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Resumo: Este artigo resulta de uma pesquisa bibliográfica relativa a elementos que, do ponto de vista teórico,
possam contribuir para as reflexões nos debates que envolvem formação continuada de professores na perspectiva
interdisciplinar no âmbito das ciências da natureza. Ela se insere numa pesquisa maior que discute a percepção de
professores de ciências da natureza sobre a interdisciplinaridade. Para tanto, foi assumida a ideia de que a prática
docente interdisciplinar reclama por algumas atitudes no âmbito das atividades profissionais quais sejam: paciência,
espera, escuta, olhar, desapego e coerência. Tal opção tomou como base as pesquisas e teorias fundadas nas
propostas de Fazenda (2001) e Ramos (2004) dentre outras.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Formação de professores. Ciências da natureza.

Abstract: Este artículo resulta de una investigación bibliográfica relativa a elementos que, desde el punto de vista
teórico, puedan contribuir a las reflexiones en las discusiones que involucran formación continuada de profesores en la
perspectiva interdisciplinaria en el ámbito de las ciencias de la naturaleza. Se inserta en una investigación más amplia
que discute la percepción de profesores de ciencias de la naturaleza sobre la interdisciplinariedad. Para ello, se
asumió la idea de que la práctica docente interdisciplinaria reclama por algunas actitudes en el ámbito de las
actividades profesionales cuáles son: paciencia, espera, escucha, mirada, desapego y coherencia. Esta opción tomó
como base las investigaciones y teorías fundadas en las propuestas de Fazenda (2001, 2008) y Ramos (2004) entre
otras referencias en el área.

Palabras clave: Interdisciplinariedad. Formación de profesores. Ciéncias de la naturaleza.

Introdução

Na antiguidade, o conhecimento era acumulado em diferentes possibilidades para entender o mundo. O
desenvolvimento da sociedade e uma maior produção de técnicas e saberes na história da humanidade e a
fragmentação do conhecimento se fez necessária para um melhor entendimento das questões do mundo.

Nesse contexto, a ideia de especialização do saber toma corpo e avança no sentido de encontrar sínteses cada vez
mais específicas o que tem promovido, ao longo dos anos uma excessiva especialização. Tal condição se manifesta
dialeticamente para dois sentidos. Um deles se constata um grande valor pois proporciona um entendimento mais
sistematizado e organizado sobre aquilo que se estuda. Do outro lado, ao levar este debate para a escola, esta
mesma fragmentação e compartimentalização em disciplinas, torna a aprendizagem menos contextualizada e atrativa,
diante da complexidade da vida real.
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Em vista desta especialização excessiva, na segunda metade do século XX, um novo paradigma é anunciado como
alternativa diante da compartimentação dos saberes. Há um crescente movimento em busca de compreender temas e
problemas que estão nas fronteiras das disciplinas. E, em meio a estes debates o movimento interdisciplinar é
legitimado no ambiente acadêmico com vistas ao diálogo entre as diferentes disciplinas que compõem as distintas
áreas do conhecimento.

Com isto é fácil compreender que a interdisciplinaridade “não significa negar as disciplinas, a interdisciplinaridade
respeita o território de cada campo do conhecimento, bem como distingue os pontos que os unem e que os
diferenciam” (RAMOS, 2004, p. 10).

Assim, apesar do conceito de interdisciplinaridade ser tema central na educação contemporânea, compreende-la do
ponto de vista epistemológico e metodológico consistem um desafio aos educadores. Considera-se então esfera da
formação de professores um excelente espaço para se pensar a interdisciplinaridade. Na perspectiva interdisciplinar,
“a interação com os diferentes pontos de vista pode possibilitar aos docentes em formação inicial e permanente a
possibilidade de aprender com o diferente, construindo um significado singular para a sua prática” (ALVES, 2012, p.
153).

Neste contexto, formação de professores passa por dilemas e desafios para dar conta destas questões. O que se
evidencia ainda hoje são centros de formação de professores com o mesmo contexto disciplinar e fragmentado de
produção do conhecimento. Como exemplo, as propostas de avaliação e estratégias de controle e acompanhamento
de qualidade dos cursos de formação inicial mantem status das avaliações em larga escala conferindo aos estudantes
uma perspectiva linear e engessada em disciplinas.

Este artigo resulta de uma pesquisa bibliográfica criteriosa acerca dos elementos que, do ponto de vista teórico,
possam contribuir para as reflexões nas discussões que envolvem formação continuada de professores com a
perspectiva interdisciplinar no âmbito das ciências da natureza. Ele se faz importante pois trata-se do arcabouço
teórico de uma pesquisa de campo em andamento que sustenta a ideia de que a prática docente interdisciplinar
reclama por algumas atitudes no âmbito das atividades profissionais. Em campo, pretendemos conhecer dos
professores, quais seriam, evidentemente no campo das ciências da natureza, as que mais se destacam ou outras
que se revelam importantes.

Para este exercício, optamos por eleger as atitudes ou princípios anunciados por Fazenda (2001, p. 14) como
referencial teórico vez que sua trajetória de pesquisa e estudos tratou de formação de professores no âmbito da
interdisciplinaridade sempre preocupada em identificar a essência da pratica docente interdisciplinar. Seu trabalho tem
amplo reconhecimento no contexto acadêmico e se situa neste lugar.

Com isso, essa pesquisa busca entender como ocorre a formação continuada de professores da área de ciências da
natureza para a interdisciplinaridade Quais princípios/atitudes se fazem presentes nesta prática Quais mais se
destacam e quais novas atitudes se relevam

Este artigo se compromete a apresentar o resultado do um estudo teórico. Para tanto, recorremos aos elementos da
pesquisa bibliográfica com vistas a contribuir com o arcabouço das análises a serem realizadas.

Assim as ideias encontram-se organizadas em duas sessões. A primeira, quando tratamos das compreensões
epistemológicas sobre a interdisciplinaridade para em seguida, abordar a formação continuada de professores de
Ciências da Natureza à luz da Interdisciplinaridade. Ao final elucidamos os princípios/atitudes contidos em práticas
interdisciplinares. Estas sessões se complementam e dialogam nos sentidos e caminhos das reflexões aqui postas.

Os caminhos percorridos para chegar até aqui

Prioritariamente, nosso foco de estudo foi teórico. Para tanto, realizamos inicialmente uma pesquisa de natureza
bibliográfica para nos dar suporte teórico afim de desenvolvermos uma posterior comparação com a percepção dos
professores de ensino médio. Esta é uma condição essencial em todo trabalho científico pois envolve o levantamento,
seleção, fichamento e arquivamento do máximo de informações qualificadas relacionadas ao tema da pesquisa.

Foi realizado um levantamento dos principais trabalhos sobre interdisciplinaridade, através de uma busca em livros e
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artigos essenciais para definição do quadro conceitual de uma posterior pesquisa de campo sobre Interdisciplinaridade
e formação continuada de professores da área de ciências da natureza.

Interdisciplinaridade: compreensões epistemológicas

Na década de 1960 os movimentos estudantis na Europa promoveram a reflexão acerca dos objetivos das
universidades e com isso disseminaram a luta em prol da interdisciplinaridade, tendo Georges Gusdorf como principal
representante.

“Gusdorf propunha uma nova concepção de ensino através da pesquisa de forma não fragmentária, sem privilégios às
especializações” (RAMOS, 2016, p. 46). Esse novo paradigma atendia também a perspectiva dos centros de ensino
como produtores de conhecimento para a promoção do bem-estar e qualidade de vida da sociedade de forma mais
igualitária nos alerta que estas articulações teoria e prática na universidade são fundamentos primordiais para unir
ciência e trabalho.

As discussões que giram em torno da perspectiva histórica sobre o termo interdisciplinaridade são bastante diversas e
divergentes. Garcia (2008, p 365) nos diz que o termo interdisciplinaridade passou a ser articulado na literatura
educacional ainda nos anos 30, sob uma perspectiva instrumental, sendo inicialmente interpretada como uma
“construção de pontes” entre conteúdos de diferentes disciplinas do currículo.

Na literatura educacional brasileira, a interdisciplinaridade passou a ser discutida teoricamente a partir dos anos 70,
especialmente com os escritos de Hilton Japiassu (1976) e Ivani Fazenda (1979). Esta última, desenvolveu inúmeros
trabalhos que delinearam este paradigma no Brasil e introduziram-no no debate educacional. No entanto, é ainda hoje
um conceito polissêmico e conduzido diante de diferentes abordagens, entrelaçado a variadas concepções e ações
equivocadas e superficiais.

Na concepção de Morin (2003, apud RAMOS, 2016, p. 87) “a interdisciplinaridade pode significar também troca e
cooperação, o que faz com que possa vir a ser alguma coisa orgânica”. Apesar da dificuldade em achar um conceito
definido sobre interdisciplinaridade, entende-se que há elementos conceituais que inundam a pratica interdisciplinar.

É consenso entre os autores (RAMOS, 2004; FAZENDA, 1994) que práticas que privilegiam a interdisciplinaridade não
pressupõem eliminar a importância das disciplinas, mas sim de valorizar as convergências e correlações entre as
diferentes formas de conhecimentos. Isso significa dizer que

o caráter interdisciplinar da história da ciência não aniquila o caráter necessariamente
disciplinar do conhecimento científico, mas completa-o, estimulando a percepção entre os
fenômenos, fundamental para grande parte das tecnologias e desenvolvimento de uma
visão articulada do ser humano em seu meio natural, como construtor e transformador
desse meio (TRINDADE, 2008, p. 65).

Relativo à pesquisa em questão, mais do que defini-la, interessa-nos refletir sobre elementos que envolvem a prática
interdisciplinar, sobretudo as atitudes que se constituem como interdisciplinares. Isto porque tomamos como base
teórica a proposição de Fazenda (2008, p. 11) que, cita a interdisciplinaridade como “uma nova atitude diante da
questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente
expressos, colocando-os em questão”.

Nessa perspectiva pensar a pratica interdisciplinar é pensar profundamente a estruturação de currículo, o processo de
aprendizagem do estudante e também de formação dos educadores.

A Interdisciplinaridade e a formação de professores de Ciências da natureza

A concepção interdisciplinar tem cada vez mais destaque no cenário educacional. Os holofotes sobre esse paradigma
decorrem da necessidade na sociedade contemporânea de promover a formação de indivíduos que compreendam e
se posicionem de forma mais integral diante de situações complexas de seu contexto. “A interdisciplinaridade favorece
novas formas de aproximação da realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades
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humanas” (FAZENDA, 2001, p. 14).

Nessa perspectiva se demanda um novo desenho também para a formação docente, a formação para a
interdisciplinaridade. Maheu (2012, p. 168) “admite a necessidade de formar educadores que entendam melhor seus
alunos e a si mesmos, que entendam melhor o que é um ser humano, da maneira mais contextualizada possível”.
“Uma educação pautada na interdisciplinaridade, viabiliza uma aprendizagem por meio da prática e permite uma
integração das disciplinas que facilita a apreensão pelos alunos de um pensamento complexo” (MAHEU, 2012, p.
168).

O professor é um dos sujeitos envolvidos no sistema educacional e dentro da proposta interdisciplinar é crucial para
que a aprendizagem seja significativa. Com isso, repensar acerca da formação dos educadores é uma das
preocupações dos pesquisadores sobre a interdisciplinaridade. No tocante a esse aspecto, Freire (1996, apud
FERREIRA, 2011, p. 20) admite que “o espaço pedagógico é um texto a ser constantemente lido, escrito e reescrito,
pois a ação do professor autentica o caráter formador desse espaço ao deixar sua marca positiva ou não”.

A construção de novos caminhos na efetivação dos processos de formação docente nos
impõe pensar numa outra escola, num outro currículo, que atenda para a diversidade e,
consequentemente que exija um professor diferente, capaz de pensar através de conexões
e ramificações (ALVES, 2012, p. 154).

Pensando nos professores da área de ciências da natureza no nível do ensino o médio, constata-se que as atividades
desenvolvidas nas aulas de ciências ainda são impregnadas pela repetição de conteúdo, pela fragmentação do
conhecimento, o que dificultada a efetivação da aprendizagem. Ainda, é uma área que reclama necessariamente pelo
diálogo constante entre a química, a física e a biologia.

A área de Ciências da Natureza, deve contribuir, entre outras coisas, para criar no aluno competências e habilidades
que

permitam ao educando compreender as ciências como construções humanas, entendendo
como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas,
relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade
(PCNEM,1999, p. 107);

Nesse contexto, faz-se necessária uma reflexão sobre a interdisciplinaridade na área de ciências da natureza,
pensando em organizações curriculares que possibilitem um maior diálogo entre os professores da área sobretudo
com os componentes curriculares citados acima.

Nesse cenário, ganha destaque a valorização da formação continuada dos educadores, “através de promoção de
espaços e momentos interativos de planejamento e acompanhamento coletivo da ação pedagógica, de acordo com
um ensino com característica contextual e interdisciplinar” (BRASIL,2006, p. 105). Esta defesa advém do fato de que a
formação para o ensino de ciências da natureza ocorre na atualidade em cursos superiores de química, físicas e mais
frequentemente de biologia e, por esta razão, os licenciados ao adentrarem no mundo do trabalho, sobretudo da
escola, deparam-se com a necessidade de experimentar e olhar para o currículo e as práticas pedagógicas de modo
mais integrado e contextualizado.

Os processos de formação tanto inicial quanto continuada devem possibilitar a emergência de “um professor atento e
implicado no seu processo de construção de conhecimento de forma mais interativa e reflexiva, construindo novos
significados para os dilemas que surgem cotidianamente nos cenários pedagógico” (ALVES, 2012, p. 155).

Com um recorte relativo ao tema da interdisciplinaridade, Fazenda (2001, P. 14) ao dedicar-se aos estudos sobre a
formação de professores, propõe cinco princípios que norteiam a prática educativa interdisciplinar: humildade, espera,
coerência, desapego, respeito e o olhar. Estes princípios são fruto de uma paciente e ampla trajetória em pesquisas e
investigações com professores em processo de formação. Em 1994, a autora publica o livro: Interdisciplinaridade:
história, teoria e pesquisa e revela as experiências com seus orientandos o que lhe permite propor a identidade do
pesquisador interdisciplinar. E afirma “o caminho a seguir numa pesquisa interdisciplinar é único e sua escolha
depende de uma profunda ligação com o objeto pesquisado” (FAZENDA, 1994, p. 125).
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Esses princípios estão associados às experiências interdisciplinares, e “possibilitam um diálogo com o mundo, por
meio da leitura dele; um diálogo com os pares envolvidos, alunos, professores e toda comunidade escolar, sem a
pretensão de hierarquização entre pessoas e tampouco conhecimentos “(RAMOS, 2004, p. 25). “O processo
pedagógico precisa se fundamentar no diálogo, tanto entre pessoas, quanto entre disciplinas” (TRINDADE, 2008 p.
87).

O professor interdisciplinar interage com seus alunos, estimulando a curiosidade fomentado descobertas e novas
experiências. Ele também exerce a reflexão crítica sobre suas práticas e busca melhorar suas estratégias de ensino e
as relações com os alunos.

As práticas interdisciplinares estabelecem o exercício cotidiano desses princípios; contudo não se reduz a eles. Elas
acontecem no campo das parcerias, “categoria maior da interdisciplinaridade, a parceria que se estabelece com os
sujeitos entre si e com o conhecimento histórico e socialmente construídos, fundamental na prática interdisciplinar”
(RAMOS, 2004, p. 88).

Contanto percebe-se a necessidade de promoção nos diferentes espaços de aprendizagem, reflexão e debate acerca
de atitudes que envolvem a prática interdisciplinar de modo a desenvolver nos educadores posturas e, por
conseguinte, alterações na prática pedagógica cotidiana. Os princípios são indicativos da concepção e da vontade de
práticas interdisciplinares, mas a grandiosidade desse paradigma não se esgota neles, mas, “são combustíveis que
alimentam as relações que se estabelecem nas equipes interdisciplinares” (RAMOS, 2004, p. 90).

Pressupostos de uma prática interdisciplinar: princípios e atitudes

Em suas pesquisas Fazenda (2001) defende que a metodologia do trabalho interdisciplinar pressupõe integração de
conteúdos e ao mesmo tempo interação entre pessoas e entre elementos do currículo. Ou seja, pressupõe ultrapassar
a visão fragmentária para uma visão unitária e dialógica do conhecimento. Neste sentido, o primeiro movimento para a
interação dos conteúdos é a interação entre pessoas, condição para o desenvolvimento de atitudes denominadas,
pela autora, de interdisciplinares (FAZENDA, 2001). Está é, como ela mesma considera a primeira categoria de ação e
parte do trajeto para criação de possibilidades diante das dificuldades. Estas que se constituem marcas formadoras.
Para a autora, o projeto interdisciplinar exige uma leitura criteriosa e cuidadosamente disciplinar da situação vigente
para que se proponham múltiplas tessituras a partir do que está nas fronteiras do campo do saber, nas fronteiras as
disciplinas. Estas fronteiras em lócus bem delimitado e contextualizado e se sustenta em princípios constitutivos de
uma prática interdisciplinar. Elegemos os seis princípios ou atitudes considerados por Fazenda (2001) essenciais no
cotidiano interdisciplinar: humildade, espera, respeito, desapego, coerência e olhar os quais pretendemos em campo
confirmar sua relevância e identificar possíveis outros.

Humildade – principio que revela sobretudo os limites e possibilidades do docente ao lidar com suas fragilidades e
seus sucessos. “Princípio este que não representa depreciação de si, nem falsa apreciação, não é ignorância do que
somos, mas conhecimento, ou reconhecimento do que não somos” (FAZENDA, 2001, p. 61). Dentre outros contextos
em que a humildade se manifesta na prática interdisciplinar, abordaremos dois. Primeiramente a ideia do erro. Aceitar
a ideia do erro, tanto na condição de quem avalia quanto de quem é avaliado é uma atitude fundamental uma vez que
é neste momento em que as rotas da prática pedagógica em muitas situações se refazem. Outra situação pedagógica
em que a humildade se faz presente é nos momentos dos diálogos disciplinares em que são revelados limites e
possibilidades de cada interlocutor. “Ser humilde é estar aberto para o outro” (FAZENDA, 2001, p. 63). Se estou
aberta(o) para aprender com o outro devo considerar que nem tudo sei, ou seja devo curvar-me diante do outro e
dialogar em sentidos e mundos muitas vezes distantes dos meus. Projetos interdisciplinares exigem esta prática.

Desapego – todo trabalho continuado exige flexibilidade, desvios e mudanças de rotas. Neste sentido, devo
desapegar-me do que se manifestam dentro da área de conhecimento em que atuo sobretudo as certezas provisórias
e definições. Para dialogar devo, do mesmo modo, desapegar-me das ideias que planilhei e construí, passo a passo
em processo, em observação. Na perspectiva interdisciplinar, embora haja intencionalidade, não há sequência lógica,
as mudanças ocorrem de acordo com as necessidades, expectativas e desenvolvimento de um grupo, portanto requer
permissão e autorização para abrir mão de si e dialogar com outros.

Espera – “É sinônimo de adiamento, atraso, demora, mas também de maturação, crescimento lento, ordenado e
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pacífico” (FAZENDA, 2001, p. 107). O ato de esperar é uma das categorias da interdisciplinaridade. Sem se paralisar,
é fundamental perceber o tempo, o kairós de cada um que compõe o grupo, seja ele estudante ou professor. O tempo
não é igual para todos, portanto requer o exercício situado da espera. Na perspectiva da educação, esperar é um
constante, e na prática interdisciplinar é um princípio onde o professor apreende que o aluno precisa de tempo, “tempo
de espera/ amadurecimento para introjetar conhecimentos e torna-los seus” (FAZENDA, 2001, p. 109).

Respeito – categoria precípua para que pretende trabalhar com projetos interdisciplinares. Este que implica trabalhar
em parceria pressupõe o exercício permanente e vigiado do respeito. Respeito às falas, às divergências, limitações e
sabedorias de pessoas (sejam estudantes ou professores). Aceitar e dividir percepções diferentes de mundo demanda
um tipo de pesquisador que consegue entrar no universo do outro, exercitar o respeito associado à espera daquele
que está em formação, que está construindo novos e significativos saberes.

Coerência – para adentrar no universo do outro, para dialogar em zonas fronteiriças, há que se exercitar a coerência
na tomada de decisão, na forma como se avalia o estudante, nos critérios que utiliza para selecionar os conteúdos de
um ano letivo. Este são posicionamentos essenciais para que se fundamente uma prática interdisciplinar. Na
dimensão interdisciplinar, “a coerência é o fio que faz a conexão entre os fios que formam a trama do tecido do
conhecimento” (FAZENDA, 2001, p. 37).

Olhar - tudo depende do olhar que temos às coisas do mundo. Como percebemos os sucessos e fracassos da
aprendizagem, das avaliações, dos projetos junto aos nossos pares na escola. A prática interdisciplinar reclama
diuturnamente por um exercício sensível e franco do olhar às nossas marcas formadoras, às nossas histórias de vida
e como elas contribuem para o exercício da ressignificação da prática.

A leitura destes princípios abre as portas para uma nova forma de entender a prática pedagógica, tornando-a mais
significativa. Momentos de formação continuada para a interdisciplinaridade, a partir da reflexão destes princípios
agrega sentido a ação do docente, e aponta o olhar para o estudante como protagonista de seu viver.

Considerações Finais

A principal intenção deste artigo foi realizar um estudo em que fosse possível transitar sobre a formação continuada
de professores na perspectiva interdisciplinar e identificar os princípios subjacentes a ela. Ao finalizar o estudo, muitas
são as indagações que permanecem como por exemplo se já não existem outros princípios/atitudes próprios de uma
prática interdisciplinar no âmbito das ciências da natureza.

Mesmo compreendendo que a medida que a sociedade avança, novas urgências e necessidades vão surgindo
orientando e indicando tantos outros princípios/atitudes, entendemos que estes ora apresentando se constituem nos
mais elementares para que se desenvolvam práticas efetivamente interdisciplinares. Minimamente, curvar-se como
humildade diante do outro; saber esperar o kairós do outro; dialogar com respeito; manter o desapego em nome da
coerência e, não menos eleger que tipo de olhar será dado para cada práxis que será desenvolvida.

Nesta compreensão a organização do conhecimento se torna mais significativa e integrada junto às questões da vida,
dos objetivos globais, do desenvolvimento social dos estudantes e da maneira como enfrentamos os desafios postos
pela docência.

Nos próximos passos, importa-nos saber dos professores da área de Ciências da Natureza, como eles percebem tais
princípios na atualidade e como a prática de formação continuada se constitui a partir de então. Entoa, podemos
considerar que há muito debate por vir especialmente nas vozes dos atores envolvidos sobretudo a partir da forma
como compreendem interdisciplinaridade.
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