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RESUMO 

 

Este artigo trata de uma pesquisa realizada no 7º período do curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas de uma IFES, em uma turma da disciplina de Estágio 
Supervisionado 3, quanto ao entendimento e aplicação da interdisciplinaridade e dos 
projetos de ensino nas regências dos estagiários. Os dados foram obtidos através 
da aplicação da Metodologia Interativa, que utiliza várias fontes de coleta de dados, 
destacando-se as entrevistas realizadas, através da técnica do Círculo 
Hermenêutico-Dialético. A análise dos dados nos permitiu verificar que os sujeitos 
pesquisados ainda utilizam - como modalidade didática recorrente - as aulas 
expositivas em detrimento à propostas inovadoras como os projetos de ensino 
interdisciplinares.  
 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Interdisciplinaridade; Projetos de Trabalho. 

 

RESUMEN 

 

Este artículo es un estudio realizado en 7º semestre de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas de una universidad federal, en una clase de Estadio Supervisado 3, 
cuanto a la comprensión y aplicación de la enseñanza interdisciplinaria y proyectos 
en las regencias de los alumnos. Los datos fueron obtenidos por la aplicación de la 
Metodología Interactiva, que utiliza varias fuentes de colecta de datos, en especial 
las entrevistas, utilizando la técnica del Círculo Hermenêutico-Dialéctico. El análisis 
de datos nos ha permitido verificar que los sujetos encuestados siguen utilizando – 
como um medio recurrente para la enseñanza – las conferencias em detrimento de 
proyectos inovadores de enseñanza interdisciplinaria. 
 
Palabras clave: Estadio Supervisado; Trabajo Interdisciplinario; Proyectos de 
Trabajo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na visão de Fazenda (2010), as pesquisas sobre interdisciplinaridade, que 

começaram a ser difundidas a partir da década de 70, tinham status periférico no 

âmbito da pesquisa educacional, entretanto a partir do ano 2000 passaram a ocupar 

espaço central nos discursos governamentais e nos documentos oficiais, como os 

projetos político e pedagógico das escolas e universidades, acompanhado pelo 

desenvolvimento e surgimento de novas pesquisas. Deste modo, tal 

desenvolvimento da interdisciplinaridade evidencia a necessidade e/ou a 

insatisfação com o modo predominante que o conhecimento é trabalhado nas 

diversas instituições, ou seja, de forma essencialmente disciplinar, fragmentada e de 

pouca conexão e interação entre os diversos campos do conhecimento, dificultando 

o entendimento dos fenômenos complexos.  

Nesse sentido, realizamos uma pesquisa com uma turma da disciplina de 

Estágio Supervisionado 3, que é oferecida no 7o período do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES),  com 

o intuito de verificar o entendimento dos estudantes acerca da interdisciplinaridade e 

de sua possível aplicação em sala de aula. Nossa problematização de pesquisa foi 

assim formulada: Os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, na 

ocasião das regências de aulas em escolas do ensino básico, entendem e aplicam a 

interdisciplinaridade em suas práticas? 

Nesta direção, apoiamo-nos em referenciais teóricos que abordam a 

interdisciplinaridade como Fazenda (2010) e Fouréz (1995) e os projetos de trabalho 

na perspectiva de Hernández (1998). Em relação ao procedimento metodológico, foi 

utilizada a Metodologia Interativa (OLIVEIRA, 2010), que, juntamente à 

fundamentação teórica, subsidiou a construção dos instrumentais de pesquisa.  

A pesquisa foi realizada junto a vinte e cinco licenciandos do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, de uma turma de Estágio Supervisionado 3, 

tendo como objetivo geral deste estudo:  

• Investigar se os estudantes da disciplina de Estágio Supervisionado 3 do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE entendem o 

conceito de interdisciplinaridade. 

Os objetivos específicos foram assim construídos: a) Verificar se os 

estudantes em questão aplicam a interdisciplinaridade em suas práticas, enquanto 
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estagiários; b) Diagnosticar se os estudantes identificam, nos projetos de trabalho, 

uma estratégia eficaz para a prática docente de caráter interdisciplinar.  

 

1. O PARADIGMA DA RACIONALIDADE TÉCNICA NA EDUCAÇÃO 

 

No contexto educacional, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, 

percebe-se que o predomínio da organização curricular disciplinar e a influência 

desta, no processo de ensino-aprendizagem e na formação de professores, vêm 

favorecendo o fenômeno da fragmentação do conhecimento. Nesse sentido 

podemos atribuir tal fato ao paradigma da racionalidade técnica (SCHÖN, 2000). A 

influência deste se traduz num ensino universitário e escolar, segundo um modelo 

científico rígido, que resulta num saber escolar quase que inquestionável, com 

alunos passivos e desinteressados e docentes, com posturas individualistas e 

competitivas, que não se comunicam com os demais, estendendo esta dificuldade 

de comunicação também a suas disciplinas. 

Por outro lado, verificamos que cada vez mais, estão sendo desenvolvidas 

pesquisas que podem dar conta da mudança neste quadro característico de muitas 

instituições educacionais brasileiras. Na prática, estes estudos se traduzem em 

novas concepções epistemológicas, como o pensamento complexo, novos modos 

de organização curricular e de comunicação entre as disciplinas, como os princípios 

da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade e novas propostas 

para trabalho em salas de aulas, como os projetos didáticos, entre outras. 

 Em decorrência disto, também verificamos que os projetos político e 

pedagógico das instituições educacionais, de maneira geral, também contemplam 

boa parte do que se propõe em termos de inovações pedagógicas e que se opõem a 

perspectiva do ensino fragmentado. Entretanto, quando comparamos o discurso de 

tais documentos, podemos perceber que apenas uma pequena parcela dos atores 

sociais das instituições, os converte em ações práticas no cotidiano do trabalho 

docente.  

A propósito, podemos apontar quatro fatores para este problema; dois a 

níveis mais individuais e os outros a níveis mais coletivos. Em nível individual, 

primeiramente, temos o que Mariotti (2000) denomina de formatação cartesiana da 

mente, processo no qual pautamos nossas ações, predominantemente segundo o 

paradigma cartesiano, mesmo adotando como referência outros paradigmas que se 
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contrapõem ao primeiro e também alguns modelos ideológicos de ação dos 

professores frente ao conhecimento. Entre esses modelos encontramos o 

tradicional, baseado na transmissão de conhecimentos e aprendizagem pela prática 

e o técnico e/ou acadêmico, baseado na transmissão de conhecimentos oriundos da 

pesquisa científica (PIMENTA e ANASTASIOU, 2011). 

Em nível coletivo, percebemos a cultura do engavetamento dos projetos 

político e pedagógico das instituições educacionais, que segundo a fala de fala de 

Hengemühle (2004, p.28): 

 
Na educação há pouco planejamento e, ainda, muito planejamento 
malfeito, ou feito para cumprir tarefas. Portanto, sem significado, com 
uma prática inconsequente, com planejamentos, quando existem, 
engavetados e cada um fazendo educação dentro dos seus 
achismos e intuições. 

 

E em, Schön (2000, p.226) uma consequência do engavetamento dos 

projetos político e pedagógico e um exemplo do processo de formatação cartesiana 

da mente: 

 
As universidades tendem a ver as tarefas ou os problemas através 
das lentes de suas cadeiras ou cursos. Quando uma questão 
perpassa as esferas dos departamentos ou das profissões ela requer 
um tratamento “interdisciplinar”. Todavia por serem as esferas 
acadêmicas também territórios políticos, os projetos interdisciplinares 
são rapidamente politizados.  

 

Desta maneira, precisamos transcender a perspectiva do ensino tradicional, 

no sentido de formular problemáticas que devem ser refletidas e resolvidas através 

de estratégias inovadoras. O trabalho educativo nesta perspectiva favorece a 

formação de saberes e competências, e estas, a mudanças de valores e atitudes. 

Some-se a isto a necessidade de se trabalhar numa perspectiva metadisciplinar, que 

facilitará a compreensão dos conteúdos, pois os mesmos são apresentados de 

maneira relacional e globalizados. Nesse sentido, um dos caminhos possíveis seria 

estimular o trabalho de caráter interdisciplinar. 

 

1.1 A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

Na fala de Nicolescu (2000, p. 14), “a necessidade indispensável de pontes 

entre as diferentes disciplinas traduziu-se pelo surgimento, na metade do século XX, 
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da interdisciplinaridade”; podemos perceber que foi quase inevitável a aproximação 

das diferentes disciplinas, frente à fragmentação do conhecimento imperante na 

época.  

Por sua vez, a interdisciplinaridade, inicialmente concebida na ciência como a 

transferência de métodos de uma área para outra em três graus distintos; num grau 

de aplicação, num grau epistemológico e num grau de criação de novas disciplinas, 

ilustrados respectivamente pelos exemplos a seguir: no uso de métodos da física 

nuclear utilizados na medicina levando a novos tratamentos contra o câncer; na 

transferência de métodos da lógica formal para o campo do direito produzindo 

análises interessantes na epistemologia do direito e na transferência de métodos da 

química para a biologia, criando uma nova disciplina, a bioquímica (NICOLESCU, 

2000), também começou a ser discutida, no contexto educacional, quando da 

formulação das questões de organização curricular e dos processos de ensino-

aprendizagem dos profissionais de educação.  

Desse modo, tal discussão se iniciou, primeiramente, nos países ocidentais e 

depois em países em desenvolvimento como o Brasil, em que começou a ser 

difundida, principalmente, com a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1996), no qual permeiam os conceitos de contextualização e 

interdisciplinaridade.  

Sob esta visão, segundo Machado (2002), a contextualização seria a 

aproximação entre os temas escolares e a realidade extraescolar, favorecendo a 

mobilização dos conhecimentos a serviço da inteligência e a interdisciplinaridade na 

perspectiva de Fouréz (1995), seria abordar um determinado tema ou conteúdo de 

maneira interdisciplinar, na qual se recorre a várias disciplinas, mobilizando seus 

conteúdos em favor de uma situação modelizada e/ou contextualizada, visando 

compreender melhor o estudo em questão.  

Em decorrência disso, a interdisciplinaridade se propõe a integrar os 

conteúdos fragmentados pela lógica disciplinar, adotando desta forma uma visão 

integrada e relacional do conhecimento. Assim, acreditamos que uma proposta de 

aplicação da interdisciplinaridade, promovendo a articulação dos saberes 

disciplinares, através de uma situação-problema do cotidiano, como por exemplo, 

nos projetos de trabalho favoreceriam os processos de contextualização e 

globalização, necessários à existência da interdisciplinaridade. 
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1.2 OS PROJETOS DE TRABALHO E A INTERDISCIPLINARIDADE 

 No intuito de favorecer a interdisciplinaridade no processo de ensino-

aprendizagem - conforme explicitamos no tópico anterior - acreditamos que a 

elaboração e a execução de projetos de trabalho seja uma prática eficaz para tal fim, 

pois estes tem como princípio básico o conceito de globalização, que nas palavras 

de Hernández e Ventura (1998) seria a busca e aprofundamento de relações acerca 

de um tema, sempre propondo novos problemas e sabendo que o ponto de chegada 

pode constituir um novo ponto de partida. Sendo assim, Hernández (1998, p. 81), 

caracteriza um projeto de trabalho da seguinte forma: 

 

[…] partir de um tema ou um problema negociado com a turma; 
iniciar um processo de pesquisa; buscar e selecionar fontes de 
informação; estabelecer critérios de ordenação e de interpretação 
das fontes; recolher novas dúvidas e perguntas; estabelecer relações 
com outros problemas; representar o processo de elaboração do 
conhecimento que foi seguido; recapitular (avaliar) o que foi 
aprendido e conectar – se com um novo tema ou problema. 

 

Por conseguinte, à medida que o projeto de trabalho se inicia e vai sendo 

desenvolvido, os conceitos de contextualização, globalização e interdisciplinaridade 

se somam no estabelecimento de relações e no entendimento dos diversos temas e 

fenômenos que estejam sendo estudados e que fazem parte da realidade complexa. 

Assim, os projetos de trabalho se caracterizam, segundo Macedo (2008, p. 99), por 

“possibilitar que o conhecimento seja experienciado de forma globalizada, relacional, 

e, portanto, com uma compreensão relacional”.  

Nesse sentido, podemos perceber que essa tendência vem sendo 

acompanhada pela assimilação de novas idéias que se contrapõem ao processo de 

ensino-aprendizagem fragmentado e descontextualizado, centrado no processo de 

transmissão-recepção de conteúdos.  

Em contrapartida, os projetos de trabalho que são estruturados através de 

estratégias que podem ser modificadas em função de eventos aleatórios; a 

perspectiva do ensino tradicional se baseia, segundo Araújo (2003, p.68), na 

organização curricular por programas de disciplinas, cujas “[...] programações são 

falhas, pois não dão abertura para as novidades que surgem durante seu 

desenvolvimento, engessam as ações docentes e não permitem uma participação 

mais ativa dos estudantes na construção do conhecimento”.  
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Dentro desta perspectiva, de proatividade dos atores envolvidos em projetos 

de trabalho, Martins (2001, p. 46-52) assim destaca a mudança de postura nos 

alunos e professores, que adotam estas práticas pedagógicas para construção do 

processo de ensino-aprendizagem: 

 
[...] o trabalho com projetos desenvolve as habilidades técnicas dos 
alunos; percebe-se o quanto, além de facilitar a construção do 
conhecimento, esse trabalho é integrador do aluno no contexto em 
que vive, pela investigação e pela reflexão sobre a realidade, 
desenvolvendo nele uma consciência social e co-participativa. 
 
[...] não se concebe mais o professor como simples informante para o 
aluno. Ele passou a ser considerado o orientador, o propulsionador 
das atividades e o estimulador do aluno. Educar não é mais simples 
troca de informações ou saberes: é conduzir o aluno à descoberta, à 
construção de conhecimentos que o privilegiem na transformação do 
mundo em que vive. 

 

Finalizando, ressaltamos que a prática de projetos de trabalho, valoriza a 

convergência em detrimento do acúmulo de saberes, que são mobilizando através 

da formação de competências tanto nos docentes como facilitadores e orientadores 

dos discentes quanto nestes que ocupam papel preponderante na condução do seu 

próprio processo de aprendizagem.  

 

2. METODOLOGIA 

Esta pesquisa se configura dentro de uma abordagem qualitativa, na qual 

utilizamos a metodologia interativa, que, segundo sua autora, permite uma visão 

sistêmica do problema de pesquisa (OLIVEIRA, 2010). Nossa amostra estava 

centrada em uma turma de estudantes licenciandos, com 25 alunos, que estavam 

cursando a disciplina de Estágio Supervisionado 3, no primeiro semestre letivo de 

2010 no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

 Deste modo, essa amostra foi dividida em dois grupos: um primeiro, 

denominado grupo 01, composto por vinte alunos (nomeados de E1 até E20) da 

referida disciplina que participaram da pesquisa respondendo a um questionário 

semiestruturado; no final da mesma e um segundo grupo, denominado grupo 02, 

composto por cinco alunos (designados de P1 até P5), que tiveram suas regências 

observadas pelo pesquisador e no final da disciplina também foram entrevistados, 

por meio da técnica do Círculo Hermenêutico-Dialético.  
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Nesta técnica, o pesquisador mesmo realizando entrevistas individuais com 

cada sujeito que teve suas regências acompanhadas, possibilitou que suas falas 

pudessem ser lidas pelos outros entrevistados, já que foi elaborada uma síntese das 

respostas dos sujeitos que foram anteriormente entrevistados e apresentada ao 

estagiário que estava sendo entrevistado. No fim, este procedimento pode ou não 

conduzir a modificações na resposta original dos sujeitos entrevistados, após a 

divulgação da síntese dos outros atores da pesquisa (OLIVEIRA, 2010).  

Finalizando, também obtivemos dados da análise documental dos projetos 

político e pedagógico do curso em questão, bem como da IFES a que este curso 

está inserido, apontando a presença de algumas propostas inovadoras, tais como 

princípios de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na organização curricular e 

nas práticas pedagógicas institucionais. 

 

3. CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ainda tomando como referencial Oliveira (2010), a denominação categoria 

teórica deve ser entendida como sendo o aporte teórico trabalhado na construção da 

Fundamentação Teórica; as categorias empíricas que emanam das categorias 

teóricas subsidiam a construção dos instrumentais de pesquisa e as unidades de 

análise são resultantes das respostas dos atores sociais pesquisados. 

Com base nesses pressupostos, definimos como categoria teórica a prática 

docente, como categoria empírica a interdisciplinaridade e como unidades de análise 

o conceito e a vivência da interdisciplinaridade por meio de projetos de trabalho, que 

serão analisadas a seguir. 

 

3.1 CONCEITO DE INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Conforme observação das regências dos estagiários, percebemos que os 

mesmos optaram por utilizar, como modalidade didática básica, o uso da aula 

expositiva, para trabalhar conteúdos inseridos na área disciplinar do curso em 

questão em detrimento à utilização de estratégias inovadoras, como a aplicação de 

projetos interdisciplinar, que os próprios estudantes tinham escrito e planejado como 

requisito de avaliação da disciplina em questão, a de Estágio Supervisionado 3. 
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Apesar da preferência pelo uso da aula expositiva, quase todos os estagiários 

entrevistados (P2, P3 e P4), conceituaram, ainda que de maneira simples, a 

interdisciplinaridade, conforme a perspectiva de Fouréz (1995), na qual para abordar 

o conhecimento de maneira interdisciplinar, recorre-se a várias disciplinas, para 

enriquecer, contextualizar e compreender melhor o estudo em questão.  

O sujeito P3 vai além e afirma que a prática da interdisciplinaridade facilita a 

compreensão por parte dos alunos, quando os conteúdos são trabalhados de forma 

interdisciplinar e aponta tal prática como alternativa à fragmentação do 

conhecimento. O sujeito P1 apenas indica que, na interdisciplinaridade, as 

disciplinas se inter-relacionam, mas não aponta que tal relação objetiva o estudo de 

um determinado conteúdo, como podemos ver nas transcrições: 

 
Seria uma parceria entre pessoas ou disciplinas que tenham 
interesse em tratar de um tema relacionado a ambas (disciplinas ou 
conhecimento disciplinar das pessoas). Isso possibilitaria montar 
projetos, aulas, mini-aulas, etc. Esse trabalho pode proporcionar aos 
alunos à possibilidade de entenderem o cotidiano de uma maneira 
não fragmentada, como usualmente são apresentadas. 
Interdisciplinaridade não é saber um pouquinho de cada disciplina. 
(Sujeito P3)  

 
O que ficou pra mim é que a interdisciplinaridade seria você trabalhar 
(a forma didática da pessoa trabalhar), mas que alcançasse diversos 
conhecimentos, diversos saberes, diversas áreas do conhecimento, 
tudo isso junto, encaixado, porque a gente sabe que o conhecimento 
ele não é particionado, mas normalmente o que acontece é isso, que 
as pessoas particionam o conhecimento, mas o que acontece é tudo 
entrelaçado, tudo junto, o conhecimento ele é, bem, como eu posso 
falar, não sei como te falar, só sei que deveria haver esse entrelace 
entre esses conhecimentos para que houvesse realmente 
interdisciplinaridade. (Sujeito P1) 

 

Por outro lado, quanto aos estagiários que responderam ao questionário, 

verificamos que a maioria dos sujeitos (onze) reconhece a inter-relação entre as 

disciplinas, mas não apontam a finalidade para tal relação entre elas, como por 

exemplo, contextualizar um tema ou estudo. Prosseguindo, quatro sujeitos 

conceituaram a unidade de análise na perspectiva adotada pelo autor anteriormente 

citado e cinco sujeitos não souberam responder.  

 Sob esta visão, analisaremos a seguir a importância do princípio da 

interdisciplinaridade para a utilização de estratégias de ensino-aprendizagem, como 

os projetos de ensino, foco do tópico a seguir. 
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3.2 VIVÊNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE POR MEIO DE PROJETOS DE 

TRABALHO 

 
 A partir das falas dos sujeitos P1: “nos projetos você consegue fazer essas 

coisas de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade” e P4: “os projetos de ensino 

são uma alternativa para as aulas comuns e possibilitam à abordagem dos 

conteúdos de maneira ampliada, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais 

atrativo e eficiente”, percebemos que eles defendem o trabalho com projetos como 

alternativos para as aulas expositivas, utilizadas quase que como única modalidade 

didática na perspectiva de ensino tradicional. 

 Nesta perspectiva, as aulas expositivas procuram transmitir os conteúdos, por 

sua vez, baseados em programas curriculares. Estes programas - em que as 

disciplinas são baseadas - são rígidos, dificultando a abertura para as novidades que 

surgem e para a aproximação com as outras disciplinas. Todavia, na perspectiva de 

Martins (2001), os programas das disciplinas podem ser substituídos por unidades 

de ensino trabalhadas na perspectiva de projetos interdisciplinares, baseados nos 

conteúdos a serem ministrados.  

Sendo assim, a organização curricular favorece uma ampliação das 

possibilidades de abordagem dos conteúdos, uma vez que aproxima os programas 

das disciplinas uns dos outros. Assim, partindo-se desta situação didática favorável, 

poderiam ser idealizados e aplicados projetos baseados em situações-problemas, 

em que os alunos, sob a orientação dos docentes, procurariam estratégias para a 

resolução desses problemas. Decerto, o trabalho, na perspectiva transdisciplinar, 

também segue esta linha, uma vez que seu objetivo é compreender o mundo 

presente e ele não nega as perspectivas disciplinares e interdisciplinares. 

Na opinião de Araújo (2003), os projetos de ensino, ao se basearem em 

estratégias ao invés de programas, conferem maior possibilidade de adequação aos 

eventos aleatórios e adversos que possam surgir e ao utilizar representações de 

caminhos prévios a serem percorridos, permite dar um maior sentido ao 

conhecimento construído, baseado nas relações entre os fenômenos naturais e 

sociais pesquisados pelos alunos.  

Desta maneira, considerando a perspectiva da interdisciplinaridade nos 

projetos de ensino, aproximamo-nos dos processos de globalização e 
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contextualização, que favorecem um melhor entendimento dos conteúdos 

trabalhados e aguçam o interesse e curiosidade dos alunos.  

Finalizando, quanto aos estudantes que responderam aos questionários, 

verificamos que onze sujeitos aplicaram algum tipo de projeto de ensino e nove 

afirmaram que nunca vivenciaram nenhuma experiência de ensino e/ou 

aprendizagem com projetos de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos estudos realizados, e mais precisamente segundo a análise 

dos dados, podemos concluir que o estágio supervisionado ainda está sendo 

vivenciado de maneira fragmentada. Com relação às regências dos estagiários, 

verificamos que as mesmas foram trabalhadas de forma disciplinar e que nem a 

interdisciplinaridade, nem os projetos de trabalho foram estimulados e vivenciados 

de modo satisfatório em todo o curso, pois a maioria dos estagiários não teve 

nenhuma e outros tiveram pouca experiência com estes recursos pedagógicos. 

Estas observações nos remeteram a questões frequentes, como a dicotomia 

entre o discurso inovador dos projetos político e pedagógico do curso e da 

instituição, quanto a opções epistemológicas, de organização curricular e de práticas 

inovadoras dos seus docentes e consequentemente dos seus discentes, já que 

estes últimos tomam as práticas dos primeiros como referência, bem como o 

processo de formatação cartesiana da mente, uma vez que os estagiários tinham 

subsídios para implementar práticas mais significativas e optaram por conduzir suas 

regências com aulas expositivas. 

Desse modo, a disciplina analisada apresentou um discurso inovador que 

abordava propostas, como o trabalho através de projetos de ensino interdisciplinar, 

mas que acabou se traduzindo em regências com base em aulas expositivas, pois 

os mesmos não conseguiram aplicar o discurso inovador do estágio na realidade 

das salas de aula do ensino básico. 

Ao concluirmos nosso trabalho, sugerimos aos gestores e professores das 

instituições de ensino superior repensarem os estágios supervisionados, no sentido 

de conseguirem a colaboração dos demais docentes do curso para a questão da 

modificação da prática docente no ensino superior, a algo próximo do que se propõe 

nos projetos político e pedagógico institucionais, estimulando a todo custo a vivência 



12 

 

de inovações pedagógicas neste período da formação, pois caso não sejam os 

futuros professores terão maiores dificuldades para incorporá-las nas suas práticas 

docentes. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Ulisses Ferreira de. Temas transversais e a estratégia de projetos. São 
Paulo: Moderna, 2003. 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino 
fundamental, Brasília, 1996. 
 
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Desafios e perspectivas do trabalho 
interdisciplinar no ensino fundamental e as contribuições das pesquisas sobre 
interdisciplinaridade no Brasil: o reconhecimento de um percurso In: DALBEN, 
Ângela; DINIZ, Júlio; LEAL, Leiva; SANTOS, Lucíola (Orgs.). Convergências e 
tensões no campo da formação e do trabalho docente: didática, formação de 
professores e trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
 
FOUREZ, Gerárd. A construção da ciência: introdução à filosofia e à ética das 
ciências. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995. 
 
HENGEMÜHLE, Adelar. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. Petrópolis: 
Vozes, 2004. 
 
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de 
trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
 
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por 
projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998. 
 
MACEDO, Roberto Sidnei. Currículo: campo, conceito e pesquisa. Petrópolis: 
Vozes, 2008. 
 
MACHADO, Nilson José. Sobre a idéia de competência.  In: PERRENOU, Philippe; 
THURLER, Monica Gather. As competências para ensinar no século XXI: 
formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2002. 
 
MARIOTTI, Humberto. As paixões do ego: complexidade, política e solidariedade. 
São Paulo: Palas Athena, 2000. 
 
MARTINS, Jorge Santos. O trabalho com projetos de pesquisa: do ensino 
fundamental ao ensino médio. Campinas: Papirus, 2001. 
 



13 

 

NICOLESCU, Basarab. Educação e transdisciplinaridade. São Paulo: TRIOM, 
2000. 
 
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis: Vozes, 
2010. 
 
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no 
ensino superior. São Paulo: Cortez, 2011. 
SCHÖN, Donald. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o 
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
 
_________________ 
 
* Técnico em Assuntos Educacionais da UFRPE e mestre em Ensino de Ciências 
pela mesma instituição. E-mail: jpgs.ppgec@gmail.com.  
 
 

 

 
 

 
 


