formação de 

professores. No Brasil, as primeiras orientações formativas são traçadas a partir dos 

anos 2000, direcionadas de forma específica para os diversos cursos, sendo estes 

bacharelados ou licenciaturas.  
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Com a publicação da primeira Diretriz Curricular Nacional para formação de 

professores, as orientações passaram a ser especificamente voltadas para esse fim, 

diversificando os conteúdos das áreas específicas e generalizando-se o eixo 

pedagógico. O documento constituía princípios, fundamentos e procedimentos a 

serem observados tanto em relação à organização institucional como curricular das 

instituições formadoras. Além disso, caberia às Instituições de Ensino Superior a 

responsabilidade pela organização do PDI, PPI e PPC, a elaboração de currículos e 

a sua articulação com os demais níveis de ensino (BRASIL, 2002).  

 Uma nova concepção política e prática para a formação de professores passa 

a ser gestada a partir da publicação destas diretrizes. A proposta de professores 

reflexivos e pesquisadores contribuiu fortemente para uma explosão de produções 

científicas na área. 

 

Uma série interminável de textos e de ideias que contribuíram para 
redefinição deste campo. Mas, hoje, é com algum desconforto que olhamos 
para as mudanças concretas que tiveram lugar. Invade-nos o sentimento de 
que estamos mais perante uma revolução nos discursos do que perante uma 
nova revolução nas práticas (NÓVOA, 2017, p. 284).   
 

 

Historicamente, as políticas educacionais brasileiras sempre privilegiaram o 

ensino organizado em disciplinas específicas, mesmo com as reformas educacionais 

e as acepções de ensino e aprendizagem estabelecidas nos novos documentos 

norteadores, ainda é comum perceber a herança da base positivista nos cursos de 

pedagogia e de licenciaturas. O ensino sob as bases do positivismo garante a 

cientificidade a partir da quantificação, seu objetivo é a simplificação e tecnificação 

dos processos educacionais (PESSOA, 2017).  

As novas perspectivas para formação de professores direcionadas pela DNC 

para formação inicial, publicada no final do ano de 2019, aponta novamente as 

responsabilidades das instituições formadoras e reforça a formação de professores 

baseada no desenvolvimento de competências que levem a uma prática pedagógica 

contextualizada, na qual o indivíduo seja o foco.  

Imersa, por vezes, em crises epistemológicas e metodológicas, a formação de 

professores vem sendo questionada a partir de sua função social. As práticas 

pedagógicas, reprodutoras de conhecimento, já não tem lugar no ambiente escolar e 

tampouco na academia. Nesse sentido, o saber científico é condição fundamental ao 
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bom professor, desde que consiga contextualizar e articular esse saber aos demais 

saberes. Referente aos saberes docentes, Tardif (2014) observa que: 

  

Os processos de aquisição e aprendizagem dos saberes ficam, assim, 
subordinados material e ideologicamente às atividades de produção de novos 
conhecimentos. Essa lógica da produção parece reger também os saberes 
técnicos, bastante voltados, atualmente, para a pesquisa e para a produção 
de artefatos e de novos procedimentos. Nessa perspectiva, os saberes são, 
de um certo modo, comparáveis a “estoques” de informações tecnicamente 
disponíveis, renovados e produzidos pela comunidade científica em exercício 
e passíveis de serem mobilizados nas diferentes práticas 
sociais, econômicas, técnicas, culturais, etc. (TARDIF, 2014, p. 35) 
 
 

Portanto, os saberes apreendidos durante a formação de professores são 

produzidos por grupos especializados em pesquisar fenômenos educacionais. Os 

frutos destas pesquisas são utilizados para desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que possibilitem a superação das dificuldades que emergem no cotidiano da prática 

docente. Geralmente, os grupos empenhados em desenvolver estas pesquisas não 

fazem parte do cotidiano escolar. Sobre isso, Pimenta (2018) coloca em discussão a 

identidade profissional do professor frente à formação docente. 

  

Nos cursos de formação inicial, tenho utilizado a produção de pesquisas em 
didática a serviço da reflexão dos alunos e da constituição de suas 
identidades como professores. Ao mesmo tempo, problematizando-as diante 
da realidade do ensino nas escolas, procuro desenvolver nos alunos uma 
atitude investigativa. Neste contexto, estamos empenhados em ressignificar 
os processos formativos a partir da reconsideração dos saberes necessários 
à docência, colocando a prática pedagógica e docente escolar como objeto 
de análise (PIMENTA, 2018, 17).  
 
 

A didática também merece destaque quando se investiga formação de 

professores. Uma das dificuldades encontradas, nesse sentido, é a articulação entre 

teoria e prática, pois a falta dessa aproximação tende a causar impactos significativos 

no processo de formação. Todavia, a didática é detentora de um conhecimento 

específico, resultante da produção de teorizações sobre os saberes e fazeres 

referentes ao processo de ensinar e de aprender” (CANDAU, 2013, p. 21).  Contudo, 

as práticas pedagógicas ainda enfrentam muitos desafios no dia a dia, especialmente 

em sua articulação.  
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2.4. O Projeto pedagógico do curso de Licenciatura de Ciências Biológicas do 

IFAC e a formação de professores 

 

A implantação do IFAC, no estado do Acre, se deu a partir das novas   

concepções da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a qual orienta uma 

formação articulada sobre o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Na busca em 

proporcionar aos seus estudantes não apenas os conhecimentos específicos, mas 

também, a compreensão das afinidades que permeiam o mundo do trabalho e das 

relações sociais, a implantação do IFAC marca o compromisso com a sociedade 

acreana em ofertar uma educação pública de qualidade, na perspectiva de atribuir 

maior sentido ao conjunto das experiências humanas, capazes de promover uma 

transformação social (MEC, 2010). 

Os Institutos Federais de Educação (IFs) constituem, em sua essência, uma 

nova instituição para oferta de cursos para formação de professores, especialmente, 

de licenciaturas nas áreas das ciências e para formação pedagógica. A Lei 11.892/08, 

que cria os IFs orienta que 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas pelos IFs sejam 

destinadas para essa natureza (BRASIL, 2008).  

Dessa forma, o entendimento estabelecido, através das concepções e das 

diretrizes dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, apresentam 

percursos formativos para os cursos de licenciaturas estabelecendo que: 

 

A vinculação estreita entre as ciências e a tecnologia, em diversas áreas, é 
capaz de gerar uma concepção de formação que se configure num programa 
ou ciclo inicial, tendo como base cada uma das áreas das ciências, 
configuração que pode trazer caráter de terminalidade, como bacharelado. A 
partir de então, seria possível encaminhar o educando para licenciaturas 
(Biologia, Física, Matemática, Química e afins [..] (BRASIL, 2008, p. 31).  
 
  

Sendo assim, atendendo aos objetivos, os quais justificam sua fundação no 

estado do Acre, o IFAC implantou no ano de 2012, no Câmpus Rio Branco, o curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas. O curso tem como objetivo a formação de 

profissionais licenciados em Ciências Biológicas para atuação na educação básica, 

colaborando para superação da carência de professores da área no Estado do Acre 

(PPC, 2017). Seu projeto pedagógico ainda se fundamenta legalmente na Resolução 

do CNE/CES n° 07/2002, que estabelece as diretrizes que orientam os currículos para 

os cursos de Ciências Biológicas integrantes do Parecer do CNS/CES nº 1.301/2001. 
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Com um quadro efetivo de 25 (vinte e cinco) docentes, dos quais 04 (quatro) 

são especialistas, 13 (treze) mestres e 08 (oito) doutores, o curso conta com 

aproximadamente 150 discentes, nos turnos vespertino e noturno, e sua duração 

mínima é de oito semestres e a máxima de doze. 

Anualmente, são disponibilizadas oitenta vagas para o ingresso no curso de 

Ciências Biológicas do IFAC, que adotou como processo seletivo o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema de Seleção Unificado (SISU). As matrículas 

institucionais são realizadas por componente curricular, observando seus pré-

requisitos. 

O Projeto Pedagógico do curso (PPC) seguiu principalmente as orientações do 

Parecer do CNE/CP e da resolução nº 02, de 01 de julho de 2015, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação inicial em nível superior (cursos de 

Licenciatura, Cursos de Formação Pedagógica para Graduados e Cursos de Segunda 

Licenciatura) e para formação continuada. Desse modo, no ano de 2017, observando 

o preconizado nas normativas legais, foram realizadas adequações ao Projeto PPC 

de Ciências Biológicas. 

Após os ajustes, o currículo do curso passou a ser pautado em princípios éticos 

e democráticos que privilegiam uma formação inicial comprometida com a 

humanidade. Destarte, apresenta como eixo principal o processo evolutivo e o meio 

ambiente, estimulando a atuação multi e interdisciplinar, oportunizando a interação 

entre as diversas áreas, na busca por uma formação interdisciplinar, entendendo que 

os conhecimentos biológicos não estão dissociados dos sociais, políticos, econômicos 

e culturais.  

O curso possui uma carga horária total de 3.225 horas, divididas em seis 

núcleos temáticos: Biologia celular, molecular e evolução; Diversidade e Biologia; 

Ecologia; Ciências exatas e da terra; Fundamentos filosóficos e sociais e 

Conhecimentos pedagógicos, sendo estes organizados sobre princípios pedagógicos 

centrados no sujeito histórico, social e político, na perspectiva de uma formação 

profissional crítica, reflexiva e dialógica, visando formar professores para educação 

básica que sejam capazes de promover o debate de situações problemas através da 

pesquisa e inovação. No que diz respeito à dimensão pedagógica, observa-se que 

são destinados setecentas e cinquenta horas a serem trabalhadas nos núcleos 

temáticos de fundamentos filosóficos e sociais e conhecimentos pedagógicos (IFAC, 

2017).     
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Nesse sentido, Gatti (2014) enfatiza que enquanto perdurar a separação entre 

os conhecimentos específicos e os conhecimentos pedagógicos, será impossível 

efetivar práticas realmente integradoras. A estrutura ideal dos cursos de licenciaturas 

e formação pedagógica em nosso País ainda está longe de ser uma realidade. Da 

mesma forma, a autora chama atenção para a reduzida parte do currículo destinada 

às práticas pedagógicas.  

O PPC do curso de Ciências Biológicas orienta para uma formação centrada 

no discente como agente de mudanças, levando ao entendimento de que suas 

práticas formativas estão centradas na integração, sob a perspectiva da multi e da 

interdisciplinaridade. Dessa forma, a implementação da interdisciplinaridade, em sua 

essência metodológica, pode se apresentar como uma possibilidade para esse 

movimento articulador de conhecimentos, uma vez que a perspectiva interdisciplinar 

aponta para uma ciência de mundo, onde não só são relevantes os conhecimentos 

disciplinares, mas, sim, a integração desses, associada à realidade social e cultural 

dos estudantes e de seus formadores.  

No entanto, o documento elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante do curso 

(NDE) é escrito sob uma estrutura institucionalmente padronizada, ou seja, seguindo 

uma sequência de temas estruturados. Porém, se propõe a trabalhar a 

interdisciplinaridade por meio de disciplinas denominadas de projeto integrador. 

No próximo capítulo, apresentaremos a trajetória metodológica empreendida 

nessa pesquisa, apontando as características do estudo, seu contexto, participantes 

e procedimentos, bem como os instrumentos utilizados para produção de informações 

e evidências, que foram analisadas a partir da metodologia da Análise Textual 

Discursiva (ATD)
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Característica da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que busca apreender os fenômenos que 

acontecem em determinada realidade social, a qual “trabalha o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” 

(MINAYO, 2013, p. 24).   

A pesquisa com abordagem qualitativa possibilita compreender o significado 

dos fenômenos que não são possíveis de se mensurar somente com números. Dessa 

forma, a investigação qualitativa pode ser entendida como “o estudo do fenômeno em 

seu acontecer natural” (ANDRÉ, 2005, p.11). 

Bodgen e Biklen (1994) destacam que, em uma investigação qualitativa, o 

ambiente configura-se como fonte natural de dados e o investigador é o instrumento 

chave. Sendo assim, seu objetivo basilar consiste na “compreensão, interpretação e 

análise das informações, fatos, ocorrências e evidências” dos fenômenos que ocorrem 

em determinados grupos, comunidades ou organizações (MARTINS; THEÓPHILO, 

2009, p. 107). 

Na área educacional, a pesquisa qualitativa tem sido bastante utilizada em 

razão de privilegiar o questionamento das experiências vividas pelos sujeitos 

investigados e descrevê-los.  

 

A investigação qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida 
em múltiplos contextos [...]. Utilizamos a expressão investigação qualitativa 
como um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação 

que partilham determinadas características (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.16). 
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A abordagem qualitativa apresenta diversas estratégias de pesquisa. Para esta 

pesquisa, o delineamento utilizado tem aproximações ao estudo de caso que, de 

acordo com Yin (2015), tem indicação para apreciação de fatos contemporâneos 

dentro de uma determinada realidade, além de ser utilizada para diferentes 

finalidades, desde estudos individuais a estudos de grupos e ambientes 

organizacionais quando se pretende conhecer de forma mais detalhada e 

aprofundada, o “como” e “por que” os fenômenos acontecem. 

  

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em seu contexto de mundo real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não ser 
claramente evidente (YIN, 2015, p.32). 
 
 

Portanto, considerando a questão de pesquisa, a qual investigou como têm sido 

desenvolvidas às práticas de ensino dos docentes do curso de Ciências Biológicas, 

do IFAC, Câmpus Rio Branco, a partir da concepção de interdisciplinaridade prevista 

no Projeto Pedagógico do Curso e no Projeto Pedagógico Institucional, o fenômeno a 

ser investigado não pode ser estudado fora do contexto no qual está naturalmente 

inserido, justificando a aproximação com a estratégia metodológica do estudo de caso. 

 

3.2 Contexto do Estudo  

 

O estudo foi realizado em Rio Branco, capital do estado do Acre, região norte 

do país. Distante 3.123 quilômetros de Brasília, capital federal, o município de Rio 

Branco integra a mesorregião do Vale do Acre – regional do Baixo Acre. Localizado a 

9°58'29" sul e a 67°48'36" oeste, numa altitude de 153 metros acima do nível do mar 

e área territorial de 8.834,942 km². 

Em 2019, Rio Branco teve sua população estimada em 407.319 habitantes 

(IBGE 2019), o que faz da capital acreana a sexta cidade mais populosa da região 

Norte. Com uma população jovem, com faixa etária de 15 a 49 anos, representando 

192.831 pessoas, Rio Branco apresenta uma densidade demográfica de 38,03 

habitantes por Km², sendo que, destas, 27.493 pessoas residem na zona rural e 

308.545 habitam na zona urbana (IBGE 2010), o que torna Rio Branco uma cidade, 

de acordo com seu perfil demográfico, um município predominantemente urbano. No 

entanto, em sua localização geográfica e constituição histórica, a relação com a 
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floresta e com as atividades do campo permanecem presentes no cotidiano do 

município. 

No que diz respeito ao aspecto geopolítico, o estado do Acre faz divisa com as 

seguintes unidades federativas: Amazonas ao Norte e Rondônia a Leste e fronteira 

com dois países: a Bolívia a sudeste e o Peru ao Sul e Oeste, o que referencia a 

capital Rio Branco como importante elo entre o eixo Brasil-Peru-Bolívia e os demais 

estados do país através da Rodovia Transoceânica, tornando-se rota de importação 

e exportação de produtos, indicando potencial de referência logística entre estes 

países.  

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM (IBGE 2010) de Rio Branco é 

de 0,727. Ele é uma medida comparativa que utiliza dados de riqueza, alfabetização, 

educação, esperança de vida e natalidade, dentre outros fatores, para avaliar e medir 

o bem-estar de uma população, principalmente da população infantil. Em Rio Branco, 

o IDHM (2010) tem sua medida equacionada pelo Índice de Desenvolvimento Humano 

e de Renda – IDH Renda 0,729, Saúde 0,798 e Educação de 0,661. 

Quanto às características educacionais, segundo dados do IBGE (2018), o 

município de Rio Branco conta com 198 escolas de Ensino Fundamental e 2.328 

docentes. Para esta etapa de ensino, o número de matrículas foi de 60.414 alunos. Já 

no Ensino Médio, o número de alunos matriculados era de 16.710 alunos de acordo 

com o censo. A quantidade de docentes que atuam no Ensino Médio contabilizava 

935, divididos em 60 escolas. 

Sobre o Ensino Superior em Rio Branco, os dados revelam que, no ano de 

2014, havia um número total de 10.849 matrículas em duas Instituições públicas de 

Ensino Superior, a Universidade Federal do Acre – UFAC e o Instituto Federal do Acre 

– IFAC, constituindo este último, por sua vez, o lócus desse estudo.  

Criado a partir da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, o IFAC firmou-se 

como Instituição de ensino técnico e tecnológico a partir do ano de 2011, quando todos 

os seus Câmpus passaram a ofertar um maior número de vagas para os cursos já 

existentes. Integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, o IFAC é fruto da primeira fase do processo de expansão da Rede 

Brasileira da Educação Profissional. Possui natureza jurídica de autarquia e 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

Sua estrutura organizacional é composta atualmente por uma Reitoria e seis Campi, 
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localizados nas microrregiões de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, 

Tarauacá e Xapuri. 

 

Figura V – Inserção do IFAC nas Microrregiões do estado do Acre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDI – IFAC 2020-2024 

 

O Câmpus Rio Branco tem seu foco voltado aos eixos de Gestão e Negócios, 

Informação e Comunicação, Desenvolvimento Educacional e Social, e oferta cursos 

técnicos integrados, subsequentes, superiores, com cursos presenciais e à distância.  

Atualmente, o Câmpus conta com aproximadamente 250 servidores, entre 

docentes e técnicos-administrativos, além de colaboradores terceirizados. O corpo 

discente é de aproximadamente 2.248 alunos, os quais estão distribuídos em: um 

curso de mestrado (Desenvolvimento Educacional e Social), um curso de 

especialização (Desenvolvimento Educacional e Social), um Bacharelado 

(Administração); cursos de licenciatura (Ciências Biológicas e Matemática), três 

cursos de Tecnologia (Logística, Processos Escolares e Sistemas para Internet), doze 

cursos técnicos (Administração, Cooperativismo Edificações, Informática, Informática 

para Internet, Recursos Humanos, Rede de Computadores, Secretaria Escolar, 

Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Tradução e Interpretação de Língua 

Brasileira de Sinais – Libras e Vendas) e dois cursos FIC (Espanhol Básico e Inglês 

Básico (IFAC, 2020). 
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O caso do estudo foi o Curso de licenciatura em Ciências Biológicas. A escolha 

em realizar a pesquisa junto a este curso se deu a partir da aproximação ao campo 

de pesquisa, a qual foi realizada com os dirigentes da instituição. Além disso, a leitura 

dos documentos institucionais (PPC) do curso também foi determinante para escolha 

em pesquisá-lo, uma vez que foram vislumbradas propostas de ensino estruturadas 

sob a perspectiva interdisciplinar. 

  

3.3 Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes do estudo foram o coordenador do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas do IFAC, câmpus Rio Branco, seus docentes e discentes.   

A seleção dos participantes docentes foi realizada com base no critério de 

trabalho, com o componente curricular de projeto integrador I, II, III e IV ou que já 

desenvolveram atividades com características de interdisciplinaridade. Os 

participantes foram cinco docentes, três homens e duas mulheres, com formação nas 

áreas de Biologia, Engenharia Agronômica, Química e Pedagogia, sendo quatro 

mestres e um de doutor.   

Já os discentes participantes da pesquisa foram os do sétimo período do curso, 

por já estarem em fase de finalização e já terem cursado em períodos anteriores os 

componentes curriculares de projeto integrador I e II. A turma conta com o número de 

quinze discentes matriculados no componente curricular de projeto integrador III, no 

entanto, apenas 13 participaram desta pesquisa, sendo que cinco deles participaram 

ativamente das discussões.  

O coordenador do curso é docente na área de Física, possui doutorado em 

Ciência, inovação e tecnologia para Amazônia e ministra aulas no componente 

curricular de projeto integrador I.  No total, participaram da pesquisa cinco docentes, 

13 discentes e o coordenador do curso, totalizando 19 participantes.  
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3.4 Produção de Informações: procedimentos e instrumentos 

 

Quanto à produção de informações, o estudo de caso possibilita múltiplas 

fontes de evidências, ou seja, as informações para o estudo podem vir de diferentes 

fontes como: arquivos, documentos, entrevistas, observação direta ou participante 

(YIN, 2015).   

Para esse estudo, as informações e evidências foram produzidas a partir de 

três fontes: 

● Fonte documental: a análise foi composta: pela cópia do PDI e PPI do 

IFAC, e PPC do curso estudado; 

● Observação: foram observadas duas aulas do componente curricular de 

projeto integrador III;  

● Fonte dos participantes do estudo: composta pelas falas do Coordenador 

do curso, docentes e discentes. A entrevista foi a técnica utilizada para 

produção de informações a partir do Coordenador de curso e o grupo de 

discussão (GD) para produção de informações e evidências a partir dos 

discursos dos docentes e discentes. Para tanto, foram realizados dois 

grupos de discussão, sendo um com docentes e outro com os discentes.  

 

Quadro IV - Produção de Informações: procedimentos e instrumentos  

Fonte Técnica de coleta Instrumento de coleta 

Documental 
 

Junto à Instituição e em site 

institucional  

Roteiro para extração de dados 

Observação Observação de duas aulas do 

componente curricular de Projeto 

Integrador III. 

Protocolo de observação 

estruturado 

Docentes  Grupos de discussão 

 

Protocolo de questões para grupo 

de discussão docente 

Discentes Grupos de discussão Protocolo de questões para grupo 

de discussão discente 

Coordenador do 

curso 

Entrevista Roteiro de entrevista 

semiestruturada 

Fonte: Da autora. 
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Em uma investigação, "a pesquisa documental poderá ser uma fonte de dados 

e informações auxiliar, subsidiando o melhor entendimento de achados e também 

corroborando evidências coletadas por outros instrumentos e outras fontes” 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 88). As informações dos documentos foram 

extraídas com auxílio de um protocolo (Apêndice A).  

A observação como técnica de coleta de informações é uma das técnicas 

empíricas que privilegia a pesquisa qualitativa por implicar na ação do pesquisador 

em observar pessoalmente o fenômeno a ser investigado. A técnica consiste em uma 

meticulosa apreciação do ambiente, dos sujeitos e da interação entre eles, levando 

a coleta de informações, dados ou evidências com maior confiabilidade e 

fidedignidade (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  

Observou-se duas aulas do componente curricular de projeto integrador III. As 

aulas tiveram duração de duas horas e a observação foi realizada de forma remota, 

por meio da plataforma digital do Google meet, uma vez que as atividades 

acadêmicas estavam funcionando integralmente nesse formato. Os aspectos a 

serem observados foram previamente definidos em um instrumento denominado 

protocolo de observação (Apêndice B), no qual nos propomos a observar: a 

existência de duas ou mais disciplinas integradas; aulas  ministradas pelos docentes 

de forma integrada; se as atividades propostas eram previamente apresentadas aos 

discentes considerando se eram apresentados os instrumentos de avaliação da 

aprendizagem; o acompanhamento docente na elaboração das atividades propostas 

e o estímulo para os alunos articularem os conhecimentos das disciplinas na 

elaboração das atividades. 

A produção de informações e evidências empíricas ocorreu pelo método de 

grupo de discussão (GD). Foram realizados dois grupos de discussão, um composto 

por cinco docentes e o outro por trezes discentes, sendo assim codificados: GD-

docente e GD-discente. A realização dos grupos foi previamente agendada com seus 

participantes, seguindo o formato remoto, por meio da plataforma digital do Google 

meet, sendo utilizado roteiros de discussão para cada segmento (Apêndices C e D).  

A utilização do GD como método de coleta de informações possibilita a 

construção de narrativas a partir da imersão na realidade social seus participantes e 

da incorporação da dimensão social do discurso. Nesse processo, diferentemente do 

grupo focal, o investigador fica sujeito à condição de moderador do grupo, sua 

intervenção é feita de forma pontual e limitada, além disso, o fato dos participantes 
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estarem inseridos em um mesmo contexto, permite o alcance das percepções não 

captadas por outras técnicas de entrevista (WELLER; PFAFF, 2018). 

Além do grupo de discussão, a entrevista semiestruturada (Apêndice E) foi a 

técnica utilizada para coleta de informações junto ao coordenador do curso. A técnica 

foi escolhida por ser considerada um instrumento que pode levar à obtenção de 

“informações, dados, opiniões e evidências por meio de uma conversação livre, com 

roteiro prévio de perguntas”(MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 88). Para isso, é 

necessário que o pesquisador considere alguns aspectos, dentro os mais importantes, 

é delinear de forma cuidadosa, qual objetivo pretendido (MARTINS; THEÓPHILO, 

2009). Para entrevista, realizou-se agendamento prévio com o participante, sendo a 

atividade realizada por meio da plataforma digital do Google meet em formato remoto, 

após consentimento expresso no TCLE (Apêndice F).  

Cabe aqui esclarecer que, todas as etapas de coleta de informações e 

evidências foram desenvolvidas de forma remota, levando em consideração o cenário 

epidemiológico local devido à pandemia da COVID – 193.  

As informações e evidências serão analisadas e interpretadas a partir da 

Análise Textual Discursiva – ATD, metodologia proposta por Moraes e Galiazzi (2016) 

que oportuniza a reconstrução de significados através da “diversidade dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa” (MORAES, GALIAZZI, 2016, p. 167).   

A abordagem inicial com os participantes dessa pesquisa foi feita por 

intermédio da Coordenação do curso de Ciências Biológicas, que enviou e-mail aos 

docentes esclarecendo a finalidade do estudo, para conhecimento da atividade de 

pesquisa a ser realizada. Os discentes foram convidados a participar da pesquisa 

através de contato em ambiente de sala de aula remota, a partir de um momento 

cedido pelos professores.  

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndices G e H) 

foram previamente enviados em formato eletrônico para obtenção do consentimento 

para participação no estudo. Após o aceite em participar da pesquisa, os docentes 

 
3 Pandemia: é uma doença infecciosa, que se origina em um ponto, localidade específica, no globo 
terrestre e se alastra pelos continentes ao longo do tempo. Ou seja, uma doença que tem disseminação 
global. 
Pandemia Covid19: a covid19 é uma doença causada pelo vírus denominado SARS-CoV2 ou novo 
Coronavírus. O primeiro caso da doença foi registrado no dia 31 de dezembro de 2020 em Wuhan, na 
China. A partir de então, os casos de síndromes respiratórias graves começaram a se espalhar pelo 
continente Asiático e depois por toda Europa até se espalhar mundialmente. No mês de março do ano 
de 2021, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a doença como uma pandemia. 



51 
 

 

 
 

encaminharam digitalmente os TCLEs preenchidos, sinalizando o interesse em 

participar. Referente à definição das datas e dos horários para realização do grupo de 

discussão com os docentes, fez-se o contato telefônico individualmente, para que 

fosse indicado os melhores dias e horários para participar. No entanto, a 

incompatibilidade de horários foi o fator motivador para redução do número de 

participantes no grupo de discussão. Sendo assim, o dia para realização do grupo de 

discussão docente ocorreu em data e horário pré-definidos com grupo, sendo 

marcada a data em que foi possível juntar o maior número de participantes. 

Já o grupo de discussão com os discentes foi previamente agendado, em 

acordo com a turma do sétimo período e com os docentes do componente curricular, 

de projeto integrador III, os quais cederam uma aula para que o grupo pudesse ser 

realizado. A solicitação para que o grupo ocorresse durante o horário de aula partiu 

dos discentes em comum acordo com os docentes do componente curricular. A 

escolha do componente de projeto integrador III se deu em razão da turma ter um 

maior número alunos (quinze discentes), por já terem cursado os projetos integradores 

I e II e em estarem na fase de conclusão do curso. 

 

3.5 Cuidados éticos 

 

Referente aos cuidados éticos, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa – CEP, da Universidade Federal do Acre – UFAC, sob o Parecer nº 

4.809.543 e seus aspectos éticos foram baseados na Resolução nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

Concedeu-se, por parte da Direção do Câmpus Rio Branco do IFAC, a 

autorização para realização da pesquisa junto à instituição (Anexo A). O Coordenador 

do curso e os docentes foram convidados através de e-mail enviado pela 

pesquisadora para coordenação do curso de Ciências Biológicas, que replicou o 

convite para os docentes. Os discentes foram convidados durante uma aula do 

componente curricular de Projeto Integrador III, em espaço cedido pelos docentes. Os 

e-mails dos docentes foram disponibilizados pela Instituição para pesquisadora após 

a aprovação da pesquisa pelo CEP.  

Na apresentação do estudo, foram informados os objetivos, a existência de 

riscos ou desconfortos, a preservação do sigilo das informações e a possibilidade de 

desistência em colaborar com estudo a qualquer momento sem prejuízos. Foi 
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informado ainda que, caso concordassem em participar da pesquisa, seria necessário 

a leitura e assinatura do TCLE (Apêndices F, G e H).  

De acordo com a resolução CNS 466/2012, toda pesquisa científica apresenta 

riscos e benefícios. Os riscos são observados em variadas gradações. Os possíveis 

riscos nesse estudo, durante a observação, grupos de discussão e entrevista foram: 

perda da confidencialidade dos dados, devido às atividades serem realizadas em 

ambiente virtual. Também poderia ocorrer possíveis desconfortos em responder 

determinados questionamentos e por exposição de sua fala em ambiente virtual 

compartilhado.  

Durante o estudo, para excluir ou minimizar quaisquer riscos relativos à perda 

de confidencialidade dos discursos constantes nos grupos de discussão e na 

entrevista, usou-se, para manter o sigilo dos participantes, os seguintes códigos para 

identificação dos grupos: grupo de discussão discentes – GD (A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5); 

grupo de discussão Docente – GD (P.1, P.2, P.3, P.4 e P.5) e para entrevista (E.C). 

 Os arquivos digitais estão mantidos no computador exclusivo da pesquisa, 

protegido por software antivírus, mantido em local de acesso restrito da pesquisadora. 

Existiam também riscos de desconforto emocional e cansaço durante as 

observações e os grupos de discussão, por receio de julgamento por parte de terceiros 

acerca dos discursos. Para minimizar ou excluir os riscos, foram tomadas as 

providências de: 

● Realizar o grupo de discussão em sala virtual privativa com link 

compartilhado somente para os participantes do estudo; 

● Solicitar a assinatura de um Termo de Compromisso de 

confidencialidade aos participantes, como condição sine qua non a 

participação no grupo de discussão; 

● Tratamento adequado dos discursos por parte da pesquisadora, visando 

a não manifestação, seja verbal ou expressão facial em vídeo, que 

indicasse quaisquer julgamentos; 

● Conceder uma pausa (intervalo) para os participantes do grupo de 

discussão durante o período de sua realização;  

● Durante a realização do grupo de discussão, se houvesse manifestação 

de qualquer desconforto emocional devido a algum questionamento do 

roteiro de discussão, permitiu-se ao participante o direito de não 

expressar sua opinião e/ou desistir de participar do grupo.  
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Os possíveis benefícios obtidos com a realização do estudo para os 

participantes são indiretos e listados a seguir:  

● Análise da prática interdisciplinar na formação de professores para a 

educação básica; 

● Avanço no conhecimento científico por meio da elaboração de relatórios 

e publicações de artigos científicos. 

Os dados coletados foram utilizados única e exclusivamente para os fins 

previstos nesta pesquisa, os quais são apresentados no Relatório de Pesquisa, 

podendo ser publicados em meios de comunicação científica, tais como eventos 

científicos, livro e/ou revista acadêmica, sempre resguardando os aspectos éticos e 

legais. 

 

3.6  Análise das informações 

 

Para análise das informações e evidências empíricas, utilizou-se a Análise 

Textual Discursiva (ATD). Esta metodologia privilegia as pesquisas de abordagens 

qualitativas e tem como principal característica a compreensão dos fenômenos e dos 

discursos a partir da interpretação das informações teóricas e empíricas. A ATD é 

direcionada sob o olhar da hermenêutica e consiste na unitarização, categorização e 

na construção de metatextos na busca de novas concepções teóricas a respeito do 

fenômeno estudado (MORAES; GALIAZZI, 2016). ATD parte da fragmentação das 

informações, do caos e da desordem, para que seja possível formular novas 

compreensões e significados, a partir de uma leitura aprofundada das informações 

sobre determinados fenômenos.  

Moraes; Galiazzi (2016) afirmam que ATD não se trata de uma metodologia 

para testar ou comprovar hipóteses, muito menos de refutá-las. Os autores ratificam 

que a ATD busca compreender os fenômenos investigados por meio da reconstrução 

dos conhecimentos. Essa reconstrução se dá através de um ciclo estruturado em 

quatro etapas: (1) desmontagem dos textos; (2) estabelecimento de relações; (3) 

captação do novo emergente; e (4) um processo auto-organizado. Ou seja, a 

fragmentação dos textos (corpus) possibilita a identificação das unidades as quais 

constituem relação com o fenômeno estudado. Partindo dessas relações, são 

estabelecidas as categorias (reunião do que é comum) de análise, que levam a 

elaboração do metatexto a partir de seus resultados. 
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O objetivo da Análise Textual Discursiva é a produção de metatextos 
baseados nos textos do corpus. Esses metatextos, descritivos e 
interpretativos, mesmo sendo organizados a partir das unidades de 
significado e das categorias, não se constituem em simples montagens. 
Resultam de processos intuitivos e auto-organizados (MORAES; GALIAZZI, 
2016, p. 62).     
 
 

Sendo assim, a ATD permite ao pesquisador a percepção das subjetividades e 

das intersubjetividades presentes nos discursos. Trata-se de uma metodologia que 

possibilita diversos horizontes de análise, mesmo que seu o “corpus” não seja 

necessariamente textual ou verbal, podendo também se referir a outras 

representações simbólicas (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 163).    

Dessa forma, para alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa, foram 

estabelecidas as seguintes estratégias e procedimentos: leitura dos documentos 

institucionais; extração das informações do protocolo de observação; transcrição dos 

grupos de discussão e entrevista; pré-análise (leitura inicial) do material textual 

(corpus); atribuição de códigos para os grupos de discussão e entrevista e atribuição 

de subcódigos para os participantes. Passada esta etapa, foram realizadas reiteradas 

leituras das transcrições, as quais foram feitas por grupos de participantes, 

considerando a representatividade de cada um deles na Instituição (IFAC). Além 

disso, a separação dos discursos também se deu em razão de se constituir em um 

procedimento inerente à análise das informações por meio da ATD.  

Nesse sentido, a desmontagem/desconstrução do corpus da pesquisa 

“consiste na fragmentação das informações, desestruturando sua ordem, produzindo 

um conjunto desordenado e caótico de elementos unitários” (MORAES; GALIAZZI, 

2016, p. 63).   

Após o processo de unitarização (fragmentação) do corpus, foram realizadas 

repetidas leituras para a identificação das categorias passíveis de análise. Depois de 

exaustivo e minucioso exame do material, emergiram três categorias que serão 

analisadas e discutidas no capítulo seguinte.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados extraídos a partir 

da análise do corpus textual da pesquisa, constituídos pelos documentos 

institucionais, GDs, entrevista e observação direta. A análise dos resultados 

fundamenta-se na metodologia da Análise Textual Discursiva difundida pelos autores 

Moraes e Galiazzi (2016). Por conseguinte, foram constituídas três categorias que 

emergentes: Compreensões de interdisciplinaridade; A interdisciplinaridade na 

formação inicial de professores de biologia: práticas de ensino; e Interdisciplinaridade: 

do PPC à efetivação das práticas pedagógicas. 

Para fins elucidativos e melhor compreensão do processo de análise e 

discussão dos resultados, cabe novamente lembrar que, são utilizados códigos, 

estabelecidos anteriormente, para apresentação das falas dos participantes da 

pesquisa, mantendo o sigilo e a confidencialidade dos participantes da pesquisa. 

   

4.1 – Compreensões de interdisciplinaridade 

 

Essa categoria trata da compreensão de interdisciplinaridade sob o ponto de 

vista dos docentes, discentes e do coordenador do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas, campus Rio Branco, do Instituto Federal do Acre – IFAC. Cabe relembrar 

que, os grupos de discussão foram realizados com os docentes e discentes do curso 

e a entrevista com o Coordenador. Iniciamos os GDs e a entrevista partindo da mesma 

questão disparadora, uma vez que se pretende interpretar e comparar por meio de 

triangulação os resultados (WELLER; PFAFF, 2018). Dessa forma, convidamos os 

participantes da pesquisa a expressarem sua compreensão acerca da 

interdisciplinaridade.
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Ao manifestarem sua opinião sobre a interdisciplinaridade, os discentes, no 

grupo de discussão, compreendem que ela está circunscrita na inter-relação entre as 

disciplinas, conforme as falas abaixo: 

 

“... Pelo que eu entendi, é sobre a questão de relacionar todas as áreas 
de estudo. Por exemplo: a área de Geografia, área de Matemática e a área 
de Ciências, abordando uma aula que envolva todas essas áreas....” (GD:A.1 
grifo nosso). 
 
“...É a gente estudar os assuntos não com eles separados, como se fossem 
caixinhas, caixa de Português, Matemática e Ciências. Mas, de maneira 
interdisciplinar, interligando os assuntos que até melhora o aprendizado a 
compreensão do conteúdo...” (GD:A.2). 

 
“... A interdisciplinaridade no caso da minha concepção, seria basicamente 
isso, um assunto que ele pode ser trabalhado dentro de outras 
disciplinas, não dentro de uma só, mas dentro de várias disciplinas...” (GD: 
A.3 grifo nosso). 
 
“...interdisciplinaridade é isso que os meninos falaram, ela é importante, 
porque faz com que nós, os alunos, possamos ter diferentes ponto de vista 
de um determinado assunto...” (GD: A.5). 

 

 Esse entendimento, de relacionar áreas de estudo e estudar os assuntos sem 

eles estarem separados, não se distancia da caracterização conferida por Pombo 

(2005) sobre interdisciplinaridade. Para ela, a compreensão de interdisciplinaridade é 

tomada como sendo a integração de duas ou mais áreas do conhecimento 

(disciplinas) a partir da convergência de seus métodos. 

  

A minha proposta é muito simples. Passa por reconhecer que, por detrás 
destas quatro palavras, multi, pluri, inter e transdisciplinaridade, está uma 
mesma raiz – a palavra disciplina. Ela está sempre presente em cada uma 
delas. O que nos permite concluir que todas elas tratam de qualquer coisa 
que tem a ver com as disciplinas. Disciplinas que se pretendem juntar: multi, 
pluri, a ideia é a mesma: juntar muitas, pô-las ao lado uma das outras. Ou 
então articular, pô-las inter, em inter-relação, estabelecer entre elas uma 
acção recíproca (POMBO, 2005, p. 5).  
 
 

No entanto, os excertos GD:A.2, GD:A.1 e GD:A.3 apresentam uma concepção 

minimalista acerca do que pode vir a ser a interdisciplinaridade. Com relação a isso, 

são observadas aproximações da fala do participante GD:A.2 ao pensamento 

compartilhado por Morin (2005) sobre a interdisciplinaridade, quando defende ser esta 

uma potência para superação da fragmentação do saber, levando ao rompimento com 

a disciplinarização do conhecimento. 
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Corroborando com o pensamento de Morin, Luck (2001) também acredita na 

superação do conhecimento fragmentado via interdisciplinaridade. Porém, a autora 

parte da ideia de que não se pode desprezar os saberes disciplinarizados, uma vez 

que eles são fruto do desenvolvimento histórico e estão sujeitos a constantes 

mudanças. Nesse sentido, a visão interdisciplinar de Luck propõe que as disciplinas 

devem: 

 

[...] reavaliar as questões de como elas vêm sendo produzidas e mantidas, 
de modo que se estabeleça, no momento, a necessidade de superação da 
visão dicotômica que orienta seu desenvolvimento, que se manifesta no cerne 
das dificuldades e limitações produzidas pelo paradigma positivista (LUCK, 
2001, p. 49). 
 
 

Considerando a interdisciplinaridade sob a perspectiva do rompimento com 

fragmentação do conhecimento, destacamos nos excertos abaixo o entendimento de 

interdisciplinaridade a partir relato do Coordenador do curso: 

 
“...eu penso que interdisciplinaridade é mostrar que aquele corte foi 
necessário para o aprofundamento, mas aquele corte ele não existe sem os 
demais, e então, quando eu penso em interdisciplinaridade é nesse sentido...” 
(E.C). 
 
“...a interdisciplinaridade é boa no sentido de que faz a integração [...], mas 
por outro lado, a gente como humano, a gente não consegue absorver tudo, 
então eu preciso fazer cortes. Então assim, a gente tem essa divisão é 
claro, pra gente ter um domínio, o que também eu penso que é 
interdisciplinaridade...” (E.C, grifo nosso). 

 

Dessa maneira, a depender da compreensão estabelecida a respeito da 

interdisciplinaridade, pode-se acabar sugerindo a ratificação da compartimentalização 

dos saberes sob a justificativa de validação do conhecimento sob a lógica do 

positivismo. Ou seja, ao conferir a necessidade da especialização do saber (corte), é 

suposto que, só a partir das ciências tidas como pura, possa ser explicada parte dos 

fenômenos a serem investigados. Entretanto, não seriam considerados os demais 

aspectos envolvidos. Nesse sentido, Pombo (2005) destaca que:   

 

[...] a partir da segunda guerra mundial, a situação alterou-se. A ciência 
tornou-se porosa à política, deixou-se penetrar pela economia. Ao aceitar 
profissionalizar-se, passou a definir-se como actividade orientada, não tanto 
pelo desejo de verdade, mas pela capacidade de produção de resultados 
práticos imediatamente aplicáveis na esfera política, militar ou económica. [...] 
Simultaneamente, a ciência passou a contaminar as mais reconditas dobras 
da nossa vida. [...]. Por outras palavras, a alargamento do conceito de ciência 
é tão profundo que, muitas vezes, é difícil estabelecer a fronteira entre a 
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ciência e a política, a ciência e a economia, a ciência e a vida das 
comunidades humanas, a ciência e a arte, e assim por diante (POMBO, 2005, 
p 11-12). 
 

 

Sobre essa questão, Fazenda (2011) e Japiassu (1976) defendem uma 

mudança de postura diante das formas de pensar e fazer interdisciplinaridade, 

privilegiando o diálogo e atitudes que levem a uma integração entre os saberes, 

advertindo que nenhum conhecimento é completo por si só. O que fica evidente nos 

relatos dos docentes, ao compartilharem sua compreensão a respeito da 

interdisciplinaridade, relacionando-a ao exercício do trabalho coletivo, conforme as 

falas abaixo: 

 

“...Eu acho que é um exercício de trabalho coletivo, colaborativo e generoso 
ne? Porque você abre mão do controle total que você tem da disciplina e 
compartilha esse controle com outros colegas...” (GD:P.3).  
 
“...É bastante rico, bastante coletivo e é desafiador, porque a gente contraria 
uma formação que a gente teve. Uma formação de fragmentação, e a gente 
contraria, quebra o modelo de fragmentação do diálogo..." (GD:P.3). 
 
“...a gente tem que trabalhar em conjunto, eu acho importante a gente fazer 
isso, eu vejo, eu penso interdisciplinaridade dessa maneira [...] se 
desprender, claro, vai um tempo do que você tá ali fazendo sozinho. Um 
tempo seu, um tempo dos outros professores, com opiniões diferentes e isso 
é bom. Eu vejo dessa forma quando a gente trabalha de maneira 
interdisciplinar...” (GD: P.5). 
 

 
Os excertos acima apresentam evidências aproximadas ao que Fazenda (2011) 

considera como princípios indispensáveis ao exercício da interdisciplinaridade. A 

estudiosa atribui características como: a humildade, coerência, espera, respeito e 

desapego como atitudes inerentes ao trabalho interdisciplinar. Por outro lado, GD:P.3 

destaca ser desafiador tal prática, por contrariar uma formação que vai de encontro à 

interdisciplinaridade. Sobre esse aspecto, Pombo (2005) acredita que 

 

Sem interesse real por aquilo que o outro tem para dizer não se faz 
interdisciplinaridade. Só há interdisciplinaridade se somos capazes de 
partilhar o nosso pequeno domínio do saber, se temos a coragem necessária 
para abandonar o conforto da nossa linguagem técnica e para nos 
aventurarmos num domínio que é de todos e de que ninguém é proprietário 

exclusivo (POMBO, 2005, p.13).  
 
 

Nesse sentido, destacamos que o debate em torno de um conceito para 

interdisciplinaridade teve início na década de setenta. Entretanto, Fazenda (2011) e 
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Japiassu (1976) afirmam que não existe um consenso para conceituar 

interdisciplinaridade, mas ressaltam é existem intenções interdisciplinares, intenções 

estas que, na maioria das vezes, se confundem com outras práticas, que também 

fazem essa inter-relação entre as disciplinas, como é o caso da multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e da transdisciplinaridade. O que fica evidente na fala abaixo do 

participante do GD: P.3. 

 
 
“...Eu só queria dizer, que essa discussão sobre a interdisciplinaridade, ela é 
nova.  Nova assim, da década de oitenta para cá é que se começou a falar 
de interdisciplinaridade, metodologias ativas e trabalho colaborativo. Até 
então, a gente teve o domínio do tecnicismo que predominou até a década 
de setenta. Então é uma novidade, quero dizer isso...” (GD: P.3).  
 
  

A dificuldade de compreensão do que pode ser a interdisciplinaridade e as 

demais terminologias que envolvem as disciplinas muitas vezes conduz a equívocos 

“conceituais" e metodológicos, como é o caso observado nos relatos dos participantes 

dos grupos de discussão.   

 

“...a interdisciplinaridade é um assunto que pode ser trabalhado dentro de 
outras disciplinas, não dentro de uma só, mas dentro de várias...” (GD: A.3). 
 
“...eu me lembro de uma palestra, de um professor de Geografia durante um 
minicurso. Ele falou sobre a diferença entre juntar disciplinas e 
interdisciplinaridade. Ele citou o seguinte exemplo: uma sacola com várias 
batatas que estão ali juntas dentro da sacola, é juntar as disciplinas. A 
interdisciplinaridade, é tu pegar essas batatas e fazer um purê. Ou seja, a 
partir do momento que o purê tá feito, você não consegue separar de novo 
as batatas, elas estão ali unidas, você não consegue dizer que parte veio de 
cada batata ou que assunto é dessa ou daquela disciplina...” (GD: P.2). 
 
 
   

A fala de GD: A.3 leva ao entendimento de que a interdisciplinaridade é um 

conteúdo comum que pode ser estudado “trabalhado” em várias disciplinas, não 

havendo dessa forma a integração com outras áreas do saber. Ao mesmo tempo que 

ignoram os conhecimentos destas, por outro lado, a fala de GD: P.2 está mais 

relacionada ao conceito da transdisciplinaridade. Consequentemente, os discursos 

acima levam a uma confusão tanto de ordem conceitual quanto metodológica. Sobre 

essa questão, Japiassu (1976) observa que, a partir da definição de Piaget, a cada 

etapa das relações interdisciplinares surge uma etapa superior, uma que não 

prescruta uma inter-relação entre as disciplinas, mas, sim, uma ligação em que o 

espaço interdisciplinar jamais poderá ser constituído pela adição das especialidades 
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ou pela síntese de ordem filosófica dos saberes especializados. “O fundamento do 

espaço interdisciplinar deverá ser procurado na negação e na superação das 

fronteiras disciplinares” (JAPIASSU, 1976, p. 75).  

Sendo assim, depreende-se, a partir dos relatos dos discentes, que a 

compreensão sobre interdisciplinaridade ainda está em fase embrionária e 

concentrada apenas no processo da inter-relação entre as disciplinas. Evidencia-se, 

nesse sentido, a existência de limitações conceituais, uma vez que a superficialidade 

dos discursos impossibilitou o aprofundamento do debate em torno da compreensão 

do que pode vir a ser a interdisciplinaridade, sendo importante reforçar que:  

 

A interdisciplinaridade não é apenas um conceito teórico. Cada vez mais 
parece impor-se como uma prática. Em primeiro lugar, aparece como uma 
prática individual: é fundamentalmente uma atitude de espírito, feita de 
curiosidade, de abertura, de sentido da descoberta, de sentido de enriquecer-
se com novos enfoques, de gosto pelas combinações de perspectivas e de 
convicção levando ao desejo de superar o já batido (JAPIASSU, 1967, p. 82).  

   

Nos discursos dos docentes, evidenciamos uma compreensão que remete ao 

fazer coletivo, com a descrição de características consideradas essenciais para o 

desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. Sobre esse aspecto, nos reportamos a 

Fazenda (2011), que observa que não se trata apenas de relacionar as disciplinas e 

seus conteúdos, mas também de integrar, fazer dialogar, dar sentido, um significado 

real. Para isso, é necessário empreender vontade e atitude. Nessa mesma 

abordagem, Nogueira (2017), ao definir interdisciplinaridade, ressalta que a interação 

e a integração das disciplinas sob o propósito da interdisciplinaridade devem possuir 

características de cooperação, diálogo e coordenação orientadas para construção do 

conhecimento. 

Contudo, mesmo não sendo possível determinar um conceito único para 

interdisciplinaridade, infere-se que as características e os conhecimentos necessários 

para o seu desenvolvimento são capazes de conduzir as ações ao seu propósito. 

Apesar disso, não se trata apenas de domínio dos conhecimentos específicos e 

pedagógicos, o trabalho interdisciplinar requer entrega e desprendimento para chegar 

à emergência do novo (LUCK, 2001).  

Isto posto, observa-se disparidades sobre a compreensão de 

interdisciplinaridade entre os participantes da pesquisa, os discentes apontam para o 
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exercício de inter-relações entre as disciplinas, ao passo em que o Coordenador do 

curso acredita ser a especialização do saber uma necessidade para compreensão da 

interdisciplinaridade, ao tempo em que os docentes apostam suas expectativas no 

trabalho coletivo, colaborativo e generoso. Sendo assim, percebe-se que a 

compreensão de interdisciplinaridade vem sendo construída ao longo do processo de 

ensino, tanto dos docentes como dos discentes. Portanto, um conceito que 

permanece em constante evolução. 

 

4.2 A interdisciplinaridade na formação inicial de professores de biologia: 

práticas de ensino 

 

Neste subcapítulo, buscou-se responder ao segundo e terceiro objetivo 

específico desta pesquisa, que são, respectivamente, conhecer as práticas de ensino 

interdisciplinares no cotidiano do ensino acadêmico na formação inicial de professores 

e investigar como o Coordenador e os docentes do curso Ciências Biológicas do 

câmpus Rio Branco têm desenvolvido o ensino interdisciplinar enquanto princípio 

teórico metodológico na formação inicial de professores. Para isso, utilizamos como 

fonte para produção das informações a serem analisadas: o projeto pedagógico do 

curso (PPC); observação direta de duas aulas do componente curricular de projeto 

integrador III; GD com os docentes e discentes; e entrevista com o coordenador do 

curso.  

O curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC tem como um de seus 

objetivos estabelecer relações entre as disciplinas práticas e teóricas, reconhecendo 

e fortalecendo essas experiências a partir do desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares. Para isso, a organização curricular do curso articulou a divisão da 

sua carga horária de modo a contemplar os aspectos teórico-práticos no processo 

formativo. Dessa forma, a interdisciplinaridade encontra-se inserida no contexto da 

prática como componente curricular, podendo ser desenvolvida em disciplinas 

pedagógicas de cunho prático ou mesmo como componente curricular.  

No curso de Ciências Biológicas do IFAC, a interdisciplinaridade é proposta 

para ser desenvolvida, a partir dos componentes curriculares de Projeto Integrador I, 

II, III e IV, através da integração de disciplinas específicas e pedagógicas. O quadro 

abaixo apresenta o elenco de disciplinas que se propõe essa integração. 
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Quadro V – Disciplinas envolvidas no Projeto Integrador. 

Disciplina Disciplinas envolvidas 

Projeto Integrador I: 
Ciências da 
Natureza 
 

Fundamentos de Física; 
Química Geral; 
Química Orgânica; 
Políticas, Gestão e Organização da Educação; 
Geologia; 
Didática, Currículo e Organização do Trabalho e Pedagógico. 

Projeto Integrador II: 
Biologia Celular e 
Molecular 

Biologia Celular e Molecular; 
Histologia Animal; 
Embriologia Geral e Bioquímica. 

Projeto Integrador 
III: Diversidade 
Biológica e Ecologia 

Princípios de Sistemática; 
Botânica I e II. Zoologia I, II e III; 
Ecologia I e II;   
Anatomia e Morfologia Vegetal. 

Projeto Integrador 
IV: Biologia e 
Sociedade 

Anatomia Humana e Comparada; 
Paleontologia; 
Microbiologia; 
Imunologia; 
Parasitologia; 
Fundamentos Evolutivos; 
Filosofia Geral; 
Sociologia I e II; 
Bioética; 
Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem I e II; 
Educação Inclusiva; 
Paleontologia e Educação Ambiental; 
Libras e Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas 
ao Ensino. 

Fonte: PPC de Ciências Biológicas (2017) – IFAC. 

 

Desse modo, aspirando aprofundar os conhecimentos sobre o cotidiano do 

ensino acadêmico, por meio de práticas de ensino interdisciplinares, pedimos ao 

Coordenador do curso, docentes e aos discentes que falassem sobre suas 

experiências interdisciplinares.  

 

“[...] a gente procura trabalhar sim essa integração, só que nas Ciências 
Biológicas o conhecimento da Física e da Química é incipiente para formação 
deles. Então assim, você quer fazer um aprofundamento maior da integração 
entre essas disciplinas, mas acaba não fazendo...” (E.C, grifo nosso). 
 
“...a gente não tinha nos primeiros PPCs esse Projeto Integrador. E a ideia 
desse projeto integrador é justamente contemplar essa prática como 
componente curricular...” (GD:P.2). 
 
“[...] existe uma diferença entre prática de ciência, por exemplo: todo 
professor de Química tem prática de laboratório, leva os alunos para o 
laboratório para fazer experimentos. Mas isso não necessariamente é uma 
prática como componente curricular de um curso de licenciatura [...]. Nos 
cursos de licenciatura essa prática como componente curricular, ela 
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prevê a interdisciplinaridade e também o aprender a ser docente...” 
(GD:P.2, grifo nosso). 
 
“[...]Quando já no currículo prevê-se a interdisciplinaridade, inclusive com 
componentes que abrem espaço para isso, fica muito mais fácil para o 
professor...” (GD:P.3). 

 

Nos fragmentos das falas acima, evidencia-se a relação do componente 

curricular de projeto integrador com o ensino interdisciplinar. A fala de GD:P.2 deixa 

claro que o objetivo principal do componente curricular é contemplar o ensino 

interdisciplinar a partir do desenvolvimento de atividades práticas que possibilitam ao 

discente a experiência que proporciona “o aprender a ser docente”. GD:P.3 reforçou 

que a previsão da interdisciplinaridade no currículo facilita o seu desenvolvimento e 

abre espaço para a integração. O que também é reforçado por E.C quando assegura 

ser uma constante a busca de pelo trabalho integrado. 

Nesse sentido, Lopes e Almeida (2019) discutem sobre a implantação de 

currículos “emancipatórios”, nos quais a formação profissional é realizada sob a 

perspectiva da valorização do diálogo. Em contrapartida, observam que muitos 

currículos que propõem essa formação não passam de currículos fragmentados, uma 

vez que currículos dessa natureza exigem uma forma radical de pensar as bases 

formativas arraigadas no processo histórico da educação brasileira. Com relação a 

isso, a fala de GD:P.3 evidenciou um avanço em relação ao ensino interdisciplinar. 

 

“...a gente ainda não pode dizer que o currículo de Ciências Biológicas é 
interdisciplinar, mas ele tem espaço pra interdisciplinaridade e pra expansão 
dela, por exemplo, no estágio ainda não está interdisciplinar, mas pode 
estar...” (GD: P.3). 

 
 

Nesse sentido, Pimenta (2018) aponta que pesquisas revelam que instituições 

que trabalham com currículos formais, nos quais os conteúdos e as atividades práticas 

estão distanciados da realidade das escolas, não conseguem apreender as múltiplas 

contradições da dinâmica social.           

Entretanto, apesar de objetivar a interdisciplinaridade, partindo da integração 

de disciplinas, tendo como foco o “ensinar a docência”, pode-se evidenciar nos 

excertos dos discentes que, seguem abaixo, que algumas experiências não 

conseguiram atingir o resultado esperado.  
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“...eu acho que às vezes eles esperam demais da gente [...] a gente 
chegou, fez o projeto baseado naquilo, nos conteúdos que a gente achou que 
tava intercalando, aí a gente chega lá no dia o professor pega e disse, não 
tem nada de química. Eles querem integrar uma coisa que não tem nada a 
ver com a outra. Porque geologia é uma coisa e química é outra...” (GD:A.4, 
grifo nosso).  
 
“...no primeiro projeto que a gente teve os professores eles ensinaram o que 
é a interdisciplinaridade, o que é transversalidade, o que que é metodologia 
ativa, eles deixaram bem claros os conceitos na teoria, mas na prática 
eles não mostraram muito, como é que eles queriam fazer, mostrou cada 
um, muito preso a sua própria disciplina, o professor de geografia mostrou 
como ele queria o trabalho dele na geografia, o professor de química mostrou 
um trabalho relacionado só a química e a gente teve um pouquinho de 
problema em unificar tudo isso no primeiro trabalho, inclusive essa foi uma 
das reclamações dos professores do projeto integrador I que a gente não 
tinha conseguido integrar tão bem assim as três disciplinas..” (GD:A.3, grifo 
nosso). 

 

Como expressado anteriormente, não basta apenas integrar disciplinas para 

alcance da interdisciplinaridade, é preciso a convergência harmoniosa de fatores 

precípuos a sua finalidade. É o que Luck (2001) descreve de forma didática ao 

relacionar o que deve ser considerado como próprio da ação interdisciplinar. 

  

É interessante notar que a proposição de interdisciplinaridade surge, de 
sobremodo no contexto de instituições de ensino, onde se pratica o ensino e 
a pesquisa [...] sua prática no contexto da sala de aula, implica na vivência 
do espírito da parceria, de integração entre teoria e prática, conteúdo e 
realidade, objetividade e subjetividade, ensino e avaliação, meios e fins, 
tempo e espaço, professor e aluno, reflexão e ação (LUCK, 2001, p. 54).  
 
      

Dessa maneira, ao buscar conhecer as metodologias empregadas para o 

desenvolvimento das atividades interdisciplinaridades no componente curricular de 

projeto integrador, depreende-se, nas falas abaixo, que foram utilizadas diversas 

metodologias de ensino, ficando evidenciada nos relatos, a preferência pela 

metodologia do ensino baseado em projetos. 

  

 “...A gente trabalha nosso projeto integrador, com projetos, por exemplo, 
integrando a parte da pesquisa na Biologia, junto com a parte do ensino...” 
(GD:P.1). 
 
“... a gente trabalha na perspectiva de pedagogia de projetos e quando a 
gente trabalha na pedagogia de projetos a gente tem que ter um produto 
educacional, a gente tem que ter um resultado palpável...” (GD: P.4). 
 
“...nós trabalhamos no projeto integrador I, a partir da aprendizagem baseada 
em problemas...” (E.C). 
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“...eles, os professores, pediram para a gente fazer o estudo de caso, 
baseado em uma situação, um problema específico...” (GD:A.1). 
 
“...nós tínhamos que tipo, formular um problema assim, um problema que os 
alunos tinham que resolver, descobrir qual era a solução...” (GD: A.1).  

 

No que diz respeito à forma como a interdisciplinaridade pode ser desenvolvida, 

Fazenda (2015), inspirada nos estudos de Fourez e Lenoir, apresenta três vertentes: 

a científica “o cerne do conhecimento de formar professores”, a ordenação social que 

coloca esses conhecimentos sob as “exigências sociais, políticas e econômicas” e a 

terceira que é instituída como “um saber interdisciplinar”. Cada uma dessa formas de 

se empreender a interdisciplinaridade foi gestada sob uma cultura e se relacionam 

com o saber/saber; sabe/fazer e o saber ser. Sendo assim, as possibilidades para o 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares são inúmeras, no mais, requerem 

planejamento e sensibilidade para sua execução. Para o alcance de um ensino 

verdadeiramente interdisciplinar, é necessário empreender essas três vertentes, no 

entanto, percebe-se uma intencionalidade no âmbito educacional mais voltada para 

vertente do saber fazer.  

Além do componente curricular de projeto integrador, a interdisciplinaridade 

também foi apontada em outras atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e 

extensão, como nos mostra os relatos de GD:A.3, GD:P.5 e E.C. 

 

“...já tiveram alguns projetinhos de extensão que tinham essa pegada 
interdisciplinar [...] eu participei de um projeto de extensão, IFAC 
Ambiental, que a gente tava trabalhando a temática do meio ambiente e 
educação ambiental em escolinhas de sexto ano, a gente tava trabalhando 
com reciclagem de materiais e produção de literatura, com isso literatura 
infantil, livro de desenho...” (GD:A.3, grifo nosso). 

“...Levamos os alunos do integrado para fazer uma aula de campo, 
trabalhamos as disciplinas juntas, então deu certo. Também já desenvolvi 
projeto de extensão dessa maneira e projeto de ensino...” (GD:P.5, grifo 
nosso). 

“...Tem as aulas práticas de campo, que normalmente estão previstas em 
algumas disciplinas e que eu considero que elas são interdisciplinares...” 
(E.C). 

 

A integração entre as disciplinas, vislumbrando o ensino interdisciplinar, 

presente na fala dos docentes e discentes pesquisados, vai além da simples 

integração das disciplinas, conforme observado por Carvalho (2015). 

[...] no mundo em que as informações estão facilmente acessíveis, 
percebemos mudança no trabalho docente, impelida pela situação na qual 
compete ao professor mediar a relação do aluno com o conhecimento 
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disponível nas mídias. Esse trabalho exige contextualização que possibilite o 
desenvolvimento de habilidades para aprender, analisar criticamente a 
realidade, atuar de forma criativa e transformadora, aptidão para enfrentar o 
emaranhado dos problemas sociais da época e posicionar-se 
construtivamente (CARVALHO, 2015 p. 106). 
 

 

Dessa forma, observamos que, ao término das atividades propostas pelos 

docentes na disciplina de projeto integrador, exige-se um resultado palpável desse 

aprendizado. O componente curricular de projeto integrador, como o próprio nome 

sucinta, prescruta um objetivo.  Nesse caso, o objetivo final é a aprendizagem, que é 

medida ou avaliada a partir do resultado dessa integração. O que GD: P.2 caracterizou 

de forma clara em sua fala. 

 

“...em alguns documentos de projeto integrador a gente chama isso de 

transposição didática. Ou seja, a gente vai converter, o aluno vai aprender 

a converter alguns termos científicos para forma didática...” (GD: P.2, grifo 

nosso). 

 
 

Quando esta conversão acontece, são gerados produtos educacionais, que 

facilitam a compreensão dos fenômenos, a partir de uma determina realidade, 

resultando em múltiplos aprendizados. Nesse sentido, emerge o incremento de 

“atitude e consciência de que trabalhando dentro de um sistema de 

interdisciplinaridade o professor produz conhecimento útil, portanto, interligando teoria 

e prática, estabelecendo relação entre o conteúdo do ensino e a realidade social” 

(LUCK, 2001, p. 34). 

Sendo assim, ao analisar os discursos dos participantes da pesquisa, foram 

evidenciadas algumas experiências, com destaque para a relatada por GD:P.4 que, 

ao sugerir aos discentes, do componente curricular de projeto integrador I a realização 

de um trabalho sobre tecnologias assistivas, desafiando-os a apresentar um produto 

educacional em uma feira de ciências, onde teriam que utilizá-lo para dar uma aula 

sob uma perspectiva global. 

 

“...E aí a gente trabalhando essa pedagogia de projetos, eles apresentaram 
esse produto e a gente levou pessoas com deficiência visual e surdos pra 
testar o produto na feira, lá no ginásio de esportes Juliana Dantas, ali do 
campus Rio Branco [...] E assim, a gente tem um vídeo, que não me deixa 
mentir. Foi assim algo fantástico. Tem um depoimento de uma estudante 
chamada Sara, que ela inclusive ela diz assim: “Eu achei assim bacana 
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porque explicaram pra pessoa sem deficiência e ela entendeu e explicaram 
também pra pessoa cega e ela também entendeu” não sei se foi bem essas 
palavras que ela usou, mas ela falou isso...” (GD: P.4). 
 

 

Outra experiencia exitosa, relatada por GD:P.4, foi o trabalho desenvolvido no 

curso de Processos escolares, na disciplina de práticas pedagógicas. Embora a 

atividade não tenha sido realiza no componente curricular de projeto integrador, GD: 

P.4 destaca que a metodologia utilizada levou a uma prática interdisciplinar, podendo 

ser inclusive trabalhada no projeto integrador em Ciências Biológicas. 

 

“...A gente trabalhou o teatro, a gente trabalhou construção de narrativas e a 
gente trabalhou numa perspectiva dialógica [...] vocês vão construir esse 
conhecimento e aí eu os coloquei no centro do processo. Eles foram buscar 
eles foram pesquisar, eles foram construir produtos, eles foram ensaiar e 
pensar porque que eu estava falando aquilo no teatro? Por que que o teatro 
fez sentido? Por que que eu decorei? Por que que eu fiz aquilo com prazer? 
Por que o conteúdo que eu estudei foi significativo para mim?...” (GD: P.4). 
 

 

 Ao afirmar que os resultados obtidos no componente curricular de projeto 

integrador são exitosos, estes poderiam, de certo modo, subsidiar uma avaliação 

contínua das metodologias empregadas para o desenvolvimento do ensino 

interdisciplinar. 

 

“...o que a gente tem são experiências exitosas e nem sempre, a gente tem 
espaço de socialização. Por exemplo: ouvimos aqui neste momento várias 
experiências, mas a gente não tem registro formal disso. As experiências 
exitosas são muitas, só não temos registro” (GD: P.3). 

 

Logo, Tardif (2014) aponta que na academia frequentemente temos a ilusão de 

não termos práticas de ensino “que nós mesmos não somos profissionais do ensino 

ou que nossas práticas de ensino não constituem objetos legítimos para a pesquisa” 

(TARDIF, 2014, p. 326). Assim, esquecemos de fazer os registros necessários, 

debater as metodologias e as práticas pedagógicas, as quais são fundamentais para 

o processo formativo.  

Desse modo, podemos considerar que o componente curricular de projeto 

integrador no IFAC constitui um marco para efetivação do ensino interdisciplinar na 

formação inicial de professores em Ciências Biológicas. Isto posto, observa-se nos 

relatos dos participantes da pesquisa de que há uma certa convergência de atitudes 
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para essa efetivação. A integração dos conhecimentos e a convergência de atitudes 

são fundamentais. Sobre essa perspectiva, Araújo et al (2017) observa que:  

  

Percebemos que a busca da formação inicial interdisciplinar é dependente de 
uma mudança na constituição do currículo. No entanto, mesmo que exista 
uma modificação curricular, se essa não ocorrer também nos sujeitos 
envolvidos nesse processo, de nada adiantará, pois o currículo em ação é 
resultado daqueles que o praticam. Dessa forma, ainda que o projeto 
curricular extrapole as barreiras disciplinares de conhecimento impostas, são 
os sujeitos que deverão transcender suas formas de ser e do saber para a 
efetivação da interdisciplinaridade (ARAÚJO; TAUCHEN; HECKLER, 2017, 
p. 147). 
 
 

Tendo assegurado em seu currículo um espaço para abordagem do ensino 

interdisciplinar, o curso de Ciências Biológicas do IFAC emprega diferentes 

metodologias para efetivar essas práticas, sendo a maioria delas fundadas no ensino 

baseado em projetos, o que ficou perceptível na atividade de observação realizada 

pela pesquisadora. 

 

 
Relato de observação de aula 1 
“A primeira aula observada, foi a primeira do início do semestre letivo. O 
componente curricular observado, foi o de projeto integrador III. A proposta 
de integração se dá com as disciplinas de Diversidade Biológica, Ecologia e 
Pedagogia. Inicialmente os docentes apresentaram o plano de ensino, com 
as atividades a serem realizadas, contemplando a articulação entre as 
disciplinas, estavam presentes na sala de aula, os três docentes 
responsáveis pela disciplina, notando-se interação entre eles. A atividade 
proposta aos alunos, foi a elaboração de um projeto de pesquisa, 
contemplando as áreas especificas da biologia, para posteriormente ser 
realizada a transposição didática, que seria, transformar o projeto de 
pesquisa em um projeto de ensino” (Observação de aula do componente 
curricular de projeto integrador III, 30 de julho de 2021). 
 
Relatório de observação aula 2 
“Os professores durante a aula, fizeram a instrução de como seria realizado 
projeto de pesquisa, apresentando as questões de metodologia e como 
seriam realizadas as avaliações da disciplina. A primeira avaliação seria a 
partir da estrutura do projeto de pesquisa: problema, objetivo geral, 
específicos, justificativa, fundamentação teórica e resultados. A segunda 
avaliação seria realizada quando fosse transformado em projeto de ensino. 
os professores derem aos alunos as devolutivas dos primeiros escritos e se 
disponibilizaram para tirar dúvidas. Nessa aula apenas os docentes da área 
de biologia estavam presentes” (Observação de aula do componente 
curricular de projeto integrador III, 23 de agosto de 2021). 
 
         

No entanto, Buss (2015) aconselha o uso de metodologias de ensino 

interdisciplinares, que busquem proporcionar constantemente o diálogo e a 

investigação, visando a construção de saberes. Para ele, é preciso haver flexibilidade 
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e paciência, uma vez que o ato de inovar requer ousadia, abandonos, progressos e 

retomadas. 

Portanto, ao analisar as práticas empreendidas no componente curricular de 

projeto integrador, percebe-se a lógica da utilização do ensino baseado em projetos, 

uma vez que o próprio nome do componente curricular o sugere. Além disso, ainda é 

percebido a importância de um resultado concreto, um produto final agregado. Apesar 

disso, ao retomarmos o referencial utilizado para direcionar este estudo, verifica-se, 

com base em Pimenta (2018), que o desenvolvimento de práticas de ensino 

investigativas, nos cursos de formação inicial de professores, leva à constituição de 

uma identidade profissional que prescruta ressignificar constantemente seus 

conhecimentos, alinhando-os aos saberes necessários. 

Embora haja evidências de um esforço coletivo para o desenvolvimento das 

práticas interdisciplinares por parte da Coordenação e dos docentes do curso, surge, 

em contrapartida, nos relatos dos discentes, determinada resistência em aderir a esse 

movimento de integração entre as disciplinas. O que entendemos não invalidar o 

trabalho que vem sendo desenvolvido. Sendo assim, 

 

[...] a caminhada na busca pela prática interdisciplinar implica uma 

recursividade sobre essas experiências, aos quais possibilitam traçar suas 

possibilidades, seus problemas e limitações com vistas a alçar melhorias 

(RUAS; MACKEDANZ, 2017, p. 64). 

 

Diante do exposto, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC 

reporta-se aos instrumentos norteadores para formação inicial de professores para 

educação básica, projetando o ensino interdisciplinar sob perspectiva do componente 

curricular de projeto integrador, sendo sua prática desenvolvida por meio de múltiplas 

metodologias de ensino, sobretudo, o ensino baseado em projetos. 

   

 

 

 

4.3 Interdisciplinaridade: do PPC à efetivação nas práticas de ensino 
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Este subcapítulo teve como objetivo analisar e discutir como as práticas de 

ensino dos docentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC, se 

relacionam, a partir da concepção de interdisciplinaridade prevista nos documentos 

institucionais. Para isso, utilizou-se como fonte de informação: os documentos 

institucionais, entrevista com o Coordenador do curso e o GD com docentes e 

discentes. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFAC – PDI configura-se como um 

conjunto de documentos que norteia as ações institucionais como um todo, prevendo 

seu desenvolvimento dentro do seu período de vigência, neste caso, o quadriênio de 

2020 a 2024. Dentro do PDI encontra-se o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, 

documento que estabelece e direciona as políticas institucionais relacionadas ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. 

No que diz respeito à interdisciplinaridade, o PPI do IFAC expressa que as 

políticas dos diferentes níveis de ensino devem ser pautadas no incentivo à 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; na autonomia; na inclusão e na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e no desenvolvimento da ação 

educativa. Com relação a isso, o IFAC instituiu princípios teórico-metodológicos que 

auxiliam na construção dos projetos pedagógicos dos cursos (IFAC, 2020). 

Ao analisar esses princípios, evidenciou-se que, ao incentivar uma proposta 

pedagógica alicerçada em princípios interdisciplinares, em seus diferentes níveis de 

ensino, o IFAC abre um diálogo para a articulação dos saberes teórico-práticos, os 

quais podem possibilitar a compreensão do ser humano em suas dimensões: físicas, 

psíquicas, biológica, cultural, histórica e social, superando, assim, a hierarquia entre 

as ciências (disciplinas). Desse modo, essa é a concepção de interdisciplinaridade 

proposta pelo IFAC em seu PPI.   

O PPC de Ciências Biológicas do IFAC, elaborado pelo Núcleo Docente 

Estruturante do curso (NDE), é o documento que apresenta instruções 

organizacionais e procedimentais para o funcionamento do curso. Nele, é proposto o 

desenvolvimento de um ensino pautado na apropriação do conhecimento, bem como 

da inserção dos discentes na compreensão das práticas para Educação Básica, 

favorecendo a fundamentação de uma visão crítica de conhecimentos históricos, 

pedagógicos, didáticos e metodológicos (IFAC, 2017). No PPC também são 

encontrados os objetivos do curso, o perfil profissional, a organização curricular, a 

metodologia, além de outros elementos inerentes ao processo de formativo. 
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Em consequência das informações contidas nesse instrumento, caracterizado 

como um norte das ações pedagógicas do curso, procedemos sua análise, com 

objetivo de verificar como o documento expressa a concepção de interdisciplinaridade. 

Tendo como objetivo  formar profissionais licenciados em Ciências Biológicas 

para atuar na Educação Básica, contribuindo para suprir a demanda atual de 

professores no Estado do Acre, o PPC do curso fundamenta suas ações formativas a 

partir dos seguintes objetivos específicos: preparação de profissionais docentes com 

domínio de conhecimentos teórico práticos fundamentados em metodologias de 

ensino adequadas ao licenciado em Ciências Biológicas, buscando promover uma 

formação básica, ampla e sólida, com adequada fundamentação teórico-prática que 

inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua 

organização em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas 

respectivas distribuições e suas relações com o meio ambiente em que vivem,  

desenvolvendo competências para atuar nas diferentes etapas e modalidades da 

Educação Básica, com base em valores estéticos, éticos, políticos, compreendendo o 

papel da ciência em seus diferentes aspectos, sendo capazes de orientar 

pedagogicamente a prática educativa a partir da realização de atividades de pesquisa 

e extensão, envolvendo a comunidade acadêmica em projetos de iniciação científica, 

docência e monitoria, incentivando o desenvolvimento de tecnologias aplicadas à 

educação, estabelecendo relação entre as disciplinas práticas e teóricas, 

reconhecendo e fortalecendo as experiências dos acadêmicos, desenvolvendo 

atividades interdisciplinares que oportunizem aos acadêmicos experiências práticas 

por meio de estágios supervisionados em unidades educacionais da rede pública e/ou 

particular, visando um pleno desenvolvimento profissional. (IFAC, 2017) 

Fica evidente, a partir da análise do PPC do curso de Ciências Biológicas, que 

a concepção de interdisciplinaridade está associada ao desenvolvimento das 

atividades teórico-práticas, aproximando-se ao que Fazenda (2015) conceituou como 

formação profissional “pela” interdisciplinaridade, uma formação com foco em 

estratégias e procedimentos. Podemos perceber esse alinhamento nos fragmentos 

das falas abaixo: 

 
“...quando você faz a leitura do PPC, você vê que ele foi pensado sim pra que 
houvesse algum um direcionamento da interdisciplinaridade...” (E.C). 
 
“... até acho que quando a organização do trabalho pedagógico formal, e aqui 
eu falo do PPC, ele prevê essa metodologia, ele favorece a adesão dos 
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professores. Diferente da gente ter um currículo todo fragmentado, todo só 
disciplinar...” (GD: P.3). 
 
 

Dessa forma, o PPC de Ciências Biológicas propõe que as atividades de 

natureza interdisciplinar sejam realizadas através da integração dos conhecimentos 

específicos e pedagógicos, em um componente curricular criado especificamente para 

esse fim, o componente curricular de Projeto Integrador, que é ofertado em quatro 

momentos no curso, sendo inicialmente ofertado a partir do quinto período. 

A interdisciplinaridade, nesse sentido, pode ser entendida como uma atividade 

intrínseca ao movimento articulador entre a teoria e a prática. Sendo assim, com 

propósito de complementar as informações obtidas a partir do PPI e do PPC, buscou-

se, por meio da análise das ementas dos componentes curriculares de projeto 

integrador (I a IV), conhecer os procedimentos realizados para materialização desse 

movimento. 

 

Quadro VI – Ementas dos Projetos Integradores 

Curso  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Disciplina Projeto Integrador I: Ciências da Natureza  Carga horária: 30 h  

Pré-requisito: Período: 4°  

EMENTA: Elaboração e execução de planos de aula e roteiros experimentais, 
contemplando a transposição didática de temas relacionados ao ensino de Ciências no 
ensino fundamental. Estudo da abordagem do tema em livros didáticos. 

Disciplina Projeto Integrador II: Biologia Celular e 
Molecular 

Carga horária: 45 h 
 

Pré-requisito  Período: 5° 

EMENTA: Elaboração e execução de planos de aula e roteiros experimentais para espaços 
formais e não-formais, contemplando a transposição didática de temas que abordem de 
forma interdisciplinar a Biologia Celular e Molecular, Biofísica, Bioquímica, Embriologia, 
genética, entre outras. Estudo da abordagem do tema em livros didáticos. 

Disciplina Projeto Integrador III: Diversidade Biológica e 
Ecologia 

Carga horária: 30 h  

Pré-requisito  Período: 7°  

EMENTA: Elaboração e execução de planos de aula e roteiros experimentais para espaços 
formais e não-formais, contemplando a transposição didática de temas que abordem de 
forma interdisciplinar a botânica, zoologia, ecologia, entre outras. Estudo da abordagem do 
tema em livros didáticos. 

Disciplina Projeto Integrador IV: Biologia e Sociedade Carga horária: 60 h 

Pré-requisito  Período: 8°  

EMENTA: Elaboração e execução de planos de aula e roteiros experimentais para espaços 
formais e não-formais, contemplando a transposição didática de temas polêmicos na 
relação biologia e a sociedade, considerando o avanço técnico científico da área biológica. 
Estudo da abordagem dos temas em livros didáticos.  

Fonte: Ementário das disciplinas de projeto integrador. 
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Desse modo, ao analisar as ementas das disciplinas de projeto integrador do I 

ao IV, percebeu-se haver a proposição de atividades por meio da elaboração de 

planos de aula e roteiros experimentais contemplando a transposição didática. 

Entretanto, observou-se, em duas destas ementas, a ausência da proposição de 

atividades interdisciplinares. 

Sobre isso, Araújo et al (2017) ressalta que as práticas interdisciplinaridades 

na formação inicial de professores não só podem como devem acontecer na relação 

teoria e prática, enfatizando que os programas institucionais de incentivo à pesquisa, 

projetos de extensão, programas de iniciação à docência (PIBID), estágios e a 

residência pedagógica são espaços para a prática da interdisciplinaridade para além 

do currículo.  

Depreende-se, assim, que a atividade interdisciplinar está implícita nas 

ementas das disciplinas. No entanto, é oportuno clarificar as metodologias utilizadas 

no ensino interdisciplinar deixando-as explícitas, uma vez que a inter-relação entre as 

disciplinas conforma outras terminologias.  

Portanto, ao se estabelecer uma relação entre os documentos analisados, fica 

evidente que cada um deles expressa de forma diferente as orientações para o ensino 

interdisciplinar. Com relação a isso, solicitamos aos participantes da pesquisa que 

expressassem sua percepção em relação à interdisciplinaridade nos documentos 

institucionais. 

Os participantes da pesquisa relataram compreender de forma clara a proposta 

interdisciplinar prevista no PPC do curso, contudo, observam que há sempre um 

floreio maior nos documentos. No entanto, no que diz respeito aos aspectos 

procedimentais e metodológicos, ainda há lacunas nos documentos institucionais. Nas 

falas, abaixo fica evidente a percepção dos participantes em relação às orientações 

expressas nos documentos institucionais analisados. 

 

“... Tá bem explicito no PPC a metodologia interdisciplinar. Mas, do ponto de 
vista prático, procedimental e metodológico, ainda deixa muito a 
desejar...” (GD:P 3, grifo nosso). 
 
“...eu creio que sempre existe uma tentativa da gente quanto a prática à ação, 
existe a tentativa. Mas, eu sempre acho que o documento é mais floreado, 
do que a prática. Por exemplo: trabalhando mesmo com os alunos, a gente 
não consegue chegar a um determinado nível de aprofundamento...” (E.C, 
grifo nosso). 
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“...O PPC ele orienta, mas o os documentos institucionais ainda estão 
deixando a desejar pra essa interdisciplinaridade que deve ser, pensada 
(...) eu acredito que ainda tá faltando a gente de fato olhar para as bases 
conceituais...” (GD:P. 4, grifo nosso). 

 

Referente a esse aspecto, Fazenda (2008c) explica que a formação de 

professores por meio da interdisciplinaridade exige uma determinada paciência. A 

estudiosa destaca que a ação metodológica constitui fator primordial para o alcance 

de práticas interdisciplinares exitosas. No entanto, para além da metodologia, outros 

fatores também se revelam importantes para o seu desenvolvimento. Sobre isso, o 

PPC analisado deixa claro que:  

 

a escolha das metodologias de ensino-aprendizagem está ao encargo de 
cada docente que escolherá as estratégias de ensino aprendizagem mais 
adequadas aos conteúdos e à natureza da sua disciplina. É também 
compromisso de cada docente fazer com que suas estratégias de ensino-
aprendizagem e de avaliação sejam por si só, formas de desenvolvimento de 
competências dos discentes (IFAC, 2017, p.31). 
 

 

Inquestionavelmente, sobre ensino interdisciplinar, faz-se necessário o 

aprofundamento das discussões sobre o seu desenvolvimento, uma vez que a 

depender da metodologia de ensino utilizada pelos docentes, as atividades ficarão 

sempre no nível das tentativas, não sendo possível o alcançar os objetivos propostos 

nas atividades interdisciplinares. Por certo, é inevitável que, para se desenvolver um 

trabalho exitoso, seja necessário empreender um certo esforço. Assim, as práticas de 

ensino interdisciplinares devem levar em consideração os princípios formativos 

estabelecidos no PPC, que têm sua construção orientada pelo PPI. Sobre essa 

questão, o excerto seguinte explicita uma situação que pode desestimular os esforços 

empreendidos em torno da prática de interdisciplinar. 

 
“...eu não conheço o que o PDI fala sobre interdisciplinaridade, mas com 
relação ao PPC do curso de Ciências Biológicas sim...” (E.C). 
 
 
“...você tem um PPC que é uma coisa maior, um documento maior, mas na 
prática quando você vai fazer uma aplicação, você não olha o todo, do PPC. 
As pessoas normalmente não têm essa prática de fazer a leitura. Então, vão 
fazer a leitura da ementa. Ou seja, vale o que está na emenda da disciplina...” 
(E.C). 

   

Dessa forma, ao buscarmos estabelecer conexões entre como os docentes 

desenvolvem o ensino interdisciplinar no componente curricular de Projeto Integrador 
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do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC e a concepção de 

interdisciplinaridade previstas nos documentos institucionais PPI, PPC e na ementa 

das disciplinas de projeto integrador, evidencia-se que as práticas de ensino dos 

docentes possuem relações aproximadas à concepção de interdisciplinaridade 

evidenciadas no PPC: a ideia teórico-prática da atividade interdisciplinar. 

Infere-se que atividades de ensino interdisciplinares, desenvolvidas pelos 

docentes, aproximam-se do PPC do curso, em ter que atender ao estabelecido na 

resolução nº 28 de 2001, do Conselho Nacional de Educação. Sendo assim, importa 

esclarecer que, a resolução supramencionada, em nada, alude o ensino 

interdisciplinar. Contudo, por sua natureza, a interdisciplinaridade supõe um eixo 

integrador, o que torna coerente essa aproximação, conforme relatado por GD: P.2. 

 

“...Então, nos cursos de licenciaturas essa necessidade da 
interdisciplinaridade apareceu em razão de contemplar essa resolução do 
Conselho Nacional de Educação inclusive aparece alguns projetos 
integradores nessa resolução e também no próprio PPC...” (GD: P.2).        

 
 

Por ser na dinâmica das relações do ensino e da aprendizagem que se 

desvelam os entraves para a efetivação das atividades de ensino interdisciplinares, 

provocamos os participantes desta pesquisa a falar sobre os fatores que dificultam o 

desenvolvimento do ensino interdisciplinar enquanto princípio teórico-metodológico.   

Dessa forma, evidenciou-se nos relatos abaixo que as dificuldades estão 

relacionadas ao trabalho coletivo, carga horária destinada para os professores do 

projeto integrador, resistência dos alunos as atividades interdisciplinares entre outras 

questões de ordem político-institucional. 

 

“...e não é fácil o trabalho coletivo ele é mais trabalhoso do que o 
trabalho solitário...” (GD: P. 3). 
    
“...muitos professores não conseguem fazer essa integração, quando fala em 
desenvolver um projeto que seja em conjunto, pelo menos eu percebo, que 
os professores correm...” (GD: P.5) 
 
“...primeira coisa é reclamar da divisão de carga horária quando se pega a 
disciplina de projeto integrador....” (GD: P.2). 
 
“...a própria divisão de carga horária, remete novamente para escola 
tradicional, onde tudo está na sua caixinha, tanto é que a carga horária está 
na sua caixinha...” (GD: P.2). 
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“...as barreiras que eu vejo, as vezes são os próprios alunos (...) eram 
relutantes a isso, relutantes nessa ideia de que Física e Biologia, Física e 
Química ou geografia se integram...” (E.C). 
 
“...se a gente tivesse nas aulas assim, uma pegada um pouquinho mais, mais 
forte, a gente poderia estar, quem sabe, até bem mais preparado, porque 
esse assunto, quando a gente for atuar mesmo na sala de aula vai ser difícil, 
tanto é que a nossa graduação ela não consegue abordar muito esses 
temas...” (GD: A.2). 

 

Fazenda (2008a) ressalta que o professor com uma atitude interdisciplinar se 

diferencia dos demais, no sentido do comprometimento com as técnicas e 

procedimentos que utiliza ao ensinar. Reforça também que estes professores são 

sempre aqueles mais comprometidos e que se destacam pela competência sucesso 

profissional, “são os que marcam as histórias de vida das pessoas”, contudo, vivem 

sempre na dicotomia luta/resistência e solidão/encontro. 

De fato, a natureza do trabalho interdisciplinar não é algo fácil, principalmente, 

quando essa integração é realizada a partir de disciplinas com métodos e abordagens 

de conteúdos diferentes. Fazenda (2011) observa que é preciso ir além da integração 

entre a teoria e a prática, de acordo com ela, a interdisciplinaridade é um estilo de 

vida, com ela não se “aprende” e nem se “ensina”, só se vive. Assim, para além dos 

obstáculos políticos, institucionais, e conceituais, o atitudinal parece ser o mais 

desafiador, conforme nos traz Japiassu. 

 

[...] outro obstáculo ao interdisciplinar, não menos importante, é constituído: 
de um lado, pela resistência do corpo docente, situando-se cada professor 
numa região bem determinada e autônoma do saber; do outro, pela inércia 
do corpo discente, sentindo-se os estudantes muito mais à vontade e em 
maior segurança diante de um saber bem definido e delimitado, de um saber 
que não dá margem a uma interrogação sobre o saber (JAPIASSÚ, 1976, p. 
100).   
  

No entanto, ao serem convidados para expressar opinião sobre a relevância do 

ensino interdisciplinar na formação inicial de professores e suas potencialidades, os 

participantes deste estudo iniciaram destacando a possibilidade de desenvolverem 

atividades práticas utilizando os produtos educacionais construídos nos componentes 

curriculares de projeto integrador. O novo Ensino Médio também foi pauta da 

discussão. Docentes e o coordenador do curso analisaram que para os discentes será 

mais fácil a nova abordagem proposta, uma vez que estão tendo prévio contato com 

o ensino interdisciplinar. 
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“...Eu destaco o novo ensino médio que os alunos vão encarar quando 
eles formarem. Porque o ensino médio ele está baseado nessa tendência, 
em que, as disciplinas se comunicam. O Aluno vai poder escolher o itinerário 
formativo dele né; vai ter a base comum e vai ter algumas disciplinas que ele 
vai poder escolher, inclusive disciplinas técnicas. E a ideia é que nas 
disciplinas técnicas da base comum, no novo ensino médio, elas tenham essa 
conversa entre si, sejam interdisciplinares...” (GD:P.2, grifo nosso). 

 
“...da implementação do novo Ensino Médio, onde ele a minha visão. Ele 
destroça com o centro de ciência. Mas por outro lado, esse professor de 
ciências, ou ele é um biólogo ou ele é um físico ou ele é um químico...” (E.C, 
grifo nosso). 

 
“...Então, assim, potencialidades a gente tem várias potencialidades, 
normalmente, quando a gente estava no ensino presencial, isso era melhor 
ainda, porque normalmente esses projetos integradores, eles visavam a 
aplicação fora, a gente. Os professores, conseguiam desenvolver isso com 
outras escolas, levar produtos para as escolas... (E.C). 
 

 
Ante o exposto, entende-se que as bases do ensino interdisciplinar para a 

formação de professores no curso de Ciências Biológicas do IFAC seguem o proposto 

nas ementas dos componentes curriculares de projeto integrador. No entanto, é 

preciso admitir que, mesmo diante das limitações, sejam elas de ordem conceitual, 

metodológicas ou procedimentais, já se começou a trilhar um caminho. É sabido que 

não basta a previsão da prática interdisciplinar nos documentos institucionais, é 

preciso ir além disso, com empenho e dedicação para sua efetivação.  

A interdisciplinaridade como um princípio teórico-metodológico deve permear 

todo percurso formativo dos licenciandos e sua previsão nos currículos não deveria 

ser vinculada precipuamente a algumas disciplinas. Nesse sentido, cabe-nos 

questionar se ao criar um componente curricular específico, para desenvolvimento da 

prática do ensino interdisciplinar, o curso de Ciências Biológicas do IFAC não está a 

descaracterizar a essência da interdisciplinaridade? Será que isso é flexibilização 

curricular? Ou mais uma forma de constituir mais uma “caixinha” para atender aos 

dispositivos legais?  

Os documentos institucionais constituem-se em direcionamentos da prática, 

para o alcance dos objetivos, o que, no entanto, diante do contexto e dos relatos 

manifestados nessa pesquisa, não acontece em sua totalidade.  

Isto posto, evidencia-se que há uma convergência de esforços na busca por 

uma formação “à”, “pela” e “para” a interdisciplinaridade no curso de Ciências 

Biológicas do IFAC. Em contrapartida, evidencia-se que há divergências entre o que 

se tem instituído e o que é concretizado. Dessa maneira, a relação das práticas 
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docentes do curso de Ciências Biológicas do IFAC, no que diz respeito ao ensino 

interdisciplinar, conforma-se com os documentos institucionais no nível da prática 

enquanto uma intervenção educativa. Ou seja, se aproximam das ementas dos 

componentes dos projetos integradores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, partimos do entendimento da interdisciplinaridade como um 

princípio teórico-metodológico para formação inicial de professores para educação 

básica, tendo como objetivo analisar de que maneira as práticas docentes do curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Acre – IFAC do câmpus 

Rio Branco se relacionam com a concepção de interdisciplinaridade prevista no 

Projeto Pedagógico Institucional - PPI e no Projeto Pedagógico do Curso – PPC.  

Para isso, levantou-se o seguinte questionamento: “Como as práticas de ensino 

dos docentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, do IFAC câmpus Rio 

Branco têm sido desenvolvidas a partir da concepção de interdisciplinaridade prevista 

no Projeto Pedagógico do Curso e no Projeto Pedagógico Institucional?” Para 

responder a esse questionamento, enveredamos por diversas fontes de informações: 

material bibliográfico, documentos e outras técnicas que possibilitaram evidenciar que, 

embora haja a intencionalidade, as práticas de ensino dos docentes ainda divergem 

do que é percebido sobre interdisciplinaridade no projeto político Institucional e projeto 

pedagógico do curso. O princípio teórico metodológico não se efetiva plenamente.  

Para tanto, partimos da análise das três categorias que emergiram: 

compreensões de interdisciplinaridade; a interdisciplinaridade na formação inicial de 

professores de biologia: práticas de ensino e interdisciplinaridade: do PPC à 

efetivação nas práticas pedagógicas. Cada uma dessas categorias corresponde aos 

três objetivos específicos desta pesquisa. 

A primeira categoria de análise buscou responder ao primeiro objetivo 

específico da pesquisa que foi “analisar como o coordenador, docentes e discentes 
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do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC compreendem a 

interdisciplinaridade”. Os resultados evidenciaram diversos entendimentos em relação 

à interdisciplinaridade.  

Os discentes acreditam ser a interdisciplinaridade a relação entre as áreas de 

estudo, ou seja, a inter-relação entre as disciplinas, já os docentes trazem o exercício 

do trabalho coletivo como uma das principais características da interdisciplinaridade, 

enquanto o coordenador do curso acredita ser a especialização do saber 

indispensável para entender o que é interdisciplinaridade. 

 Neste contexto de múltiplos entendimentos, a ausência de um aprofundamento 

sobre o debate do que possa vir a ser interdisciplinaridade deixa evidente que existem 

limitações conceituais sobre o assunto, sendo assim, acredita-se que o significado e 

o entendimento sobre o que possa vir a ser interdisciplinaridade ainda se encontra em 

processo de construção e refinamento pelos participantes da pesquisa. 

 Na segunda categoria de análise, almejamos “conhecer as práticas de ensino 

interdisciplinares no cotidiano do ensino acadêmico na formação inicial de 

professores” e “investigar como o coordenador do curso e os docentes têm 

desenvolvido o ensino interdisciplinar enquanto princípio teórico-metodológico na 

formação inicial de professores”. 

 Os resultados desta pesquisa demostram que as práticas interdisciplinares 

vêm sendo desenvolvidas por meio do componente curricular de projeto integrador, 

uma disciplina criada para atender às necessidades de articulação entre a teoria e 

prática, das disciplinas específicas e pedagógicas do curso. Nesse sentido, o ensino 

sob a perspectiva interdisciplinar encontra-se encerrado nas atividades propostas 

neste componente curricular que se caracteriza pela inter-relação entre as disciplinas.  

Ainda sobre o desenvolvimento do ensino interdisciplinar, evidenciou-se o 

emprego de variadas metodologias de ensino pelos docentes. Os relatos dos 

docentes e discentes revelam a utilização de teatro, construção de narrativas, estudos 

de caso, projetos de pesquisa, ensino baseado em projeto e por problematização, no 

entanto, destaca-se o ensino baseado em projetos o mais enfatizado na fala dos 

participantes. 

Outras experiências também foram relatadas pelos participantes da pesquisa, 

como atividades interdisciplinares, projetos de extensão, de ensino, aulas práticas e 

de campo foram as mais citadas.   
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Por fim, a terceira e última categoria se dedicou a analisar como as práticas 

docentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC, Campus Rio 

Branco, se relacionam com a concepção de interdisciplinaridade prevista no projeto 

pedagógico institucional e no projeto pedagógico deste curso. As informações para 

análise foram constituídas pelo PDI, PCC do curso de Ciências Biológicas, da 

entrevista com Coordenador do curso dos GD com docentes e discentes.  

Ao realizar análise dos documentos institucionais, fica evidente que existe 

diferenças em relação à concepção de interdisciplinares entre esses instrumentos. O 

projeto pedagógico Institucional direciona a interdisciplinaridade como um princípio 

teórico-metodológico, no qual devem ser observados em sua implantação os aspectos 

inerentes a uma formação integral, no sentido de contemplar todas as dimensões do 

ser humano. Já o direcionamento dado pelo projeto pedagógico do curso de Ciências 

Biológicas traz a concepção de interdisciplinaridade associada especificamente à 

dimensão teórico-prática. 

Quanto aos docentes e Coordenador do curso, em relação aos instrumentos 

que orientam suas práticas, ficou evidente nas respostas que existe um 

direcionamento dado sobre a interdisciplinaridade no projeto pedagógico do curso e 

que, quando esse direcionamento já está formalizado, como é o caso no PPC de 

Ciências Biológicas, facilita o trabalho do professor. Por estar a interdisciplinaridade 

prevista no componente curricular de projeto integrador I, II, III, e IV, analisamos as 

ementas para comparar aos demais documentos. Dessa forma, evidenciou-se não ser 

explicito o ensino sob a perspectiva interdisciplinar. No entanto, o Coordenador do 

curso e os docentes em suas respostas, quanto aos documentos institucionais, 

acreditam haver uma tentativa quanto a prática, no entanto, o documento (PPC) é 

mais floreado, sendo insuficiente nos aspectos procedimentais e metodológicos. 

Ainda sobre os documentos Institucionais, observa-se com certa surpresa o 

desconhecimento no que diz respeito à interdisciplinaridade no PDI e o relato de que 

apenas são observadas as ementas no momento de desenvolver as atividades de 

ensino.  

Desse modo, algumas dificuldades foram evidenciadas para o exercício da 

interdisciplinaridade, sendo identificadas como: político-institucionais; atitudinais e 

procedimentais. Os participantes da pesquisa revelam ser o trabalho coletivo muito 

difícil, que os professores não conseguem ou não querem fazer essa integração, 

sendo um dos motivos a falta de estímulo em relação à própria divisão da carga 
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horária da disciplina. Além disso, também é levantada a resistência dos discentes no 

que se refere às atividades desenvolvidas de forma interdisciplinar. Em contraponto, 

também se observa na fala dos discentes a dificuldade dos professores em 

desenvolver a prática de ensino interdisciplinar.   

Este estudo buscou analisar de que maneira as práticas dos docentes do curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas se relacionam com a concepção de 

interdisciplinaridade prevista no PPI e no PPC do curso. Após extensa e exaustiva 

análise do material, revelou-se que as práticas dos docentes do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas do IFAC parecem ainda não possuir relação com a concepção 

de interdisciplinaridade abordada nos documentos analisados. 

Nesse sentido, cabe destacar que o ensino interdisciplinar não se limita a um 

componente curricular. Não podemos falar em superação da fragmentação do saber, 

ao tempo em que se cria um componente curricular para o integrar disciplinas para 

serem desenvolvidas sob uma perspectiva interdisciplinar, é desconexo e contraria a 

própria epistemologia da interdisciplinaridade. Sendo assim, é oportuno pensar uma 

maior abrangência da interdisciplinaridade no currículo do curso.  

Falar de interdisciplinaridade implica, antes de tudo, falar em disciplinas 

“operantes e cooperantes” (JAPIASSU, 1976).  Sobre essa perspectiva, podemos citar 

o estudo de Moura; Rosa; Massena (2021), no qual investigam as práticas 

interdisciplinares na formação inicial de professores de Ciências da Natureza em duas 

Instituições de ensino. Os autores observaram em seus estudos o estágio curricular 

como campo de desenvolvimento de práticas interdisciplinares e concluíram que as 

práticas interdisciplinares até podem ser desenvolvidas em eixos formativos, contudo, 

deve ser ponderada “a complexidade envolvida para além das interações entre as 

disciplinas, o que demanda que preceitos de trabalho coletivo sejam prioritariamente 

valorizados” (MOURA; ROSA; MASSENA, 2021 p. 13). 

A falta de alinhamento das práticas de ensino aos instrumentos norteadores 

das políticas de ensino institucionais do IFAC fragiliza o processo de formação de 

professores, o que torna imprescindível essa orientação para consolidação eficiente 

das práticas de ensino interdisciplinares. No entanto, não basta apenas realizar tal 

retificação.  

No decurso desta pesquisa, foram encontradas algumas dificuldades, sendo a 

principal delas, a realização da pesquisa, que em função da pandemia do novo 

Coronavírus, exigiu rigorosa adequação para produção das informações empíricas. 
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Como consequência dos novos arranjos laborais, esbarramos na falta de 

disponibilidade declarada pelos docentes do curso em participar do GD, o que nos 

leva a deduzir, haver certa dificuldade em se efetivar a interdisciplinaridade a partir 

dos princípios como: o diálogo, a construção coletiva e compartilhada.  

Sendo assim, percebe-se que a interdisciplinaridade ainda é uma característica 

de poucos docentes, sendo adquirida ao longo de seus percursos formativos através 

de capacitações, formação continuada (mestrado e doutorado) e com as experiências 

práticas. Portanto, o investimento em políticas de formação continuada contribui para 

melhoria da compreensão e favorece o domínio de práticas de ensino 

interdisciplinares.  

Dessa forma, propomos a apresentação dos resultados deste estudo para: o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Ciências Biológicas do IFAC, com 

intuito de subsidiar uma futura reformulação do PPC do curso; em eventos científicos 

institucionais e não institucionais e através de publicações cientificas em simpósios e 

seminários.  

 No entanto, durante a realização do Grupo de discussão com os docentes, 

surgiu a proposta de documentar através de artigos, cartilhas e fascículos as práticas 

exitosas de ensino interdisciplinar desenvolvidas pelos docentes do curso. Esse 

material se configuraria em um registro das atividades interdisciplinares constituindo 

um norte para os docentes que venham a assumir o componente curricular de projeto 

integrador.  

Logo, espera-se que os resultados desta pesquisa possam colaborar para a 

formação inicial de professores sob a perspectiva da interdisciplinaridade, temática 

que segue latente nos documentos norteadores da política educacional brasileira, 

como observado nas novas diretrizes para o “Novo Ensino Médio”, que supõem uma 

maior aproximação com a proposta de ensino interdisciplinar. Dessa forma, assim 

como Carvalho (2015), esperamos que as instituições formadoras de professores 

estabeleçam parcerias com escolas, favorecendo uma real interação entre instituições 

de formação e instituições formativas, proporcionando uma maior aproximação entre 

a teoria e prática na busca por uma vivência interdisciplinar.    

 

“É desafiador a gente trabalhar a interdisciplinaridade com os nossos 
licenciandos, não tive isso na minha formação e acho que isso, vai facilitar 
muito o trabalho docente para eles.” (GD: P.2). 
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O novo Ensino Médio conjectura uma maior aproximação com a 

interdisciplinaridade ao estabelecer um currículo organizado por áreas de 

conhecimento e eixos formativos. Assim, a presente pesquisa não pretende encerrar 

as discussões em torno do ensino interdisciplinar, uma vez que a partir dos resultados 

obtidos, conjecturamos a possibilidade de desenvolver futuras investigações sobre a 

temática com os egressos do curso de Ciências Biológicas com atuação 

interdisciplinar em escolas. Além disso, sugere-se, a partir do formato do “Novo Ensino 

Médio”, investigar os impactos desse novo projeto e suas interfaces, frente à formação 

inicial e continuada de professores em Ciências Biológicas. 

Finalizamos esta pesquisa com a expectativa de poder contribuir para o 

surgimento de novas inquietações e com o adensamento do diálogo e de produções 

acadêmicas sobre a interdisciplinaridade, bem como abrir espaço para futuras 

investigações em busca de novos conhecimentos frente ao rompimento das barreiras 

entre as disciplinas. 
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APÊNDICES 

 

 A – Protocolo de análise documental. 

 B – Protocolo de Observação 

 C – Protocolo do grupo de discussão docente 

 D – Protocolo do grupo de discussão discente 

 E – Roteiro de entrevista Coordenador de curso 

 F – TCLE – Professores e Coordenador de curso 

 G – TCLE – Docente 

 H – TCLE – Discente 
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PROTOCOLO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Natureza do documento: Gestão pedagógica   

Título do documento: Projeto Pedagógico Institucional – PPI 

Data de publicação:  

Formato e dimensão: Normativo 

Características do documento: Normativo, orientador das políticas e metas institucionais.   

 

O documento apresenta conceito ou caracterização de interdisciplinaridade. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Como são apresentados os princípios teórico-metodológicos da interdisciplinaridade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Como o documento expressa orientações para prática interdisciplinar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Natureza do documento: Pedagógica 

Título do documento: Organização Didático pedagógica – ODP 

Data de publicação:  

Formato e dimensão: Orientação e regulação 

Características do documento: Orienta e regula procedimentos didático-pedagógicos e 

administrativos relativos aos cursos de Graduação.   

Como é expresso o conceito de interdisciplinaridade?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quais atividades são consideradas como interdisciplinar?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Como são orientadas essas práticas? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Natureza do documento: Didático- pedagógica  

Título do documento: Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

Data de publicação:  

Formato e dimensão: Organizador   

Características do documento: Organiza o currículo e as ações didático-pedagógicas do 

curso.  

 

Qual a concepção de interdisciplinaridade é expressa no Projeto pedagógico do curso de 

Ciências Biológicas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Como o documento norteia a prática interdisciplinar 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Que disciplinas são integradas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Que métodos são empregados na execução das disciplinas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Natureza do documento: Pedagógica  

Título do documento: Ementa do componente curricular de Projeto Integrador. 

Data de publicação:  

Formato e dimensão: Planejamento  

Características do documento: Plano de trabalho para o desenvolvimento do componente 

curricular. 

 

Como é descrita a ação interdisciplinar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Que atividades são consideradas interdisciplinares? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Com base em qual concepção de interdisciplinaridade a ementa da disciplina é elaborada? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

Instituição: Instituto Federal do Acre – IFAC  

Componente Curricular:  

Data da observação:                                  Inicio: ____:___ Término: ___:___ 

Atividade Observada Sim 

Totalmente 

Sim 

Parcialmente 

Não 

Existem duas ou mais disciplinas de área afim 

integradas  

   

O planejamento é realizado em conjunto pela 

equipe de docentes das disciplinas. 

   

As aulas são ministradas pelos docentes de 

forma integrada. 

   

As atividades são previamente apresentadas e 

propostas aos alunos considerando o princípio 

de interdisciplinaridade. 

   

São indicadas referências bibliográficas 

necessárias à realização das atividades de 

aprendizagem. 

   

Os docentes acompanham a elaboração de 

atividades, projetos e práticas interdisciplinares 

pelos alunos 

   

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem 

são integrados? 

   

Há estímulo aos alunos para articularem 

conhecimentos de várias disciplinas na 

elaboração e execução de projetos de 

aprendizagem. 

   

Registro de observações adicionais 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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PROTOCOLO DO GRUPO DE DISCUSSÃO – Docentes 

 

Questões propostas para discussão: 

1. Experiências interdisciplinares no seu processo de formação enquanto estudante. 

2. Compreensão sobre o ensino interdisciplinar. 

3. Interdisciplinaridade expressa nos documentos institucionais (como se traduz em 

prática). 

4. Projeto pedagógico do curso e sua relação com as práticas interdisciplinares.  

5. Interdisciplinaridade no planejamento dos componentes curriculares. 

6. Perspectivas teórico-metodológica da interdisciplinaridade no currículo do curso. 

7. Práticas interdisciplinares desenvolvidas com os alunos. 

8. Potencialidades e barreiras das práticas interdisciplinares. 

9.Relevância de uma formação inicial docente sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade.   
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PROTOCOLO DO GRUPO DE DISCUSSÃO – Discentes 

 

 

Questões propostas para discussão: 

 

1. Concepção de interdisciplinaridade. 

2. Compreensão sobre o ensino interdisciplinar. 

3. Considerações sobre as práticas interdisciplinares estudadas. 

4. Perspectiva teórico-metodológica da interdisciplinaridade no currículo do curso. 

5. Práticas e/ou projetos interdisciplinares são desenvolvidos no curso. 

6.  Relevância de uma formação inicial sob a perspectiva de experiências 

interdisciplinares   

7. Considerações sobre a formação inicial docente sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COORDENADOR DE CURSO 

 

Questões: 

1. Fale qual a sua compreensão sobre o ensino interdisciplinar. 

2. Você considera que o projeto pedagógico do curso que você coordena, adota a 

proposta interdisciplinar? Justifique sua resposta. 

3. Comente sobre a perspectiva teórico-metodológica da interdisciplinaridade no 

currículo do curso em que atuas 

4. Fale sobre a concepção de interdisciplinaridade expressa no PDI do IFAC.  

5. Como você entende o papel da Coordenação de curso no acompanhamento das 

práticas docente?  

6. Que práticas e/ou projetos interdisciplinares você conhece, que são desenvolvidos 

no curso? 

7. Fale sobre os processos de formação/capacitação/atualização/aperfeiçoamento 

dos docentes do curso. 

8. Comente sobre a relevância dos professores, na sua formação inicial, terem 

experiências interdisciplinares  

9.Comentários que desejas fazer sobre o tema. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Coordenador de Curso 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa 

“Desenvolvimento do ensino interdisciplinar enquanto princípio teórico-

metodológico nos cursos de licenciatura do Instituto Federal do Acre”. Este 

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), visa 

assegurar seus direitos e deveres como participante. 

Você está sendo convidado (a) porque que é Coordenador do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas no campus Rio Branco do Instituto Federal do 

Acre, que ministra, ou já ministrou o componente curricular de Projeto Integrador ou 

desenvolve projetos com características interdisciplinares. Sua participação nesta 

pesquisa é importante para que possamos analisar o processo de ensino 

interdisciplinar no curso de Ciências Biológicas do IFAC, campus Rio Branco.  

O estudo será realizado através entrevista semiestruturada e sua participação 

fica condicionada a LEITURA e ASSINATURA deste termo no local indicado, 

referendando assim sua aceitação em PARTICIPAR DA PESQUISA. Você NÃO 

deverá participar desse estudo: caso não seja coordenador do curso em licenciatura 

de Ciências Biológicas do campus Rio Branco do IFAC ou esteja afastado do trabalho 

por quaisquer motivos. Agradecemos muito sua boa intenção.  

O texto abaixo apresenta todas as informações necessárias sobre nosso 

estudo. Sua colaboração será de muita importância. Por favor, leia com calma e 

atenção.  

Trata-se de uma pesquisa para elaboração de dissertação como requisito para 

conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Ensino da Universidade do 

Vale do Taquari – Univates, realizada pela pesquisadora Taita Lima do Nascimento 

orientada pelo Prof. Dr. Derli Juliano Neuenfeldt. A sua colaboração na pesquisa 

consiste em participar de uma entrevista semiestruturada por meio da plataforma 

virtual Google Meet com duração máxima de até 1:30 min. (uma hora e trinta minutos), 

no período de setembro de 2021, em data e horário agendados com o participante. 

O objetivo desta pesquisa é analisar de que maneira as práticas dos docentes 

do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC, campus Rio Branco, se 

relacionam com a concepção de interdisciplinaridade prevista no Projeto Pedagógico 

do Curso e no Projeto Pedagógico Institucional. 
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Dessa forma, esperamos com esse estudo, contribuir significativamente na 

produção de conhecimentos sobre o campo da interdisciplinaridade aplicada aos 

processos de ensino na formação inicial de professores, no Instituto Federal do Acre, 

considerando que os processos educacionais na atualidade, exigem uma formação 

humana integral, visando o desenvolvimento de competências que contribuam e 

estimulem a transformação social.         

Participando da pesquisa, participara de uma entrevista com questões 

semiestruturadas relacionadas ao seu trabalho e sua sob à concepção de 

interdisciplinaridade, a compreensão sobre o ensino na perspectiva interdisciplinar e 

sua relevância na formação inicial de professores. A entrevista é uma técnica de 

pesquisa qualitativa que tem como finalidade saber a opinião dos participantes sobre 

determinado tema. 

Riscos e Benefícios  

De acordo com resolução CNS 466/2012, toda pesquisa científica apresenta 

riscos em variadas gradações. Os possíveis riscos nesse estudo, durante a entrevista, 

são: perda da confidencialidade dos dados, devido as atividades serem realizadas em 

ambiente virtual. Também pode ocorrer possíveis desconfortos em responder 

determinados questionamentos e por exposição de sua fala em ambiente virtual 

compartilhado. 

Durante a realização, a entrevista, caso você se sinta desconfortável ou 

constrangido em responder ou emitir sua opinião ou sentimentos, você poderá desistir 

a qualquer momento ou lhe será concedido tempo suficiente para que se sinta em 

condição de emitir sua opinião. Visando   evitar ou minimizar quaisquer riscos relativos 

à perda de confidencialidade dos discursos (falas) constantes na entrevista, será 

ocultado o seu nome e codificado para identificação.  

Os dados adquiridos por meio da pesquisa serão divulgados de maneira 

agregada de modo que não seja possível identificar nominalmente os participantes, 

sendo tomado todos os cuidados necessários para não os associar às suas opiniões. 

Os grupos serão gravados no Google Meet, sendo os arquivos digitais armazenados 

em computador de uso exclusivo da pesquisa, protegido por software antivírus e 

mantido em local de acesso restrito da pesquisadora. 

Existem também riscos de desconforto emocional, constrangimento e cansaço 

durante as observações e os grupos de discussão, por receio de julgamento por parte 
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de terceiros acerca dos discursos. Para evitar ou minimizar estes riscos, serão 

tomadas as seguintes providências: 

● Realizar o grupo de discussão em ambiente virtual, em sala de reunião 

privativa, aberta exclusivamente para este fim, o link de acesso da sala 

virtual será compartilhado somente com o participante do estudo; 

● Apenas o participante do estudo poderá permanecer na sala virtual; 

● Tratamento adequado por parte da pesquisadora, visando à não 

manifestação, seja verbal ou expressão facial em vídeo, que indique 

quaisquer julgamentos; 

● Estar atento aos sinais verbais e não verbais de desconforto; 

● Será concedida uma pausa (intervalo) para o entrevistado durante o 

período de sua realização;  

● Durante a realização da entrevista, se houver manifestação de qualquer 

desconforto emocional ou constrangimento devido a algum 

questionamento da entrevista será concedido tempo suficiente e 

liberdade para o participante responder ou desistir.  

Os possíveis benefícios obtidos com a realização do estudo para os 

participantes são indiretos e listados a seguir:  

● Conhecimento da prática interdisciplinar na formação inicial de 

professores para educação básica, poderá contribuir na avaliação do 

processo de ensino sob a perspectiva interdisciplinar, apontando 

possibilidades de adequação didático – pedagógica;  

● Contribuição para o avanço científico na área de formação acadêmica, 

a partir do conhecimento aprofundado das práticas de ensino 

interdisciplinares; 

● Contribuições para (re)formulação das Diretrizes Educacionais para 

formação de professores para educação básica.       

Os dados e informações obtidas serão utilizados única e exclusivamente para 

os fins previstos no Projeto de Pesquisa, os quais serão apresentados no Relatório de 

Pesquisa e os resultados da pesquisa poderão ser publicados em meios de 

comunicação científica, tais como eventos científicos, livro e/ou revista acadêmica, 

sempre resguardando os aspectos éticos e legais. 
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Sigilo e privacidade 

Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma 

informação será dada a outras pessoas que não façam parte desta pesquisa. Na 

divulgação dos resultados desse estudo, os nomes dos participantes não serão 

citados.  

A participação é voluntária, e você poderá retirar o consentimento a qualquer 

momento e, portanto, pode deixar de participar do estudo, sem acarretar prejuízos. 

Garantias ao participante  

A qualquer momento você poderá ter acesso às informações sobre a pesquisa, 

seus procedimentos, riscos e benefícios, inclusive tirar dúvidas pelos 

telefones/endereços abaixo citados. 

Custo/Reembolso para o participante: A participação no estudo não acarretará 

despesas, bem como não será fornecido nenhum tipo de remuneração financeira pela 

participação. No entanto, caso haja alguma despesa decorrente da pesquisa, os 

pesquisadores responsabilizam-se pelo ressarcimento. 

Caso você sofra algum tipo de dano decorrente dessa pesquisa, os 

pesquisadores garantem indenizá-los por todo e qualquer gasto ou prejuízo.  

Qualquer dúvida que você tiver ou qualquer informação que quiser, poderá 

entrar em contato pelo telefone (68) 98111-1856 (Taita Lima) e-mail: 

taita.nascimento@ifac.edu.br . Endereço: Rua Governador Artur Reis, 152, Castelo 

Branco. Rio Branco-AC. 

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação no estudo, você 

pode entrar em contato Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Acre (CEP UFAC), que fica localizado na Rodovia BR 364, Km 04; Câmpus 

Universitário Reitor Áulio Gélio Alves de Souza; Prédio da Pró-reitora de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Sala 26; CEP: 69.915-900; Fone: (68) 3901-2711; E-mail: 

cepufac@hotmail.com. 

Responsabilidade do Pesquisador 

A realização da pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Acre parecer nº 4.809.543 e declaro que cumpri as 

exigências do item IV.3 da Resolução nº 466, de 12/12/12, do Conselho Nacional de 

mailto:taita.nascimento@ifac.edu.br
mailto:cepufac@hotmail.com
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Saúde. Este documento será elaborado e enviado online e você poderá imprimir uma 

via a qualquer tempo, se assim desejar. Comprometo-me a utilizar o material e os 

dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste 

documento.  

Se você estiver suficientemente informado (a) a respeito da pesquisa a ser 

realizada e, concorda de livre e espontânea vontade em participar, como colaborador 

deste estudo, digite seu nome no local indicado e assinale a questão a pergunta 

abaixo indicada.                                                                      

 
 
Diante das explicações apresentadas você considera estar suficientemente 
informado (a) a respeito da pesquisa que será realizada e concorda de livre e 
espontânea vontade participar como colaborador?    
 

       Sim 

       Não 

 

Rio Branco/AC ____ de ___________ de _______. 

 

 
 
 
_________________________                     ____________________________ 
   Assinatura do Participante                                    Taita Lima do Nascimento 

                                                                                      Pesquisadora responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

docentes 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa 

“Desenvolvimento do ensino interdisciplinar enquanto princípio teórico-

metodológico nos cursos de licenciatura do Instituto Federal do Acre”. Este 

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), visa 

assegurar seus direitos e deveres como participante. 

Você está sendo convidado (a) porque que docente do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas no campus Rio Branco do Instituto Federal do Acre, que 

ministra, ou já ministrou o componente curricular de Projeto Integrador ou desenvolve 

projetos com características interdisciplinares. Sua participação nesta pesquisa é 

importante para que possamos analisar o processo de ensino interdisciplinar no curso 

de Ciências Biológicas do IFAC, campus Rio Branco.  

O estudo será realizado através de grupos de discussão e sua participação fica 

condicionada a LEITURA e ASSINATURA deste termo no local indicado, 

referendando assim sua aceitação em PARTICIPAR DA PESQUISA. Você NÃO 

deverá participar desse estudo: caso não seja docente ou coordenador do curso em 

licenciatura de Ciências Biológicas do campus Rio Branco do IFAC ou esteja afastado 

do trabalho por quaisquer motivos. Agradecemos muito sua boa intenção.  

O texto abaixo apresenta todas as informações necessárias sobre nosso 

estudo. Sua colaboração será de muita importância. Por favor, leia com calma e 

atenção.  

Trata-se de uma pesquisa para elaboração de dissertação como requisito para 

conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Ensino da Universidade do 

Vale do Taquari – Univates, realizada pela pesquisadora Taita Lima do Nascimento 

orientada pelo Prof. Dr. Derli Juliano Neuenfeldt. A sua colaboração na pesquisa 

consiste em participar de 2 (dois) encontros (grupos de discussão) por meio da 

plataforma virtual Google Meet com duração máxima de até 1:30 min. (uma hora e 

trinta minutos), no período de agosto e setembro de 2021, em datas a serem 

acordadas coletivamente com os participantes. 

O objetivo desta pesquisa é analisar de que maneira as práticas dos docentes 

do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC, campus Rio Branco, se 
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relacionam com a concepção de interdisciplinaridade prevista no Projeto Pedagógico 

do Curso e no Projeto Pedagógico Institucional. 

Dessa forma, esperamos com esse estudo, contribuir significativamente na 

produção de conhecimentos sobre o campo da interdisciplinaridade aplicada aos 

processos de ensino na formação inicial de professores, no Instituto Federal do Acre, 

considerando que os processos educacionais na atualidade, exigem uma formação 

humana integral, visando o desenvolvimento de competências que contribuam e 

estimulem a transformação social.         

Participando da pesquisa, você integrara um grupo de discussão que abordará 

questões relacionadas ao seu trabalho e sua sob à concepção de interdisciplinaridade, 

a compreensão sobre o ensino na perspectiva interdisciplinar e sua relevância na 

formação inicial de professores. O GD, é uma prática de pesquisa qualitativa que tem 

como finalidade saber a opinião dos participantes sobre determinado tema, chegando 

a um conceito consensual sobre o mesmo. 

Riscos e Benefícios  

De acordo com resolução CNS 466/2012, toda pesquisa científica apresenta 

riscos em variadas gradações. Os possíveis riscos nesse estudo, durante a 

observação e os grupos de discussão, são: perda da confidencialidade dos dados, 

devido as atividades serem realizadas em ambiente virtual. Também pode ocorrer 

possíveis desconfortos em responder determinados questionamentos e por exposição 

de sua fala em ambiente virtual compartilhado. 

Durante a realização do grupo de discussão, caso você se sinta desconfortável 

ou constrangido em responder ou emitir sua opinião ou sentimentos, você poderá 

desistir a qualquer momento ou lhe será concedido tempo suficiente para que se sinta 

em condição de emitir sua opinião. Visando   evitar ou minimizar quaisquer riscos 

relativos à perda de confidencialidade dos discursos (falas) constantes nas 

observações e nos grupos de discussão, será ocultado o seu nome e codificado para 

identificação.  

Os dados adquiridos por meio da pesquisa serão divulgados de maneira 

agregada de modo que não seja possível identificar nominalmente os participantes, 

sendo tomado todos os cuidados necessários para não os associar às suas opiniões. 

Os grupos serão gravados no Google Meet, sendo os arquivos digitais armazenados 

em computador de uso exclusivo da pesquisa, protegido por software antivírus e 
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mantido em local de acesso restrito da pesquisadora. 

Existem também riscos de desconforto emocional, constrangimento e cansaço 

durante as observações e os grupos de discussão, por receio de julgamento por parte 

de terceiros acerca dos discursos. Para evitar ou minimizar estes riscos, serão 

tomadas as seguintes providências: 

● Realizar o grupo de discussão em ambiente virtual, em sala de reunião 

privativa, aberta exclusivamente para este fim, o link de acesso da sala 

virtual será compartilhado somente com os participantes do estudo; 

● Apenas os participantes do estudo poderão permanecer na sala virtual; 

● Tratamento adequado por parte da pesquisadora, visando à não 

manifestação, seja verbal ou expressão facial em vídeo, que indique 

quaisquer julgamentos; 

● Estar atento aos sinais verbais e não verbais de desconforto; 

● Será concedida uma pausa (intervalo) para os participantes do grupo de 

discussão durante o período de sua realização;  

● Durante a realização do grupo de discussão, se houver manifestação de 

qualquer desconforto emocional ou constrangimento devido a algum 

questionamento do roteiro de discussão será concedido tempo suficiente 

e liberdade para o participante responder ou desistir.  

Os possíveis benefícios obtidos com a realização do estudo para os 

participantes são indiretos e listados a seguir:  

● Conhecimento da prática interdisciplinar na formação inicial de 

professores para educação básica, poderá contribuir na avaliação do 

processo de ensino sob a perspectiva interdisciplinar, apontando 

possibilidades de adequação didático – pedagógica;  

● Contribuição para o avanço científico na área de formação acadêmica, 

a partir do conhecimento aprofundado das práticas de ensino 

interdisciplinares; 

● Contribuições para (re)formulação das Diretrizes Educacionais para 

formação de professores para educação básica.       

Os dados e informações obtidas serão utilizados única e exclusivamente para 

os fins previstos no Projeto de Pesquisa, os quais serão apresentados no Relatório de 

Pesquisa e os resultados da pesquisa poderão ser publicados em meios de 

comunicação científica, tais como eventos científicos, livro e/ou revista acadêmica, 
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sempre resguardando os aspectos éticos e legais. 

Sigilo e privacidade 

Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma 

informação será dada a outras pessoas que não façam parte desta pesquisa. Na 

divulgação dos resultados desse estudo, os nomes dos participantes não serão 

citados.  

A participação é voluntária, e você poderá retirar o consentimento a qualquer 

momento e, portanto, pode deixar de participar do estudo, sem acarretar prejuízos. 

Garantias ao participante  

A qualquer momento você poderá ter acesso às informações sobre a pesquisa, 

seus procedimentos, riscos e benefícios, inclusive tirar dúvidas pelos 

telefones/endereços abaixo citados. 

Custo/Reembolso para o participante: A participação no estudo não acarretará 

despesas, bem como não será fornecido nenhum tipo de remuneração financeira pela 

participação. No entanto, caso haja alguma despesa decorrente da pesquisa, os 

pesquisadores responsabilizam-se pelo ressarcimento. 

Caso você sofra algum tipo de dano decorrente dessa pesquisa, os 

pesquisadores garantem indenizá-los por todo e qualquer gasto ou prejuízo.  

Qualquer dúvida que você tiver ou qualquer informação que quiser, poderá 

entrar em contato pelo telefone (68) 98111-1856 (Taita Lima) e-mail: 

taita.nascimento@ifac.edu.br . Endereço: Rua Governador Artur Reis, 152, Castelo 

Branco. Rio Branco-AC. 

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação no estudo, você 

pode entrar em contato Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Acre (CEP UFAC), que fica localizado na Rodovia BR 364, Km 04; Câmpus 

Universitário Reitor Áulio Gélio Alves de Souza; Prédio da Pró-reitora de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Sala 26; CEP: 69.915-900; Fone: (68) 3901-2711; E-mail: 

cepufac@hotmail.com. 

Responsabilidade do Pesquisador 

A realização da pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Acre parecer nº 4.809.543 e declaro que cumpri as 

mailto:taita.nascimento@ifac.edu.br
mailto:cepufac@hotmail.com
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exigências do item IV.3 da Resolução nº 466, de 12/12/12, do Conselho Nacional de 

Saúde. Este documento será elaborado e enviado online e você poderá imprimir uma 

via a qualquer tempo, se assim desejar. Comprometo-me a utilizar o material e os 

dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste 

documento.  

Se você estiver suficientemente informado (a) a respeito da pesquisa a ser 

realizada e, concorda de livre e espontânea vontade em participar, como colaborador 

deste estudo, digite seu nome no local indicado e assinale a questão a pergunta 

abaixo indicada.                                                                      

 
 
Diante das explicações apresentadas você considera estar suficientemente 
informado (a) a respeito da pesquisa que será realizada e concorda de livre e 
espontânea vontade participar como colaborador?    
 

       Sim 

       Não 

 

Rio Branco/AC ____ de ___________ de _______. 

 

 
 
 
_________________________                     ____________________________ 
   Assinatura do Participante                                    Taita Lima do Nascimento 

                                                                                      Pesquisadora responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE – Discentes 

 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa 

“Desenvolvimento do ensino interdisciplinar enquanto princípio teórico-

metodológico nos cursos de licenciatura do Instituto Federal do Acre”. Este 

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), visa 

assegurar seus direitos e deveres como participante.  

Você está sendo convidado (a) porque que é discente do 7º período do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Acre, campus Rio 

Branco. Sua participação nesta pesquisa é importante para que possamos analisar o 

processo de ensino interdisciplinar no curso de Ciências Biológicas do IFAC, campus 

Rio Branco. O estudo será realizado através de grupo de discussão e sua participação 

fica condicionada a LEITURA e ASSINATURA deste termo no local indicado, 

referendando assim sua aceitação em PARTICIPAR DA PESQUISA. Você NÃO 

deverá participar desse estudo: caso não seja discente do 7º período do curso de 

licenciatura de Ciências Biológicas do campus Rio Branco do IFAC ou esteja com 

matrícula suspensa por quaisquer motivos. Agradecemos muito sua boa intenção.  

O texto abaixo apresenta todas as informações necessárias sobre nosso 

estudo. Sua colaboração será de muita importância. Por favor, leia com calma e 

atenção.  

Trata-se de uma pesquisa para elaboração de dissertação como requisito para 

conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Ensino da Universidade do 

Vale do Taquari – Univates, realizada pela pesquisadora Taita Lima do Nascimento 

orientada pelo Prof. Dr. Derli Juliano Neuenfeldt. A sua colaboração na pesquisa 

consiste em participar de 2 (dois) encontros para os grupos de discussão, por meio 

da plataforma virtual Google Meet com duração máxima de até 1:30 (uma hora e trinta 

minutos), no mês de agosto de 2021, em datas a serem acordadas coletivamente com 

os participantes. O grupo de discussão serve para que os participantes do estudo 

exponham sua opinião sobre a interdisciplinaridade no ensino, afim da construção de 

conceito sobre o tema. 

O objetivo desta pesquisa é analisar de que maneira as práticas dos docentes 

do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC, campus Rio Branco, se 
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relacionam com a concepção de interdisciplinaridade prevista no Projeto Pedagógico 

do Curso e no Projeto Pedagógico Institucional. 

Sendo assim, esperamos com esse estudo, contribuir de forma significativa na 

produção de conhecimentos sobre o campo da interdisciplinaridade aplicada aos 

processos de ensino na formação inicial de professores, no Instituto Federal do Acre, 

considerando que os processos educacionais na atualidade, exigem uma formação 

humana integral, visando o desenvolvimento de competências que contribuam e 

estimulem a transformação social.     

Participando da pesquisa, você integrara um grupo de discussão que abordará 

questões relacionadas a sua formação, concepção de interdisciplinaridade, a 

compreensão sobre o ensino na perspectiva interdisciplinar e sua relevância na 

formação inicial de professores. O GD, é uma prática de pesquisa qualitativa que tem 

como finalidade saber a opinião dos participantes sobre determinado tema, chegando 

a um conceito consensual sobre o mesmo. 

Riscos e Benefícios  

De acordo com resolução CNS 466/2012, toda pesquisa científica apresenta 

riscos em variadas gradações. Os possíveis riscos nesse estudo, durante a 

observação e os grupos de discussão, são: perda da confidencialidade dos dados, 

devido as atividades serem realizadas em ambiente virtual. Também pode ocorrer 

possíveis desconfortos e constrangimentos em responder determinados 

questionamentos por exposição de sua fala em ambiente virtual compartilhado.  

Durante a realização do grupo de discussão, caso você se sinta desconfortável 

ou constrangido em responder ou emitir sua opinião ou sentimentos, você poderá 

desistir a qualquer momento ou lhe será concedido tempo suficiente para que se sinta 

em condição de emitir sua opinião. Visando   evitar ou minimizar quaisquer riscos 

relativos à perda de confidencialidade dos discursos (falas) constantes nas 

observações e nos grupos de discussão, será ocultado o seu nome e codificado para 

identificação.  

Os dados adquiridos por meio da pesquisa serão divulgados de maneira 

agregada de modo que não seja possível identificar nominalmente os participantes, 

sendo tomado todos os cuidados necessários para não os associar às suas opiniões. 

A realização dos grupos de discussão será gravada no Google Meet, sendo os 

arquivos digitais armazenados em computador de uso exclusivo da pesquisa, 

protegido por software antivírus e mantido em local de acesso restrito da 
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pesquisadora. 

Existem também riscos de desconforto emocional, constrangimento e cansaço 

durante as observações e os grupos de discussão, por receio de julgamento por parte 

de terceiros acerca dos discursos. Para evitar ou minimizar estes riscos, serão 

tomadas as providências de: 

● Realizar o grupo de discussão em ambiente virtual, em sala de reunião 

privativa, aberta exclusivamente para este fim, o link de acesso da sala 

virtual será compartilhado somente com os participantes do estudo; 

● Apenas os participantes do estudo poderão permanecer na sala virtual; 

● Tratamento adequado por parte da pesquisadora, visando à não 

manifestação, seja verbal ou expressão facial em vídeo, que indique 

quaisquer julgamentos; 

● Estar atento aos sinais verbais e não verbais de desconforto; 

● Será concedida uma pausa (intervalo) para os participantes do grupo de 

discussão durante o período de sua realização;  

● Durante a realização do grupo de discussão, se houver manifestação de 

qualquer desconforto emocional ou constrangimento devido a algum 

questionamento do roteiro de discussão será concedido tempo suficiente 

e liberdade para o participante responder ou desistir.  

Os possíveis benefícios obtidos com a realização do estudo para os 

participantes são indiretos e listados a seguir: 

● Conhecimento da prática interdisciplinar na formação inicial de 

professores para educação básica, poderá contribuir na avaliação do 

processo de ensino sob a perspectiva interdisciplinar, apontando 

possibilidades de adequação didático – pedagógica;  

● Contribuição para o avanço científico na área de formação acadêmica, 

a partir do conhecimento aprofundado das práticas de ensino 

interdisciplinares; 

● Contribuições para (re)formulação das Diretrizes Educacionais para 

formação de professores para educação básica.       

Os dados e as informações obtidas serão utilizados única e exclusivamente 

para os fins previstos no Projeto de Pesquisa, os quais serão apresentados no 

Relatório de Pesquisa e os resultados da pesquisa poderão ser publicados em meios 
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de comunicação científica, tais como eventos científicos, livro e/ou revista acadêmica, 

sempre resguardando os aspectos éticos e legais. 

Sigilo e privacidade 

Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma 

informação será dada a outras pessoas que não façam parte da pesquisa. Na 

divulgação dos resultados desse estudo, os nomes dos participantes não serão 

citados.  

A participação é voluntária, e você poderá retirar o consentimento a qualquer 

momento e, portanto, pode deixar de participar do estudo, sem acarretar prejuízos. 

Garantias ao participante  

A qualquer momento você poderá ter acesso às informações sobre a pesquisa, 

seus procedimentos, riscos e benefícios, inclusive tirar dúvidas pelos 

telefones/endereços abaixo citados. 

Custo/Reembolso para o participante: A participação no estudo não acarretará 

despesas, bem como não será fornecido nenhum tipo de remuneração financeira pela 

participação. No entanto, caso haja alguma despesa decorrente da pesquisa, os 

pesquisadores responsabilizam-se pelo ressarcimento. 

Caso você sofra algum tipo de dano decorrente dessa pesquisa, os 

pesquisadores garantem indenizá-los por todo e qualquer gasto ou prejuízo.  

Qualquer dúvida que você tiver ou qualquer informação que quiser, poderá 

entrar em contato pelo telefone (68) 98111-1856 (Taita Lima) e-mail: 

taita.nascimento@ifac.edu.br . Endereço: Rua Governador Artur Reis, 152, Castelo 

Branco. Rio Branco-AC. 

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação no estudo, você 

pode entrar em contato Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Acre (CEP UFAC), que fica localizado na Rodovia BR 364, Km 04; Câmpus 

Universitário Reitor Áulio Gélio Alves de Souza; Prédio da Pró-reitora de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Sala 26; CEP: 69.915-900; Fone: (68) 3901-2711; E-mail: 

cepufac@hotmail.com. 

Responsabilidade do Pesquisador 

A realização da pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Acre parecer nº 4.809.543 e declaro que cumpri as 

exigências do item IV.3 da Resolução nº 466, de 12/12/12, do Conselho Nacional de 

Saúde. Este documento será elaborado e enviado online e você poderá imprimir uma 

mailto:taita.nascimento@ifac.edu.br
mailto:cepufac@hotmail.com
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via a qualquer tempo, se assim desejar. Comprometo-me a utilizar o material e os 

dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste 

documento.  

Se você estiver suficientemente informado (a) a respeito da pesquisa a ser 

realizada e, concorda de livre e espontânea vontade em participar, como colaborador 

deste estudo, digite seu nome no local indicado e assinale a questão a pergunta 

abaixo indicada.                                                                      

 
Diante das explicações apresentadas você considera estar suficientemente 
informado (a) a respeito da pesquisa que será realizada e concorda de livre e 
espontânea vontade participar como colaborador?    
       Sim 

       Não 

Rio Branco/AC ____ de ___________ de _______. 
 
 
 
________________________                     ____________________________ 
   Assinatura do Participante                                    Taita Lima do Nascimento 

                                                                                      Pesquisadora responsável 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A - Carta de anuência da instituição 

Anexo B - Termo de infraestrutura institucional 

Anexo C - Declaração de não ter iniciado de coleta 

Anexo D - Declaração de uso exclusivo de informações 
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CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
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TERMO DE INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL 
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DECLARAÇÃO DE NÃO TER INICIADO DE COLETA 
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DECLARAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DE INFORMAÇÕES 
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