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RESUMO 

 

 

As Licenciaturas Interdisciplinares como proposta de formação docente têm se constituído 

temas de estudos. A presente tese é o resultado de um estudo sobre essa temática e nela 

analisam-se os desafios e as implicações da implantação e implementação de uma proposta de 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais na Universidade Federal do Maranhão – São 

Bernardo, para esse curso específico e para o processo de formação de professores em geral. 

Para o desenvolvimento do estudo, buscou-se a abordagem da pesquisa narrativa(auto) 

biográfica. O estudo foi realizado com a participação de seis professores que tiveram 

experiências com a Licenciatura. Para ter acesso às narrativas dos sujeitos e, por conseguinte 

às suas concepções sobre os aspectos do Curso, como concepção de interdisciplinaridade, 

concepção de licenciatura interdisciplinar e práticas pedagógicas interdisciplinares, foram 

realizados encontros individuais com os professores. Inicialmente faz-se uma contextualização 

do tema da pesquisa, apresentando a Universidade Federal do Maranhão e a conjuntura política 

nacional e institucional que possibilitou a criação das Licenciaturas Interdisciplinares. 

Apresenta-se a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências com base nos dois Projetos do curso. 

Faz-se uma abordagem sobre o conceito de interdisciplinaridade, bem como sobre alguns 

aspectos teórico-metodológicos da pesquisa com ênfase para pesquisa 

narrativa(auto)biográfica. Conclui-se que a proposta dessa Licenciatura foi marcada por muitos 

desafios para professores do Curso e formuladores, as principais questões desafiadoras foram 

voltadas para a compreensão do Projeto, a falta de clareza quanto às questões da prática docente 

interdisciplinar e ainda incompreensões quanto ao tipo de formação docente que estava sendo 

proposta. Conclui-se, ainda, que para compreender um processo de implementação de uma 

proposta de uma Licenciatura Interdisciplinar demanda um olhar complexo para os múltiplos 

fatores em jogo, inclusive na produção de sentidos sobre a proposta e sua dimensão 

interdisciplinar por parte de alguns de seus principais sujeitos, os professores. 

 

 

Palavras-chave: Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais. Interdisciplinaridade. 

Narrativas. 

 



 

ABSTRACT 
 

 

The Interdisciplinary Degrees as a teacher graduation proposal have been subjects of researchs. 

The current dissertation is the result of a study about this thematic and in it its made the analysis 

about the challanges and the implications of deployment and implementation of a propose of 

Interdisciplinary Degrees in natural sciences at the Federal University of Maranhão – São 

Bernardo, for this specific lecture and for the overall process of teacher education. For the study 

development, the approach of (auto) biographical narrative research was sought. The study was 

conducted with the participation of six educators who had experiences with the Degree. For the 

access to the narratives of the subjects and, consequently, to their conceptions about the aspects 

of the lecture, such as the conception of interdisciplinarity, the conception of interdisciplinary 

degree and interdisciplinary pedagogical practices, individual meetings were held with the 

educators. Firstly, a contextualization of the research theme is submitted, presenting the Federal 

University of Maranhão and the national and institutional political conjuncture that allowed the 

creation of Interdisciplinary Degrees. The presentation of the Interdisciplinary Degree in 

sciences is based on the two projects of the Course. An approach to the concept of 

interdisciplinarity is made, as well as some theoretical and methodological aspects of the 

research with emphasis on the (auto) biographical narrative research. It is concluded that the 

proposal of this Degree was labeled by a lot of issues for the educators and formulators, the 

main challenging questions were focused on the understanting of the Project, the lack of clarity 

on the matters of interdisciplinary teaching and even misconceptions about the type of teacher 

graduation that was being proposed. It is also concluded that to perceive a process of 

implementation of a proposal of an Interdisciplinary Degree requires a sophisticated view over 

the multiple factors at stake, including the production of implications about the proposal and its 

interdisciplinary dimension by some of its main subjects, the teachers. 

 

 

Key Words: Interdisciplinary Degree in Natural Sciences. Interdisciplinary. Narratives. 

 



 

SUMÁRIO 

 

 
 

O CAMINHAR: trajetórias de vida e formação ...................................... 10 

 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 18 

1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO: SUAS 

HISTÓRIAS, SEUS CAMPI, SUAS POLÍTICAS .................................... 

 

28 

1.1 A Universidade Federal do Maranhão e as reformas do ensino superior 

a partir da adesão ao REUNI ..................................................................... 

 

29 

1.2 A expansão da Universidade pelo conjunto das regiões do Maranhão .. 37 

1.2.1 O município de São Bernardo ....................................................................... 40 

1.3 As Licenciaturas interdisciplinares na UFMA ......................................... 44 

1.4 A Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais ............................ 52 

1.4.1 Os Projetos Pedagógicos do curso: documentos de 2010 e 2013 ................. 57 

2 A INTERDISCIPLINARIDADE NO CAMINHO ................................... 70 

2.1 Algumas concepções sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade  70 

2.2 A formação de professores e a interdisciplinaridade: buscando alguns 

sentidos ......................................................................................................... 

94 

3 OS MOVIMENTOS DA CAMINHADA E ENCONTROS 

NECESSÁRIOS: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-

METODOLÓGICA .................................................................................... 

98 

3.1 Ferrarotti e as suas contribuições para uma renovação teórico -

metodológica nas Ciências Sociais: o Método Biográfico ........................ 

99 

3.2 António Nóvoa: método (auto) biográfico e formação de professores .... 104 

3.3 Walter Benjamin: história, narrativa e experiência ................................ 106 

3.4 Clandinin e Connelly e a proposta de Pesquisa Narrativa ...................... 115 

3.4.1 As narrativas no contexto da tese .................................................................. 123 

3.5 Contextualizando: o espaço, o tempo e os sujeitos ................................... 124 

4 A LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS 

NATURAIS: O QUE NOS FALAM AS NARRATIVAS SOBRE OS 

DESAFIOS E AS IMPLICAÇÕES DO CAMINHAR ............................. 

127 

4.1 As narrativas dos sujeitos ........................................................................... 132 

4.2 Dialogando com os temas ........................................................................... 161 

5 CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS ....................................................... 175 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 181 

 APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO ......................................................................................... 

185 

 APÊNDICE B – CADASTRO DE PARTICIPANTES ........................... 186 

 



10 

O CAMINHAR: TRAJETÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO 

De uma criança camponesa a professora universitária, muitos caminhos eu percorri, 

os quais, com suas sinuosidades, foram me conduzindo às experiências de vida e formação. 

Começo o diálogo com a Pesquisa Narrativa nas concepções de Clandinin e Connelly (2015) 

como histórias vividas e narradas pelos sujeitos da pesquisa, ou seja, pesquisador e sujeitos da 

pesquisa; são também formas de compreendermos as experiências, e, finalmente é uma forma 

de experiência narrativa. E nesse entremeio do viver e do contar é que se mantêm os passos do 

caminho para a compreensão das questões de que trata a pesquisa do ponto de vista dos sujeitos 

que as viveram. 

Assim, inspirada nesse viver e narrar histórias e experiências é que passo a escrever 

este texto de pesquisa que será iniciado pela minha narrativa autobiográfica. A autobiografia é 

uma forma de narrarmos o contexto de uma vida, mas, ao fazer esse relato autobiográfico, é 

possível também envolvermos outros aspectos do contexto vivido, ou melhor, a experiência é 

pessoal, mas ganha contorno social. Com a escrita de uma autobiografia, nos deslocamos para 

outras temporalidades; o narrado é, na verdade, uma rememoração. 

Na atualidade, sou professora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no 

Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, mas, partir daqui não seria o 

suficiente para dar conta da proposta que anunciei; é preciso me mover para trás e para frente 

(retrospectivamente e prospectivamente) para contar esta minha história. 

Assim, retrospectivamente, hoje pensando na minha constituição da pessoa 

professora (NÓVOA, 2000), começo a narrar os primeiros contatos que tive com os textos, 

quando o meu avô lia os seus romances em um grande espaço de área livre de nossa casa que 

ficava no campo – espaço que chamávamos de terreiro uma espécie de terraço – .Desse tempo 

aos dias atuais, não me separei dos livros e das leituras, o que pode caracterizar um perfil de 

alguém que escolheu ser professora. 

Continuando, recordo a minha Educação Básica feita em escolas públicas a partir 

dos oito anos de idade. Vejam que cheguei à escola formal com uma idade já avançada, 

sobretudo se pensarmos que as crianças hoje, pela legislação brasileira, iniciam o Ensino 

Fundamental com seis anos. 

Retomando o foco para o estudo sobre a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 

Naturais, que é o tema desta tese, e ao mesmo tempo dando sequência à minha história, à minha 

vida de estudante, seja no Ensino Fundamental, seja no Ensino Médio, não tive uma formação 

interdisciplinar no sentido de um projeto metodológico de ensino, uma metodologia; 
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provavelmente um(a) ou outro(a) professor(a) tenha de forma não intencional trabalhado um 

ou outro aspecto da interdisciplinaridade, visto que a interdisciplinaridade é abordada por 

muitos autores como Morin (2007), Nicolescu (2008) Japiassu (1976) Fazenda (2006, 2012, 

2013) e em diferentes perspectivas, sendo compreendida como formas de pesquisas; como uma 

possibilidade de reintegrar os conhecimentos, ou como um fenômeno capaz de corrigir os 

problemas gerados pela fragmentação dos saberes, ou ainda como uma metodologia voltada 

para a prática pedagógica. Esta última compreensão é à que me refiro, ou seja, as práticas 

pedagógicas dos professores durante a minha formação. E assim, é possível que o pouco vivido 

tenha sido mais fruto de uma postura de um(a) ou outro(a) professor(a), quando trazia para a 

sala de aula uma proposta mais flexível de trabalho a ser desenvolvida pelos alunos. Essas 

lembranças são escassas, quase inexistentes. Para pontuar alguma coisa, digo que alguns 

professores tinham posturas menos tradicionais que outros, o que os colocava em um grupo 

propício a desenvolver um projeto, ou uma aula interdisciplinar. 

Com esse entendimento, digo que a minha formação foi majoritariamente em 

propostas disciplinares, o que me levou, à época, a vincular os conhecimentos às suas 

respectivas disciplinas; compreendia que cada uma ocupava o seu lugar na minha formação, 

entendendo que isto não seria problema maior se eu tivesse desenvolvido também uma 

compreensão que essas disciplinas poderiam dialogar, que um dado geográfico poderia revelar 

um contexto histórico, entre outros.  

Profissionalmente, após a conclusão do Ensino Médio, trabalhei em uma escola 

privada de pequeno porte em um bairro popular de São Luís-Maranhão. Ali me foi possível, 

mesmo na função de secretária, dar continuidade à constituição do eu professora, pois as 

experiências vividas possibilitaram-me uma reflexão principalmente sobre qual lugar eu queria 

ocupar numa instituição de ensino. Confesso que da função de secretária eu não gostava; da 

burocracia principalmente. Mas o ambiente escolar, as práticas desenvolvidas nas salas de aula, 

os projetos, muitos deles eu tive a oportunidade de ajudar na elaboração, foram construindo o 

lado profissional mais pedagógico que a cada dia suplantava o administrativo. 

Fiquei trabalhando nesta escola por mais de dez anos. Muitas foram as 

oportunidades de participar de cursos, palestras, seminários, etc.. Com relação aos cursos, 

destaco o de complementação pedagógica, na verdade um pós-médio, um curso oferecido a 

pessoas que tivessem cursado o Ensino Médio, mas que não se tratava de um curso superior. 

Esse curso era realizado pelo Projeto Crescer, com sede em Niterói -Rio de Janeiro, em parceria 

com a prefeitura de São Luís. Com esse diploma participei de um concurso para professores na 

Rede Municipal de Ensino de São Luís, e no ano do concurso já estava cursando Pedagogia na 
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Universidade Federal do Maranhão, pois a experiência na formação para o magistério, em nível 

de pós-médio, só me incentivou a buscar mais formação nesta área. 

Das experiências como aluna do Curso de Pedagogia, rememorando do primeiro ao 

último período, chego à conclusão de que o seu desenvolvimento foi disciplinar, embora tenha 

que reconhecer que tive algumas atividades que me possibilitaram vivenciar a 

interdisciplinaridade no aspecto voltado para a prática pedagógica, por exemplo, realizei 

algumas atividades de campo durante o curso. 

Em se tratando dessas atividades, cito uma proveniente da disciplina Psicologia da 

Educação, realizada mediante visitas a instituições que cuidavam de crianças em situação de 

rua, ou que estavam sob a guarda da Justiça por, terem sido maltratadas por seus pais ou 

familiares. Nesse período, tive a compreensão de estar vivenciando uma atividade 

interdisciplinar pela forma com que a professora propôs a atividade e ainda devido aos seus 

objetivos estarem voltados para a disciplina, para o conteúdo das fases do desenvolvimento 

infantil, com base nos estudiosos da área, Piaget, Wallon, Vygotsky. Porém estudar esse 

conteúdo fora da sala de aula e com crianças em situações anormais, no sentido de determinadas 

privações e limitações, fez uma diferença para o dito anteriormente sobre a 

interdisciplinaridade. Outro aspecto dessa atividade foi o contato com as pessoas das 

instituições, as conversas sobre os casos específicos daquelas crianças que nos possibilitaram 

transitar pela interdisciplinaridade. 

Continuando com os relatos das atividades, cito as da disciplina Antropologia da 

Educação. Foram algumas propostas desenvolvidas fora da universidade, o conteúdo era da 

disciplina, porém, para desenvolvê-lo e compreendê-lo, realizamos algumas visitas a academias 

de capoeira e ainda realizamos entrevistas com pessoas de religião afro, vejo (agora) que aqui 

também vivenciamos a interdisciplinaridade porque foram trazidas para os conteúdos da 

disciplinas essas formas de conhecer e de formar os sujeitos. 

Outras possibilidades para fazer interdisciplinaridade foram quando da realização 

dos Estágios: docência para as séries iniciais. Nestes tive a oportunidade de elaborar e 

desenvolver um projeto de intervenção na escola campo sobre alfabetização. No Estágio em 

Formação de professores, elaboramos e desenvolvemos um minicurso sobre Pedagogia de 

Projetos, que tinha como público-alvo professores de uma escola comunitária. Já o estágio em 

Gestão me permitiu transitar por várias áreas de conhecimento e instituições; o fiz na Fundação 

Municipal Criança e Assistência Social de São Luís. Nesta instituição, a equipe de trabalho era 

formada por profissionais de formações distintas: pedagogas, assistentes sociais, entre outros. 

Planejávamos e desenvolvíamos uma diversidade de atividades, projetos, visitas a creches e a 
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casas de apoio; elaborávamos e desenvolvíamos atividade de formação continuada de 

professores, realizávamos seminários temáticos, entre outras atividades. As atividades 

realizadas neste estágio as entendo como interdisciplinaridades, desde a composição da equipe 

de trabalho, cujos profissionais eram oriundos de áreas distintas. Por esse motivo, já se iniciava 

o diálogo interdisciplinar. Com relação às atividades propriamente ditas, compreendo que elas, 

além de representarem os diversos olhares dos sujeitos que as elaboraram, eram atividades que 

permitiam esse olhar para a interação e interconexão de conhecimentos. 

Quanto à realização de pesquisas durante a minha trajetória formativa e de exercício 

profissional, apresento duas por considerá-las importantes tanto para o meu processo formativo 

como também, penso, elas sinalizaram uma tendência minha de buscar temas de pesquisa, que 

de alguma forma contribuíram para a minha formação e para meu desempenho docente. No 

contexto da pesquisa narrativa na perspectiva de Clandinin e Connelly (2015), seria uma 

reconstrução da experiência e não só a pessoal, mas também dos outros sujeitos e do meio 

social, pois, nos dois estudos, eu visava a uma construção de saberes que dessem respostas às 

minhas questões e, mais ainda, que tivessem um ganho social na perspectiva de formação para 

aquele contexto e aqueles sujeitos. 

Essas pesquisas foram realizadas durante a minha atuação profissional na Rede 

Municipal de Ensino de São Luís, como professora da Educação de Jovens e Adultos. A 

primeira foi a pesquisa e elaboração de monografia de conclusão do Curso de Pedagogia com 

a temática leituras na Educação de Jovens e Adultos, realizada na escola em que eu trabalhava 

e tinha como questões o que é leitura e como a prática diária dessa atividade pode ampliar 

significativamente o universo vocabular dos alunos, e assim o objetivo foi provocar reflexões 

de forma a contribuir com a EJA no que diz respeito às práticas de leitura. Participaram da 

pesquisa alunos da EJA de uma turma do primeiro segmento, uma supervisora escolar e dois 

professores. Os instrumentos para coleta dos dados foram entrevistas, questionário e 

observação. Sobre os resultados estes versaram sobre o entendimento de que os alunos viam as 

leituras como decodificação, os professores e a supervisora participavam de formação contínua 

com a temática da leitura, mas os resultados da formação não tinham, ainda, reflexo na sala de 

leitura, uma vez que os alunos compreendiam que ler era decodificar as lições. 

A segunda foi a pesquisa e elaboração da dissertação de Mestrado com o tema sobre 

o currículo integrado do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano - que 

tinha como questões norteadoras a concepção do currículo integrado proposta pelo Programa, 

que apresentava um discurso inovador, mas até que ponto respondia aos fundamentos teórico-

metodológicos de um currículo integrado? E para os educadores, esse discurso era recebido 
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como positivo, uma proposta viável de ser desenvolvida? Havia uma recontextualização com 

base em suas experiências docentes? Tinha como objetivo analisar o currículo integrado do 

Projovem Urbano, identificando a sua constituição em nível do discurso oficial e a compreensão 

desse modelo na perspectiva dos educadores do Programa. Foi uma pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo que contou com a participação de uma coordenadora executiva do 

Programa em São Luís, uma diretora pedagógica, e quatorze professores. O instrumento 

utilizado com os sujeitos foi uma entrevista semiestruturada. Os resultados apontaram que o 

currículo em análise era visto pelos professores como uma proposta capaz de promover a 

inserção dos jovens nas dimensões que se propunha: a formação básica, a iniciação profissional 

e a cidadania.  

As duas pesquisas, à época de suas realizações, não tinham características de 

pesquisas narrativas; falar delas agora é mover-me prospectivamente para o Doutorado em 

Educação na Universidade Federal Fluminense (UFF), para a disciplina Tópicos Especiais em 

Filosofia, Estética e Sociedade. Walter Benjamin: temporalidade, história e experiência, quando 

tive acesso aos textos: O Narrador, Experiência e Pobreza e As teses sobre o Conceito de 

História de Benjamin (1994). E para os estudos realizados no grupo de pesquisa – Grupo de 

Estudos e Pesquisa Sobre Processos de Formação Institucionais (GEPPROFI), quando muitas 

foram as leituras e socialização de pesquisas, o que me levou ao contato com a obra de 

Clandinin e Connelly (2015), Pesquisa Narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa. 

O importante nesse contexto que narro foi a possibilidade de, através desses autores, hoje 

perceber essas pesquisas como experiências de formação que colaboraram para a minha prática 

pedagógica.  

A EJA, como modalidade de ensino, é prevista para o Ensino Fundamental e para 

o Ensino Médio; no Ensino Fundamental está organizada em segmentos, e o primeiro segmento 

é a alfabetização, portanto, fazer estudos sobre leituras contribuiu com o meu fazer docente 

nessa modalidade de ensino. Posteriormente, no Mestrado e ainda trabalhando com essa 

modalidade, vi o currículo como um aspecto importante a ser estudado, sobretudo quando 

chegou à nossa escola o PROJOVEM, que tinha um currículo diferente daquele que eu 

desenvolvia na EJA, dita regular, visto que o PROJOVEM também era EJA.  

Os currículos se diferenciavam porque no PROJOVEM a proposta previa três 

dimensões formativas: a formação básica para garantir o desenvolvimento dos conteúdos do 

Ensino Fundamental, visto que os alunos receberiam a certificação dessa modalidade de ensino; 

a segunda dimensão era da qualificação profissional, do tipo iniciação profissional, que, se 

possível, deveria atender as potencialidades locais e regionais, e ainda as vocações dos jovens; 
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a terceira dimensão era da participação cidadã, que tratava das aprendizagens de direitos sociais, 

previa o envolvimento dos jovens em ações sociais nas comunidades. Já o currículo da EJA 

“regular,” na qual eu trabalhava, era disciplinar, e as disciplinas que ministrávamos eram: 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. No primeiro segmento, o 

professor era polivalente e ministrava todas elas, o que, de alguma forma, permitia desenvolver 

atividades interdisciplinares, como, por exemplo, trabalhar leitura e escrita com os conteúdos 

de História, ou Geografia com Ciências etc. 

Quanto às experiências na docência no ensino superior, é preciso destacar que a 

organização dos cursos nos quais trabalhei já contavam com as suas estruturas curriculares 

definidas, de modo que as possibilidades de diálogo com outras áreas e professores desses 

cursos não foram muito favoráveis. Além disso, a forma como são organizados os horários e 

outras ações dificultam também esse diálogo. Porém, isso não pode ser o entendimento pleno 

que justifique uma atuação tradicional do(a) professor(a); é preciso ter uma atitude 

interdisciplinar, que, para Fazenda(2006), é ter uma atitude de ousadia diante das propostas de 

pesquisa, de ensino e de aprendizagem, enfim, uma busca pela transformação de modelos 

tradicionais dicotômicos em propostas humanizadoras. Buscar meios para sua realização, pois 

como nos afirmam os estudiosos da interdisciplinaridade, esta não é um método, ou uma teoria 

somente, mas, acima de tudo, uma atitude do profissional que se aventura a viver essa 

experiência da interdisciplinaridade. 

Assim, no desenvolvimento das minhas práticas pedagógicas, me aventurei 

algumas vezes a trabalhar o interdisciplinar e à época tinha uma compreensão da 

interdisciplinaridade como interface de disciplinas; buscar subsídios em uma para explicar 

melhor os conteúdos de outros; os métodos de algumas favoreciam a explanação de conteúdos 

de outras. Por exemplo, quando o curso em que estava atuando não era o mesmo de minha 

formação, como Química, Física, Matemática ou História, eu utilizava os conhecimentos dos 

alunos, desenvolvidos em seus conteúdos específicos, para desenvolver os conteúdos da parte 

pedagógica; em Psicologia da Educação, por exemplo, os conteúdos da Psicologia, como a 

Psicogenética de Piaget, comportavam muito bem as aprendizagens da Matemática, entre 

outros. 

No Programa Nacional de Formação de Professores (PARFOR), os cursos são 

desenvolvidos nos finais de semana. Quando nos deslocamos de São Luís para o município 

polo, as atividades são intensivas durante o final de semana, mas as experiências são muito 

significativas. Como a proposta do curso não permite que todos os conteúdos sejam 

desenvolvidos de forma presencial nem o professor responsável por toda a exposição desse 
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conteúdo, isso possibilita a realização de certas atividades a fim de que o conteúdo seja 

desenvolvido em sua totalidade, o que pode ser feito através de elaboração e realização de 

projetos de pesquisas, seminários temáticos, oficinas entre outros. 

Retomando as questões da interdisciplinaridade na minha formação, posso dizer 

que tive algumas (poucas) experiências na graduação. O viés interdisciplinar era compreendido 

por mim nas configurações das disciplinas da graduação; o currículo contava com algumas 

disciplinas que possibilitavam uma interdisciplinaridade, a exemplo, Fundamentos Econômicos 

da Educação, Gestão Escolar; Estatística Aplicada à Educação, entre outras, eram disciplinas 

que por suas constituições traziam os conhecimentos específicos de suas áreas, como aqueles 

voltados para o contexto econômico, outro voltado para a gestão ou administração e também 

nesta última os conhecimentos ligados à estatística. Porém, precisavam ser contextualizados 

com os específicos da educação, como, por exemplo, aspectos ligados ao financiamento da 

educação, a gestão e organização de sistemas, secretarias e escolas, e ainda os dados estatísticos 

sobre as realidades educacionais brasileiras e maranhenses. 

Outra situação que ajuda nessa compreensão diz respeito ao desenvolvimento de 

uma oficina durante a disciplina Metodologia do Ensino de Ciências. Nessa atividade 

pedagógica tivemos a oportunidade de articular diversos aspectos e disciplinas do curso; o 

objetivo primeiro estava voltado para a metodologia do ensino de Ciências, mas trabalhamos 

também a formação de professores, didática, currículo, entre outros. Então, vejamos que pela 

proposta da oficina, outros conteúdos, outras disciplinas também foram discutidas, o que fez 

compreendê-la como interdisciplinar, uma vez que a sua proposta contemplava a abordagem 

dessas outras disciplinas do Curso de Pedagogia. 

Com a continuação da minha trajetória profissional, foram aumentando as questões 

sobre a interdisciplinaridade, acentuadas, mais ainda, quando do meu ingresso no Curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da UFMA. Ao mesmo tempo que me 

encontrava com essa proposta do Curso, muitas dúvidas também surgiam. A exemplo: Como 

desenvolver uma prática pedagógica de acordo com os objetivos deste Curso? A questão já não 

dependia apenas de uma iniciativa minha, como vinha fazendo nas minhas experiências 

anteriores, como professora encontrava-me em curso de Licenciatura Interdisciplinar, no qual, 

penso, a questão da interdisciplinaridade era chave.  

E assim, me movimento retrospectivamente, olhando para trás, rememorando, 

pensando nas minhas experiências de formação e atuação profissional, mais ainda, as de 

formação, visto que foram experiências que me conduziram para as experiências profissionais. 

Percebi então que não foram realizadas através de uma proposta oficial de formação 
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interdisciplinar, ou seja, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a graduação, nenhum desses 

níveis foram desenvolvidos em uma modalidade de currículo interdisciplinar. 

A constatação citada anteriormente me levou a indagar: Como desenvolver o fazer 

pedagógico nesta licenciatura interdisciplinar atendendo ao previsto no seu Projeto Político - 

Pedagógico? Diante dessa demanda, pensei em uma formação em serviço, mas não focando 

apenas em mim, senão em nós professores das licenciaturas interdisciplinares que fomos 

formados em propostas de formação docente disciplinares. Não estaríamos agora necessitando 

de uma formação continuada e/ou em serviço para melhor compreensão dessa proposta 

inovadora de formação docente na qual seríamos parte fundamental para o alcance dos seus 

objetivos? Isto ocorreu? Estas foram as primeiras preocupações que aos poucos se tornaram as 

seguintes questões da pesquisa: Em que medida esta proposta considera os fundamentos 

teórico- metodológicos da interdisciplinaridade e quais os seus desafios e suas implicações para 

o curso e para a formação de professores? A partir do contexto sociopolítico e institucional em 

que esta licenciatura foi criada, sua proposta, ao incluir a perspectiva da interdisciplinaridade 

como proposta pedagógica oficial do curso de formação de professores representam um efetivo 

avanço? Portanto, analisar os desafios e as implicações de sua implantação e implementação 

foi o objetivo que estabeleci para esta tese. 
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INTRODUÇÃO 

As Licenciaturas Interdisciplinares, atualmente oferecidas pela Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), têm especificidades que suscitam um estudo de cunho teórico 

– metodológico. Essa constatação despertou em mim o interesse de realizar a pesquisa: Os 

caminhos e os desafios de uma Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais. A pesquisa 

foi desenhada no meu espaço de atuação profissional, como professora assistente da UFMA, 

Campus São Bernardo, no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 

Naturais/Química.  

Estudar a licenciatura, conhecê-la melhor, com base em narrativas orais e escritas 

de profissionais que tiveram experiências com esse Curso, seja na sua formulação, seja no 

exercício da docência, significa fazer o estudo numa abordagem que sinaliza para uma pesquisa 

narrativa(autobiográfica), uma vez que as experiências narradas desencadearam todo um 

enredo; é narrativa porque trata de experiências e, se falamos de experiências, utilizaremos as 

narrativas para ouvi-las e contá-las. 

Foi um estudo que partiu de minhas inquietações como docente do curso, assim, 

formulei o projeto de pesquisa com as seguintes questões: a Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Naturais da UFMA é uma proposta de formação de professores concebida numa 

perspectiva interdisciplinar. Em que medida esta proposta considera os fundamentos teórico- 

metodológicos da interdisciplinaridade e quais as consequências desta para o Curso e para a 

formação de professores? A partir do contexto sociopolítico e institucional em que esta 

Licenciatura foi criada, sua proposta, ao incluir a perspectiva da interdisciplinaridade como 

proposta pedagógica oficial do curso de formação de professores, representa um efetivo 

avanço? Como desdobramento das questões centrais, acrescentei as demais questões: O que 

seria essa proposta de formação interdisciplinar? Qual o sentido da denominação licenciatura 

interdisciplinar que é defendida no Projeto Pedagógico do Curso e como a sua organização 

didático-pedagógica converge para práticas interdisciplinares? Que tipo de formação foi 

oferecida aos sujeitos participantes dessa proposta? 

Após a formulação dessas questões da pesquisa, busquei compreender possíveis 

respostas. Para esse fim, o objetivo geral foi analisar os desafios e as implicações da 

implantação e da implementação de uma proposta de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 

Naturais na Universidade Federal do Maranhão – São Bernardo, para esse Curso específico e 

para o processo de formação de professores em geral. Compreendo que o seu alcance estava 

implicado na concretização dos objetivos específicos que são: discutir o contexto social, 

político e educacional em que surgiram as Licenciaturas Interdisciplinares no Brasil e na 
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UFMA; analisar a proposta da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais mediante os 

dois projetos pedagógicos, documentos de 2010 e 2013; compreender como os 

propositores/formuladores e professores do Curso significam em suas narrativas a perspectiva 

interdisciplinar desta Licenciatura; analisar como os professores percebem as relações entre a 

perspectiva interdisciplinar proposta pelo currículo do Curso e sua prática pedagógica. 

Para a realização da pesquisa sobre as licenciaturas interdisciplinares, optei pelo 

Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais desenvolvido no Campus de São 

Bernardo, espaço de minha atuação profissional. Foi uma proposta de pesquisa que visou à 

construção de um corpo de conhecimento sobre esse formato de licenciatura, mais precisamente 

do curso de Ciências Naturais, apresentado como um projeto inovador de formação de 

professores. Assim, toda e qualquer produção na área, acredito, fortalecerá as discussões que 

visam à estruturação dessas licenciaturas. 

No âmbito da Universidade Federal do Maranhão, a pesquisa também contribuirá, 

visto que a implantação deste formato de licenciatura contempla sete Campi com a oferta de 

quatro licenciaturas interdisciplinares: em Ciências Humanas, Ciências Naturais, Linguagens e 

Códigos e em Estudos Africanos e Afro –brasileiros. 

Acredito que as narrativas orais e escritas sobre a licenciatura em estudo revelaram 

muito das suas especificidades, como o contexto em que foram elaboradas, as concepções dos 

formuladores, a formação e a prática pedagógica. Nesse sentido, as justificativas para a pesquisa 

perpassam pela necessidade de que sejam analisados esses aspectos do Curso que carregam 

consigo outras determinações não circunscritas apenas às realidades do Maranhão, da UFMA, 

e menos ainda do campus do município de São Bernardo, mas também as questões que 

envolvem as Licenciaturas, de modo geral, como processo inicial de formação de professores.  

Dessa forma, procurei construir um caminho teórico- metodológico definindo os 

conceitos e autores que darão sustentação às tais questões. 

A primeira questão que desenvolvo na pesquisa é quanto à história e aos conceitos 

de que trata a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da UFMA, quando abordo 

questões como as do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), que envolve o contexto político e educacional e as 

implicações para o ensino superior brasileiro. A Universidade Federal do Maranhão, no 

mosaico das reformas do ensino superior a partir do REUNI, e as Licenciaturas 

Interdisciplinares na UFMA como cursos “inovadores”, levam-me a discutir a base legal para 

a criação das licenciaturas, o contexto e as justificativas de sua criação e ainda a abrangência 

do formato de licenciatura interdisciplinar nos campi da UFMA. Para o desenvolvimento da 
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abordagem, utilizei os documentos oficiais sobre o REUNI, Decreto nº 6.096 (Brasil, 2007), os 

documentos oficiais da UFMA, como resoluções, atos de criação; Projetos Pedagógicos da 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais (UFMA, 2010 e 2013); Cartas das 

Licenciaturas (UFMA, 2012); tese de doutoramento de Prazeres (2016); artigos publicados 

sobre o tema Léda e Mancebo (2009); Carta de serviços ao Cidadão (UFMA, 2015), dentre 

outros. 

Conforme fui desenhando e concebendo esta pesquisa e os conceitos imbricados 

nela, me aproximo do conceito de interdisciplinaridade, dada a necessidade que senti da 

apropriação dele para melhor compreender as questões que levantei para a pesquisa, sobretudo 

as concepções de interdisciplinaridade presentes tanto nas narrativas dos sujeitos quanto nos 

documentos oficiais sobre as licenciaturas interdisciplinares, como os citados no parágrafo 

anterior. 

Para desenvolver a abordagem, começo buscando na Fenomenologia da Percepção 

de Merleau-Ponty (1999) um entendimento sobre os seres humanos e o mundo nas concepções 

deste autor. Esse é um ponto que merece ser visto, pois, para esse pensador a relação do ser 

com o conhecimento, antes de qualquer ciência ou disciplina, é uma relação baseada nas 

experiências. 

Essa concepção de Merleau-Ponty é realçada quando ele diz que tudo que sabemos 

do mundo, até mesmo aquilo possível à luz da ciência, se deu porque antes tivemos experiências 

no mundo; a ciência é uma expressão segunda, construída sobre o mundo vivido; é inclusive 

resultado de experiências no mundo. 

Compreendo essa necessidade de buscar elementos na Fenomenologia de Merleau-

Ponty (1999) porque, quando o conceito de interdisciplinaridade passa a ser requerido devido 

a sua proposta de unidade e de interrelação do conhecimento, entendo que isso tem implicações 

com esse pensamento do autor que coloca as experiências do ser no mundo e com o outro como 

uma condição primeira para se conhecer. Portanto, muito tem a contribuir com as justificativas 

para o desenvolvimento de uma abordagem que trate da relação do ser humano com o 

conhecimento baseado nessa forma de pensar--se como ser no mundo. 

Outro pensamento que corrobora as discussões sobre a integração do conhecimento 

e sua interrelação é o do filósofo Edgar Morin (2007), com grande produção literária voltada 

para a complexidade do ser e do conhecimento. Tem suas concepções revisitadas neste estudo 

a partir das obras: Introdução ao Pensamento Complexo (2007) e Ciência com Consciência 

(2007). Nas duas obras procurei compreender, sobretudo o que o autor define como 

complexidade. Nessa tentativa, as estradas, termo utilizado pelo autor, são diversas até que nos 
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aproximemos do que seria um pensamento complexo, um pensamento que se distancia de um 

pensar simplificador. Com esse olhar é que concebo a Teoria da Complexidade, desenvolvida 

por Morin, como um pensamento que consubstancia os estudos sobre 

interdisciplinaridade/transdisciplinaridade. 

Assim, penso na importância dessas leituras e reflexões no sentido de um 

aprofundamento teórico-metodológico da pesquisa no aspecto em que se propõe discorrer sobre 

os conceitos de interdisciplinaridade/ transdisciplinaridade.  

Tais conceitos me remeteram aos autores Fazenda (2006, 2012 e 2013) e Japiassu 

(1976), que são referências nos estudos sobre interdisciplinaridade no Brasil. Japiassu (1976) 

escreveu a obra “Interdisciplinaridade e a Patologia do Saber” e nela ele revela a sua 

preocupação com a fragmentação do conhecimento, por considerar que cada vez mais as 

ciências vêm se tornando mais específicas; cada uma se desenvolvendo nos seus meios e com 

isso a unidade do conhecimento, a cada dia, torna--se impossível de acontecer; a isto ele chamou 

de patologia. Para corrigir tal situação, faz--se necessária uma epistemologia que favoreça essa 

unidade do conhecimento. Para tanto, ele apresenta algumas motivações, objetivos e 

justificativas para a interdisciplinaridade.  

As justificativas para uma proposta interdisciplinar que corrija os erros relativos à 

fragmentação do conhecimento são tratadas pelo autor como três protestos. O primeiro refere-

se à pulverização das especialidades, cada dia mais crescente, o que só acirra a fragmentação 

do saber; o segundo protesto é contra uma espécie de divórcio crescente entre as universidades 

e a sociedade; as universidades compartimentadas, divididas, setorizadas, e a sociedade em uma 

dinâmica com a vida real o que pode ser percebido como unidade. O último protesto, e com ele 

já encaminho o texto para o pensamento de Fazenda (2006, 2012 e 2013), trata de um 

conformismo diante das situações que foram determinadas, ideias importadas, entre outros. 

Fazenda (2006, 2012 e 2013) aborda a interdisciplinaridade, focando as questões 

educacionais, voltando-se para a formação de professores, a escola e as metodologias de ensino, 

numa perspectiva interdisciplinar. Mas não se limita a esses aspectos; ela discute questões 

filosóficas e epistemológicas da interdisciplinaridade, trazendo aspectos da comunicação 

humana, fundamentada no diálogo e a proposta de uma pedagogia da comunicação. Alguns 

pontos tratados por Fazenda (2012) sobre a comunicação humana, como uma possibilidade 

fundamentada no diálogo, é aspecto relevante e devem considerados. Para uma abordagem 

denominada de Pedagogia da Comunicação, a autora desenvolve aspectos das relações: palavra-

mundo, palavra- encontro, palavra-ação, palavra-valor. A interdisciplinaridade nessa 

abordagem é concebida como uma atitude que rompe com os modelos rígidos e 
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tradicionalmente aplicados nas Ciências Sociais e na educação, modelos que valorizam os 

conhecimentos, as ciências e as disciplinas em seus domínios, que, embora amplo, mas que se 

fecham em suas especificidades restritas, setorizando os conhecimentos. Sobre esse aspecto nos 

diz Fazenda: 

 

A interdisciplinaridade leva todo especialista a reconhecer os limites de seu 

saber para acolher as contribuições das outras disciplinas. Assim sendo, uma 

ciência é complemento da outra, e a dissociação, a separação entre as ciências 

é substituída pela convergência a objetivos comuns (2006, p. 43). 

 

Esse entendimento se aplica também às disciplinas escolares. E foi com essa 

perspectiva que fiz uso desse conceito no estudo sobre os desafios e implicações para a 

implantação de uma licenciatura interdisciplinar. 

No entanto, compreendo que a história da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 

Naturais deve ser contada também por outros sujeitos que fizeram parte dessa história e foi com 

essa clareza que realizei a pesquisa apoiada na abordagem teórico - metodológica da pesquisa 

narrativa (auto)biográfica que em suas bases iniciais era denominada de método biográfico. 

Nesse contexto, o pensamento dos pioneiros dessa abordagem, como Nóvoa (2000), Ferrarotti 

(2010) trouxeram importantes contribuições. No contexto atual, sobretudo no Brasil, autores, 

como Abrahão (2003), Bragança (2016 ,2018), Henriques (2012, 2018) Souza (2006), entre 

outros, têm se dedicado a essa importante abordagem teórico-metodológica que se apresenta 

como uma potente opção para o desenvolvimento de pesquisas nas Ciências Sociais e na 

educação, propondo uma pesquisa-formação em que os sujeitos, pesquisador e participantes da 

pesquisa sejam compreendidos como produtores de conhecimento, conhecimento este que tem 

suas origens nas próprias histórias dos sujeitos. Nesta compreensão é que Henriques (2018), se 

manifesta, enfatizando: 

 

É nessa linha, a defesa de que o pesquisador é também um sujeito da sua 

própria pesquisa e como tal o tema a ser pesquisado, bem como seus objetivos 

e propostas estão imbricados em sua própria trajetória de vida e formação. 

Torna-se importante que essa implicação se torne então explicitada e assumida 

como um processo de produção de conhecimento da pesquisa, desde o tom 

narrativo da própria escrita do trabalho até os recursos metodológicos, como 

colocar em diálogo a história de vida do pesquisador com a história de vida 

dos outros sujeitos envolvidos no processo (p. 5). 

 

A abordagem da pesquisa narrativa (auto)biográfica me permitiu transitar por 

diversas concepções, por diferentes autores, espaços e temporalidade, e foi assim que encontrei 

o pensamento de Walter Benjamin (1994, 2012), sobretudo no que diz respeito às concepções 

desenvolvidas ao longo de seus trabalhos, sobre o conceito de história, de narrativas e de 
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experiências. Em relação ao autor, foram importantes as leituras dos textos Experiência e 

Pobreza, de 1933; O Narrador, de 1936, e as teses Sobre o Conceito de História, de 1940. São 

textos que escreveu quando o mundo vivia grandes conflitos por domínio econômico e bélico, 

entre outros; um, entre guerras, o último texto foi escrito no fervor da Segunda Guerra Mundial. 

Nesse contexto, Benjamin (1994) fez críticas à modernidade, no sentido dos graves prejuízos à 

humanidade na então configuração de uma sociedade capitalista moderna. 

Em todos esses textos encontrei as críticas, os pontos de desaprovação do autor ao 

que estava presenciando, ou seja, em relação às mudanças trazidas pelos avanços do chamado 

progresso na sociedade moderna. E um conceito de que ele trata, mais propriamente em 

Experiência e Pobreza e em O Narrador, é o de experiência, mas não só nesses textos, nas teses 

sobre o conceito de história também pode ser encontrado. A experiência aparece e é 

problematizada, exatamente porque o pensador quer chamar a atenção para a perda ou o 

empobrecimento das experiências num contexto capitalista e de guerras, o qual não comportava 

mais a transmissão de toda uma tradição e de um patrimônio cultural, principalmente devido à 

mudança nos modos de produção. O modelo artesanal, anterior ao modo de produção 

capitalista, possibilitava as narrativas e com elas a transmissão das experiências; já no mundo 

de produção capitalista moderno, as pessoas ficavam isoladas devido às condições do trabalho 

nas fábricas, o que limitava também os seus tempos; duas situações que contribuíam para que 

as narrativas, o ato de contar e ouvir histórias fosse se perdendo aos poucos.  

História, narrativa e experiência, na concepção de Benjamin, são conceitos 

entrelaçados. A história concebida como uma abertura e, nesse entendimento, passado e 

presente dialogam e se modificam. As perspectivas históricas nessa compreensão são diferentes 

do que concebia o historicismo e a historiografia “progressista”; a primeira com as ideias de se 

reviver o passado, tendo o historiador e o objeto uma espécie de identificação efetiva; a 

segunda, com a sua concepção de história atrelada ao inevitável progresso. 

Para esta tese, a história, a narrativa e a experiência em Benjamin, se constituem 

conceitos importantes para o estudo sobre os desafios e as implicações para a implantação e 

implementação da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais na UFMA. Como pontuei 

anteriormente, esses conceitos estão entrelaçados, e a forma como o autor os concebe é que 

definiu a sua importância neste estudo. 

Assim, escrever o texto da tese a partir da minha narrativa de vida e formação em 

diálogo com a narrativa dos documentos, leis, decretos, portarias, Projetos Políticos- -

Pedagógicos e sobretudo com a narrativa dos sujeitos que dela fazem parte é uma possibilidade 

de contar, de tratar desse objeto no arrepio da história. A contrapelo. Isso se dá tanto do ponto 
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de vista das concepções de pesquisa narrativa em Clandinin e Connelly (2015) quanto de uma 

proposta de pesquisa que se propõe romper com o modelo tradicional de pesquisa nas Ciências 

Sociais e na Educação. Para esta reflexão, Benjamin (1994) contribui apresentando uma 

concepção de história como abertura, como possível de uma descontinuidade, como uma 

concepção de história e historiador que considera importante tanto as grandes como as pequenas 

histórias, visto que nenhuma delas pode ser considerada perdida para a história. Nesta mesma 

compreensão as pessoas, com suas histórias de vida, independentemente de seu lugar ou 

condições sociais, são importantes e merecem ser ouvidas. Para o autor, as narrativas, os 

narradores são meios pelos quais as experiências são compartilhadas, o que justifica o interesse 

de Benjamin em mantê-las, dada a sua importância nesse fazer humano que possibilita 

intercâmbio de experiências. Neste estudo, o interesse de ouvir as narrativas dos sujeitos se deu  

porque elas tratam das experiências das pessoas que participaram ou participam de alguma 

forma do Curso em apreço e isto não poderia ficar perdido para o continuum da história de sua 

constituição e implementação. 

Ainda com referência às opções teórico-metodológicas, a proposta da Pesquisa 

Narrativa de Clandinin e Connelly (2015) apresenta uma concepção de pesquisa e formação 

que se contrapõe aos modelos tradicionais, baseados em uma concepção de conhecimento e 

pesquisa dominante. Assim, foi-me possível perceber o quanto as concepções desses autores 

convergem para a minha opção metodológica. Nas suas proposições as pesquisas narrativas são 

concebidas como uma opção metodológica de pesquisa que favorece um processo dinâmico, 

pois, contar histórias, viver histórias, recontá-las, leva pesquisadores e sujeitos participantes a 

momentos em que “cada ponto tem uma experiência passada como base e cada ponto leva a 

uma experiência futura” (p. 30). 

Para Clandinin e Connelly (2015), a pesquisa narrativa intenciona contribuir não 

para divulgar grandes tratados teóricos, mas, acima de tudo, ela deve apresentar novas 

percepções de sentidos sobre o tema pesquisado. Resumindo: “o pesquisador narrativo não 

prescreve usos e aplicações gerais, mas cria textos que, quando bem escritos, oferecem ao leitor 

um lugar para os seus próprios usos e aplicações” (p. 75 e 76). 

Portanto, fazer pesquisa narrativa é ter a clareza de que as narrativas são meios para 

se compartilhar as experiências. O espaço tridimensional da pesquisa, ou seja, a temporalidade, 

como sempre em um continuum, e assim as pessoas, as suas vidas, as instituições estão sempre 

em processo e desse modo devem ser estudadas e compreendidas; o espaço também é uma 

dimensão a ser considerada, tornando o contexto espacial e suas especificidades importantes na 

sua história que é única para cada espaço. Quanto à dimensão  do pessoal e do social, que são 
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coexistentes , pois as pessoas em suas singularidades são também universais, isto porque elas 

representam uma síntese totaliza da sociedade, logo essa dimensão deve ser considerada do 

ponto de vista do pessoal e do social em uma dialética, pois aqui se concebe que há uma 

complexidade social, “ na medida em que o homem no seu cotidiano universal singular pode 

ser tomado para análise como referência da totalidade da experiência humana, reproduzindo- 

se na sua singularidade” (SOUZA, 2006, p. 33). 

Diante disso, as questões de estudo foram compreendidas numa dimensão de tempo, 

dos contextos de sua criação, da sua implantação e implementação. As dimensões do pessoal e 

do social são importantes para o estudo, pois esse Curso envolve as pessoas nas suas 

singularidades universalizadas. na comunidade em que é desenvolvido, e nela o espaço também 

foi pensado. Entendo que esse espaço de realização, a UFMA, apesar de não se limitar a ele, 

visto que desde as bases históricas para a sua criação os espaços ultrapassam o local e ganham 

contornos dinâmicos e correlatos, uma vez que, como nos mostra Ferraroti (2010), narrar uma 

história de vida e de formação é também narrar uma micro relação social, isso implica o 

entendimento de que o singular está inscrito no social e o social está inscrito no singular. 

Com base nessa concepção, o método biográfico, ao qual o autor faz referência, nos 

permite um entendimento de que o individual e o social se constituem mutuamente. Então, não 

temos como separar dimensões puramente individuais nem sociais pois, como nos diz Ferraroti 

(2010), “o nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um dos nossos atos, em cada 

um dos nossos sonhos[...], comportamentos. E a história desse sistema está contida por inteiro 

na história da nossa vida individual” (p. 44). Com base também nessa colocação é que devemos 

compreender as histórias de vida e de formação como micro relações sociais, isto é, 

compreendermos que as narrativas autobiográficas têm em suas bases o efeito de recondução 

de uma história individual, mas, simultaneamente, têm implicações sociais. Em síntese, pontua 

Ferraroti (2010): 

 

O ato como síntese ativa de um sistema social, a história individual como 

história social totalizada por uma práxis: essas duas proposições implicam um 

percurso heurístico visando ao universal por meio do singular, procurando o 

objetivo a partir do subjetivo, descobrindo o geral pelo particular (p. 48). 

 

Henriques (2018), em diálogo com esse pensamento de Ferrarotti, apresenta uma 

importante contribuição para o entendimento da história social relacionada com a uma história 

individual. Para a autora, não deve ser por um ato mecânico, visto que ao refletir o social, “o 

indivíduo se apropria dele, o filtra, mediatiza-o e volta a traduzi-lo, projetando-o em uma outra 

dimensão que se constitui na dimensão psicológica de sua subjetividade” (p. 3). 
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O contexto, considerando a dimensão tridimensional da pesquisa, é a Universidade 

Federal do Maranhão, Campus sede no Bacanga em São Luís e o Campus de São Bernardo, 

com um direcionamento para o Curso de Ciências Naturais como já pontuado anteriormente. 

O tempo demarcado para a realização da pesquisa foram os anos de 2010 a 2015. 

Quanto aos sujeitos que colaboraram com suas narrativas, foram seis (6) profissionais, entre 

propositores e /ou formuladores e professores do curso. Para compor o grupo de propositores/ 

formuladores foram convidados dois profissionais que trabalharam na 

elaboração/implementação ou na reestruturação, que muito têm a contribuir com o enredo das 

licenciaturas interdisciplinares, narrando suas experiências e concepções sobre a Licenciatura. 

Quanto aos professores, quatro foram convidados. Embora sem a intenção de 

compartimentalizar o Curso que é de formato interdisciplinar, ou seja, pressupõe diálogo entre 

as disciplinas, esses professores representaram as áreas que integram o currículo, são 

professores de Física, Química, Biologia e Fundamentos da Educação. Entendo que escolhê-

los, levando em conta suas formações, possibilitou uma visão mais ampliada das suas 

concepções acerca do tema, visto que todas as disciplinas básicas foram contempladas.1 Quanto 

às narrativas, foram ouvidas nos Campus de São Luís e São Bernardo no segundo semestre do 

ano de 2017. 

As narrativas dos sujeitos serão compreendidas mediante as experiências: as minhas 

e as dos sujeitos. Essas narrativas têm suas origens nas histórias dos professores que tiveram 

experiências na Licenciatura, quer na elaboração do Projeto e implantação, quer como docente 

do Curso. Chegar a elas foi possível com uma proposta de entrevista de história oral, 

compreendida também como entrevista autobiográfica, que, nas concepções de Clandinin e 

Connelly (2015), refere-se ao fato de que o participante conta sua história à sua maneira, mas 

sem que o pesquisador perca de vista os objetivos iniciais da pesquisa, embora no seu decorrer 

eles possam ser redefinidos. 

Com base nessa proposta e na perspectiva teórico-metodológica da pesquisa 

narrativa(auto)biográfica, procurei estabelecer um diálogo das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa com as discussões trazidas pelos objetivos traçados, organizando esses diálogos em 

cinco temas relacionados a esses objetivos, mas também a questões que surgiram com as 

narrativas. Os temas foram: “A nossa formação”, e com esse título busquei trazer aspectos das 

narrativas que dialogaram sobre os percursos formativos dos sujeitos. No segundo tópico: Qual 

a compreensão de interdisciplinaridade”? O tema versa sobre as concepções de 

 
1 A disciplina matemática compõe o currículo como uma disciplina meio. 
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interdisciplinaridade presentes nas narrativas. Terceiro tópico intitulado: O que nós queremos 

com uma formação interdisciplinar? Em que rumos iremos caminhar? Esse tópico aborda as 

concepções de licenciatura relacionadas ao Projeto de Licenciatura Interdisciplinar vivenciado 

pelos sujeitos da pesquisa. Quarto tópico: “O que é trabalhar a dimensão interdisciplinar? Aqui 

já estão as perspectivas interdisciplinares da proposta e a relação com as práticas pedagógicas 

dos sujeitos. O quinto e último tópico: “Os desafios encontrados”, com esse título apresento os 

aspectos das narrativas que nos falam de alguns impactos e desafios nas experiências dos 

sujeitos com o Curso. 

Por fim, apresento a estrutura da tese, que conta com o memorial de minha vida e 

formação, seguido da introdução, que traz uma contextualização da pesquisa, as questões e os 

objetivos do estudo. Após a introdução seguem-se quatro capítulos, o primeiro trazendo a 

Universidade Federal do Maranhão, suas histórias e suas políticas de formação, com ênfase 

para no REUNI, seguido da criação das Licenciaturas Interdisciplinares. No segundo capítulo, 

fiz uma imersão no conceito de interdisciplinaridade; no terceiro capítulo, relato uma discussão 

teórico-metodológica na perspectiva da abordagem da pesquisa narrativa(auto)biográfica; e no 

quarto capítulo apresento as narrativas dos sujeitos da pesquisa, estabelecendo alguns diálogos 

com elas. E, finalmente, algumas considerações provisórias, quando retomo as questões do 

estudo com algumas conclusões, ao ressaltar a Universidade Federal do Maranhão no contexto 

das reformas do ensino superior a partir do Reuni e a criação das licenciaturas interdisciplinares; 

as concepções de interdisciplinaridade de alguns pensadores e autores que consubstanciaram o 

estudo; a pesquisa narrativa(auto)biográfica como uma possibilidade teórico-metodológica nas 

pesquisas em educação; e os desafios e as implicações para a implementação da Licenciatura 

Interdisciplinar em ciências naturais com base nas narrativas dos sujeitos da pesquisa. 
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1. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO: SUAS HISTÓRIAS, SEUS 

CAMPI, SUAS POLÍTICAS 

Com a proposta deste capítulo busco manter um nexo do texto da tese com a 

proposta da Pesquisa narrativa(auto) biográfica. Assim, quando decidi pelo estudo da 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), tinha a clareza de que numa perspectiva teórica e metodológica da pesquisa narrativa 

e, no caso desta, uma pesquisa narrativa(auto)biográfica, não só os participantes e o pesquisador 

têm histórias a contar e recontar, também as instituições, os cursos e os projetos; todos têm suas 

histórias. Estas devem fazer parte das nossas narrativas, pois, as nossas preocupações não 

devem ser somente com a vida e “como ela é experienciada aqui e agora, mas como a vida deve 

ser experienciada num contínuo – as vidas das pessoas, as institucionais, as vidas das coisas” 

(CLANDININ E CONNELLY, 2015, p. 50). 

Para os autores acima, a compreensão do objeto de pesquisa precisa ser interpretado 

numa temporalidade, visto que os sentidos encontrados representam contextos mais amplos, 

pois “qualquer evento, ou coisa, tem um passado, um presente, da forma como aparece para 

nós, e um futuro implícito (CLANDININ E CONNELLY, 2015, p. 63). 

Ainda na tentativa de justificar a escrita do capítulo, apresento algumas 

contribuições de Ferrarotti (1988), um dos pioneiros, junto com Nóvoa (2010) e outros do 

movimento socioeducativo das histórias de vida e formação nos anos 80, que ao marcar a 

consolidação da biografia como importante método de investigação dentro das Ciências 

Sociais, valorizam as experiências narradas e um novo conhecimento sobre o homem social. 

Assim, Ferrarotti (2010), tratando então das especificidades do método biográfico, 

apresenta os materiais biográficos divididos em dois grupos, denominados de primários e 

secundários. O primeiro se refere aos materiais biográficos, como as narrativas dos 

participantes, narrativas autobiográficas, que são resultados do trabalho do pesquisador com o 

participante; são construídos face a face. Esse primeiro grupo é o que melhor define o método, 

pois, conforme vem sendo aprimorada essa perspectiva teórica e metodológica, os 

pesquisadores são incentivados a dar primazia aos materiais biográficos primários, percebê-los 

como o coração desta perspectiva, repleto de subjetividade, tendo em vista que “não é só a 

riqueza objetiva do material biográfico primário que nos interessa, mas também, e sobretudo, a 

sua pregnância subjetiva no quadro de uma comunicação interpessoal complexa e recíproca 

entre o narrador e o observador’’(FERRAROTTI, 2010, p. 43). 
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Concordo com a primazia requerida pelo autor para os materiais biográficos 

primários, que aqui devem dialogar com o segundo grupo de materiais para enriquecer a 

discussão e a compreensão das questões colocadas pela pesquisa.  

Sobre os materiais secundários o autor destaca correspondências, fotografias, 

processos, recortes de jornais, documentos oficiais, entre outros. Seriam aqueles materiais não 

utilizados no quadro de uma relação direta do pesquisador com o participante. 

Para esta pesquisa, os materiais secundários utilizados foram os documentos 

oficiais que forneceram uma importante inscrição socio institucional para as questões e as 

narrativas (auto)biográficas dos sujeitos desta pesquisa. O acesso a estes se deram com uma 

pesquisa em sites, arquivos nos setores administrativos da UFMA, bem como pela leitura de 

livros, artigos, teses e dissertações, já citados na Introdução. Todos eles se somaram para a 

narrativa sobre a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da UFMA – São Bernardo. 

Compõe o capítulo uma discussão sobre o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), como enredo importante do 

contexto político e educacional, e as implicações para o ensino superior brasileiro que são partes 

importantes da narrativa. Continuando, abordo as questões relacionadas à Universidade Federal 

do Maranhão no mosaico das reformas do ensino superior a partir do REUNI, o trilhar do 

caminho, os impactos da caminhada com a expansão dos campi e criação de novos cursos; as 

Licenciaturas Interdisciplinares na UFMA como cursos inovadores e ainda uma apresentação 

dos projetos pedagógicos de 2010 e o de 2013 da Licenciatura em estudo.  

 

1.1 A Universidade Federal do Maranhão e as reformas do ensino superior a partir da 

adesão ao REUNI 

Para uma narrativa sobre a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da 

UFMA, procurei entendê-la como um tema que deve ser historicizado com a clareza de que 

está inserido em um contexto maior que se situa no tempo e no espaço, nos remetendo às 

políticas internacionais, adentrando as questões nacionais e maranhenses. Sobre as 

determinações internacionais, autores e pesquisadores, como Prazeres (2016); Silva (2014); 

Léda e Mancebo (2009); Costa (2014); Lima, Azevedo e Catani (2008), entre outros, discutem 

o tema do ensino superior, sua internacionalização, partindo do que ficou conhecido como 

Processo de Bolonha. 

Os objetivos do Processo de Bolonha previam uma reformulação do Ensino 

Superior na Europa, a fim de que esta se tornasse competitiva no cenário mundial, sobretudo 

em disputa com o ensino superior dos Estados Unidos. Uma competição que não se limita às 
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questões educacionais, pelo contrário, emerge do meio econômico, o que é corroborado no texto 

a seguir. 

 

A reforma engendrada pelo Processo de Bolonha é no fundo a colocação em 

prática de uma reflexão feita pelos líderes da comunidade europeia de que ela 

deveria assumir um papel de relevância na educação, tal qual vinha assumindo 

na economia, e se tornar uma referência mundial, competindo com o sistema 

americano [...] (COSTA, 2014, p. 39). 

 

Nesse contexto, era observado que o ensino superior europeu, ainda na década de 

noventa do século XX, se mantinha baseado em uma concepção de ensino e pesquisa que teve 

a sua origem no modelo concebido na Alemanha por Humboldt. Calcados nessa matriz 

engendrada na Alemanha, criaram-se três modelos clássicos, mas com características próprias. 

Conforme explicita Costa (2014), o modelo francês era público, leigo e 

padronizado, de controle do Estado e tinha como objetivo formativo a profissionalização para 

atender o mercado e as demandas do Estado. O modelo alemão já primava pela autonomia da 

universidade, porém com o financiamento do Estado; essas instituições de ensino superior 

seriam centros de excelência cultural e intelectual, atendendo os objetivos de pesquisas e 

formação da elite. Ainda segundo o mesmo autor, o modelo inglês era concebido como aquele 

em que a dimensão do utilitarismo não era sua meta; o ideal universitário era o de uma formação 

integral; a formação profissional e as pesquisas científicas com fins utilitaristas para atender as 

necessidades do mercado não estavam em primeiro plano. 

Convém ressaltar que o Processo de Bolonha passou a ser referência como política 

de grande alcance, servindo de inspiração ou outros entendimentos. Tal referência é sempre 

encontrada em textos, principalmente, naqueles voltados para as reformas educacionais no 

ensino superior, que, após esse Processo, foram surgindo, a exemplo, o caso brasileiro. Aliás 

para Lima, Azevedo e Catani (2008) nos dizem que “na história recente das políticas públicas 

no Brasil, nota-se que as reformas, entre outras motivações, são bastante influenciadas pelo 

fundamento de política externa[...] por modelos estrangeiros, relatórios teóricos[...]” (p. 21). 

Dessa questão tratarei ainda neste capítulo. 

Continuando, ficou evidenciado que existiam críticas e insatisfação com os modelos 

de educação em execução, inclusos neste caso os três modelos europeus anteriormente 

descritos. 

Nesse quadro, também se torna necessário compreender mediante quais 

mecanismos a Europa conseguiria, com sua proposta de reestruturação, competir 

mundialmente, principalmente com as grandes universidades americanas.  
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Segundo Costa (2014), as Universidades Americanas se pautam em um ideal 

imediatista e utilitarista desde a metade do século XX. Com essas características é que se 

colocam em posições competitivas, isto em um tipo de competição que concebe esses aspectos, 

citados acima, como positivos. Esse imediatismo e utilitarismo têm como efeitos a 

diversificação e a hierarquização das instituições de ensino superior. A diversificação 

compreende a existência de grandes universidades tradicionais que formam a elite e 

desenvolvem pesquisas, com a existência paralela de instituições cujo ideal universitário é 

formar quadro de profissionais para o mercado, por meio de cursos de curta duração, cujos 

destinatários são indivíduos da classe trabalhadora. 

Com a reforma proposta pelo Processo de Bolonha, e na intenção de atingir os seus 

propósitos frente ao cenário educacional internacional, a Europa propôs uma reforma que tinha 

como principais metas: modificação nos sistemas de graus; instalação de um sistema 

universitário de ensino dividido em dois ciclos, graduação e pós-graduação; possibilidade de 

acumulação e transferências de créditos; mobilidade do público universitário, professores, 

estudantes, pesquisadores, entre outros; cooperação europeia na avaliação da qualidade do 

ensino superior; promoção do espaço europeu de educação superior (COSTA, 2014). 

Nas palavras de Costa, 

 

[...] no fundo, a mudança objetiva uma restruturação para a diminuição do 

tempo gasto na formação superior a fim de garantir uma competitividade com 

o sistema americano, pela sua formatação coloca mais rápido o jovem no 

mercado, investe na pós-graduação para formação de ponta do aluno (2014, p. 

41). 

 

Se pensado do ponto de vista de uma mudança mais completa da política bem como 

dos aspectos de sua realização nas universidades, há que se perguntar se o Processo de Bolonha 

tinha um plano curricular inovador. Para Costa (2014), não; no plano curricular e na proposta 

como um todo, se revela uma adaptação a uma realidade, no caso, a norte-americana, com o 

objetivo de ganhar espaço na competição mundial sobre formação de nível superior. 

Finalmente, o Processo de Bolonha foi uma política de dimensão continental para 

construção de um sistema de educação superior, instituída na Europa, contemplando os países 

da União Europeia e outros também que não fazem parte dessa união. 

 

O objetivo essencial é o ganho de competitividade do Sistema Europeu de 

Ensino Superior frente a países e blocos econômicos. Com tal finalidade, esse 

projeto [...] objetiva harmonizar os sistemas universitários nacionais, de modo 

a equiparar graus, diplomas, títulos universitários, currículos acadêmicos e 

adotar programas de formação contínua reconhecíveis por todos os Estados 

membros da União Europeia. (LIMA, AZEVEDO, CATANI, 2005, p. 21). 
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Seguindo essa linha de discussão, o que pontuar sobre o ensino superior brasileiro 

nessa conjuntura internacional de competição entre europeus e norte-americanos? 

O ensino superior brasileiro chegou à década de noventa após ter passado por dois 

ideais de formação universitária. A princípio, seguiu o modelo europeu de origem francesa e 

alemã, modificado a partir da década de sessenta durante o regime militar, quando o modelo 

americano de universidade departamental passou a configurar, sobretudo, as reformas advindas 

nos anos de 1968 e 1971. 

Contudo, nova conjuntura de ordem internacional, como já descrita anteriormente, 

envolveu o contexto brasileiro a partir da década de 1990. Os projetos de reestruturação 

gestados na Europa e ainda as Políticas do Banco Mundial, de referências teóricas, como o 

liberalismo, chegaram ao Brasil.  

Nesse contexto, a década de 90 do século XX foi marcada por muitas reformas, 

tanto no campo da educação como no econômico, com maior repercussão durante os governos 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), visto que as reformas se entrecruzavam. Na 

educação, as reformas da educação básica e do ensino superior tiveram como principal base 

legal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, aprovada em 1996. 

O período seguinte, início do século XXI, já na gestão do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, foi marcado por algumas heranças das políticas do seu antecessor, mas dele se 

diferencia de algum modo, pois como pontuam Lima, Azevedo e Catani (2008) apresentou os 

seguintes aspectos balizares: 

 

• Definição de um modelo de financiamento universitário; 

• Regulação da transnacionalização das IES privadas; 

• Política de cotas para estudantes de escolas públicas, negros e índios e 

a criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI); 

• Criação de um Conselho com Participação da Comunidade, sindicatos, 

docentes e funcionários nas Universidades Públicas e Privadas; 

• Submissão das universidades ao princípio da Responsabilidade Social; 

• Regulação das fundações; 

• Avaliação e acreditação das IES com vistas a assegurar a qualidade. (p. 

22) 

 

Com essas marcas o governo do presidente Lula (2003 a 2010) seguiu o seu curso 

no quesito das propostas e reformas, e nesse bojo chegou a proposta de implantação da 

Universidade Nova, que, entre suas metas estava a proposta de mudar o modelo da estrutura 

acadêmica das universidades federais, ou melhor, do ensino superior brasileiro. 
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Em linhas gerais, propunha implantar o sistema de ciclos na educação superior, a 

qual passaria a ser desenvolvida em três ciclos: 1º Ciclo, o Bacharelado Interdisciplinar; 2º 

Ciclo, a Formação Profissional; 3º Ciclo, a Pós-Graduação. 

O documento da Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve como principal 

interlocutor e sistematizador da proposta em destaque a seguir o então reitor Naomar de 

Almeida Filho. 

 

A proposta atualmente denominada de Universidade Nova implica uma 

transformação radical da arquitetura acadêmica da universidade pública 

brasileira, visando a superar os desafios e corrigir [uma série de] defeitos. 

Pretende-se, desse modo, construir um modelo compatível tanto com o 

Modelo Norte-Americano (de origem flexneriana) quanto com o Modelo 

Unificado Europeu (processo de Bolonha) sem, no entanto, significar 

submissão a qualquer um desses regimes de educação universitária. (UFBA, 

2007, apud LIMA, AZEVEDO e CATANI, 2008, p. 22 e 23). 

 

A referência aos modelos norte-americano e europeu confirma o já dito sobre o fato 

de o Brasil buscar referências em modelos de outros países quando da elaboração de suas 

políticas. Nesse contexto, ao ressaltar os dois modelos, no entendimento de Lima, Azevedo e 

Catani, isso se traduz com a seguinte compreensão:  

 

A lógica da Universidade Nova pode ser compreendida como um modo de se 

afastar do Processo de Bolonha e se reaproximar do modelo norte-americano( 

não totalmente implantado em 1968), isto sem precisar montar a infraestrutura 

necessária da universidade norte-americana e sem a necessidade de 

encaminhar a formação profissional na graduação como, de fato, continua 

acontecendo na Europa do Processo de Bolonha. (LIMA, AZEVEDO, 

CATANI, 2008, p. 27). 

 

A proposta da Universidade Nova por ser bastante ousada, provocou nos 

governantes a necessidade de criação de leis para que fosse concretizada, se materializasse.  

Com essa demanda foi publicado o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que 

institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), que no entendimento de Léda e Mancebo (2009), é o último formato do 

Projeto Universidade Nova. 

Com relação às reformas do ensino superior brasileiro, com diretrizes que muito se 

alinham às propostas do Processo de Bolonha, conforme Costa (2014, p. 42), 

 

Saímos dos chamados currículos mínimos nacionais, que homogeneizavam o 

sistema, possibilitando uma navegabilidade/mobilidade quase plena entre 

cursos das diversas IES, para um currículo que possibilita liberdade de 

personalização de cursos muito grande, fazendo com que essa mobilidade se 

reduzisse. As diretrizes trouxeram também uma estruturação dos currículos 
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em quatro níveis; formação básica, formação instrumental, formação 

profissional e formação complementar.  

 

Assim, para a discussão sobre as Licenciaturas Interdisciplinares, compreendidas 

como resultado das reformas educacionais brasileiras, que, embora não se reconheçam como 

reformas engendradas a partir dessas iniciativas internacionais, não deixam de ser legados de 

um contexto político bem mais amplo. As licenciaturas ditas projetos “inovadores” de formação 

de professores, mas situados historicamente, permitem que conheçamos a sua gênese e os seus 

objetivos previstos no Programa de Reestruturação e Expansão das Universidade Federais 

(REUNI) que será melhor discutido mais adiante. 

Esse formato de licenciatura tem sua criação justificada em seus projetos 

pedagógicos, no caso da UFMA, o projeto de 2010 e o de 2013, pela necessidade de uma 

formação docente alinhada às necessidades sociais vigentes, sobretudo no que concerne à 

relação com o saber numa perspectiva de maior apropriação desse conhecimento. Isso para 

que sejam desenvolvidas condições que favoreçam a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, considerando as tendências de formação docente de caráter interdisciplinar, visto que 

o modelo desenvolvido no Brasil “vive sob o domínio de estruturas de caráter disciplinar e 

subdisciplinar, funcionais às necessidades do mercado laboral” (UFMA - PPP, 2010, p. 9), o 

que vem gerando práticas diferentes do esperado para o contexto atual.  

Essa falta de adequação requereu novas experiências nos cursos de licenciatura de 

forma que num futuro crianças, adolescentes e jovens pudessem ter professores aptos a 

desenvolver práticas pedagógicas interdisciplinares, as quais, partindo de uma especificidade 

do conhecimento, permitam aproximações e interfaces com outras áreas, ou, partindo de 

outras áreas do saber, permitam dar sentido à sua área especifica e problematizá-la. 

(BIERHALZ et al., 2013). 

As Licenciaturas Interdisciplinares possuem formatos que as diferenciam das 

demais; a mais perceptível é sua organização curricular, uma vez que seu currículo apresenta 

configurações que convergem para a formação de professores, não em uma disciplina 

específica, mas por áreas de conhecimento, exemplificando, licenciaturas em Ciências 

Humanas, Ciências Naturais, Linguagens e Código. O perfil dos egressos desses cursos e área 

de atuação também se diferenciam, pois serão profissionais com uma formação 

interdisciplinar, que se apropriaram de conhecimentos numa perspectiva de diálogo, de redes, 

de colaboração, entre outros (BIERHALZ et al., 2013). 

Em se tratando dos dados sobre a extensão dessas Licenciaturas no Brasil, cito as 

instituições de ensino superior: Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro- 
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Brasileira (UNILAB), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade de 

Brasília (UNB), Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) (UFMA, 2013). 

Considerando que essas instituições públicas de ensino superior brasileiras 

aceitaram a proposta desse modelo de licenciatura, entendo que, pelas especificidades da 

proposta, junto viriam também demandas por estudos dessas experiências a serem realizados 

por iniciativas dos mais variados segmentos: governo, gestores, profissionais e pesquisadores, 

visando a uma melhor compreensão das licenciaturas interdisciplinares, seus impactos, 

desafios e efeitos.  

Nesta pesquisa, decidi realizar um estudo sobre os desafios e as implicações da 

implantação de uma Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, que tem como 

proposta a formação de professores para as Ciências Naturais, no Ensino Fundamental, e 

Química, no Ensino Médio, numa perspectiva “inovadora”. 

Para o desenvolvimento deste estudo, optei, dentre as instituições públicas federais 

de ensino superior que criaram os cursos de Licenciatura Interdisciplinar, pela UFMA e por 

seu curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais do campus de São Bernardo, 

localizado a, aproximadamente, 379 km da capital São Luís. 

Fiz a escolha desta Instituição, primeiro, por ser meu espaço formativo e de atuação 

profissional e por entender que as pesquisas, em qualquer nível de qualificação, precisam levar 

em conta e priorizar a experiência do local de surgimento do problema, de onde partem as 

inquietações. Estas foram acentuadas quando da minha inserção como professora da Área de 

Fundamentos da Educação no referido Curso.  

Portanto, diante da necessidade de uma atuação profissional mais significativa, 

próxima aos objetivos desse Curso, precisava ter uma melhor compreensão do seu projeto 

pedagógico, da sua estrutura curricular, bem como de todas as dimensões que envolvem o 

processo formativo previsto na sua estrutura, dentre os quais, posso destacar: o planejamento, 

a avaliação as práticas pedagógicas, as ações ou atividades integradoras/interdisciplinares.  

Ainda sobre a decisão do local de realização da pesquisa que, na proposta da 

pesquisa narrativa, na perspectiva de Clandinin e Connelly (2015), que em seu aspecto 

tridimensional, significa o lugar, este é tão importante para ser narrado quanto os outros 

aspectos, o temporal, pessoal e social. O local pode ser um lugar específico, como uma escola, 

uma sala de aula, um bairro, ou sequências de lugares conforme as escolhas feitas pelo 

pesquisador; neste estudo escolhi a Universidade Federal do Maranhão com os seus espaços 

mais específicos, campi sede em São Luís e campi São Bernardo. 
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A UFMA é uma instituição de ensino superior pública brasileira, fundada em 21 de 

outubro de 1966. É mantida pelo Governo Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da 

Educação. A sua sede fica localizada na Av. dos Portugueses, na Vila Bacanga, São Luís, estado 

do Maranhão. 

Para uma breve contextualização histórica de sua fundação, preciso mover-me 

retrospectivamente para o ano de 1953, pois a história começou com o curso de Filosofia de 

São Luís, criado pelas instituições: Academia Maranhense de Letras, Fundação Paulo Ramos e 

Arquidiocese de São Luís. 

Decorridos alguns anos de funcionamento desse curso, outros cursos somaram-se 

ao de Filosofia: o curso de Enfermagem, de Serviço Social e o de Ciências Médicas. Isso devido 

à iniciativa das três instituições, acima citadas, de fundar a Universidade do Maranhão. 

Nesse contexto, destaco a Lei nº 5.152, que criou a Fundação para manter a 

instituição com os cursos já existentes, acrescendo os de Direito, Farmácia, Odontologia e 

Ciências Econômicas. A atuação do então Chanceler da Universidade, Dom José Delgado, foi 

determinante para que fosse possível a criação da Fundação. 

De sua criação aos anos atuais, a Universidade tem caminhado seguindo as 

determinações, via leis, decretos, políticas e programas formulados em cada contexto histórico, 

político e governamental. Contudo, não diferentemente de outras instituições de educação 

superior públicas no Brasil, pouco ou quase nada resta de sua autonomia universitária, pois, se 

realizada uma análise de sua trajetória institucional, muito seria constatado quanto às condições 

impostas por medidas governamentais, via leis, decretos, resoluções, entre outros, acatadas pela 

instituição.  

Nesta pesquisa isso fica claro, quando da sua adesão ao Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto nº 

6.096, de 2007. Este Programa fazia parte da Política do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) e veio com um conjunto de seis diretrizes que orientam o desenvolvimento do 

seu projeto. São elas voltadas para o aumento de vagas e ocupação das vagas já existentes, 

principalmente no noturno, e redução do número da evasão; ampliação da mobilidade 

estudantil; reorganização de cursos, revisão de estrutura acadêmica e metodológica; 

diversificação das modalidades e cursos de graduação; e ainda, foi prevista uma articulação dos 

níveis de ensino. 

Retomando a questão da imposição, e no caso específico do REUNI, segundo 

Prazeres (2016), este Programa traz um agravante pois incide 
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[...] em um Contrato de Gestão intermediado por um Acordo de Metas entre o 

Ministério da Educação(MEC) e as universidades públicas federais, (que) 

acaba por transformá-las em meras instâncias executoras de políticas 

deliberadas e fiscalizadas por aquele órgão da União, devendo prestar contas 

do cumprimento das metas para ter garantido o repasse dos recursos 

financeiros (p. 20). 

 

Com a adesão da UFMA a esse Programa, compreendo que houve um 

comprometimento de parte dos seus objetivos institucionais, o que será melhor discutido 

quando eu fizer a apresentação das diretrizes do REUNI com as suas respectivas dimensões. 

Mas já os adianto, esclarecendo que esses objetivos compõem o Estatuto da UFMA, aprovado 

pela Resolução nº 17/98, do Conselho Universitário, a qual preconiza: 

 

• Ministrar educação em nível superior; 

• Produzir, sistematizar e socializar o conhecimento; 

• Desenvolver, de forma plural, um processo formativo em diferentes 

campos do saber;  

• Desenvolver e difundir a pesquisa científica; 

• Estimular o aperfeiçoamento cultural e profissional; 

• Desenvolver extensão como processo educativo, cultural e científico. 

(UFMA, 2015). 

 

Ainda sobre a “perda” de sua autonomia, esta torna-se visível quando é feita a 

leitura das metas e das diretrizes do REUNI, sobretudo aquelas que tratam da reestruturação de 

cursos e construção de uma nova proposta pedagógica. A posição assumida pela UFMA para a 

oferta das Licenciaturas Interdisciplinares nos campi do interior tem reflexo direto dessa 

proposta do REUNI.  

Entretanto, deixo essa discussão para ser ampliada no tópico que versa sobre as 

Licenciaturas Interdisciplinares na UFMA como cursos inovadores, e passo agora aos aspectos 

da evolução da Universidade com relação ao aumento de campi, situando-os no conjunto das 

regiões do estado do Maranhão, o que demanda também uma apresentação desse estado, para 

em momento seguinte situar o município de São Bernardo e o campus da UFMA nesse 

município. 

 

1.2 A expansão da Universidade pelo conjunto das regiões do Maranhão 

Farei a apresentação da expansão da UFMA no estado do Maranhão trazendo o 

quadro abaixo, de forma a promover uma visualização mais prática da expansão que ocorreu 

do ano de 1972 ao ano de 2013. Vejamos: 
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Quadro 1 - Quantidade de campi da UFMA com ano de criação 

Ano 1972 1981 1987 2005 2010 2013 

Quantidade 

de campus 
01 03 04 06 08 09 

Fonte: pesquisa. Elaboração da pesquisadora com base nos dados do documento da UFMA, 2012. 

 

A UFMA hoje conta com nove campi que com exceção da sede recebem o nome 

do município em que ficam localizados. São eles: Cidade Universitária Dom Delgado – São 

Luís(1972); Campus Universitário de Bacabal (1981); Campus Universitário de Balsas (2013); 

Campus Universitário de Chapadinha (2005); Campus Universitário de Codó (1987); Campus 

Universitário de Grajaú (2010); Campus Universitário de Imperatriz (2005); Campus 

Universitário de Pinheiro (1981); Campus Universitário de São Bernardo (2010). 

Convém uma reflexão quanto à presença da instituição nestes municípios que, por 

um lado, representa, é preciso reconhecer, uma expansão e interiorização, mas, por outro, revela 

a sua não presença em tantos outros municípios e microrregiões. Para melhor compreensão 

dessa realidade, atentemos para o mapa do Estado. 

 
Figura 1. Mapa de mesorregiões geográficas do Maranhão 

 
Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-maranhao; (Prazeres, 2016) 

 

O Maranhão é um estado brasileiro localizado na região Nordeste, com uma área 

de unidade territorial de 331.936,949 km2, o que o coloca como o oitavo maior do País em 

extensão territorial e, com relação aos estados do Nordeste, é o segundo nesse mesmo aspecto, 

visto que a Bahia é o primeiro estado nordestino com uma área de unidade territorial de 

564.732.450 km2 (IBGE, 2018). Possui os seguintes limites territoriais: ao norte, o Oceano 

http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-maranhao
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Atlântico; ao Sul e Sudoeste, o estado do Tocantins; ao Oeste, o estado do Pará, e ao Leste e 

Sudeste, o estado do Piauí. 

A sua extensão territorial é dividida em cinco Mesorregiões Geográficas: Norte 

Maranhense; Sul Maranhense; Leste Maranhense; Oeste Maranhense e Centro Maranhense, as 

quais se subdividem em 21 microrregiões, agrupando 217 municípios. 

Como forma de situar os municípios que contam com a presença da Universidade 

Federal do Maranhão nessas microrregiões, apresento a seguir o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Mesorregiões e microrregiões maranhenses 

MESORREGIÃO MICRORREGIÕES 

Norte Maranhense 

Aglomeração Urbana de São Luís; Baixada Maranhense; 

Itapecuru Mirim; Lençóis Maranhenses; Litoral 

Ocidental Maranhense; e Rosário. 

Sul Maranhense 
Chapadas das Mangabeiras; Gerais de Balsas; e Porto 

Franco. 

Leste Maranhense 
Baixo Parnaíba Maranhense; Caxias; Chapadas do Alto 

Itapecuru; Chapadinha; Codó e Coelho Neto. 

Oeste Maranhense Gurupi; Imperatriz; e Pindaré. 

Centro Maranhense 
Alto Mearim e Grajaú; Médio Mearim; e Presidente 

Dutra. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora com base no documento do MA 2011. 
 

Com relação aos Campi da UFMA por mesorregiões, localizam-se assim: a Cidade 

Universitária Dom Delgado em São Luís e Campus Universitário de Pinheiro ficam na 

mesorregião Norte. Campus Universitário de Bacabal e Campus de Grajau ficam localizados 

na mesorregião Centro Maranhense. Campus Universitário de Balsas, na mesorregião Sul. 

Campus Universitário de Chapadinha, Campus Universitário de Codó e Campus de São 

Bernardo localizam-se na mesorregião Leste e Campus Universitário de Imperatriz, na 

mesorregião Oeste. 

Embora, este texto não comporte tantas informações sobre as microrregiões do 

estado Maranhão, ainda assim, sinto necessidade de apresentar a microrregião do Baixo 

Parnaíba Maranhense, que pertence à mesorregião Leste e é composta pelos municípios de 

Água Doce do Maranhão; Araioses; Magalhães de Almeida; Santa Quitéria do Maranhão; 

Santana do Maranhão e São Bernardo. 

Esses municípios, com as suas especificidades, vocações locais, entre outros 

aspectos, se levados em conta, já teríamos justificada a necessidade de criação de mais Campi 
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universitários pelo Estado, ou pelo menos mais cursos. Mas é o Campus da UFMA construído 

em São Bernardo que atende os estudantes advindos de todos os outros municípios da 

microrregião a que pertencem São Bernardo e outros municípios. 

Esse Campus foi criado pela Resolução nº 139/2010, do Conselho Universitário 

(CONSUN). Quando da sua criação, iniciou com os cursos de Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Humanas; em Ciências Naturais e Linguagens e Códigos. Em 2015 foi criado o Curso 

de Turismo, com a primeira turma ingressando no segundo semestre do mesmo ano e com uma 

oferta de 50 vagas anuais, sempre no segundo semestre.  

Posso inferir que a criação do curso de Turismo tenha sido resultado de 

mobilizações da sociedade local, que contou com o apoio dos sujeitos que atuam nesse Campus, 

tendo em visto que a microrregião do Baixo Paranaíba Maranhense tem vocações turísticas, 

fica próxima aos polos turísticos do Delta do Paranaíba, na cidade de Parnaíba, e das Praias de 

Luiz Corrêa, ambos no estado do Piauí, que nessa região limita-se com o Maranhão ao leste. 

Os municípios maranhenses, ali existentes, têm muitos balneários (brejos, pequenos riachos e 

lagoas) que, aos fins de semana, movimentam a economia local; essas condições locais 

provocaram a UFMA a ampliar o seu papel de formadora.  

 

1.2.1 O município de São Bernardo 

Quanto à presença da Universidade no município de São Bernardo, pode ser vista 

como uma meta estratégica, pois o município fica localizado em uma área com rodovia que 

permite o acesso a outros municípios e aos estados do Piauí e Ceará, o que possibilita o 

deslocamento de docentes e discentes para o Campus. No caso específico dos alunos, se feito 

um levantamento destes quanto aos seus municípios de origem, poucos se declaram 

bernardenses, pois a quantidade advinda de outros municípios é bem maior. 

Figura 2 – Mapa do município de São Bernardo -MA 

 
Fonte: IBGE. 
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Para uma melhor compreensão da história do Campus São Bernardo, é preciso 

conhecer também a história desse município, legalmente município sede da UFMA na 

microrregião. A história do município de São Bernardo, que narra a sua fundação, representa 

também outras histórias que tinham como meta trazer suas versões no interesse de sociliazar 

com as gerações futuras a origem do município. 

Atualmente, segundo o Intstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), uma 

versão oficial da fundação do município é impossível, dada a ausência de fontes escritas, de 

documentação. O que se tem como marco inicial da civilização naquela localidade foi 

construída com base na tradição; as narrativas revelam que as primeiras investidas para a 

civilização foram dos padres Jesuítas, datadas do século XVIII. Constatamos que em 1700, 

mobilizados pela necessidade de catequização dos índios, os religiosos aventuraram-se pelas 

densas florestas, chegando à localidade que hoje é São Bernardo. 

Como marco de suas missões evangelizadoras, os Jesuítas edificaram uma igreja sob o 

patrocínio e invocação de São Benardo, a qual desapareceu. Outra foi construída em 1798 e 

tornou-se a matriz que existe até hoje, de forma que representa um atestado vivo da ação 

civilizadora daqueles padres na região. 

Feito o marco assinalador da presença jesuística na localidade, os padres passaram a 

devassar a terra ocupada. Para essa missão contaram com a ajuda dos negros cativos e de 

indígenas. O domínio dessas terras se estendeu até a margem do rio Parnaíba. 

Quanto à formação administrativa, o Distrito foi criado, a princípio, como Bernardo do 

Parnaíba, mas subordinado ao município de Caxias pela Lei Provinciana nº 121, de 04 de 

outubro de 1841. Foi depois elevado à categoria de vila, com a denominação de São Bernardo 

do Paranaíba, e desmembrado de Caxias pel Lei Provincial de 30 de julho de 1859, Lei nº 550 

que determinou a sede na vila de São Bernardo do Parnaíba. Posteriormente, a Lei Municipal 

nº 30, de 26 de setembro de 1910, autorizou a criação de dois novos distritos, o de Melancias e 

o de Santa Quitéria, ambos anexados ao munícipio de São Bernardo. Já em 1911, devido à nova 

divisão administrativa, foi constituído de três distritos: São Bernardo do Parnaíba, Melancias e 

Santa Quitéria. 

Em 1931,o município de São Bernardo do Parnaíba foi extinto pela Lei Estadual nº 75, 

e o seu território passou a pertencer ao novo município de Santa Quitéria. O Decreto Estadual 

nº 235 de 07 de janeiro de 1932, o elevou novamente à condição de muncípio, para, no ano 

seguinte, ser extinto novamente, junto com o município de Santa Quitéria e os territórios 

anexados ao município de Brejo. De 1932 até 1960, outros desmembramentos e elevações ainda 
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ocorreram. Por fim, em divisão territorial de I – VII – 1960 , o município foi constituido distrito 

sede (IBGE, 2016). 

A situação do município de São Bernardo, atualmente, no século XXI, é 

apresentada também nos de dados do IBGE. Conta como área da unididade territorial, em 2015, 

com o total de 1006.920 km2. Uma população estimada em 2016 de 28.020 (vinte e oito mil e 

vinte) moradores. Densidade demográfica em 2010, de 26,29 hab/km2. 

O Produto Interno Bruto (PIB ) per capita, em 2014, foi de 8.347,93. Quanto aos 

dados realtivos a emprego e renda, o que o IBGE intitula Pessoal Ocupado, em 2014, consta de 

ocupados um total de 1.410; assalariados, 1.168. 

Quanto aos dados educacionais do município em 2015, serão apresentdos no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Dados educacionais do município de São Bernardo em 2015 

Níveis/mod. Matrículas Docentes Escolas IDEB 

Pré-escola 1.002 74 47 Xxxxxx 

Ensino Fundamental 4.898 331 51 

5º ano 9º ano 

Observado 

4.8 

Projetado 

3.7 

Observado 

3.7 

Projetado 

4.0 

Ensino Médio 1.459 107 8 Xxxxxx 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do IBGE, 2016. 

 

Após essa contextualização do estado do Maranhão e do município de São 

Bernardo, direciono a história para a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da 

UFMA no munícipio apresentado. Como já mencionei, este é um enredo bem amplo, que 

ultrapassa o espaço geográfico brasileiro e, bem mais ainda, o município de São Bernardo. 

Logo, uma análise de um contexto macro da criação do Campus, da implantação desse formato 

de licenciatura, tem suas determinações que escapam à autonomia da UFMA, algo de que tratei 

com maior abrangência no desenvolvimento da tese. Cabe, neste momento, uma apresentação, 

talvez numa dimensão micro, circunscrita às decisões locais para a sua criação. 

A partir de publicações divulgadas nos portais da Universidade em 2015, pude 

situar o processo de instalação da UFMA em São Bernardo. A matéria fazia referência ao evento 

de inauguração do Campus ocorrido em cinco de outubro de 2015. 

A inauguração é considerada tardia, pois o início das atividades no Campus data de 

setembro de 2010. À época, as instalações físicas ainda eram bem limitadas; o prédio tinha 

apenas quatro salas de aulas, um auditório e uma biblioteca. 

Quanto ao quadro de docentes, para os três cursos ofertados, era formado por nove 

professores, dentre estes apenas um com a titulação de doutor. Decorridos cinco anos de 
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atividades, houve uma considerável ampliação, tanto nos aspectos físicos e estruturais quanto 

dos profissionais, técnicos e docentes. Atualmente são dois prédios com 15 salas de aulas, sala 

de informática, quatro laboratórios, um auditório e uma biblioteca. O corpo docente foi 

ampliado para 43 professores, nove com titulação em doutorado. 

As atividades iniciadas em 2010 eram realizadas todas no prédio principal; hoje o 

Campus conta com um segundo prédio construído para a instalação do Núcleo de Música 

pertencente ao curso de Linguagens e Código – Música. O espaço inclui estúdios de gravação, 

salas de aulas, entre outras.  

 
Figura 3 - Campus da UFMA de São Bernardo – prédio principal 

 
Fonte: http://www.portalopiniao10.com/ (Fotos: Raimundo Santos). 

 

As Figuras 3 e 4 aqui inseridas apresentam externamente a estrutura física do que é 

o Campus São Bernardo, e considerando essa estrutura, uma das questões que se coloca é: Que 

possibilidades professores e alunos têm para desenvolver suas ações de formação, que nos 

cursos de Licenciaturas Interdisciplinares se propõem bastante diversificadas? Entendo que, 

para uma prática pedagógica mais efetiva, vários são os aspectos a serem contemplados, desde 

uma equipe de profissionais docentes e administrativos, de gestão, a espaços físicos e recursos 

didáticos, e, a meu ver, o mais desafiador de todos que é a mudança de concepções em torno 

do que é conhecer, do que é aprender e ensinar. Mas essas são apenas algumas questões para 

refletirmos sobre os desafios para essa proposta de licenciatura interdisciplinar, uma proposta 

que será melhor apresentada no próximo tópico. 
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Figura 4 – Prédio do Curso de Música –UFMA São Bernardo 

 
Fonte: http://www.portalopiniao10.com/ (Fotos: Raimundo Santos). 

 

1.3 As Licenciaturas Interdisciplinares na UFMA  

A implantação das Licenciaturas Interdisciplinares na UFMA ocorreu quando da 

adesão da Universidade ao Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) em 2007 marcada por manifestações contrárias a adesão. 

Sobre o Processo de adesão os estudos de Prazeres(2016) apresentam aspectos de como ele se 

deu, principalmente, as resistência pela não aceitação da proposta segundo a autora foi uma 

adesão que ocorreu porém com algumas objeções, 

dos segmentos docente e discente que se manifestaram tanto no âmbito da 

seção, por meio de algun(guma)s professore(a)s conselheiro(a)s, quanto pela 

ocupação do plenário por um grupo de aluno(a)s, em contraposição ao projeto 

apresentado para discussão e aprovação[...](p.102). 

 

Ainda segundo Prazeres(2016), 

O(A) docentes conselheiro(a)s que se manifestaram contrários a adesão da 

UFMA ao REUNI, dentre outros aspectos, argumentavam que a proposta 

apresentada àquela sessão era uma síntese, não sendo a mesma que seria 

encaminhada ao MEC. Solicitaram, também, vista do processo, tendo sido 

negada após submissão à apreciação do(a)s demais membros do 

Conselho(p.102). 

 

O REUNI, como Política Nacional para o Ensino Superior, foi instituído pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. O primeiro artigo desse Decreto apresenta como 

objetivo do Programa criar condições que ampliem, na graduação, o acesso e a permanência na 

educação superior, visando também ao melhor aproveitamento das estruturas físicas das 

universidades e ainda dos profissionais dos seus quadros. 
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Como Diretrizes, o REUNI estabelece: 1ª- redução das taxas de evasão e ocupação 

de vagas ociosas e o aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 2ª - 

ampliação da mobilidade estudantil com a implantação de regimes curriculares e sistema de 

títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de 

créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação 

superior; 3ª - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e 

atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da 

qualidade; 4ª- diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à 

profissionalização precoce e especializada; 5ª - ampliação de políticas de inclusão e assistência 

estudantil; e 6ª articulação da graduação com a pós- graduação e da educação superior com a 

educação básica. 

Das Diretrizes apresentadas, a terceira e quarta merecem maior atenção neste texto, 

pois nelas ficam evidentes os principais objetivos para que fossem criados os novos cursos da 

UFMA, quer Bacharelados Interdisciplinares, quer Licenciaturas Interdisciplinares. 

As diretrizes colocam a revisão da estrutura acadêmica possível, mediante uma 

reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino, bem como no 

objetivo seguinte trazem a diversificação das modalidades de graduação, de preferência não 

voltadas à profissionalização precoce e especializada. 

Os dois objetivos são fundamentais para a compreensão do que foi colocado como 

exigências para que as universidades pudessem aderir ao REUNI. Nesse sentido, começa a 

legalidade por decreto sobre o que seriam esses formatos de graduação na concepção do 

REUNI. Assim, restou às Universidades, via Conselhos, de forma aligeirada, processar tudo 

isso e conseguir formular suas propostas adequadas às orientações do Programa, para que não 

perdessem o que era visto como uma oportunidade de ampliar os seus serviços, situação que 

não foi diferente na UFMA. 

Numa perspectiva mais crítica dessa política, muitos autores vêm colaborando com 

suas pesquisas e produções de artigos, de forma que um entendimento numa perspectiva mais 

esclarecida chegue até àqueles sujeitos mais desavisados quanto aos arranjos que foram 

empreendidos para a criação do REUNI. 

A exemplo, Léda e Mancebo (2016) definem o REUNI como uma quarta versão do 

projeto de Reforma Universitária. Este projeto já vem antecedido de toda uma legislação que 

se propõe garantir os objetivos pensados para a educação superior no Brasil. Destacam a Lei nº 

10.861/2004, que trata da criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
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Superior (SINAES); a Lei de Inovação Tecnológica nº 10.973; a Lei nº 11.079, de 2004, 

que estabelece as normas gerais para licitação e contratação entre os setores público e 

privado; a Lei que criou o Programa Universidade para Todos de número 11.096, dentre 

outras legislações que antecederam o Decreto que criou o REUNI. 

No bojo dessas políticas foram lançados: o Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), ambos de 2007. 

Quanto ao conjunto de decretos, projetos de leis, entre outros, com relação à Educação 

Superior, o Decreto de nº 6.095, de 2007, estabelece as diretrizes para o processo de 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs). As 

Diretrizes orientavam o processo de integração das instituições de educação tecnológica 

no âmbito federal. Já o Decreto nº 6.096, anteriormente citado, é do mesmo período e 

legisla sobre a criação do REUNI. 

Os decretos e as portarias não cessam por aí. Ainda no ano de 2007, foram 

editadas as Portarias Normativas de n.º 22 e 224, dos Ministérios da Educação e do 

Planejamento, que possibilitavam a criação de um banco de professores – equivalentes, 

bem como a elaboração das Diretrizes do REUNI intituladas: Reestruturação e expansão 

das Universidades Federais: Diretrizes gerais. 

Ainda segundo Léa e Mancebo (2016), todos esses projetos, bem como a 

elaboração de leis e decretos, se somam e dão continuidade à reforma universitária. Os 

encaminhamentos feitos durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

avançaram durante o governo de Luís Inácio da Silva, o que para as autoras trata-se de 

uma continuidade, pois, “em linhas gerais, permanece a limitação orçamentária, a 

subserviência diante das pressões dos organismos internacionais, a vinculação das 

instituições públicas de ensino superior às decisões do Ministério do Planejamento [...]” 

(p. 51). 

As autoras ressaltam também que essa política de reestruturação da Educação 

Superior, entre elas o REUNI, trouxe um ponto preocupante, por vincular o atendimento 

das propostas à capacidade orçamentária do MEC. Isso teve implicações nas questões 

financeiras das instituições, o que foi chamado pelas autoras de débitos a serem pagos 

pelas universidades, pelos alunos e pelos professores. Esses débitos podem ser 

compreendidos como sacrifícios desmedidos pelos quais as instituições, professores e 
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alunos passarão, e podemos perceber que, em momento algum, houve a preocupação 

por parte dos formuladores da proposta com esses aspectos.  

A começar pela Universidade, dois aspectos são ressaltados pelas autoras 

como conta a ser paga: o primeiro trata da indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-

extensão, pois, na concepção da política expressa no Decreto nº 6.096 e nas Diretrizes 

do REUNI, a expansão seria de uma universidade de ensino e pouco ou nada restaria à 

pesquisa e à extensão. O outro aspecto é referente à autonomia universitária, visto que 

pelo Decreto que institui o REUNI não comporta margem para que as universidades que 

aderiram ao Programa pudessem fazer escolhas. O determinado deveria ser cumprido. 

Continuando as questões das cotas de sacrifícios para os alunos, já fica 

definido quando a universidade é forçada a expandir, porém, no aspecto do ensino, 

deixando de atender o que as universidades têm como deveres constitucionais que é 

promover ensino- pesquisa- extensão. 

A proposta dos cursos, por exemplo, os bacharelados interdisciplinares 

trazem a formação geral inicial antecedendo a formação profissional e a pós-graduação. 

Cursos que podem ser compreendidos como sedutores inicialmente, mas, no decorrer 

do processo, outros aspectos vão se revelando no sentido de algumas limitações quanto 

a uma formação mais ampla dos alunos, como o anteriormente já dito sobre ensino, 

pesquisa e extensão. 

A proposta traz como uma das bandeiras: “ampliar a base de conhecimentos 

gerais do aluno e oferecer flexibilidade na composição curricular, através de oferta de 

disciplinas optativas. Outros itens levantados dizem respeito à redução da evasão no 

ensino superior e ampliação de possibilidades para os egressos com o principal a 

empregabilidade”. Isso tudo enseja sacrifícios no sentido de que há preferência por uma 

formação para o mercado, em detrimento de uma formação pautada na 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa -extensão. 

Outro ponto não menos danoso é referente à perda da autonomia, pois, de 

certo modo, ao assinar a adesão e se submeter às Diretrizes do Programa, isso teria 

implicações diretas para aqueles que buscavam a formação nessas instituições. Isso 

porque, na busca do alcance das metas propostas pelo REUNI, as universidades criaram 
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cursos com novas perspectivas formativas e com projetos pedagógicos “inovadores” via 

currículos renovados. 

Assim, houve de alguma forma perda de autonomia das universidades 

quando, respeitando as orientações do Programa, criaram cursos com configurações que 

geraram dúvidas na comunidade acadêmica, com relação aos objetivos dos cursos, à 

proposta pedagógica e ao tipo de profissional que estaria formando. A exemplo desses 

cursos, temos os Bacharelados Interdisciplinares e as Licenciaturas Interdisciplinares.  

No âmbito da UFMA, foram criados os dois modelos, o Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciências e Tecnologias e as Licenciaturas Interdisciplinares. Sobre 

as duas propostas de formação trazidas por estes modelos, tratarei ainda neste capítulo. 

Sobre os cursos é possível dizer que o Decreto e as Diretrizes os concebem 

como uma solução para os problemas causados pelos modelos anteriores, fruto das 

reformas universitárias dos anos 60 e 70, pois, segundo o documento,  

 

Essa organização acadêmica incorpora currículos de graduação pouco 

flexíveis, com forte viés disciplinar[...]. Ao mesmo tempo, há uma excessiva 

precocidade na escolha profissional, além de tudo submetida a um sistema de 

seleção pontual e socialmente excludente para ingresso na graduação. [...]. De 

outra parte, a manutenção da atual estrutura curricular de formação 

profissional e acadêmica, ao reforçar as lógicas da precocidade profissional e 

da compartimentação do saber, coloca o país em risco de isolamento nas 

esferas científica, tecnológica e intelectual de um mundo cada dia mais 

globalizado e inter-relacionado. (BRASIL, 2007, p. 7) 

 

O que se conclui dessa exposição é que são partes das metas do Plano, 

primeiramente atender à lógica capitalista internacional, muito evidente quando destaca que o 

Brasil não pode ficar isolado. Ou seja, é preciso seguir as recomendações, os acordos e tratados 

internacionais sob a égide de solução para os problemas da educação e a necessidade da 

reforma.  

Com esse discurso, a ênfase é dada às possibilidades de os graduandos cursarem 

uma espécie de formação geral nos primeiros anos do curso e, nos últimos anos, próximo à sua 

conclusão, fazerem a escolha de uma profissão dentre aquelas previstas no Projeto do curso, 

isto porque na concepção do Programa ele já estará mais experiente para fazer tal escolha. 

Porém, essa é uma proposta difícil de ser concretizada, pois existem impedimentos objetivos 

para tal, exemplificando, no curso em análise, a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 

Naturais da UFMA, o aluno só tem a possibilidade de cursar Química, portanto a sua escolha 

profissional, feita nos últimos anos do curso, só poderá ser de licenciado em Química. Caso ele 
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tivesse o interesse por Biologia ou Física, seria impossível atendê-lo, pois em face das 

limitações orçamentárias, de estrutura física e de pessoal, os Campi, nos seus projetos, só 

puderam optar por uma habilitação para o futuro professor. Então, cursar inicialmente a 

formação geral e aguardar os últimos anos para escolher a profissional, não é certeza; ao 

ingressar, ele já sabe a sua única opção de “escolha” profissional. 

Aos professores também foi dada uma parcela da conta, conforme a adesão de sua 

instituição ao REUNI. Segundo Léda e Mancebo (2009), ela pode ser encontrada já no aumento 

de alunos por professor nos cursos, complicando ainda mais pela preocupação dos professores 

com a possível retenção desses alunos no primeiro nível de formação geral, pois para o segundo 

haveria uma seleção. 

É que a proposta é de dois ciclos: o primeiro, de uma formação geral e o segundo 

para cursar a profissionalização; para o segundo ciclo haveria a seleção para aqueles que assim 

desejassem prosseguir a sua formação profissional.  

Somado a esses aspectos, existe o “banco de professores – equivalentes”, que foi 

uma medida para ampliar a contratação de substitutos. 

 

O banco de professores - equivalentes, corresponde ao total de professores de 3º grau 

efetivos e substitutos em exercício na universidade, no dia 31 de dezembro de 2006, 

expresso na “unidade professor-equivalente”. Para chegar a essa unidade a Portaria 

toma como referência a equivalência salarial entre um professor efetivo e um 

substituto, atribuindo um fator (peso) diferenciado a cada docente segundo sua 

condição de trabalho. Assim, um professor adjunto, em dedicação exclusiva[...] vale 

um pouco mais (1,55) que três professores efetivos em regime de 20h (0,5) e um pouco 

menos do que quatro professores substitutos com 20h (0,4) e tais fatores deverão ser 

considerados por ocasião da contratação de professores substitutos. (LÉDA e 

MANCEBO, 2016, p. 58) 

 

Essa medida é justificada pelo governo como um bom instrumento de gestão para 

as universidades públicas, mas traz ponderações, visto que a iniciativa de contratação de 

substituto em maior quantidade pode significar faturas a serem pagas tanto pelos professores 

efetivos quanto pelos contratados. Para o efetivo aumentará o volume de atividades a serem 

realizadas, as quais não são permitidas aos contratados, como orientar pesquisas, submeter e 

coordenar projetos, desempenhar cargos administrativos; para os contratados haveria limitações 

consideradas prejudiciais para a sua carreira, pois devido à sua condição de trabalho como 

substituto, basicamente só exerce o trabalho de ministrar aulas, seguindo a lógica da 

universidade de ensino e isto compromete o seu papel, principalmente de pesquisador. 

Na Universidade Federal do Maranhão, como uma das instituições que aderiu ao 

REUNI, essas perdas também ocorreram na oferta ou ampliação de suas instalações e cursos. 

Por isso, há que se observar a criação dos novos Campi, bem como de novos cursos. Os 
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primeiros cursos criados foram as licenciaturas interdisciplinares em 2010 e somente em 2013, 

o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.  

Nesse ponto convém a observação de que os Bacharelados Interdisciplinares foram 

os primeiros cursos pensados ainda na proposta da Universidade Nova e posteriormente no 

REUNI. No entanto, na UFMA as licenciaturas são as propostas concretizadas em um primeiro 

momento. 

No REUNI e posteriormente nos Referenciais Orientadores para os Bacharelados 

Interdisciplinares e similares, os bacharelados seriam as possibilidades formativas capazes de 

romper com os modelos até então vigentes na graduação que previam uma formação longa, 

planejada com uma estrutura rígida, pré-definida, tanto na definição curricular como também 

na definição profissional precoce.  

Consta nos Referenciais que a organização dos bacharelados interdisciplinares foi 

baseada no modelo de  

 

formação superior proposta por Anísio Teixeira para a Universidade de 

Brasília[...]; no Processo de Bolonha, e nos colleges estadunidenses, mas 

incorporando um desenho inovador necessário para responder às nossas 

próprias e atuais demandas de formação acadêmica[...]. Implantar o regime de 

ciclos no Ensino Superior brasileiro amplia as opções de formação no interior 

das nossas instituições universitárias. (MEC, 2010, p. 03). 

 

Na proposta dos Bacharelados Interdisciplinares, seriam três ciclos de formação: o 

primeiro contemplaria uma formação mais geral conceitual, baseado, no desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes, transversais às questões da técnica; o segundo ciclo, de 

caráter opcional, seria voltado para a formação profissional em uma das áreas específicas. 

Quanto ao terceiro ciclo, é destinado à pós-graduação. 

A proposta brasileira criou um terceiro ciclo, o que não ocorreu na reestruturação 

europeia a partir do Processo de Bolonha, que prevê apenas dois ciclos, Graduação e Pós-

Graduação. Isso tem implicações que merecem uma reflexão, pois seriam as condições 

brasileiras atuais de demandas formativas que determinaram os três ciclos? 

A formação nos Ciclos I e II, conforme oferecida na proposta dos Bacharelados 

Interdisciplinares (2010), em que no Ciclo I é oferecida uma formação geral, e no Ciclo II, em 

que o graduando já dependeria de uma seleção, seria a fase da escolha profissional. Então surge 

a dúvida: se já possuem uma profissão, essas pessoas ainda teriam a oportunidade ou 

necessidade de cursar o Ciclo III? A lógica, me parece, é de que as oportunidades para o último 

Ciclo não são para todos, visto que há uma clara evidência com relação ao fato de os estudantes 
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brasileiros não completarem os ciclos formativos, em outros níveis de ensino também, 

sobretudo os estudantes das classes desfavorecidas economicamente e socialmente. 

O que podemos concluir é que a universidade continua dividida entre uma 

universidade que forma profissionais para o mercado de trabalho, com cunho profissionalizante, 

e outra universidade que forma pesquisadores que vão produzir conhecimento científico. 

O Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia (BICT) na UFMA foi 

implantado em 2013 em dois Campi, logo no primeiro semestre, no Campus sede na capital 

São Luís, ofertando 120 vagas distribuídas nos turnos matutino e noturno. Para o segundo 

semestre, nessa fase, já retomando o processo de interiorização, foi criado o curso no município 

de Balsas, no sul do Maranhão, uma região voltada economicamente para o cultivo de soja. 

Em Balsas, o BICT de 2013, segundo semestre, até 2016, vinha ofertando 80 vagas 

anuais distribuídas nos turnos matutino e noturno. Essa constância com relação às vagas 

contraria as previsões feitas no Projeto Político-Pedagógico do Curso que tinha como meta 

chegar a 2015 com uma oferta anual de 390 vagas. 

Conforme o Projeto do Curso (2013), se concebeu uma formação generalista que 

possibilita a graduação plena em Ciências e Tecnologia que corresponde ao Ciclo I. No entanto, 

essa diplomação garante ao graduado a possibilidade de ingresso tanto em uma das engenharias 

da UFMA, Ciclo II, quanto em qualquer instituição com o mesmo modelo de formação, ou na 

pós-graduação. O ciclo é compreendido como uma etapa completa de formação que tem como 

resultado a diplomação com os objetivos formativos e perfil do egresso (UFMA, 2013). 

Conforme matéria divulgada nos portais da UFMA, “o curso possui caráter 

interdisciplinar que se configura numa formação tecnológica ampla e abrangente, completa para 

uma formação superior e introdutória para várias engenharias” (2013). As engenharias na 

UFMA, que consistiriam nas possibilidades para o egresso cursar o segundo ciclo, mediante 

um processo interno, são: Engenharia Ambiental e Sanitária, Civil, Engenharia da Computação 

e Mecânica. 

Em se tratando da estrutura curricular do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências 

e Tecnologia (BICT), nesta instituição ela é composta de dois núcleos: um comum, que traz os 

conteúdos disciplinares de Matemática, Ciências Naturais e Computação, os quais deverão 

contemplar a interdisciplinaridade através de uma articulação entre si, visto que a intenção é 

que haja uma flexibilização do currículo; o segundo núcleo é o eletivo, que conta apenas 750 

horas, das quais, 30 horas são destinadas ao Trabalho de Contextualização e Integração 

Curricular I. Na continuação do Curso, o graduando ainda dispõe das 720 horas para completar 

sua formação seguindo um dos percursos: Núcleo Generalista (NG), para os que optarem pela 



52 

terminalidade do curso  de Bacharelado  Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, ou Núcleo 

Tecnológico (NT), para os que optarem por seguir os estudos em uma das engenharias (LA 

SALLES, et al., 2013). 

Quanto às Licenciaturas Interdisciplinares, modelo de formação que mais interessa 

a esta pesquisa, foram também planejadas de forma a atender as metas estabelecidas pelo 

REUNI, portanto, os seus projetos foram assinalados como “inovadores”, sobretudo no seu 

aspecto curricular.  

Como a meta principal era a expansão dos cursos superiores, esse formato de 

licenciatura foi adotado nos campi do interior do Estado, os denominados Campi do Continente, 

nos municípios de Bacabal, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro e São Bernardo, com quase 

100% dos cursos ofertados no noturno. 

Em 2015, segundo semestre, conforme os editais de vagas da UFMA, foi lançado 

um edital especial ofertando vagas para seleção de alunos para a nova Licenciatura 

Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro –brasileiros2, implantada no Campus Dom 

Delgado em São Luís.  

Conforme a expansão, a oferta total das Licenciaturas Interdisciplinares no âmbito 

da UFMA ocorre nos seguintes municípios: Bacabal: Ciências Humanas com habilitação em 

Sociologia e Ciências Naturais com habilitação em Física. Codó: Ciências Humanas com 

habilitação em História e Ciências Naturais com habilitação em Biologia. Grajaú - Ciências 

Humanas com habilitação em Geografia e Ciências Naturais com habilitação em Química. 

Imperatriz: Ciências Humanas com habilitação em Sociologia e Ciências Naturais com 

habilitação em Biologia. Pinheiro: Ciências Humanas com habilitação em Filosofia, Ciências 

Humanas História e Ciências Naturais com habilitação em Biologia. São Bernardo: Ciências 

Naturais com habilitação em Química, Ciências Humanas com habilitação em Sociologia e 

Linguagens e Códigos com habilitação em Língua Portuguesa, Linguagens e Códigos com 

habilitação em Música. São Luís: Licenciatura interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro –

brasileiros. 

 

1.4 A Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais 

A licenciatura em análise, Ciências Naturais, foi criada inicialmente para formar 

professores em Ciências Naturais para as séries finais do Ensino Fundamental num formato 

interdisciplinar. Com as reformulações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), as 

 
2 Novo curso criado pela UFMA com início das atividades a partir do semestre 2015.1, o qual contou com 

processo seletivo especial regido pelo Edital nº 058/2015 – PROEN. 
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habilitações foram ampliadas para o Ensino Médio, diversificadas por Campi como descrito 

anteriormente. Em São Bernardo, os licenciados sairiam habilitados em Ciências Naturais, 

sexto ao nono ano, e Química, para o Ensino Médio, quanto a opção pela habilitação em 

Química especificidade para este município nesta pesquisa não foi encontrada  em documentos 

nem mesmo nas narrativas as justificativas pela esta escolha, o que pude compreender foi que 

houve uma intenção em contemplar no conjunto dos campi aprofundamento de estudos no 

quarto ano do curso em uma das áreas das Ciências Naturais, Biologia, Física e Química. 

No processo de reformulação dos cursos, sobretudo dos seus Projetos Político- 

Pedagógicos (PPPs), destaco a realização dos Seminários de Licenciaturas Interdisciplinares no 

ano de 2012. Os Seminários foram eventos que contaram com uma participação bastante 

diversificada de pessoas representando os diversos setores e segmentos, tais como: 

representantes da Pró- Reitoria de Ensino da Universidade; membros da assessoria de 

interiorização; diretores de centros, professores e alunos dos Campi de Bacabal, Codó, 

Imperatriz, Grajaú, Pinheiro e São Bernardo; e consultores, a exemplo, o professor doutor 

Valdir Heitor Bazotto, da Universidade de São Paulo (USP) , e a professora doutora Maria 

Aparecida Paiva, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), (UFMA, 2012). 

O primeiro Seminário foi realizado nos dias 26 e 27 de março de 2012, no município 

de Codó. E, conforme consta na primeira Carta das Licenciaturas Interdisciplinares, redigida 

neste evento, o objetivo dos Seminários era discutir os Projetos Político-Pedagógicos dessas 

licenciaturas. Algo que foi deliberado por razão de um período de análise e reflexão sobre os 

cursos, tanto pela equipe gestora da época quanto pela comunidade acadêmica.  

A participação, no evento, dos envolvidos na implantação e implementação das 

licenciaturas, citados acima, se justificou pela necessidade de uma avaliação dos cursos, cujo 

resultado possibilitaria uma posterior adequação dos projetos.  

Consta, na primeira carta,  

 

[...] que a readequação desses projetos estava prevista, sobretudo, porque é 

uma experiência única no país e, neste aspecto, exige um comportamento 

diferenciado por parte não somente da Administração superior da UFMA, mas 

também dos órgãos legislativos que regulam o ensino no país, assim como 

exige de todos os professores e alunos uma perspectiva singular diante da 

própria realidade em que esses cursos se encontram. (UFMA, 2012). 

 

Pelas narrativas dos sujeitos da pesquisa, havia muitas tensões com relação à 

implementação dos cursos, aspectos que também foram discutidos nos seminários, tais como: 

a insatisfação de alguns docentes e discentes quanto ao formato das licenciaturas; o perfil 

formativo do egresso; e ainda a falta de clareza da proposta pedagógica.  
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Quanto à continuidade da realização dos Seminários, segundo as notícias veiculadas 

nos portais da Universidade (UFMA, 2012), ocorreram conforme a programação. O primeiro 

Seminário foi realizado no mês de março no munícipio de Codó, como já tratei; o segundo, em 

Bacabal, no mês de maio; o terceiro, em São Luís, no mês de junho; o quarto, em Imperatriz, 

no mês de agosto; e o quinto e último, no mês de outubro no município de Pinheiro. Acredito 

que como foram organizados com um curto intervalo de tempo de um seminário para outro, isto 

deve ter contribuído para a dinamização do processo, com o cumprimento das metas 

estabelecidas, as discussões mais intensas, sem se perderem em períodos longos, quando já não 

fosse possível retomar o cerne das questões. Logo em nota divulgada pela instituição sobre a 

realização do primeiro Seminário, já eram expostos os seus objetivos. Desse primeiro, intitulado 

de I Seminário de consolidação das Licenciaturas, participaram representantes de todos os 

Campi que ofertam as Licenciaturas Interdisciplinares. A intenção no evento foi avaliar o 

processo de implantação e desenvolvimento dessas Licenciaturas.  

Para a discussão inicial, professores e estudantes apresentaram os pontos 

considerados em suas avaliações como aqueles que mereciam uma modificação; assim, a 

primeira avaliação foi sobre o Projeto Pedagógico de 2010 que precisava ser reescrito de forma 

coletiva; também foi levantada a necessidade de elaboração de uma planilha que permitisse 

uma correspondência do conceito para uma nota, expressa em números. 

Essa questão de a avaliação ser registrada em forma de conceito requer aqui um 

esclarecimento, uma vez que se diferencia da forma adotada pela Universidade nos outros 

cursos, os regulares. Consta no Projeto de 2010 que para a avaliação e certificação das 

competências, foi adotada, tendo como referência, a sistemática da UFMA para a avaliação do 

Estágio, que é regulamentada pela Resolução no 684/2009, do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE), expressa da seguinte forma: 

 

a) Excelente – desempenho excepcional, com insuficiências menores; 

b) Muito Bom – resultados superiores à média, com poucas insuficiências;  

c) Bom – trabalho em geral sólido, mas com algumas insuficiências; 

desempenho satisfaz os critérios mínimos; 

d) Insuficiente – é necessário trabalho suplementar para o alcance do 

desempenho mínimo; 

e) Insatisfatório – é necessário um considerável trabalho suplementar. 

 

Com relação ao indicativo do quadro comparativo conceito e nota expressos em 

números, a solução apresentada no Projeto Político-Pedagógico de 2013 foi um quadro de 

orientação com uma nota final. Vejamos: Insuficiente = nota final 0-4; Básico = nota final 5-7; 

Adequado= nota final 8-9; Avançado = nota final 10. 
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Outra questão observada foi quanto ao registro dos alunos na plataforma do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).  

Quanto à dimensão mais voltada para a estrutura curricular, regime acadêmico, foi 

observada a necessidade de um ano básico disciplinar como um ponto de ancoragem para a 

interdisciplinaridade, e ainda um quarto ano disciplinar. Sobre essa observação que será melhor 

desenvolvida ainda neste capítulo quando das apresentações dos projetos pedagógicas, adianto 

que as propostas do ano básico e de um quarto ano não foram mencionadas no Projeto de 2013. 

No entanto, esse novo Projeto apresenta algumas ponderações que justificaram as 

mudanças. A iniciar pela dificuldade de desenvolver o curso por uma matriz de competências, 

seguida das dificuldades com a sistemática de avaliação que não previa aprovação/reprovação 

e ainda que a possiblidade real de uma segunda licenciatura seria ofertada apenas em caráter de 

emergência. Feitas essas ponderações 

 

O Projeto Político-Pedagógico (2013) baseia-se numa matriz curricular 

disciplinar sem perder de vista a interdisciplinaridade, amplia a área de 

atuação profissional do egresso para o Ensino Médio, adota o regime 

acadêmico existente na universidade e se constitui numa formação 

interdisciplinar conexa a uma formação específica, fortalecendo o perfil do 

egresso do curso. (UFMA, PPP 2013, p. 7 e 8). 

 

O primeiro Seminário que ocorreu com essas pautas principais serviu de ancoragem 

para o desenvolvimento dos outros, visto que no total foram cinco. Assim, logo nesse primeiro 

Seminário, foi redigida a primeira carta contendo as deliberações quanto à readequação das 

Licenciaturas Interdisciplinares e a reformulação dos Projetos Pedagógicos dos cursos. 

A Carta de Codó registra a criação de três comissões: 

 

• Comissão de Registro Acadêmico para analisar e adequar a planilha de 

correspondência entre conceito e notas e a inserção dos alunos no SIGAA 

(Sistema Acadêmico); 

•  Comissão de Organização Curricular para sugerir uma minuta dos 

componentes curriculares com as respectivas ementas a serem discutidas e 

encaminhadas[...] à PROEN, para inclusão nos Projetos Político-Pedagógicos 

das Licenciaturas Interdisciplinares; 

• Comissão de Estágio e outros componentes para discutir e analisar e 

adequar as questões relativas ao estágio obrigatório e não obrigatório, assim 

como os outros componentes curriculares, quais sejam: as práticas 

pedagógicas, os trabalhos de conclusão de curso e as atividades 

complementares (UFMA, 2012). 

 

Durante todos os Seminários, foram escritas as Cartas das Licenciaturas 

Interdisciplinares e os objetivos para tal escritura era fazer os registros das deliberações e 

propostas para a reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos, como já citei 
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anteriormente. Portanto, “A Carta das Licenciaturas” é fruto de todo o trabalho realizado, 

especificando as ações que foram colocadas, as alternativas de melhorias, o debate sobre a 

organização curricular, o estágio e, também, o registro acadêmico” (UFMA, 2012). O que 

podemos observar é que o trabalho seria desenvolvido pelas comissões apresentadas acima. 

O segundo Seminário foi realizado em maio do mesmo ano e apresentava como 

objetivo primeiro discutir os Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de licenciatura no 

interior do Estado. Assim, em dois dias a programação contemplou desde as conferências do 

Núcleo de Educação a Distância (NEAD), com temas como questões práticas da Educação a 

Distância; A Transversalidade das Novas Tecnologias e as Licenciaturas e o Registro no 

Sistema dos alunos das Licenciaturas Interdisciplinares e o SIGAA. Na sequência do evento, 

foram feitas apresentações de propostas; definições de cursos e a elaboração da II Carta das 

Licenciaturas.  

O terceiro Seminário, realizado no mês de junho em São Luís no Campus sede, 

propôs discutir a consolidação das Licenciaturas em Ciências Humanas, Ciências Naturais e 

Linguagens e Códigos, aquelas ofertadas nos Campi do interior. 

Na ocasião foram salientados os grandes desafios que constituíam a expansão da 

UFMA pelo interior do Estado. Mas, segundo a Pró-Reitora de Ensino (à época), os professores 

desses Campi foram formados em programas de qualidade e teriam condições de contribuir, 

por meio de suas práticas, para as mudanças nos índices educacionais do Maranhão. 

Concordo com a Pró-Reitora que a atuação do docente é fundamental para o 

processo formativo em qualquer nível ou instituição de ensino. Porém, se por um lado a 

formação dos docentes se deu em programas de qualidade, fica ainda uma questão: se a 

trajetória formativa desses professores contemplou a especificidade do trabalho interdisciplinar 

e um trabalho docente nessa perspectiva. 

Durante o Seminário, foram destacadas algumas conquistas como resultado das 

reivindicações, como exemplo: a elaboração das matrizes curriculares; a aquisição de 

equipamentos para laboratórios; compra de livros; concessão de bolsas de auxílio-permanência 

para os discentes. Também foram destacados os Seminários como uma possibilidade 

democrática para reconstrução dos Projetos Pedagógicos, ao contrário da versão primeira que 

contou apenas com uma comissão constituída pela administração superior. 

O quarto Seminário foi realizado em agosto no município de Imperatriz, segunda 

maior cidade do Estado. Os objetivos contemplavam a discussão dos cursos visando a suas 

consolidações. Para a Pró-Reitora de Ensino,  
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este seminário é a continuação de um projeto que já está bem avançado se 

comparado ao início. Isso nos mostra que é possível sim, melhorar a qualidade 

do ensino na Universidade a partir de uma construção coletiva. (UFMA, 2012, 

p. 1). 

 

Durante a programação deste Seminário foi feita uma retrospectiva dos anteriores, 

a fim de que se verificassem os resultados já alcançados. 

O quinto e último Seminário foi realizado em outubro de 2012 no Campus de 

Pinheiro. Como fechamento do ciclo de Seminários, na ocasião foram apresentados os Projetos 

Pedagógicos dos cursos (elaborados com base nos trabalhos das comissões e que passaram a 

ser chamados Projetos Pedagógicos de 2013). Naquele momento apontaram algumas resoluções 

já estabelecidas. Uma das mais significativas foi a divisão das licenciaturas em dois ciclos, 

ampliando para quatro anos a duração dos cursos.  

 

O primeiro ciclo terá uma natureza interdisciplinar, de formação geral e com 

diplomação em três anos, e o segundo será de formação específica em uma 

área escolhida pelo aluno, com diplomação ao final do quarto ano. (UFMA, 

2012 p. 1). 

 

Diante disso, algumas considerações merecem destaque. A princípio, percebo uma 

falta de clareza quanto à adoção da interdisciplinaridade na licenciatura, se ela seria apenas no 

primeiro ciclo. Outra questão é quanto à organização curricular, será uma organização 

disciplinar? Com relação às opções de escolha que os alunos teriam para cursar a formação 

específica no segundo ciclo, também carece de um esclarecimento, pois, nos campi do interior, 

não há correspondência orçamentária e de profissionais para que fosse possível ofertar pelo 

menos duas áreas específicas. No curso de Ciências Naturais em São Bernardo, como já citei 

anteriormente, a parte específica é a habilitação em Química para a docência no Ensino Médio. 

Essas questões colocadas são questões que, de alguma forma, serão respondidas ou 

vistas com a apresentação dos Projetos Políticos-Pedagógicos do Curso a seguir. 

 

1.4.1 Projetos Pedagógicos do Curso: documentos de 2010 e 2013 

Percorrendo os caminhos que escolhi, cujas justificativas estão expressas nos 

objetivos do estudo, este tópico traz uma apresentação dos Projetos Pedagógicos do Curso em 

estudo, o que contribui para uma compreensão da proposta da licenciatura. 

Compreendo que os projetos de cursos, sejam eles de qualquer perspectiva 

formativa, carregam consigo concepções de diferentes sujeitos, do instituinte ao instituído; 

muitas são as narrativas. Com essa compreensão é que faço a apresentação dos projetos, na 
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tentativa de me aproximar e aproximar o leitor desta proposta de formação de professores nesta 

licenciatura interdisciplinar. 

Da criação da licenciatura ao período delimitado para a pesquisa, tive acesso ao 

Projeto de 2010, comumente denominado de original pelos sujeitos participantes; e ao Projeto 

de 2013, visto como aquele que foi elaborado com uma participação maior dos sujeitos, como 

já explicitei anteriormente. 

Para a apresentação desses Projetos, optei pelos elementos que os constituem e nos 

possibilitam uma compreensão das concepções de interdisciplinaridade, perspectiva formativa 

de professores, concepções de uma formação interdisciplinar e ainda das propostas de práticas 

pedagógicas interdisciplinares. 

 

Projeto Pedagógico – 2010 

1 – Identificação do Curso 

Curso de Ciências Naturais, modalidade de Licenciatura Interdisciplinar presencial. 

Tem como objetivo formar docentes para o Ensino Fundamental de Ciências da Natureza e 

Matemática. 

Na sua apresentação se define como uma proposta inovadora de formação 

interdisciplinar. Com uma duração mínima de três anos e com um ciclo formativo baseado no 

paradigma educacional de um currículo por competências. 

Diz o texto que 

 

A proposta está estruturada de modo a se constituir numa formação 

independente, possibilitando diplomação plena. Mas também pode ser tomada 

como primeiro ciclo de segundas licenciaturas, estas de caráter disciplinar, em 

Matemática, Física, Química e Biologia, visando às dimensões da formação 

continuada, da complementação de estudos e para uma atuação mais 

qualificada no Ensino Médio. (UFMA, 2010, p. 7). 

 

O Curso foi constituído com base em princípios teóricos e orientações prático- 

pedagógicas que correspondem ao paradigma da formação por competências, apresentadas 

como concepção nuclear na orientação do Curso 

As escolhas por esse modelo têm suas justificativas no documento como aquela 

proposta de formação que se distancia de modelos tradicionais que não corresponderiam mais 

ao cenário vigente. Ou seja, 

 

a abordagem curricular de uma formação profissional docente por 

competências é a opção feita neste projeto pedagógico para levar a sério a 

antiga problemática da “transferência de conhecimentos”, que hoje nos 
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desafia como problemática de orientar para a construção e ressignificação dos 

conhecimentos (UFMA, PP 2010, p. 21). 

 

Na compreensão dos formuladores do Projeto, em uma formação por 

competências prima-se pelo desenvolvimento de capacidades dos formandos, o que repercute 

no trabalho docente, pois nesta compreensão o professor deve eleger primeiramente as 

condições de aprendizagens, de forma que estas possam acomodar os conteúdos ministrados, 

“ou seja, o professor deve se preocupar em saber como fazer chegar ao estudante o que ele tem 

a ensinar: principalmente a capacidade de construir conhecimentos a partir de investigações 

próprias”. (UFMA, PP 2010, p. 22). 

Um aspecto importante ressaltado pelo Projeto é a Matriz de Competências, a qual 

foi construída, segundo os formuladores, buscando não incorrer em equívocos, como, por 

exemplo, não se vestir do conceito sem dar os devidos tratamentos os quais a perspectiva de 

formação por competências exige no processo de construção e assim enfatiza: 

 

na sua construção houve um esforço considerável de evitar a tentação 

tradicional, a saber, a de , sob a capa de competências, darmos ênfase a 

capacidades sem contextos, para satisfazer aos lobbies disciplinares, e assim, 

mantermos o essencial dos cursos linearizados e gradeados em sequências 

obrigatórias de conteúdos.(UFMA, PPP, p. 24). 

 

Com esse esclarecimento, consta que a matriz foi construída considerando aspectos 

legais e bases teóricas da formação de professores. Houve também considerações no que diz 

respeito à atuação profissional do futuro professor que será na Educação Básica, prezando pelas 

especificidades do ser criança e adolescente e as complexidades circunscritas nessas fases da 

vida.  

Nesse entendimento, alguns pontos merecem destaque, como os que seguem: 

a) Coerência entre a formação oferecida e a prática esperada. 

Neste item aparece o conceito de Simetria Invertida o qual expressa, segundo o 

Projeto, uma formação crítico-reflexiva, pois, na ação formativa, o estudante vive experiências 

que o levam à apropriação de saberes e fazeres análogos aos que deverá experenciar e oferecer 

aos seus futuros alunos: “trata-se de tornar a situação de formação uma experiência similar à 

experiência de aprendizagem que o professor deverá propiciar aos estudantes que estarão 

futuramente sob sua orientação”. (UFMA, PP 2010, p. 26). 

 

b) Aprendizagem em interação com a realidade e com os demais indivíduos. 

No item b aparece a proposta de focar a aprendizagem em interação com a realidade 

e os outros sujeitos. As justificativas são de que o processo de aprendizagem é social, possível, 
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numa construção coletiva. Não esquecendo também que a relação indivíduo e sociedade são 

interdependentes, é uma perspectiva dual, o estudante em sua singularidade e a sociedade como 

o conjunto das individualidades convergindo para a coletividade. Resumindo: é um movimento 

que vai do sujeito para a sociedade, e da sociedade para o sujeito, quando são carregados valores 

culturais, conhecimentos, entre outros. 

 

A interdisciplinaridade  

Com relação às concepções de interdisciplinaridade, elas aparecem após as 

discussões sobre as competências, numa abordagem sobre as aprendizagens, como condições 

dependentes de domínios progressivos das competências acadêmicas e profissionais. 

Com base nesse entendimento, são planejadas e desenvolvidas as situações de 

aprendizagens em diversas propostas, dentre estas, os projetos. Nesse entremeio, surgem os 

termos inter e transdisciplinar como referência ao real que é compreendido desta forma, e assim 

um currículo interdisciplinar deve ser desenvolvido na perspectiva de uma interação com a 

realidade.  

Com relação ao desenvolvimento do currículo, a metodologia de projetos é 

apresentada como uma primeira compreensão das diferenças de uma abordagem disciplinar 

para a interdisciplinar. Sobre esse aspecto consta no Projeto: 

 

O foco do Curso é outro: desenvolver competências amplas, em que 

conhecimentos disciplinares são utilizados como meio, mas não como tema 

preferencial. Num projeto de pesquisa, o problema motivador decorre, quase 

sempre, de uma região da realidade em que interagem várias disciplinas, e não 

sua pura e simples superposição. (UFMA, PP 2010, p. 28). 

 

Dando ênfase à interdisciplinaridade em suas múltiplas dimensões, o Projeto 

acrescenta que nesse Curso ela está embasada em compreensões de que a realidade não é 

absoluta, mas dinâmica; construída por interações sociais. Com base nessas questões uma 

citação textual do Projeto traz maior contribuição para o entendimento da concepção de 

interdisciplinaridade na proposta da licenciatura. Vejamos: 

 

Neste Curso, propomos uma aproximação à interdisciplinaridade que, antes 

de garantir a associação temática entre diferentes áreas do conhecimento, deve 

possibilitar a unidade em termos de prática docente, isto é, os professores 

devem compartilhar uma prática centrada no desenvolvimento de 

competências e habilidades, conjugando ensino e pesquisa e o trabalho com 

diversas fontes expressas em diferentes linguagens, que comportem diversas 

possibilidades de interpretações sobre os temas trabalhados. 

É preciso ter em mente que a opção pelo desenvolvimento de um currículo 

interdisciplinar por competências implica a reorganização do processo ensino 
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-aprendizagem e supõe um trabalho contínuo de cooperação dos professores 

envolvidos. Nesse sentido, os programas de atividades e os temas a serem 

trabalhados devem preceder a definição dos espaços-tempos e dos recursos 

pedagógicos. Então, dependendo da atividade programada, a sala de aula pode 

se tornar um espaço secundário ou insuficiente. Além disso, em um projeto 

interdisciplinar é fundamental assegurar os espaços-tempos de cooperação 

coletiva entre os professores para a preparação e avaliação dos programas. 

(UFMA, PP 2010, p. 30). 

 

Essas justificativas apresentadas no Projeto Pedagógico contribuem para a 

compreensão das concepções de interdisciplinaridade neste Curso como alinhadas a uma visão 

sobre os objetivos do processo de ensino e aprendizagem, como desenvolvimento de 

competências e habilidades. Isso fica muito compreensível em quase todo o documento. 

A competência é a concepção nuclear do curso, justificada legalmente no Projeto, 

tendo como base o artigo 14 da Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da 

Educação Básica, Resolução CNE/P 1, de 2002, e fundamentada na abordagem do ensino por 

competências, de Phillipe Perrenoud. Sobre esta questão farei uma exposição mais ampla no 

Capítulo 4 com as leituras das narrativas. 

A seguir faço a apresentação de outros elementos constitutivos do Projeto. 

 

Perfil do egresso 

Deverá ter consolidado atitudes principais, competências pessoais, científicas e 

profissionais docentes, conhecimentos e valores humanos, éticos e políticos, conforme o que 

foi trabalhado, desenvolvido, utilizado e aprendido ao longo de seu processo formativo. 

(UFMA, PP 2010, p. 45). 

 

Atitudes esperadas 

 

I Mostrar disponibilidade e flexibilidade para mudanças. 

II Demonstrar genuína curiosidade científica e interesse em pesquisa. 

III Manifestar prazer na leitura e empenho no uso da escrita como 

instrumento de desenvolvimento profissional. 

IV Apresentar segurança em suas intervenções. 

V Demonstrar empenho em compartilhar a prática e produzir coletivamente. 

VI Possuir zelo pela dignidade profissional e pela qualidade do trabalho 

escolar sob sua responsabilidade. 

VII Manter-se atualizado em relação aos conteúdos de ensino e ao 

conhecimento pedagógico. 

VIII – Demonstrar sincero compromisso com a efetivação das aprendizagens 

sob sua responsabilidade, orientando sempre e não excluindo ninguém. 

IX Mostrar respeito com relação à diversidade, aos valores democráticos e à 

cidadania republicana. 

X Demonstrar genuíno interesse em inserir-se na realidade que o envolve 

enquanto agente de conhecimento e de transformação da mesma na 
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perspectiva do desenvolvimento humano sustentável e de superação das 

desigualdades sociais. 

XI Apresentar conduta ética, crítica e reflexiva, orientada por princípios de 

justiça e solidariedade (UFMA, PP, p. 45 e 46). 

 

 

Matriz de competências 

 

a) Eixo de competência: comunicação e argumentação – dominar linguagens 

e construir argumentações. 

I dominar a norma culta da Língua Portuguesa, as linguagens científicas da 

natureza e da tecnologia. 

II Construir argumentos científicos e sustentar posições num debate. 

b) Eixo de competência: investigação e compreensão – compreender 

fenômenos e enfrentar situações- problemas. 

III Utilizar os conteúdos e tecnologias relacionados às áreas/disciplinas das 

Ciências Naturais e Matemática. 

IV Gerenciar a própria formação, usando processos de pesquisa que visam 

ao aperfeiçoamento continuado da prática docente. 

c) Eixo de competência: contextualização sociocultural. 

V Mobilizar os conhecimentos apropriados para compreender e agir de 

forma qualificada no contexto em que está inserido. 

VI Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 

aprendizagem. 

VII Pautar-se na atuação como cidadão e profissional, pelos princípios da 

ética democrática: dignidade humana, justiça, respeito mútuo, participação, 

responsabilidade, diálogo e solidariedade. (UFMA, PP 2010, p. 47 a 51). 

 

Sobre a matriz de competência é importante que sejam colocados alguns 

entendimentos quanto aos eixos e as competências esperadas, com vista a uma compreensão de 

como esse processo pode direcionar para uma interdisciplinaridade.  

Vejamos que são objetivos do Curso o desenvolvimento de competências. Para 

tanto, os formuladores recorrem ao conceito de interdisciplinaridade como uma forma de 

encaminhar o trabalho pedagógico e culminar no alcance das competências, que são as 

primeiras buscadas nessa formação. Nesse sentido, com a leitura do Projeto, a 

interdisciplinaridade estaria a serviço da competência, vista como uma metodologia de ensino 

e aprendizagem, e aqui, repito, desenvolvimento de competências.  

O Projeto pontua esse aspecto, mencionando: 

 

Neste curso, propomos uma aproximação à interdisciplinaridade que, antes de 

garantir a associação temática entre diferentes áreas do conhecimento, deve 

possibilitar a unidade em termos de prática docente, isto é, os professores 

devem compartilhar uma prática centrada no desenvolvimento de 

competências e habilidades, conjugando ensino pesquisa e o trabalho com 

diversas fontes expressas em diferentes linguagens, que comportem diversas 

possibilidades de interpretação sobre os temas trabalhados. (UFMA, PP 2010, 

p. 30). 
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O que expressa o texto acima só confirma esse entendimento de qual papel coube à 

interdisciplinaridade nessa proposta pedagógica. 

 Continuando com as apresentações dos Projetos, a seguir apresento o Projeto de 

2013. 

 

Projeto Político-Pedagógico -2013 

Inicialmente, para configurar o Curso de Ciências Naturais/ Química, é importante 

dizer que é uma modalidade de Licenciatura Interdisciplinar presencial. O Projeto de 2013 se 

configura na reformulação do primeiro Projeto e traz em sua escrita aspectos do processo que 

resultou em sua constituição, inclusive faz referência às avaliações já previstas do Projeto de 

2010, avaliações estas que deveriam colaborar para identificar os pontos que deveriam ser 

revistos objetivando a consolidação da Licenciatura.  

Para identificar os pontos que deveriam ser revistos, foram criadas algumas 

comissões: Comissão de Organização Curricular; Comissão de Estágio; Comissão de Registro 

Acadêmico. Do trabalho dessas Comissões e discussões realizadas, foi deliberado por 

reformulação do Curso e apresentadas justificativas principais para a sua reformulação. Cito o 

próprio documento: 

 

[...] A matriz de competências criava grandes dificuldades para a sua 

efetivação, tendo em vista não haver conteúdo ou componente curricular, 

apenas indicativo de competências e temas, bem como uma sistemática de 

avaliação que não previa aprovação/reprovação; que a previsão de segunda 

licenciatura existe apenas em caráter emergencial, nos termos da Resolução 

CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009; que instituir um regime acadêmico 

específico acresceria em complexidade os procedimentos de matrícula, 

trancamento, avaliação e outras situações acadêmicas destes estudantes. 

(UFMA, PPP 2013, p. 7). 

 

Tendo como base esses aspectos do Projeto de 2010 com as devidas 

problematizações, o Projeto de 2013 foi elaborado com uma matriz curricular explicitando que 

a nova estrutura do Curso não perderia de vista a interdisciplinaridade, prevê uma formação 

interdisciplinar, mas conexa com uma formação específica. Ademais, amplia as possibilidades 

de atuação do futuro professor, habilitando-o para a docência no Ensino Fundamental, anos 

finais, lecionando Ciências Naturais, habilitação que já ocorria no Projeto anterior e acrescentou 

a habilitação em Química para o Ensino Médio. Com a reformulação do Curso houve também 

modificações em relação ao regime acadêmico que passou a ser o mesmo da UFMA na sede.  
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Sobre a interdisciplinaridade, o Projeto adverte para as tendências a uma proposta 

de trabalho interdisciplinar, presentes nas orientações nacionais formuladas pelo MEC e pelo 

Conselho Nacional de Educação sobre a relevância do trabalho interdisciplinar na Educação 

Básica, não esquecendo que o Curso forma professores para esse nível. Outra tendência é com 

relação à criação de cursos na pós-graduação no formato interdisciplinar. Na UFMA, por 

exemplo, temos o Curso de Mestrado Interdisciplinar em Cultura e Sociedade. Há ainda 

justificativas acenando para a complexidade dos problemas vividos pelas sociedades; um 

trabalho interdisciplinar estaria a serviço de soluções para esses problemas. 

 

Fundamentos do Projeto Político - Pedagógico de 2013 

Inicialmente o Projeto é apresentado com um viés particular, pois se diz 

simultaneamente como inovador no âmbito das licenciaturas e reconhecedor da missão da 

Universidade na reprodução social. Essa dupla condição carrega consigo pontos que convergem 

para situações de contentamento, mas também para desaprovação, o que fica evidente nas 

narrativas dos sujeitos. Porém, já adianto algumas situações, como a que diz respeito à busca 

por uma perspectiva interdisciplinar na licenciatura, que pode colaborar para novos 

entendimentos sobre a relação com o conhecimento voltado para os objetivos do ensinar e do 

aprender. 

Convém dizer que a interdisciplinaridade propõe uma relação não fragmentada com 

o conhecimento e que, respeitadas as bases, os marcos teórico-metodológicos das ciências, das 

disciplinas, os diálogos interdisciplinares são importantes. 

Quanto aos aspectos, eu diria, negativos, podem ser compreendidos como a adoção 

de uma proposta de formação interdisciplinar como forma de resolução de problemas, como 

déficits de professores, falta de recursos financeiros, orçamentos e estrutura física dos campi, e 

assim, tudo não passaria de um slogan (SANTOMÉ, 1998). 

Sobre o caráter inovador, o Projeto esclarece: 

 

O que se considera inovador não é ́ o referencial, mas o perfil de um professor 

que se pretende formar, o qual deverá se apropriar de um olhar que desafie um 

pensamento complexo que, para isso, precise estar desviado de um foco 

convencional: o conteúdo das diferentes áreas.[...] Que seja capaz de transferir 

ousadia de sair do particular para o universal e de fazer uma situação sair da 

categoria de fato até galgar o patamar da condição do gênero humano.(UFMA, 

PPP, 2013, p. 11). 

 

Na perspectiva do documento, trata-se de um projeto interdisciplinar, uma vez que 

ele busca um pensamento reconhecedor da complexidade como conceito inerente à 
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interdisciplinaridade. Essa complexidade contribuiria para um repensar da prática pedagógica. 

Buscada na teoria da complexidade de Edgar Morin (2007), traz o entendimento do complexo 

como um desafio e não como uma receita, o que sinaliza para a necessidade de os sujeitos 

participantes dessa proposta de formação, os professores, sobretudo, perceberem como um 

desafio, como uma possibilidade de novos olhares para as questões do ensinar e do aprender .  

O Projeto cita três vieses que o consubstanciam, a saber: o político, o filosófico e o 

pedagógico, ressaltando respectivamente nessa ordem: a expansão da UFMA com a inovação 

e inclusão por meio da implantação das Licenciaturas Interdisciplinares nos municípios e assim 

ampliar seu alcance na formação de professores; o viés filosófico aborda a sustentação do 

conceito de interdisciplinaridade na vertente da teoria da complexidade de Edgar Morin, quanto 

ao viés pedagógico, permanece o conceito de interdisciplinaridade. Nesse aspecto, o documento 

pontua: “por mais que se ouse um projeto interdisciplinar, precisamos reconhecer que o prefixo 

mantém a relação entre as diferentes áreas e são estas que sustentam essa relação de 

complementaridade” (UFMA, PPP 2013, p. 13). 

E continua: 

 

Dizemos isso porque acreditamos que enquanto o foco do ensino for o 

conteúdo, estará posta a impossibilidade do olhar complexo e interdisciplinar. 

Acreditamos que esse jeito que se diz novo, mas que a filosofia desde antes 

orienta a ser, é uma prática que só será alcançada quando o objeto for 

deslocado do centro da pesquisa e o objeto de pesquisa for posto no seu devido 

lugar: no eixo do ensino. Isso ressalta dois aspectos: o pesquisador continua 

aprendendo, esteja ele na condição de professor ou de aluno e haverá um ponto 

de convergência entre as diferentes áreas, porque o pensamento complexo só 

acontece quando ele se realiza sobre um objeto que é em si complexo, 

multidimensional e interdisciplinar. (UFMA, PPP, 2013, p. 13-14). 

 

E assim, para os formuladores, o Projeto é consubstanciado pela pesquisa que, 

acima de tudo, contribui para que diferentes olhares e diferentes conhecimentos cheguem a um 

mesmo objetivo. Acrescentam que esse fazer inicialmente pode ser traduzido em uma proposta 

multidisciplinar e ao mesmo tempo em um ponto de partida para a interdisciplinaridade ser 

desenvolvida, com as contribuições específicas de cada área do conhecimento. Entendo que os 

formuladores citam os termos multidisciplinar e interdisciplinaridade, penso, como o 

entendimento dos tipos e graus da interdisciplinaridade e isto me remete às concepções de 

Nicolescu (1999) e Japiassu (1976), quando se reportam a esses aspectos da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade  

Nesses termos, o objetivo é que o(a) professor(a) em formação “poderá transmitir 

com um conteúdo a incompletude de sua área e a necessidade de outra para que o objeto 
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pesquisado ganhe corpo e a pesquisa também entre como realidade do ensino fundamental e 

médio, a partir do que acontece na graduação, neste caso, nas Licenciaturas” (UFMA, PPP 

2013, p. 16). 

Com relação ao perfil do profissional habilitado neste Curso, são esperadas dele 

algumas apropriações, a saber:  

 

planejar, organizar e desenvolver atividades interdisciplinares de docência dos 

componentes curriculares obrigatórios da área de Ciências Naturais (Biologia, 

Física e Química) nas séries finais do ensino fundamental e de Química para 

o Ensino Médio. (UFMA, PPP 2013, p. 28). 

 

O acima exposto já nos remete a algumas mudanças no Curso que têm reflexo 

também no perfil esperado do professor formado com essa proposta do Projeto de 2013, por 

exemplo, mudanças substanciais, como a ampliação para a docência no Ensino Médio. 

Com relação ao perfil esperado no Projeto de 2010 já apresentado anteriormente, 

estava voltado para a consolidação de atitudes, competências pessoais, competências científicas 

e profissionais, que deveriam ser reveladas em algumas atitudes como mostrar disponibilidade 

e flexibilidade para mudanças; demonstrar genuína curiosidade científica e interesse em 

pesquisa; demonstrar empenho em compartilhar a prática e produzir coletivamente, entre 

outras. 

Vejamos que há essa mudança na concepção do perfil do egresso, que na proposta 

vigente a de 2013, de certo modo, se afasta um tanto dessa questão das competências e de 

atitudes e se volta mais para as questões da atuação do professor. Expressões como “profissional 

habilitado”, “planejar e organizar”; “desenvolver atividades interdisciplinares” são leituras que 

me remeteram a essas mudanças.  

Quando digo de certo modo, é porque também no Projeto de 2013 são apresentadas 

as competências e as habilidades que o licenciado deverá desenvolver no Curso. Porém, é 

preciso o esclarecimento de que neste projeto a competência não assume a concepção nuclear 

da proposta como no Projeto de 2010. A forma como é apresentada é por núcleos conforme 

abaixo especificado. 

 

Competências e habilidades esperados do licenciado em Ciências Naturais/ Química 

 

a) Referente à formação de docente para atuar na Educação Básica 

• Conhecer e dominar os conteúdos básicos que são objetos dos processos 

de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio; 

• Orientar suas escolhas e decisões metodológicas e didáticas por valores 

democráticos e por pressupostos epistemológicos coerentes; 
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• Reconhecer e respeitar a diversidade manifestada por seus alunos, em 

seus aspectos sociais, culturais e físicos, detectando e combatendo todas as 

formas de discriminação; 

• Participar coletiva e cooperativamente da elaboração, gestão, 

desenvolvimento e avaliação do projeto educativo e curricular da escola, 

atuando em diferentes contextos da prática profissional, além da sala de aula; 

• Promover uma prática educativa interdisciplinar que leve em conta as 

características dos alunos e de seu meio social, seus temas e necessidades do 

mundo contemporâneo e os princípios, prioridades e objetivos do projeto 

educativo e curricular; 

• Compartilhar saberes com docentes de diferentes áreas/disciplinas de 

conhecimento e articular em seu trabalho as contribuições dessas áreas; 

• Fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação 

de forma a manter-se atualizado e aumentar as possibilidades de aprendizagem 

dos alunos; 

• Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para 

a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando os 

conhecimentos da área de Ciências Naturais, das temáticas sociais transversais 

ao currículo escolar, dos contextos sociais considerados relevantes para a 

aprendizagem escolar, bem como as especificidades didáticas envolvidas; 

• Identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização 

didática, diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso em 

diferentes situações; 

• Utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a 

partir de seus resultados, formular propostas de intervenção pedagógica, 

considerando o desenvolvimento de diferentes capacidades dos alunos; 

• Sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente, 

investigando o contexto educativo e analisando a própria prática profissional; 

• Utilizar o conhecimento sobre a organização, gestão e financiamento 

dos sistemas de ensino, sobre a legislação e as políticas públicas referentes à 

educação para uma inserção profissional crítica; 

• Manter-se atualizado em relação aos conteúdos da área de Ciências 

Naturais e ao conhecimento pedagógico. 

 

b) Referente à formação interdisciplinar e específica 

• Compreender os conceitos, leis e princípios da biologia, da física, e da 

química, seus desenvolvimentos históricos e suas inter-relações; 

• Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e 

compostos, que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico- 

químico, aspectos de reatividade, mecanismos e estabilidade; 

• Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, 

ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da biologia, da física 

e da química na sociedade; 

• Demonstrar uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e 

a sua construção; 

• Possuir conhecimento das técnicas básicas de utilização de laboratórios, 

bem como dos procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos 

dos acidentes mais comuns em laboratórios de Ciências Naturais; 

• Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos 

fenômenos naturais; 

• Desenvolver pesquisa em biologia, física e química com ênfase no 

ensino, objetivando a criação, a compreensão, a difusão e o desenvolvimento 

do conhecimento; 
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• Saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em 

Química como recurso didático; 

• Saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representação 

(tabelas, gráficos, símbolos, expressão etc.); 

• Compreender análises químicas, físico-químicas e químico-biológicas 

qualitativas e quantitativas e a determinação estrutural de compostos por 

métodos clássicos e instrumentais. (UFMA, PPP 2013, p. 41-42). 

 

Apresentadas as competências e habilidades, é importante que conheçamos também 

a organização curricular da Licenciatura, assim, na sequência do texto ela será explicitada.  

 

A organização curricular 

a) Núcleo de formação básica – O Núcleo é constituído de componentes curriculares 

obrigatórios para a integralização curricular; são os conteúdos específicos das áreas do 

conhecimento em que atuará o futuro professor, conteúdos de Física, Química, Biologia 

e Matemática, esta como disciplina que dá subsídios para as outras. Compreendido 

também como etapa de formação interdisciplinar quando é previsto um equilíbrio e as 

proporções das áreas de formação interdisciplinar. Exemplificando, o Núcleo compõe 

as três áreas específicas para o curso de formação em Ciências Naturais, anteriormente 

descritas. Pelo exposto, os conteúdos dessas áreas é que possibilitam essa formação 

interdisciplinar, quando são previstos os conteúdos das três áreas, conteúdos básicos 

para consubstanciar os estudos posteriores no Curso. Seria essa a perspectiva 

interdisciplinar, a Química, a Física, a Biologia e a Matemática, nesse mesmo Núcleo. 

b) Núcleo de formação livre - como o próprio nome sugere, esse Núcleo é constituído de 

componentes curriculares obrigatórios para a integralização curricular, mas de livre 

escolha para o estudante. 

c) Núcleo de formação específica – e um núcleo com componentes obrigatórios e 

indispensáveis, correspondentes aos conteúdos da área de Química no Ensino Médio. 

Configura-se como um aprofundamento em uma das áreas da formação interdisciplinar. 

d) Núcleo de formação pedagógica –este contempla componentes curriculares 

correspondentes às disciplinas pedagógicas e às atividades de práticas pedagógicas. 

e) Práticas pedagógicas – Prática de Ensino como Componente Curricular -PECC - 

se traduz em um componente curricular que perpassa pelas Licenciaturas 

Interdisciplinares, com o objetivo de promover reflexões sobre os contextos escolares. 

É um eixo que possibilita a relação teoria e prática; as práticas são pensadas desde o 

início do curso, favorecendo ao estudante um conhecimento do cotidiano escolar com 

suas múltiplas dimensões. 
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f) Eixos articuladores - Os eixos têm como fundamentos, primeiro, as articulações que 

são: disciplinaridade e interdisciplinaridade; a formação comum e a formação 

específica; os diferentes âmbitos de conhecimento profissional; as dimensões teóricas 

e práticas. 

OS eixos que compõem a matriz curricular da Licenciatura são: I Terra, Universo 

e suas Tecnologias; II Vida, Ser humano e suas Tecnologias; III Saúde, Ambiente e suas 

Tecnologias. 

Com a apresentação dos projetos do Curso, procuro estabelecer relações com as 

opções teórico- metodológicas da pesquisa, inclusive retomando a divisão que Ferrarotti (2010) 

faz sobre os tipos de materiais utilizados pelo método biográfico que o autor classifica como 

primários e secundários. Para ele, o primeiro é o que melhor define o método biográfico, porém, 

neste estudo, compreendo como importantes os Projetos Pedagógicos que são materiais 

secundários na classificação do autor, uma vez que eles representam as diversas concepções 

impressas sobre a Licenciatura. Não buscar essa compreensão seria o mesmo que deixar de 

contar uma parte da história. 

Quando faço referência às compreensões, elas são diversas nos Projetos, e isso 

carece de uma abordagem que não farei de forma estendida, visto que a discussão será retomada 

no Capítulo.  

Os Projetos do Curso, documentos de 2010 e 2013, me possibilitaram algumas 

compreensões dos conceitos estabelecidos pelos formuladores, como competências e 

habilidades, multidisciplinaridades, projetos de pesquisa, interdisciplinaridade.  

Com relação às competências e habilidades, foi fulcral no Projeto de 2010, como 

concepção nuclear do Curso, a qual está fundamentada no paradigma educacional das 

competências e habilidades, tendo como principal referência o sociólogo Phillipe Perrenoud. 

Com essa concepção, o ensino e a aprendizagem de conteúdos têm  correspondência com o 

desenvolvimento de competências e habilidades. Essa posição é mantida desde os princípios e 

fundamentos da proposta do Curso até o perfil do egresso, como já sinalizei antes neste texto. 

Os termos multidisciplinaridade, interdisciplinaridade são mais recorrentes no 

Projeto de 2013; são termos utilizados para fundamentar as opções teórico-metodológica do 

projeto reformulado. O multidisciplinar e o interdisciplinar são utilizados como uma gradação 

dos níveis de interdisciplinaridade, concepção presente em Fazenda, Japiassu e Nicolescu. A 

exemplo, o Projeto se afirma interdisciplinar, porém no seu desenvolvimento precisam ser 

considerados os níveis de interação entre as disciplinas do Curso, e em alguns momentos essa 

interação pode ser apenas na perspectiva do multidisciplinar, quando fica compreendido que 
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cada disciplina contribuiria com as suas especificidades, de certo que haja um avanço no sentido 

de chegar à interdisciplinaridade, quando, os sujeitos envolvidos evoluem para o trabalho 

interdisciplinar e, quiçá, transdisciplinar, visto que o Projeto faz referência à teoria da 

complexidade de Edgar Morin, pontuando a concepção do autor sobre a incompletude do 

conhecimento. 

Nesse entendimento, no Capítulo 2 disposto a seguir, procuro discorrer sobre os 

desdobramentos da pesquisa no que se refere aos aspectos históricos, epistemológicos e 

metodológicos da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. 
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2 A INTERDISCIPLINARIDADE NO CAMINHO 

A interdisciplinaridade é um conceito fundamental para este estudo, e a 

compreensão do seu sentido e sua relação com uma concepção de conhecimento e do trabalho 

docente se constituem importantes desafios para a realização de uma proposta de formação de 

professores que tenham esta perspectiva e que desejem realmente uma mudança nas formas de 

relação com o conhecimento, com o saber e com a prática docente. 

A questão da interdisciplinaridade foi recorrente em todas as narrativas dos sujeitos 

da pesquisa, o que me levou a fazer a abordagem desse conceito perpassando por questões 

históricas, teóricas e metodológicas. Neste início, as palavras de Fazenda (2012) me inspiram: 

 

Quando se começa a trabalhar com as questões da interdisciplinaridade [...], 

pode-se imaginar para onde pretendemos nos encaminhar; porém, é 

totalmente impossível prever o que será produzido e em que quantidade. 

Poderes novos e energias diferentes acabam por invadir a vida daquele que a 

esses estudos se dedica. É preciso aprender a navegar entre a loucura que a 

atividade interdisciplinar desperta e a lucidez que a mesma exige. 

(FAZENDA, 2012, p. 147). 

 

Apresento esse fragmento de Fazenda (2012), por compreendê-lo como uma 

expressão de uma realidade correspondente tanto no que se refere às definições da 

interdisciplinaridade quanto às questões das metodologias interdisciplinares. O expresso por 

Fazenda (2012) é oportuno para pensarmos a pesquisa sobre a Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Naturais na UFMA. 

Nesse sentido, retomo duas questões: Em que medida esta proposta considera os 

fundamentos teórico- metodológicos da interdisciplinaridade e quais os seus desafios e suas 

implicações para o curso e para a formação de professores? A partir do contexto sociopolítico 

e institucional em que esta Licenciatura foi criada, sua proposta, ao incluir a perspectiva da 

interdisciplinaridade como proposta pedagógica oficial do curso de formação de professores 

representa um efetivo avanço? Portanto, analisar os desafios e as implicações de sua 

implantação e implementação é um dos objetivos que estabeleci para este estudo. 

 Para tanto, a discussão sobre a interdisciplinaridade é fundamental neste texto 

quando busco apresentar os aspectos históricos, teóricos e metodológicos da 

interdisciplinaridade, discussão esta consubstanciada por concepções de teóricos e autores que 

se dedicaram ou se dedicam a este conceito como: Morin (2007), Japiassu (1976) e Fazenda 

(2006, 2012 e 2013). 

 

2.1 Algumas concepções de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade 
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Para o início da abordagem sobre a interdisciplinaridade, busco a contribuição do 

pensamento de Merleau-Ponty (1999) e a sua fenomenologia da percepção. O filósofo não 

escreveu sobre interdisciplinaridade, no entanto busquei a compreensão do seu pensamento por 

entender que a concepção que ele traz com relação ao conhecimento se dá por uma percepção 

do ser no mundo, do ser com as coisas do mundo, e do ser com outrem, logo esse entendimento 

me permitiu estabelecer esse diálogo entre a sua concepção fenomenológica e a abordagem da 

interdisciplinaridade. 

Merleau Ponty foi um psicólogo e filósofo francês (1908-1961). Escreveu a sua 

Fenomenologia da Percepção em 1945. As considerações aqui feitas são com base nessa obra. 

Uma primeira pergunta é feita por ele, logo no prefácio: “O que é a 

fenomenologia?” A questão vem precisamente para situar os seus estudos sobre a 

fenomenologia, Diz ele: “A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, 

segundo ela, resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a essência da 

consciência” (PONTY, 2006, p. 1). Nesse aspecto, se refere à fenomenologia husserliana, mas 

propõe uma compreensão mais ampliada e avança esclarecendo: “mas a fenomenologia é 

também uma filosofia que repõe as essências na existência, e não pensa que se possa 

compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 

‘facticidade’”.(PONTY, 2006, p. 1).  

O expresso nas palavras do pensador já sinaliza a sua concepção de fenomenologia 

como uma filosofia que propõe um retorno às coisas primeiras, entendido aqui como uma volta 

ao mundo que já estava ali antes de qualquer outra reflexão ou achado científico. 

Dando ênfase a essa compreensão de que a ciência, as descobertas cientificas são 

pós-mundo percebido, ou seja, são determinações ou explicações do mundo, é que Ponty 

afirma: 

 

Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que 

determinam meu corpo ou meu "psiquismo", eu não posso pensar-me como 

uma parte do mundo, [...] como o simples objeto da biologia, da psicologia e 

da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que 

sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de 

uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam 

dizer nada [...] se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar 

exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar 

essa experiência do mundo da qual ela é expressão segunda. (2006, p. 03). 

 

Esses aspectos levantados quanto ao fato de a ciência ser entendida como expressão 

segunda são oportunos para a compreensão da posição do pensador com relação a dois 

pensamentos tradicionais no Ocidente: o subjetivismo e o objetivismo. 
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E assim, retomando essas duas questões, uma de ordem filosófica, sobretudo a 

filosofia subjetivista de Descartes, com a separação corpo e alma, e objetivismo científico, 

resultante das criações e comprovações da ciência (CHAUI, 2002). O filósofo propõe a sua 

fenomenologia da percepção. 

Sobre as questões filosóficas Ponty (2006) concebe que 

 

Descartes e sobretudo Kant desligaram o sujeito ou a consciência, fazendo ver 

que eu não poderia apreender nenhuma coisa como existente se primeiramente 

eu não me experimentasse existente no ato de aprendê-la; eles fizeram 

aparecer a consciência, a absoluta certeza de mim de mim para mim, como a 

condição sem a qual não haveria absolutamente nada. (p. 4). 

 

A concepção apresentada, representa um erro para o filósofo, no que tange à da 

compreensão do ser no mundo. Então ele começa a levantar questões importantes que justificam 

a crítica à filosofia do sujeito do conhecimento, visto que ele condena as dicotomias alma e 

corpo, consciência e mundo, sujeito e objeto. 

Esse seu posicionamento, isto é, ser opositor à concepção racionalista da 

supremacia do sujeito da consciência pode ser melhor compreendido quando ele declara: 

 

o real é um tecido sólido, ele não espera nossos juízos para anexar a si 

fenômenos mais aberrantes, nem para rejeitar nossas imaginações mais 

verossímeis. A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um 

ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os 

atos se destacam e ela é pressuposta por eles. (PONTY, 2006, p. 6). 

 

Outro aspecto desta concepção fenomenológica é o conceito de cogito qual ele 

concebe diferente do cogito de Descartes: “penso logo existo”. Na compreensão de Descartes, 

o cogito é uma condição limitada ao sujeito, a sua consciência de existir, e assim, o que está 

fora dessa consciência é definido por ela. 

Para Ponty, o cogito não é fixo, determinado, ao contrário, ele é construído a cada 

dia com as nossas experiências com o mundo, com o real, por uma dinâmica que envolve a 

nossa consciência, o mundo, com os outros. Portanto, é histórico e temporal (CHAUÍ, 2002). 

Nas palavras de Ponty, 

 

O verdadeiro Cogito não define a existência do sujeito pelo pensamento de 

existir que ele tem, não converte a certeza do mundo em certeza do 

pensamento do mundo e, enfim, não substitui o próprio pensamento como um 

fato inalienável, e elimina qualquer espécie de idealismo revelando-me como 

“ ser no mundo”. (2006, p. 9). 

 

Partindo dessa reflexão é que busco compreender principalmente as relações do ser 

com o mundo, que são relações baseadas em processos de conhecimento, de trocas entre um 
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eu, um mundo repleto de coisas e os outros. Nessa perspectiva, devemos procurar identificar 

quais aspectos do conhecimento precisam ser levados em conta nos processos formativos. Na 

concepção merleaupontyana, eles são de ordem interior, exterior e intersubjetivo, desse modo 

emergem do ser, do mundo e do outro. 

Os processos de conhecimento são assim desencadeados por uma ação de quem 

precisa conhecer e de quem conhece e aprende intermediado pelas coisas, por atitudes 

filosóficas como aquelas propostas por uma fenomenologia da percepção que pretende repor as 

essências nas existências.  

Com base nesses aspectos que envolvem o conhecimento e os seres, se faz 

necessário um pensar sobre os aspectos de produção de conhecimento, de experiências. Nessa 

perspectiva, as concepções de Merleau–Ponty (1999) igualmente colaboram para 

compreendermos que as principais dimensões do ser são aquelas voltadas para a sua afirmação 

como ser que age e interage, que realiza experiências no mundo. 

O conceito de experiência em Ponty é tratado por Chauí (2002) e esta autora, ao 

discutir o conceito, parte da diferença de experiência na concepção do empirismo, como uma 

condição de passividade , receptividade, respostas a estímulos, entre outros, e apresenta a 

experiência na concepção merlaupontyana como um exercício de sair de si para experienciar o 

mundo; é uma forma também de se relacionar com nós mesmos e com o diferente de nós. E 

“assim experiência é o ponto máximo de proximidade e de distância, de inerência e de 

diferenciação, de unidade e pluralidade em que o Mesmo se faz Outro no interior de si mesmo” 

(CHAUI, 2002, p. 164). 

Nesse mesmo entendimento, a autora traz três tipos de experiência: a experiência 

da visão, a experiência da linguagem e a experiência do pensamento. E assim ela diz: “a 

experiência é o que em nós se vê quando vemos, o que em nós se fala quando falamos, o que 

em nós se pensa quando pensamos” (CHAUI, 2002, p. 164). 

E esclarece ainda mais pontuando que 

 

A experiência é esse fundo que sustenta a manifestação da própria experiência, 

sem o qual ela não existiria - como a figura não existe sem o fundo – e graças 

ao qual os termos que a constituem são reversíveis – como o fundo que se 

torna figura e figura que se torna fundo. (CHAUI, 2002, p. 165-166).  

 

Chauí traz contribuições relevantes para ampliar o entendimento acerca das 

discussões sobre a interdisciplinaridade, o que será desenvolvido mais adiante. Porém, já é 

possível fazer algumas considerações, quais sejam: que a experiência, em âmbitos diferentes, 

está relacionada ao ato de conhecer, às vivências de mundo, ou às relações sociais; são 
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condições primeiras para novas experiências e novas aprendizagens. E o mais importante é que 

elas acontecem nas subjetividades e intersubjetividades, tendo como campo fenomenal o 

mundo, visto que, para Ponty, 

 

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na 

intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências 

com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é portanto 

inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade 

pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências 

presentes, da experiência do outro na minha. (PONTY, 2006, p. 18). 

 

Essas intersecções de experiências nos convidam a uma aproximação a outra 

concepção do filósofo que é sobre o corpo como importante meio para o desenvolvimento das 

experiências.  

Visto como importante veículo do ser no mundo, o corpo é discutido em diversos 

aspectos, como: corpo como objeto, como campo de sensações, sensações estas que são duplas, 

pois “quando toco minha mão direita com a mão esquerda, o objeto mão direita tem esta singular 

propriedade de sentir, ele também”.(PONTY, 2006, p. 137). E o corpo também interpretado 

como expressão e também a fala.  

E a esse respeito, acrescenta: 

 

[...] a fala é um verdadeiro gesto e contém seu sentido, assim como o gesto 

contém o seu. É isso que torna possível a comunicação. Para que eu 

compreenda as falas do outro, evidentemente é preciso que seu vocabulário e 

sua sintaxe "já sejam conhecidos" por mim. Mas isso não significa que as falas 

agem suscitando em mim "representações" que lhes seriam associadas e cuja 

reunião terminaria por reproduzir em mim a "representação" original daquele 

que fala. Não é com "representações" ou com um pensamento que em primeiro 

lugar eu comunico, mas com um sujeito falante, com certo estilo de ser e com 

o "mundo" que ele visa. (PONTY, 2006. p. 249). 

 

Assim as concepções de Merleau- Ponty (1999) acerca do mundo, do ser e do corpo, me 

levam a pensar que em um processo formativo a sua organização, os conteúdos e metodologias 

devem permitir outras possibilidades de encontro desse ser com o mundo, consigo mesmo e 

com os outros seres. 

Para isso, se faz necessária a realização de experiências, pois tal processo é 

compreendido como corpo, como consciência, ou seja, vivendo em um mundo com outros 

seres, a sua formação deve corresponder a esta demanda: entender-se, entender o mundo e o 

outro. Portanto, o conhecimento, a sua compreensão e a sua transmissão, na concepção 

fenomenológica de Merleau-Ponty, trazem bastante inspiração, porque de certa forma, também 
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requer uma nova proposta de formação do ser com novos conteúdos e metodologias para o seu 

desenvolvimento. E ele esclarece: 

 

Compreendemos a coisa [o mundo, os objetos] como compreendemos um 

comportamento novo, quer dizer, não por uma operação intelectual de 

subsunção, mas retomando por nossa conta o modo de existência que os signos 

observáveis esboçam diante de nós. Um comportamento esboça uma certa 

maneira de tratar o mundo. Da mesma maneira, na interpretação das coisas, 

cada uma se caracteriza por uma espécie de a priori que ela observa em todos 

os seus encontros com o exterior. O sentido de uma coisa habita essa coisa 

como a alma habita o corpo: ele não está atrás das aparências. (p. 428). 

 

Refletindo sobre essas palavras de Merleau-Ponty (1999), concluo que deve ser 

levado em conta o mundo da existência e dos signos e sua interpretação nos processos 

formativos, para que haja compreensão e apropriação do conhecimento, tendo em vista que é 

preciso 

 

[reconhecermos] de uma vez por todas que nossas relações com as coisas não 

podem ser relações externas, nem nossa consciência de nós mesmos a simples 

notação de acontecimentos psíquicos. Só percebemos um mundo se, antes de 

serem fatos constatados, esse mundo e essa percepção forem pensamentos 

nossos. (p. 499 e 500). 

 

Dessa maneira, é preciso garantir ao ser em formação um pensar sobre si, sobre o 

mundo e sobre o outro, um conhecimento que esteja em permanente diálogo com o seu 

pensamento, suas experiências e sua percepção de mundo.  

Fiz essa abordagem sobre as concepções de Merleau-Ponty (1999) com relação ao 

ser no mundo e com o outro, no que concorre à de sua contribuição para a discussão sobre as 

questões da interdisciplinaridade, por ter percebido que muito do que ele traz, de alguma forma, 

estabelece um diálogo com a interdisciplinaridade, conceito que apresentarei a seguir, tendo 

como principais autores sobre o tema: Morin (2007), com a teoria da complexidade e as 

justificativas para um pensamento complexo e transdisciplinar; Japiassu (1976) e Fazenda 

(2006, 2008, 2012 e 2013), com as suas concepções de interdisciplinaridade. 

 

- Morin e a complexidade do ser e do conhecimento 

Após destacar as contribuições de Ponty, percebi a importância de trazer o 

pensamento de Morin para ampliarmos esse conceito de interdisciplinaridade. 

Com base nas leituras que fiz, nos encontros com suas obras, desafiei-se a falar 

deste teórico e seus pensamentos. Morin, é um antropólogo francês que desenvolveu sua Teoria 

da Complexidade em um período bem longo, de indagações primeiras à sistematização da 
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teoria. A sua trajetória é muito rica em produções, porém, neste estudo, utilizei apenas duas de 

suas obras: Introdução ao pensamento complexo (2007) e Ciência com Consciência (2007). 

Com as leituras das obras supracitadas, optei por tratar aqui de alguns aspectos que 

considerei relevantes para o entendimento dos conceitos de complexidade, pensamento 

complexo e sua importância para esta pesquisa, sobretudo quanto as perspectivas 

interdisciplinares e transdisciplinares.  

Sobre a transdisciplinaridade, a abordagem se faz necessária visto que, na 

compreensão do autor, em uma relação com o conhecimento em uma perspectiva contrária à 

dos modelos que ele define como simplificação por uma redução/separação, tal relação deve 

ser realizada por um paradigma que permita distinguir, separar, opor sem, entretanto, operar 

por meio de uma redução/simplificação; para tal efeito, é preciso um paradigma 

transdisciplinar. 

Com esse propósito, elenco três abordagens do autor: os princípios que, segundo 

Morin, nos ajudam a pensar a complexidade; os mal-entendidos sobre a complexidade e, 

finalmente, as Avenidas, termo cunhado por Morin (2007) para falar das etapas percorridas para 

chegar ao desafio da complexidade. 

Os princípios para pensar a complexidade são três: o primeiro é o dialógico que 

carrega em si o princípio de ordem e desordem, ou seja, duas lógicas que, em geral, são vistas 

como antagônicas, mas que mediante o olhar da complexidade, devem ser vistas também como 

necessárias e complementares uma a outra: “O princípio dialógico nos permite manter a 

dualidade no seio da unidade. Ele associa dois termos ao mesmo tempo complementares e 

antagônicos”. (MORIN, 2007, p. 74).  

O segundo princípio é o da recursão organizacional, que consiste em um processo 

em que o produto é ele mesmo e ele mesmo é seu produtor. Por exemplo, os indivíduos são 

resultado da reprodução e continuam a produzir para que a vida se perpetue. Trazendo a 

sociedade esse aspecto da recursão organizacional fica bem mais compreensível, pois na 

sociedade torna-se muito claro esse processo, visto que ao mesmo tempo que esta imprime nos 

indivíduos sua cultura e sua linguagem, os indivíduos produzem cultura e linguagem e assim 

constituem a sociedade através das interações entre si. 

A ideia da recursão é uma proposta para compreendermos que as produções, isto é, 

o que é produzido resulta da relação produtor – produto, de uma forma propositiva, dando 

ênfase a um processo autoconstitutivo e, ao mesmo tempo, auto-organizador e autoprodutor.  

O outro princípio é o hologramático que em referência a um holograma carrega as 

suas características no sentido de que em um pequeno ponto há também a dimensão do todo, 
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ou seja, trata-se da questão de que não é somente a parte que está no todo, mas também o todo 

que está na parte. Na lógica recursiva não se trata apenas de uma relação simplificada, mas de 

uma conotação mais complexa na qual o conhecimento adquirido nas partes retroage para o 

todo. Enfim, “pode-se enriquecer o conhecimento das partes pelo todo e do todo pelas partes” 

(MORIN, 2007, p. 75). 

Embora o autor tenha tido esse cuidado apresentando os princípios para melhor 

compreendermos a complexidade, ainda vejo como importante a segunda discussão que diz 

respeito aos mal-entendidos sobre o conceito. Tais princípios consistem em:  

I – Conceber a complexidade como receita.  

II – Confundir a complexidade com completude. 

O primeiro erro para Morin (2007) é pensar a complexidade como receita. Na sua 

concepção, a complexidade se distancia completamente de qualquer acepção de receita; longe 

de compreendê-la nessa perspectiva, convém pensá-la como um desafio, como um chamado ao 

pensamento complexo. 

Nesse ponto é que a complexidade é colocada como uma possibilidade em 

substituição à simplificação, só que há uma expectativa com relação à complexidade, a de que 

ela vai permitir os mesmos feitos da simplificação, como, por exemplo, programar e esclarecer 

determinadas situações. Ainda com relação a esse mal-entendido, por vezes a complexidade 

chega a ser compreendida como inimiga da ordem e da clareza. Como aquele conceito que visa, 

sobretudo, a tornar as coisas mais complexas, obscuras. Para o pensador, “o problema da 

complexidade é, antes de tudo, o esforço para conceber um incontornável desafio que o real 

lança a nossa mente”. (MORIN, 2007, p. 176). 

O segundo mal-entendido diz respeito à confusão que comumente ocorre com os 

termos complexidade e completude. Nesse aspecto Morin (2007) enfatiza que o seu objetivo 

não é chegar a completude, mas à incompletude do conhecimento. Entendo, e como já 

sinalizado no primeiro mal-entendido, a complexidade não está a serviço de uma programação, 

uma organização, ou de uma completude, mas, sim, de um pensamento complexo, que está a 

serviço de uma incompletude. Repito, do conhecimento, visto que o seu papel se distancia de 

um pensamento simplificador, sobre o qual o autor traz uma exemplificação muito pertinente 

para compreendermos a diferença da complexidade para completude. Diz ele: 

 

Se tentamos pensar no fato de que somos seres ao mesmo tempo físico, 

biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais, é evidente que a 

complexidade é aquilo que tenta conceber a articulação, a identidade e a 

diferença de todos esses aspectos, enquanto o pensamento simplificante 
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separa esses diferentes aspectos ou unifica-os por uma redução mutilante 

(MORIN, 2007, p. 176). 

 

Com essas considerações, fica explícito que a complexidade, antes de qualquer 

outra conotação, deve ser compreendida como uma proposta da relação do ser com o 

conhecimento em uma multidimensionalidade em que o pensamento complexo carrega em si 

princípios de uma incompletude e incerteza. 

Entretanto, os caminhos percorridos para a elaboração de sua teoria da 

complexidade, que tem implicações diretas com o pensamento complexo, foram trilhados por 

idas e vindas, fazendo e refazendo esses caminhos, os quais ele denominou de Avenidas que o 

conduziram ao desafio da complexidade. 

A primeira é a avenida da irredutibilidade, do acaso e da desordem. Nesse ponto, a 

desordem, a incerteza e o caos são aspectos de todo um corpo de conhecimentos que compõe o 

universo. Nesses termos, a irredutibilidade do acaso e da desordem é condição necessária para 

a compreensão de que não existem certezas, ainda que não pareça, a desordem está a serviço da 

ordem e da organização. 

Outra avenida é da transgressão. Para Morin (2007), é preciso transgredir aquilo 

que por determinadas visões de mundo são considerados como conceitos universais. A atenção, 

nesse aspecto, é sobretudo direcionarmos os nossos pensamentos para as questões de ordens 

singulares e também às relações estabelecidas dessas singularidades com o universal. 

A terceira avenida o autor denominou de complicação. Penso que com esta avenida 

Morin (2007) nos convida a uma compreensão da necessidade de todos esses caminhos, e, ao 

falar da avenida da complicação, ele traz as incalculáveis interações e inter-retroações de 

fenômenos biológicos e sociais. Percebo que ele trata de um imbricamento desses aspectos de 

forma que dificilmente se encontrem meios apropriados para separá-los. 

Na continuação das avenidas, a quarta menciona a relação entre ordem, desordem 

e organização como relações antagônicas e ao mesmo tempo complementares. 

A organização já é a quinta avenida que, para o autor, traz uma dificuldade lógica 

pois, “a organização é aquilo que constitui um sistema a partir de elementos diferentes; portanto, 

ela constitui, ao mesmo tempo, uma unidade e uma multiplicidade” (MORIN, 2007, p. 180). 

Assim, ele nos orienta a não incorrermos no erro de tornar o múltiplo um, nem o um múltiplo. 

Na sexta avenida o conceito de holograma reaparece para colaborar no 

entendimento sobre as partes e o todo, visto que na concepção do autor, que utiliza o princípio 

hologramático para reforçar as suas assertivas no holograma a imagem representa um conjunto 

de pontos que convergem para quase toda a informação do conjunto que ele representa. A ênfase 
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é a seguinte: só é possível conhecer as partes se conhecermos o todo e o todo, se conhecermos 

as partes. 

Trilhar os conceitos já faz parte da proposta da sétima avenida, que é a avenida da 

crise dos conceitos fechados e claros. Para Morin (2007), seria uma crise da clareza e da 

separação nas explicações. Ele ressalta que ter clareza não é o mesmo que ter a posse da 

verdade. Aliás quando é justamente o contrário, visto que nessa concepção as verdades 

aparecem nas ambiguidades, nas incertezas e nas complicações. 

Concluindo o circuito das avenidas, a oitava aborda um aspecto muito pertinente 

que é a volta do observador à observação. Percebi aqui a relação com a proposta de pesquisa 

narrativa quando trata da posição do pesquisador com relação ao local e aos sujeitos da 

pesquisa, uma vez que eles chegam a esses espaços e se relacionam com os sujeitos da pesquisa, 

não como mentes intelectualizadas, mas como pessoas portando suas histórias de vidas em 

movimento. Desse modo não estão desligados de suas histórias, não estão desprovidos de suas 

experiéncias, ou seja, o pesquisador é uma pessoa e como tal carrega as marcas de uma 

sociedade que por outro lado também é resultado das individualidades. 

Nas palavras do autor, “não passava de ilusão quando acreditávamos eliminar o 

observador nas Ciências Sociais” (MORIN, 2007, p. 185). Como podemos perceber, a oitava 

avenida retoma o princípio hologramático e enfatiza os aspectos já abordados sobre a parte e o 

todo. Tratando dessa inserção do observador na observação, acrescenta outros aspectos que me 

conduziram a algo mais esclarecedor acerca dos desafios da complexidade, sobretudo relativo 

à necessidade de compreender que o indivíduo está na sociedade e a sociedade está no 

individuo; é o princípio que trata do produtor e do produto nessa relação de acaso, incertezas e 

desorganização. Porém, devemos considerar também os conceitos de ordem, desordem e 

organização. A ordem e a desordem, antagônicas a princípio, nesse contexto nos remetem a 

outros entendimentos, como, por exemplo, à necessidade de pensarmos pelo viés da 

complexidade as realidades física, biológica e humana. 

Considero que as avenidas apresentadas são importantes para o entendimento da 

complexidade, claro, é isto que se propõem. No entanto, essas mesmas avenidas podem ser 

compreendidas no contexto da pesquisa narrativa(auto) biográfica e, nesse entendimento, farei 

uma aproximação das duas últimas, a sétima, que trata da crise dos conceitos fechados e claros 

e a oitava que propõe a volta do observador à sua observação numa perspectiva teórico-

metodológica. 

Para o estabelecimento desse diálogo, vários são os aspectos de convergência, mas 

me reporto a Ferrarotti (2010), quando discute a importância da narrativa do sujeito como fonte 
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importante de conhecimento, e a um segundo entendimento que é sobre a não dicotomia entre 

sujeito e sociedade. Em se tratando da narrativa do sujeito como fonte de produção do 

conhecimento, ocorre, para Ferrarotti, quando ele dá primazia aos materiais primários, aqueles 

alcançados por relação face a face, entre o narrador e o observador; são as narrativas desses 

sujeitos que carregam suas subjetividades e historicidade, isto é, trazem aspectos de uma práxis 

humana. 

E por nos remeter a uma práxis humana já direciona para o aspecto da não separação 

do sujeito da sociedade, visto que  

 

[...] toda práxis humana individual é a atividade sintética, totalização ativa de 

todo um contexto social. Uma vida é uma práxis que se apropria das relações 

sociais (as estruturas sociais) interiorizando-as e voltando a traduzi-las em 

estruturas psicológicas, por meio da sua atividade desestruturante -

reestruturante”. (FERRAROTTI, 2010, p. 44). 

 

O pensamento de Ferrarotti será retomado no próximo capítulo que tem por objetivo 

fazer uma discussão teórico-metodológica da pesquisa. Então retomarei o pensamento de 

Morin. 

Em Morin (2007), o tetragrama: ordem, desordem, interação e organização é 

importante no sentido de concebermos o universo na perspectiva do diálogo entre esses termos, 

que têm significados diferentes, mas precisam manter uma interação no sentido de promover 

uma compreensão do mundo físico e humano. 

Com relação à ordem, é um conceito que comporta diversos níveis; o primeiro se 

refere aos fenômenos presentes na natureza física, biológica e social. Neste caso, é possível 

compreendê-la sob forma de constância, de estabilidade, de regularidade e de repetição. O 

segundo nível é da natureza da ordem, refletido na determinação, na coação, na causalidade e 

ainda na necessidade. Esses elementos da ordem é que são responsáveis pela obediência dos 

fenômenos às leis que os governam, e finalmente, o terceiro nível da ordem que é entendido em 

maior profundidade, pois, neste nível, a ordem passa a significar coerência, a coerência lógica, 

desencadeando processos de dedução, indução e por fim, previsão. 

A desordem também é compreendida por níveis. No primeiro nível, ela é um 

conceito-mala porque carrega as irregularidades, as inconstâncias, as instabilidades, as 

agitações, as dispersões, as colisões e os acidentes. No segundo, já traz elementos comuns a 

todas as desordens quais sejam: a eventualidade e o acaso. O terceiro e o último nível é aquele 

em que o acaso se torna um impedimento para o alcance da lei e do princípio para se conceber 

um fenômeno. 
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Antes de trazer o conceito de organização, vejamos o que nos diz Morin: “Não 

privilegio a ordem nem a desordem, contudo mostro sua inseparabilidade incluindo na 

associação a ideia até então subestimada de organização”. (MORIN, 2007, p. 215). 

A organização, portanto, é requerida nessa associação de conceitos e pode ser 

compreendida como uma 

 

[...] disposição de relações entre componentes ou indivíduos, que produz uma 

unidade complexa ou sistema, dotada de qualidades desconhecidas ao nível 

dos componentes ou indivíduos. A organização liga, de modo inter - 

relacional, elementos ou acontecimentos ou indivíduos diversos que, a partir 

daí, se tornam os componentes dum todo. Garante solidariedade e solidez 

relativa a estas ligações, e, portanto, garante ao sistema uma certa 

possibilidade de duração apesar das perturbações aleatórias. Portanto a 

organização: transforma, produz, liga, mantém. (MORIN, 1977, apud 

PETRAGLIA, 2005, p. 56). 

 

Essas questões presentes no pensamento de Morin (2007) nos remetem à busca de 

um entendimento da realidade, das questões humanas, das questões de mundo, das ciências, das 

disciplinas, das metodologias de ensino ou de pesquisas para além do que ele chama de 

paradigma da simplificação redução/separação e é com esta compreensão que no próximo 

tópico abordo o conceito de transdisciplinaridade com base no pensamento desse autor.  

 

- A transdisciplinaridade 

Morin desenvolveu os seus estudos sobre o pensamento complexo e a complexidade, 

reconhecendo estes como necessários em uma relação com o conhecimento em um novo 

paradigma, um paradigma que se apresente como opositor ao pensamento simplificador 

(redução/separação) que tem contribuído para o esfacelamento e para a dispersão do 

conhecimento. 

Portanto, é nessa perspectiva paradigmática, que rompe com o paradigma 

simplificador, que ele chega ao conceito de transdisciplinaridade como aquele que mesmo 

permitindo separar, dividir, opor, consegue também o efeito reversível e possibilitar que os 

conhecimentos se comuniquem sem a necessidade da redução.  

Antes de avançar a abordagem do pensamento de Morin, farei uma breve exposição 

sobre os termos utilizados para tratar das interações entre as disciplinas quais sejam: a 

pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Para tanto, revisitarei esses 

conceitos com base nas definições de Nicolescu (2008). 

Para a apresentação dos termos, Nicolescu faz referência à necessidade de laços 

entre as disciplinas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Assim considera a 
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pluridisciplinaridade como um termo que define certo grau de cruzamento entre as disciplinas. 

Uma proposta pluridisciplinar visa ao estudo de um objeto de uma disciplina em parceria com 

outras, com o objetivo de enriquecê-lo, uma vez que o conhecimento desse objeto será mais 

aprofundado mediante os diversos olhares das outras, especialidades. Nesses termos, 

compreendo por pluridisciplinaridade um estudo realizado de um determinado objetivo de uma 

disciplina específica que recebe contribuições de outras disciplinas, para que esse objeto não 

seja visto, analisado por sua única área, mas que uma vez passado por esses diversos olhares, 

ele se apresente de uma forma mais rica, mais complexa no sentido da complexidade do real. 

A abordagem pluridisciplinar não cogita a inter a transdisciplinaridade, pois, embora se permita 

ultrapassar as disciplinas, o seu objetivo é o fortalecimento da disciplina à qual o objeto em 

estudo pertence. 

Quanto à interdisciplinaridade, ela amplia a questão das colaborações entre as 

disciplinas, pois já prevê a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Entendo que 

na concepção de interdisciplinaridade há avanços com relação aos laços necessários entre as 

disciplinas, e, embora permaneça o viés disciplinar, as propostas já vão além de estudos de um 

objeto de determinada disciplina, como no caso anterior, visto pela pluridisciplinaridade. 

Nicolescu (2008) cita três graus de interdisciplinaridade:  

a) Aplicação –diz respeito aos métodos de uma determinada área que são 

empregados em outra para que sejam alcançados novos resultados, há um 

enriquecimento por meio da troca de métodos, visto que nem sempre os 

métodos de uma área dão conta de toda uma demanda de sua especialidade.  

b) Epistemológico – o grau epistemológico colabora para a troca e enriquecimento 

epistemológico das disciplinas ou áreas. 

c) Geração de novas disciplinas – por fim, o grau que permite a geração de novas 

disciplinas. Nesse aspecto é que a transferência de métodos possibilita a criação 

de novas disciplinas, a exemplo o autor cita que a matemática com a física gerou 

física-matemática. A abordagem interdisciplinar também permanece na 

concepção disciplinar. 

A transdisciplinaridade, o terceiro conceito, já vem com uma proposta ampliada, 

pois, 

 

[...] como o prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo 

tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o 

qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. (NICOLESCU, 2008, 

p. 53). 
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Na abordagem transdisciplinar, três são os pilares que determinam a pesquisa: os 

níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e a complexidade. 

Com base nesses três pilares, ou melhor, conforme a maior ou menor satisfação 

deles são gerados graus de transdisciplinaridades. No caso, por exemplo de uma pesquisa 

transdisciplinar com certo grau de transdisciplinaridade, está mais próxima da abordagem 

multidisciplinar; em outro grau se aproxima da interdisciplinaridade, e ainda em outro, da 

disciplinaridade. Portanto, são os diferentes graus que determinarão as aproximações da 

transdisciplinaridade com as outras abordagens. 

Nicolescu (2008) conclui que “a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são as quatro flechas de um único e mesmo arco: 

o do conhecimento (p. 55). 

Sobre esse aspecto se faz necessária a compreensão de como essas abordagens se 

configuram no âmbito das pesquisas. Um primeiro entendimento é de que a pesquisa 

transdisciplinar não é antagônica à disciplinaridade, à pluridisciplinaridade nem à 

interdisciplinaridade, ela é complementar a estas abordagens. Por outro lado, a 

transdisciplinaridade se apresenta como distinta em extremos da pluridsicplinaridade e 

interdisciplinaridade por uma única razão, a finalidade que se propõe, que é a compreensão do 

mundo, da realidade, em um contexto amplo em que uma abordagem disciplinar não daria 

conta. 

Outra questão que requer também entendimento são os objetivos e as finalidades da 

pluri e da interdisciplinaridade; elas visam sempre à pesquisa nos moldes disciplinares. 

E conclui o autor: 

 

Se a transdisciplinaridade é tão frequentemente confundida com a inter e a 

pluridisciplinaridade (como, aliás, a interdisciplinaridade é tão confundida 

com a pluridisciplinaridade), isto se explica em grande parte pelo fato de que 

todas as três ultrapassam as disciplinas. Esta confusão é muito prejudicial, na 

medida em que esconde as diferentes finalidades destas três abordagens”. 

(NICOLESCU, 2008, p. 55-56). 

 

Após a abordagem consubstanciada em Nicolescu, retomo o pensamento de Morin, 

sobretudo, no que se refere à transdisciplinaridade. 

Para tratar da transdisciplinaridade, Morin (2007) começa mostrando a diferença 

entre o que ele chama de antiga e de nova transdisciplinaridade. 

E assim, para falar da antiga transdisciplinaridade, ele começa com uma discussão 

sobre a ciência e sua evolução, reportando-se ao fato de que o desenvolvimento da ciência, 

desde o século XVII, se deu não apenas de forma disciplinar, mas também por um viés 
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transdisciplinar, isso porque a ciência, as disciplinas seguiram em seus desenvolvimentos com 

métodos, postulados teóricos, objetividade, matematização, formalização, entre outras 

definições. 

Esses princípios, sobretudo da matematização da formalização, são princípios 

transdisciplinares das ciências, e eles mesmos permitiram o enclausuramento disciplinar. 

Vejamos por que, nas palavras de Morin (2007, p. 136), “a unidade foi sempre hiperabstrata, 

hiperformalizada, e só pode fazer comunicarem-se as diferentes dimensões do real abolindo 

essas dimensões, isto é, unidimensionalizando o real”. 

Com essa constatação fica então o questionamento: É preciso um fazer 

transdisciplinar? Mas qual? Com que concepções? 

Para o filósofo, era preciso pensar e repensar o saber, sobretudo à luz de toda essa 

atual situação, quando há proliferação de conhecimentos. Por outro lado, há também dispersão, 

parcelamento. Como chegar a uma solução? Nesse ponto ele retoma a questão dos paradigmas 

que determinam ou controlam o conhecimento científico. Como um dos principais princípios, 

a separação entre sujeito e objeto, formulado por Descartes. Esse princípio se baseou em 

experimentações e observações de diversos olhares observadores, de forma que se chegasse a 

um conhecimento objetivo. 

Ele é essencial, segundo Morin, para a compreensão do paradigma simplificador 

separação/redução. Em suas palavras: 

 

A separação sujeito/objeto é um dos aspectos essenciais de um paradigma 

mais geral de separação/redução, pelo qual o pensamento científico ou 

distingue realidades inseparáveis sem poder encarar sua relação, ou identifica-

as por redução da realidade mais complexa a menos complexa. Assim, física, 

biologia antropossociologia tornaram-se ciências totalmente distintas, e 

quando se quis ou quando se quer associá-las é por redução do biológico ao 

físico-químico, do antropológico ao biológico. (MORIN, 2007, p. 138). 

 

Essas compreensões foram determinantes para que o filósofo propusesse uma nova 

transdisciplinaridade, visto que a antiga, que vinha acompanhando o desenvolvimento da 

ciência e das disciplinas, não correspondia as necessidades que o conhecimento tem para ser 

compreendido em uma dimensão que reconheça a sua transdisciplinaridade, e que permita uma 

comunicação sem uma redução ou separação. 

A nova concepção de transdisciplinaridade deveria resolver a questão da 

fragmentação do conhecimento na contemporaneidade, o que justificaria a mudança do seu 

conceito. 



86 

Nesse entendimento a transdisciplinaridade torna-se a abordagem importante no 

tocante a uma reflexão sobre o saber e os seus objetivos, porém um questionamento é colocado 

quanto aos objetivos desses saberes, dos conhecimentos: seria o saber para ser armazenado em 

bancos informacionais, computado por instâncias ou o saber é para ser utilizado por espíritos 

humanos , refletindo, meditando, discutindo? 

Morin (2007), nesse ponto se reporta a tradição grega clássica, a Era das Luzes, e 

ao fim do século XIX e fazendo uma comparação com a contemporaneidade, observa que 

diferenças, sobretudo com relação às pessoas e ao conhecimento. Antes, o saber era para ser 

compreendido, pensado, refletido; hoje, segundo ele, somos privados dessas possibilidades, 

dado o contexto em que vivemos, quando pouco ou nada nos resta de direito à reflexão. 

E assim, enuncia: 

 

Precisamos, portanto, promover uma nova transdisciplinaridade, de um 

paradigma que, decerto, permite distinguir, separar, opor, e, portanto, dividir 

relativamente esses domínios científicos, mas que possa fazê-los se 

comunicarem sem operar a redução. O paradigma que denomino 

simplificação (redução/separação) é insuficiente e mutilante. É preciso um 

paradigma de complexidade, que, ao mesmo tempo, separe e associe, que 

conceba os níveis de emergência da realidade sem os reduzir às unidades 

elementares e às leis gerais. (MORIN, 2007, p. 138). 

 

Nesse ponto apresento outros autores e suas contribuições sobre a abordagem da 

interdisciplinaridade e os possíveis diálogos com o que foi discutido até aqui.  

Em Japiassu (1976), logo de início, percebo sua preocupação com o 

desenvolvimento das disciplinas, suas diversidades e o prejuízo com relação à realidade 

humana, uma vez que se fechando em suas especificidades tais disciplinas perdem o contato 

com essa mesma realidade. 

Com base nessa afirmação, surgiu a necessidade de uma nova epistemologia, uma 

proposta que não se encerrasse na reflexão sobre cada ciência individualmente, mas que a soma 

dessas ciências convergissem para a retomada de um conhecimento voltado para as 

necessidades humanas.  

Nessa concepção, o ser humano é o motivo primeiro de toda ciência, do contrário, 

a ciência estaria caminhando na contramão do seu objetivo, pois “é absurdo, é vão, querer 

construir uma pretensa ciência do homem, se tal ciência não encontra na existência humana em 

sua plenitude concreta, seu ponto de partida e de chegada” (GUSDORF, apud JAPIASSU, 1976 

p. 20). 

Na obra Interdisciplinaridade e Patologia do Saber, Japiassu (1976) traz para as 

discussões as questões das ciências e do conhecimento, fornecendo instrumentos conceituais a 



87 

fim de que os problemas epistemológicos presentes nas Ciências Humanas sejam discutidos à 

luz de relações interdisciplinares. Para o autor, a interdisciplinaridade deve ser concebida como 

uma exigência interna das ciências, necessária para uma inteligência da realidade que dê conta 

de nos fazer conhecer aquilo que as ciências propõem. 

Assim, o interdisciplinar não pode ser interpretado como um conceito que esteja 

voltado para uma necessidade especulativa. Deve ser entendido como uma proposta voltada 

para a formação do homem, bem como para responder as necessidades das ações, “e colocar o 

problema da interdisciplinaridade nas ciências humanas já é colocar [...] a questão do diálogo 

dessas disciplinas” (JAPIASSU, 1976, p. 29). 

O quadro visualizado por Japiassu (1976) com relação à evolução das ciências, e 

cada vez mais a sua compartimentalização, levou o autor a interpretá-lo como uma patologia 

do saber e perceber a interdisciplinaridade como a opção mais adequada para curar essa 

patologia geral do saber. Através da interdisciplinaridade, a busca para corrigir os equívocos 

provocados pela compartimentação das disciplinas, enfim, do conhecimento.  

Porém, o caminho percorrido para chegar a essa concepção sobre o que é o 

interdisciplinar foi longo, não ocorreu de forma imediata, mas dependeu de um processo que 

culminou com uma gradação de termos, como multidisciplinar/pluridisciplinar, interdisciplinar 

e transdisciplinar, até que o fenômeno interdisciplinar fosse concebido como uma 

epistemologia que incorpora os conceitos e definições de várias disciplinas, com o objetivo de 

se apropriar de seus esquemas e metodologias e que após uma comparação os integrasse. 

Nessa constituição epistemológica, as razões apresentadas a seguir justificam um 

empreendimento interdisciplinar, visto que devem: 

 

1. Proporcionar trocas generalizadas de informações e críticas; 

2. ampliar a formação geral de todos quanto se engajam na pesquisa 

cientifica especializada; 

3. questionar a possível acomodação dos cientistas em seus pressupostos 

implícitos, em suas comunicações restritas; 

4. preparar melhor os indivíduos para a formação profissional que, hoje 

em dia, cada vez mais exige a contribuição das várias disciplinas 

fundamentais, consequentemente, certa formação polivalente; 

5. preparar e engajar os especialistas na pesquisa em equipe, fornecendo-

lhes os instrumentos conceituais para que saibam analisar as situações e 

colocar os problemas; 

6. assegurar e desenvolver a educação permanente que permite aos 

pesquisadores o prolongamento constante, no decurso da vida, de sua 

formação geral, universitária ou profissional. (JAPIASSU, 1976, p. 32-33). 

 

Ainda segundo o autor, as Ciências Humanas em suas condições concretas de 

desenvolvimento, de construção e estruturação, não encontram justificativas para fragmentar o 
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real. As críticas feitas a estas Ciências é no sentido de que se ampliem as pesquisas das 

interações e dos métodos, das especialidades. Em outras palavras, pesquisas interdisciplinares. 

Os objetivos para a interdisciplinaridade em debate nesse contexto estão voltados 

para as pesquisas, as aproximações das ciências, das disciplinas. Isso em contraposição ao que 

o autor nomeia de patologia, a fragmentação do conhecimento, a especialização exagerada.  

Em síntese, 

 

[...] o fenômeno interdisciplinar tem dupla origem: uma interna, tendo por 

característica essencial o remanejamento geral do sistema das ciências, que 

acompanha seu progresso e sua organização; outro externo, caracterizando-se 

pela mobilização cada vez mais extensa dos saberes convergindo em vista da 

ação. (JAPIASSU, 1976, p. 42-43). 

 

Dando continuidade às justificativas para a interdisciplinaridade do conhecimento, 

são acrescentados três protestos pelos quais ela se apresenta: o primeiro, contra um saber 

fragmentado; o segundo, contra a separação da universidade da sociedade em sua realidade 

concreta; o terceiro, contra o conformismo, sobretudo  a situações adquiridas, ideias recebidas 

e impostas.  

O espaço, os fundamentos do interdisciplinar, seus principais determinantes 

teórico-metodológicos, conforme demonstram os protestos, estão em outro horizonte, isto é, na 

perspectiva unitária do conhecimento. Jamais se deve aceitá-los como adição de conhecimentos 

específicos, nem mesmo como de saberes especializados pois “o fundamento do espaço 

interdisciplinar deverá ser procurado na negação e na superação das fronteiras disciplinares”. 

(JAPIASSU, 1976, p. 75). 

Entretanto, como sinaliza Japiassu (1976), é preciso ter clareza de que existem 

desafios que devem ser vencidos para que a colaboração interdisciplinar aconteça, entre eles, o 

desafio para que os especialistas, formados em diferentes áreas sejam capazes de encontrar uma 

linguagem comum, para que se efetive um entendimento com base nas concepções iniciais e 

assim possa conduzi-los a um desapego de suas verdades e somarem-se aos outros; a resistência 

do corpo docente, reforçada pela inércia do corpo discente precisa ser superada; as questões 

administrativas que constantemente se posicionam contrários aos projetos interdisciplinares, 

com as mais diversas alegações, desde espaços físicos, recursos humanos e financeiros. 

Na sequência, outra autora que chamei para esta discussão foi Fazenda (2006, 2012 

e 2013). Ao tratar da interdisciplinaridade, ela o faz resgatando a história, a constituição 

epistemológica, adentrando nas pesquisas e formas de utilização de uma metodologia 

interdisciplinar. 
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Inicialmente, me debruçando nos seus escritos, pude me aproximar das concepções 

dessa autora e perceber elementos que ela discute sobre a comunicação humana como 

possibilidade fundamentada no diálogo. Compreendi, sobretudo, que a comunicação humana, 

fundamentada no diálogo, pode ir além de simples relação de fala e escuta e se tornar 

fundamental no que ela denomina de pedagogia da comunicação pautada nas palavras: palavra-

mundo, palavra-encontro, palavra-ação, palavra-valor. 

No primeiro caso, a palavra-mundo é entendida como aquela possível somente pela 

linguagem na correlação signos e pensamentos. A linguagem concebida para além de um 

instrumento se traduz como o íntimo do ser, um laço psíquico que une o ser humano ao mundo 

e a outrem. O cuidado com a sua forma e qualidade significa o interesse em manter as relações 

equilibradas.  

A linguagem, a palavra são meios de tornar o mundo humano, pois,  

 

O homem ao vir ao mundo “toma a palavra”, isto é, transforma a experiência 

num universo de discurso. Todo homem que nasce, redefine, através da 

palavra todo o universo, a partir do que foi falado e do acréscimo ao mundo 

de sua própria palavra, de sua própria experiência. [...] A palavra revela o 

mundo ao homem, anunciando o homem ao mundo. (FAZENDA, 2012, p. 

54). 

 

Quanto à palavra-encontro, está voltada para as relações sociais, quando a vida 

pessoal é ressignificada pela vida social. Embora portando uma ambiguidade, a palavra é motor 

para a vida. É ambígua quanto ao tempo em que diz e que ao mesmo tempo cala, porque trazer 

para o exterior as nossas impressões nem sempre é revelar o que temos em nosso interior. O ser 

interior é revestido da palavra, ou a palavra o reveste à base de reflexão e liberdade.  

Esse ser interior pessoal, que fala, que exterioriza sua palavra, o faz de modo 

intencional a alguém; o conteúdo pronunciado, a comunicação realizada só é revestida de 

sentido porque é direcionada a alguém. Neste caso,  

 

o importante é considerarmos o próprio fato de o homem expressar-se, pois a 

expressão de um pensamento a outrem revela o interior do homem e permite 

também que ele próprio tome consciência de si mesmo. (FAZENDA, 2012 p. 

55).  

 

A relevância da linguagem nesse processo ocorre porque ela faz a intermediação do 

encontro do eu com o outro, portanto, a palavra como o encontro. 

Quanto à palavra-ação, como ação é outra possibilidade da linguagem, aqui é 

discutida a questão da significação ou sentido e tem implicação direta com as nossas 

experiências individuais, as quais dependem de uma ação, de uma situação vivida com a palavra 
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e o seu sentido. Ação, porque o que comunicamos é resultado de algo vivido, assim é que ela 

só tem sentido ou significado por intermédio de uma experiência. Essa palavra realiza o 

pensamento, não fica só em uma tradução. “Pensar e falar são duas atividades correlacionadas 

e conduzem à ação de conhecer” (FAZENDA, 2012, p. 56). A última das categorias das palavras, 

a palavra-valor, diz respeito ao momento em que a linguagem é propiciadora de uma 

temporalidade, pois cria para os sujeitos um presente, formas de explicações do passado e 

perspectivas de futuro. Essa dialética nos leva à compreensão de que nada está pronto e 

acabado. Por isso, a palavra tem o valor da própria realização da história. 

Quando a autora discute essas categorias da palavra, ela intenciona apresentar um 

método fundamentado na ação, o qual permite um novo olhar para a pesquisa e para o ensino, 

além de novas possibilidades para lidar com o conhecimento, através de outras formas, outros 

caminhos teóricos, visando à explicação para o real numa perspectiva interdisciplinar.  

Nesses termos, Fazenda (2006), concebe a interdisciplinaridade como uma proposta 

que, estando a serviço da educação, pode trazer ganhos significativos para essa prática social 

do ensinar e do aprender. Para tanto, ela precisou percorrer um caminho entre duas epistemes: 

a racional e a compreensiva, respectivamente, Descartes e Espinosa. Com a racional a autora 

se reporta aos estudos que fez consultando teóricos que orientaram os estudos de muitos 

educadores, sobretudo nas décadas de 60, 70, 80 e 90 do século XX. Quanto a concepção 

compreensiva, esta lhe permitiu ousar, trilhando caminhos e dialogando com teóricos e com a 

sua própria produção na área de educação. 

Sobre as suas produções, ela ressalta os escritos da década de 60 e 70, de inspiração 

filosófica, quando buscava o sentido do ser. Nessa fase havia o interesse de uma educação mais 

humanizada, assim, teólogos e fenomenólogos da época buscavam um sentido mais humano 

para a educação, quando nesse entremeio se iniciaram os estudos sobre a interdisciplinaridade. 

Em Fazenda (2006) aparece clara a importância dos estudos sobre a linguagem 

como uma busca de outros sentidos, ou seja, a compreensão do ser humano em aspectos para 

além do racional. 

De acordo com essas demandas, houve, principalmente nas décadas de 60 e 70 

importantes avanços nas pesquisas e nos estudos para a construção de uma epistemologia 

interdisciplinar do conhecimento. Na década de 80, esses estudos foram se fortalecendo e nesse 

contexto os estudos sobre identidade pessoal, social e cultural ganharam contornos 

internacionais e nacionais. 

No contexto dessas produções e concepções dessa nova antropologia, se destacaram 

autores e filósofos brasileiros e de outros países como, por exemplo: Darcy Ribeiro, Otávio 



91 

Ianni e Paulo Freire; no quadro internacional, os estudos de Gramsci e Marx acentuaram o 

sentido da história e da dialética nas questões de método e princípios. Outra contribuição foi a 

do Construtivismo, com ênfase no entendimento de que a palavra se constrói e desconstrói-se, 

cujas referências foram Piaget e Vigotsky. 

Na continuação das leituras, fui encontrando e reencontrando outros autores e 

pensadores que colaboraram com essa abordagem interdisciplinar - Gusdorf, influenciou o 

pensamento de Fazenda com a obra ‘A Fala’, com o prefácio de ‘Interdisciplinaridade e 

patologia do saber’, de Japiassu, entre outros -, contribuíram com os estudos da 

interdisciplinaridade, ao falar de subjetividade e da historicidade pessoal. Sobre a perspectiva 

de formação de professores na abordagem das histórias de vida como possibilidade de 

formação, encontramos Shön, Dominice, Pineau e Nóvoa. Esses autores têm contribuições 

importantes também para a Pesquisa Narrativa, (auto) biográfica; embaso-me no entendimento 

de que pertencem ao grupo dos pioneiros dessa abordagem.  

Todas as contribuições foram determinantes para a evolução da 

interdisciplinaridade como uma nova epistemologia do conhecimento e da aprendizagem. Sobre 

isso nos diz Fazenda (2006): 

 

A interdisciplinaridade permanece fiel ao gosto pelo estudo da palavra. As 

diferenças de ordem e nível entre integração, interação, as diferentes 

modalidades de disciplina científica e escolar, acabam por questionar o 

conceito de currículo. (p. 6). 

 

O caminho percorrido pela autora culmina nessa compreensão de que há que se 

repensar o conceito de currículo, visto que com as novas possibilidades no campo do ser e do 

saber, os currículos também precisam de transformações. 

Porém, retomando a questão da busca do sentido para a interdisciplinaridade, três 

eixos são importantes para esse propósito: A Antropologia Filosófica, que fala do sentido do 

ser; a Antropologia Cultural, com o sentido de pertencer, e por fim, a Antropologia Existencial, 

com o sentido do fazer. 

Diante dessas antropologias, descritas por Fazenda (2003), optei por ampliar a 

discussão sobre a Antropologia Existencial – o sentido de fazer – por entender que a 

Antropologia Existencial melhor responde aos meus interesses de estudo. O sentido de fazer se 

centra mais no cotidiano escolar, o que em parte justifica a minha escolha. 

Sobre essa escolha entendo ainda que muitas dimensões estão compreendidas, pois 

o fazer na escola e o cotidiano escolar carregam uma infinidade de questões a serem pensadas, 

como: o currículo, o sentido de ensinar e aprender e algo muito oportuno para essa minha 
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abordagem que é a formação dos educadores a qual tem reflexos na sua atuação. Nesses termos, 

no próximo tópico apresento algumas considerações sobre esse aspecto tão caro à educação. 

Conforme fui aprofundando as leituras, compreendi que o educador, para 

experienciar uma proposta interdisciplinar, precisa ter alguns entendimentos sem os quais 

poderia se arriscar a desenvolver o seu trabalho com um título que não condiz com uma 

verdadeira interdisciplinaridade. 

Fazenda (2006), corrobora esse pensamento trazendo alguns entendimentos, por 

exemplo, o de que uma proposta interdisciplinar traz implicação direta e necessária de uma 

participação do educador na formulação das políticas educacionais, e eu acrescentaria na escola 

também na elaboração do Projeto Político Pedagógico. Outra clareza que o educador precisa 

ter é de que a interdisciplinaridade não prevê uma reforma no ensino, mas uma revisão, quando 

o objetivo primeiro é fazer uma educação que promova a cidadania. 

Com base nesses entendimentos, há que serem previstas algumas condições para 

que o educador desenvolva essa proposta educativa interdisciplinar e uma delas diz respeito aos 

espaços, não só físico, mas sobretudo, de fala, onde lhe seja permitido usar sua palavra, 

considerando que 

 

Uma proposta de interdisciplinaridade no ensino procura reconduzir o 

professor a sua dignidade de cidadão que age e decide, pois é na ação desse 

professor que se encontra a possibilidade da redefinição de novos pressupostos 

teóricos em Educação. Sediando seu saber, o educador poderá explicar, 

legitimar, negar a ação do Estado, condicionando sua ação aos impasses da 

sociedade contemporânea (FAZENDA, 2006, p. 65). 

 

De acordo com o explicitado pela autora sobre essas questões de espaço, 

principalmente para a fala do professor, mais uma vez fica evidenciada a questão da 

comunicação, da palavra como condição primeira para as questões da interdisciplinaridade. Por 

isso considero oportuno nesse momento trazer um conceito fundamental no pensamento de 

Fazenda que é o conceito de parceria, uma vez que, para que haja comunicação, fala, interações 

e intersubjetividades, a parceria se faz necessária. 

Parceria, termo importante em toda a produção da autora, é uma condição primeira 

para que seja concretizado um projeto interdisciplinar, seja de ensino, seja ele pesquisa. 

Assim, Fazenda (2006, p. 65) concebe a parceria “como mediação privilegiada para 

a consolidação da interdisciplinaridade, podendo ampliar, quando revestida de rigor, de 

autenticidade e de compromisso, a possibilidade de um projeto interdisciplinar”. Vejo que o 

desenvolvimento do projeto interdisciplinar ocorrerá com as parcerias quando as práticas 
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docentes se derem pautadas nesses termos. Porém, para chegar a essa compreensão, foi preciso 

compreender os seis fundamentos apresentados pela autora. 

O primeiro fundamento é o movimento dialético que ocorre com a leitura e releitura 

de trabalhos anteriores. Fazer o movimento partindo do novo para o velho e do velho para o 

novo. 

O segundo fundamento é o da memória registro e da memória vivida. No primeiro 

constam as memórias escritas em livros, artigos, resenhas, entre outros; quanto à memória 

vivida, se refere aos diálogos com todos os trabalhos registrados. 

O terceiro fundamento: a parceria que, nas palavras da autora, 

 

Pode constituir-se em um fundamento de uma proposta interdisciplinar, se 

considerarmos que nenhuma forma de conhecimento é em si mesmo racional. 

A parceria consiste na tentativa de incitar o diálogo com outras formas de 

conhecimento a que não estamos habituados e, nessa tentativa, a possibilidade 

de interpenetração delas. (FAZENDA, 2003, p. 69). 

 

E continua: “a parceria seria, por assim dizer, a possibilidade de consolidação da 

intersubjetividade – a possibilidade de que um pensar venha a se completar no outro”. 

(FAZENDA, 2003, p. 69). 

A compreensão e elucidação do significado de uma sala de aula interdisciplinar é o 

quarto fundamento. Neste fundamento a atenção se volta para a compreensão de situações 

próprias de uma sala de aula e pode ser revestida de outros significados, dado que se propõe 

distinta de uma sala de aula não interdisciplinar. Neste caso, uma das principais diferenças é o 

fato de que em uma sala de aula interdisciplinar há “ordem e o rigor travestidos de uma nova 

ordem e um novo rigor”. (FAZENDA, 2003, p. 70). Portanto, a nova ordem e o novo rigor 

podem ser percebidos nas atitudes diárias da sala de aula, sendo identificados nas formas de 

avaliação; na relação do professor com os alunos, sobretudo, com relação à autoridade de 

professor que é conquistada e não outorgada; outras situações que também passam a ser 

vivenciadas são satisfação, humildade, cooperação, entre outras. 

E finalmente,  

 

numa sala de aula interdisciplinar todos se percebem e gradativamente se 

tornam parceiros. Nela, a interdisciplinaridade pode ser aprendida e pode ser 

ensinada, o que se pressupõe um ato de perceber-se interdisciplinar. 

(FAZENDA, 2006, p. 71). 

 

Quanto ao quinto fundamento, este trata dos aspectos e evidências no 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, a saber: 
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• a interdisciplinaridade decorre mais do encontro entre os indivíduos do que 

entre as disciplinas. 

• O projeto interdisciplinar por vezes é originado de um projeto que já carrega 

uma atitude interdisciplinar. 

• Os projetos interdisciplinares estão em paralelo com os projetos pessoais de 

vida, e como tal, demandam um tempo, uma espera adequada para seus 

resultados. 

• Finalmente, a evidência constatada de que “o interdisciplinar busca a totalidade 

do conhecimento, respeitando-se a especificidade das disciplinas”. (FAZENDA, 

2006, p. 72). 

• O sexto fundamento versa sobre a possibilidade de pesquisas interdisciplinares. 

Nesse aspecto, a atitude interdisciplinar é retomada pela autora como aquela 

identificada “pela ousadia da busca, da pesquisa, da transformação”. 

(FAZENDA, 2006, p. 73). 

Sobre o sexto fundamento há muitas questões relevantes, pois, na perspectiva 

interdisciplinar, as pesquisas são formas de trabalho que melhor correspondem a essa 

possibilidade de concretização da proposta em curso; com as pesquisas as parcerias acontecem 

naturalmente e a construção coletiva possibilita uma nova forma de ver ou lidar com o 

conhecimento, seja de ordem prática, seja de ordem teórica. 

Entretanto, não se trata apenas de uma concepção que visa à unidade do 

conhecimento, uma vez que 

 

[...] a postura interdisciplinar procura reindagar as certezas paradigmáticas 

resultantes das teorias que configuram a atual ciência escolar, e mais, procura 

considerar como fundamental à construção dessa ciência, a pesquisa criteriosa 

sobre as ações comprometidas em sala de aula. (FAZENDA, 2012, p. 63). 

 

E nesse sentido, o próximo tópico traz uma abordagem sobre a interdisciplinaridade 

e a formação dos professores, visto que muito do que já tratei me levou a escrever sobre esse 

aspecto de forma a melhor compreender e ser compreendida no que se refere a essa proposta de 

formação e atuação de professores. 

 

2.2 A formação de professores e a interdisciplinaridade: buscando alguns sentidos 

Conforme venho desenvolvendo este texto, após apresentar a interdisciplinaridade, 

farei uma abordagem sobre essa perspectiva e a formação de professores, sobretudo no que 
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tange à compreensão das contribuições dessa abordagem para uma proposta de formação de 

professores. Para tanto, utilizei como referência o pensamento de Fazenda (2008). 

Assim, inicio falando do que a autora traz como questão primeira para tratar do 

tema, que são as definições de interdisciplinaridade. A princípio, ela traz uma definição clássica 

que foi produzida pelo Centro para Pesquisa e Inovação do Ensino (CERI), a qual define a 

interdisciplinaridade como interação entre duas ou mais disciplinas. Para a autora essa definição 

traz implicações na forma de pensar os currículos, visto que nesta concepção estes assumiriam 

somente a forma de uma grade de disciplinas, o que já seria o seu fim. 

Trata-se, portanto, de uma definição ampla que não colabora para o 

desenvolvimento de uma formação de professores no sentido das concepções e das práticas 

dessa formação, e menos ainda quando se pensa em uma proposta interdisciplinar de formação 

de professores. Isso porque, segundo a autora, a definição pode levar a muitas formas de 

relação, desde uma comunicação das ideias uma integração dos conceitos, de modo que com 

essa amplitude dificilmente teria como contribuir mais acertadamente com as demandas da 

formação interdisciplinar de professores. 

Aqui percebo uma clara necessidade de se pensar ou definir a interdisciplinaridade 

na formação dos professores nas ordens científica e social. Sobre estas ordens os escritos de 

Fazenda (2008) apresentam o pensamento de Fourez (2001), compreendidas como distintas, 

porém complementares na formação interdisciplinar de professores. 

A ordem científica na formação do professor se faz presente na construção dos 

saberes interdisciplinares em que sejam contemplados os aspectos do conhecimento científico 

necessário nessa formação. Com essa ordem seria possível o encontro de uma cientificidade 

disciplinar, que ora instante traria também novas motivações epistemológicas. Com base nesse 

posicionamento é que as disciplinas aqui não são desvalorizadas, cada um dos seus saberes, 

seus conceitos percebo que comportam suas cientificidades. Nas palavras de Fazenda (2008), 

 

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. (p. 95). 

 

No que se refere à ordem social, tive a compreensão desta como uma ordem que 

não desprovida de saberes científicos e interdisciplinares se nutre desses saberes desdobrando-

os, a fim de que haja reflexos nas sociedades que estão sempre clamando por atitudes que 

venham a colaborar na resolução de seus problemas. A ordem social também traz o 
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entendimento que não pode haver separação entre o desenvolvimento das ciências e as 

demandas da sociedade, há, sim, uma coexistência, uma relação de complementariedade. 

Na continuação, e já se tratando de uma apropriação de Fazenda sobre o pensamento 

de Lenoir (2001), a autora aborda uma terceira cultura que está relacionada ao saber ser. Essa 

terceira abordagem tem uma particularidade que é o fato de ter sido desenvolvida com base nas 

experiências brasileiras, assim, carrega análises de muitos dos estudos desenvolvidos no País 

sobre formação de professores na perspectiva interdisciplinar.  

Essa terceira abordagem não deve ser compreendida como uma ordem que exclui 

as duas anteriores, pois é possível verificar um eixo comum que é “a busca de um saber ser 

interdisciplinar” (FAZENDA, 2008, p. 95). Para isso, é preciso falar e ao mesmo tempo trazer 

para as propostas as experiências dos docentes em seus vários aspectos e contextos, científico, 

profissional e prático.  

Nesse sentido, as experiências podem ser melhor compreendidas com base em três 

pontos fundamentais que são: o sentido, a intencionalidade e a funcionalidade. Esses pontos, se 

tratados com os devidos cuidados, ou seja, se não terem pensados como pré-suposições teóricas, 

mas como relações desses saberes com os tempos e espaços vividos pelos sujeitos em formação, 

poderão subsidiar as ações e finalmente a questão da coerência em relação ao dito e o realizado. 

Ao passo que, com a compreensão desses fundamentos ocorre também a 

compreensão da concepção da autora sobre a interdisciplinaridade, sobremaneira quando ela 

concebe a interdisciplinaridade como um conceito vinculado diretamente as disciplinas, e assim 

define que as interfaces ou interpenetrações das disciplinas, a interdisciplinaridade, ocorre sem 

que haja destruição de suas bases disciplinares. 

Com essa clareza passo às questões da interdisciplinaridade na educação e suas 

especificidades, como, por exemplo, vê-la nas perspectivas das disciplinas, na dimensão do 

trabalho escolar, quando se faz necessário o entendimento de outros conceitos relacionados a 

esse aspecto, como o de escola, de currículo, entre outros.  

Desse modo, na formação de professores em uma proposta interdisciplinar, os 

conceitos de escola e currículo devem ser ressignificados de tal forma que correspondam a essa 

nova perspectiva formativa que solicita determinadas competências possíveis a partir de 

conhecimentos disciplinares. 

Com essa perspectiva, a autora traz o termo circunsdisciplinaridade, que possibilita 

um entendimento de como os conceitos vão evoluindo e clamando por novos a fim de que se 

consolidem as epistemologias que se apresentam. Para a autora, 
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a ciência da educação fundamentada num conjunto de princípios, de conceitos, 

de métodos e de fins convergem para um plano meta-científico. Tratamos 

nesse caso do que poderíamos chamar interação envolvente sintetizante e 

dinâmica, reafirmando a necessidade de uma estrutura dialética, não linear e 

não hierarquizada, onde o ato profissional de diferentes saberes construídos 

pelos professores não se reduz apenas a saberes disciplinares. (FAZENDA, 

2008, p. 99). 

 

Nesse caso, a circundisciplinaridade não propõe a supressão de uma formação 

disciplinar, pois ela se faz necessária para que o professor, a partir delas possa teorizar sobre 

suas práticas. Colabora para que as ações educativas sejam realizadas em dimensões complexas, 

de forma que os diferentes componentes sejam interligados. O termo circunsdisciplinaridade 

não será aprofundado neste texto.  

Contudo, uma compreensão das concepções de interdisciplinaridade, ou seja, de 

uma perspectiva que propõe a relação do sujeito com o conhecimento de forma não fragmentada 

foi possível perceber nos autores e pensadores, embora cada um com as suas definições e 

concepções. Todavia um aspecto se faz presente em seus pensamentos, a saber a proposição de 

uma nova relação com o conhecimento, contrária às concepções racionalistas e positivistas, 

visto que, de Ponty a Fazenda, há uma crítica às formas como decorriam as relações com o 

saber, com o conhecimento, nessas concepções citadas anteriormente. 

Uma compreensão possível também foi de que os autores, baseados em suas opções 

teórico-metodológicas, concebem de diferentes formas a interdisciplinaridade. E em alguns 

momentos ela aparece como uma abordagem voltada para as pesquisas, para o desenvolvimento 

das ciências em outros como questões teórico-metodológicas na educação. Porém, um 

entendimento se impõe em todos, a concepção do conhecimento pautada no reconhecimento 

que a realidade é multidimensional e “estruturada em múltiplos níveis”. (NICOLESCU, 2008, 

p. 57). 

Concluo este capítulo com uma sensação de que muito ainda me falta, embora tendo 

escrito e refletido sobre o conceito de interdisciplinaridade, percebo a necessidade de ampliar a 

discussão sobre os aspectos teórico-metodológicos desta pesquisa, o que busquei fazê-lo no 

capítulo subsequente. É um capítulo importante, que me rendeu muitos desafios, visto que nele 

procuro discorrer sobre toda a minha tentativa de inspiração teórico-metodológica de fazer a 

pesquisa na abordagem da Pesquisa Narrativa (Auto) biográfica; uma proposta inovadora na 

forma de fazer e escrever pesquisa, considerando-a como um desafio devido às minhas 

experiências, mais especificamente de formação disciplinar, quanto às minhas experiências na 

educação básica e no ensino superior. As experiências profissionais me diziam a cada etapa da 

pesquisa que seria impossível seguir com essa proposta. Ou seja, passar da perspectiva 
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tradicional de ensino e pesquisa para essa nova proposta que carrega consigo não apenas uma 

postura contrária às propostas tradicionais, formalistas, mas, como pontua Henriques (2018, p. 

1), é “um aporte que contém em si uma mudança paradigmática, reconduzindo o olhar para o 

sujeito em sua singular complexidade social”. 

No entanto, mesmo diante de muitos desafios, decidi por trilhar esses caminhos e 

para isso busquei inspirações em teóricos, autores e, sobretudo, em propostas que se apresentam 

nessa perspectiva de rompimento com a forma tradicional de se fazer pesquisa a partir de uma 

herança positivista nos moldes das Ciências da Natureza. Dito isso, no próximo capítulo farei 

uma abordagem sobre as questões teórico-metodológicas da pesquisa, trazendo algumas 

concepções de autores, como Nóvoa (2000, 2010), Ferrarotti (2010), Benjamin (1994, 2012), 

Clandinin e Connelly (2015). 
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3 OS MOVIMENTOS DA CAMINHADA E OS ENCONTROS NECESSÁRIOS: UMA 

COMPREENSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

O objetivo deste capítulo é trazer algumas questões teórico-metodológicas sobre as 

minhas escolhas para a realização da pesquisa, na modalidade narrativa, para contar as histórias 

que compõem cada uma de suas partes. Conforme fui desenvolvendo o estudo, ia percebendo 

que muitas leituras que fiz foram ganhando relevância no sentido de me possibilitar subsídios 

para realização da pesquisa e para a compreensão dos sentidos e significado social dos seus 

resultados. 

E assim, refletindo sobre o discutido no capítulo anterior, entendo que as 

concepções de interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade corroboram em parte com o que 

será abordado aqui, visto que em de Ponty e Fazenda encontrei questões sobre a relação do ser 

com o conhecimento, concebidas em uma perspectiva de diálogos, de parcerias, de síntese. É 

certo que essas concepções convergem no que para uma visão crítica em relação às perspectivas 

tradicionais de conotação positivista e racionalista na relação com o saber.  

Com base nessas concepções é que passo a desenvolver a escrita sobre os aspectos 

teórico-metodológicos desta tese, na busca de compreender alguns caminhos percorridos por 

uma Licenciatura Interdisciplinar com os seus desafios e contribuições.  

De início, considero oportuno trazer a abordagem da pesquisa narrativa 

(auto)biográfica, história de vida e formação, uma perspectiva epistemológica para o 

desenvolvimento de pesquisas e formação que vem ganhando contornos amplos e relevantes no 

Brasil com pesquisadores dedicados ao tema, como Souza (2008), Henriques (2012, 2018), 

Bragança (2008), entre outros. 

Para o desenvolvimento do anunciado, o faço com base nas concepções de dois dos 

pioneiros, Ferrarotti (2010), e Nóvoa (1995, 2010), desta perspectiva teórico-metodológica que 

se propõe desenvolver uma relação dos sujeitos com o conhecimento, seja nas pesquisas, seja 

na formação de uma forma inovadora. 

 

3.1 Ferrarotti e as suas contribuições para uma renovação teórico-metodológica nas 

Ciências Sociais: o Método Biográfico 

Sobre o Método Biográfico, em suas concepções primeiras, é oportuno 

compreendê-lo com Ferrarotti (2010). O que fiz com base na leitura do capítulo da obra O 

método(auto) biográfico e a formação, intitulado: Sobre a autonomia do método biográfico. 

Como podemos ver o seu título já nos faz pensar sobre a questão de que se refere a uma proposta 

que, para a sua consolidação, requer algumas condições a iniciar com justificativas de que se 



100 

trata de uma proposta consistente, com estudos e resultados que o definem como um método 

autônomo e legítimo naquilo que se propõe, isto é, promover uma mudança nas concepções de 

realizar pesquisas e fazer as suas leituras, em especial, nas Ciências Sociais.  

Ferrarotti (2010) aponta alguns caminhos no desenvolvimento de sua proposta, 

iniciando-a com o que intitula de: as razões de um “revival”, momento em que ele apresenta 

uma dupla exigência que se coloca frente ao interesse que veio se tornando crescente com 

relação ao uso das biografias na Sociologia. A primeira exigência diz respeito à crescente 

necessidade de uma renovação metodológica, que, no seu entendimento, se faz necessária em 

razão de uma crise no que vinha sendo sustentado com relação à metodologia clássica das 

Ciências Sociais, que se apresentava com dois axiomas: a objetividade com todas as 

especificidades que a comportam, seus métodos e técnicas precisas para investigação e 

comprovação dos seus resultados nos moldes de uma metodologia clássica das Ciências Sociais, 

ou melhor , do Positivismo; Paralelo a isto, há a intencionalidade nomotética, que como coloca 

Cano (2012), é voltada para a formulação de leis e princípios gerais com base em resultados de 

pesquisas desenvolvidas mediante o interesse em explicar casos individuais por uma fórmula 

dedutiva. 

Assim, a objetividade e a intencionalidade nomotética se configuraram nos dois 

aspectos primeiros a serem combatidos, visto que inviabilizavam um olhar para o concreto, 

impossibilitando que aspectos, como a historicidade dos fatos sociais fossem compreendidos 

devido a essas especificidades metodológicas. Nesses termos, a crítica à objetividade e a 

nomotética contribuíram para o desenvolvimento de metodologias alternativas na Sociologia, 

de modo que, neste texto, meu olhar se volta para o método biográfico. 

A segunda exigência que também merece ser pontuada é com relação a uma nova 

antropologia na qual as pessoas já não se dão por satisfeitas com os rumos tomados pelas 

Ciências Clássicas, tendo em vista novas questões, bem como outras necessidades mais 

concretas sobre as suas vidas, o seu cotidiano. Para Ferrarotti, elas exigiam “uma ciência das 

mediações que traduza as estruturas sociais em comportamentos individuais ou microssociais” 

(2010, p. 35). 

Ferrarotti (2010, p. 35) esclarece melhor essa possibilidade quando nos diz que 

 

A biografia que se torna instrumento sociológico parece poder vir a assegurar 

essa mediação do ato à estrutura, de uma história individual à história social. 

A biografia parece implicar a construção de um sistema de relações e a 

possibilidade de uma teoria não formal, histórica e concreta, de ação social. 

Uma teoria que preencheria o “ corte epistemológico”, que, segundo 

Althusser, divide inelutavelmente o domínio psicológico e o domínio do 
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social. Uma teoria que, portanto, corresponde às necessidades mais urgentes 

de outras ciências humanas que procuram pôr-se criticamente em questão: a 

psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. 

 

Embora com todas essas condições possíveis no que diz respeito às biografias como 

possibilidade de mediação das histórias individuais às histórias sociais, foi preciso um processo 

para que esse método chegasse a atingir o objetivo dele requerido, qual seja: favorecer a 

mediação entre o individual e o universal.  

Para a evolução do método, Ferrarotti (2010) apresenta o que ele chamou de 

“metamorfoses”, as quais apresento a seguir de forma sucinta: 

a) A princípio, apresenta-se como uma possibilidade científica, e com esse 

propósito carrega consigo dois aspectos que, nas palavras do autor, são “escandalosos”, a saber: 

atribuir à subjetividade um valor de conhecimento; e situar-se fora das perspectivas 

metodológicas quantitativas e experimentais. 

b) Uma segunda etapa no processo de evolução do método diz respeito ao que 

causou o empobrecimento epistemológico da biografia, quando muito do seu uso se restringiu 

a um conjunto de materiais biográficos sem que houvesse o devido cuidado nas análises, 

somente justapondo-as. Com esse destino as biografias resultaram em materiais simplificados, 

ou melhor, “em uma série de informações fragmentárias, sempre parciais”(FERRAROTTI, 

2010, p. 37). 

Assim, a redução das potencialidades das biografias, culminou em escritos com 

apenas informações básicas, sem aprofundamento, o que suprime o potencial, no que concerne 

à elaboração de um saber mais amplo, organizado e assim repleto de teor crítico.  

c) Ainda com relação ao empobrecimento epistemológico, uma segunda redução, 

mais trabalhada, causou fragmentação da biografia e atribuiu a ela um papel que é 

correspondente a apenas um aspecto da vida que, em uma situação de pesquisa, pode ser 

considerado pedaço de uma vida. Ou seja, termina sendo usada de forma empobrecida, 

representando exemplos, casos, ou mesmo ilustrações de determinados aspectos de uma 

determinada realidade social. Em uma proposta contrária a esta, a biografia interessa ao 

sociólogo porque ele visa, sobretudo, o 

 

[...] que tem em comum com outras biografias sociologicamente análogas. A 

especificidade de uma história individual, que a opõe a todas as outras a torna 

única, passa então um obstáculo epistemológico, um “resíduo” que não pode 

interessar à ciência e que tem a ver com a lógica do “acaso”. (FERRAROTTI, 

2010, p. 38). 
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d) Outra constatação a que o autor se refere quando aborda as reduções é a 

justaposição de informações e o tratamento dado às biografias, como exemplos, casos etc, e 

aqui retorna a questão da aposta epistemológica sobre os contornos ou ultrapassagem dos 

obstáculos que constituem as especificidades da biografia, a subjetividade e a exigência 

antinomotética, Estas definem os seus limites de cientificidade “são as suas características 

imanentes, a despeito das quais o método biográfico conserva apesar de tudo algum valor 

heurístico”. (FERRAROTTI, 2010, p. 39). 

e) Na continuidade do processo de metamorfose, o autor finaliza com uma 

discussão sobre as dificuldades postas pela “representatividade”. Ele fala de uma redução que 

considera ainda mais incisiva; trata-se das representatividades de algumas biografias que foram 

se somando e tornando-se números, visto que, “a qualidade do material biográfico – a sua 

riqueza- perde importância relativamente à sua simples representatividade estatística”. 

(FERRAROTTI, 2010, p. 41). 

As duas últimas questões tratadas com relação às metamorfoses e de modo mais 

específicos, as reduções, são percebidas como entrelaçadas, por levar a biografia à condição de 

um bloco de informações, ou ainda, como exemplos de vidas, recai no mesmo erro de tratá-las 

como representatividade, pelos motivos mais redutores, quando as biografias são elevadas a 

estatísticas, a dados numéricos. 

Com essa exposição das metamorfoses do método biográfico, podemos inferir que 

o uso das biografias nas Ciências Sociais vinha sendo feito por equívocos ou erros, no entanto, 

o que aparece como confortante após esta apresentação é ter a clareza de que todos esses pontos 

levantados e problematizados não se tornaram condições que inviabilizassem o 

desenvolvimento do método biográfico. Para o autor, ao contrário, isto serviu para que fossem 

pensadas as especificidades do método, como as especificidades epistemológicas, 

metodológicas e técnicas.  

Assim, a lógica de construção do método biográfico, no que se refere às suas 

especificidades, é apresentada mostrando inicialmente os tipos de materiais biográficos que são 

classificados em dois grupos: os materiais biográficos primários, mais significativos para o 

método. São considerados materiais biográficos primários aqueles construídos na relação 

direta, pesquisador e sujeito da pesquisa, numa interação face a face. O segundo grupo de 

materiais biográficos que ele chamou de secundários, contempla os documentos biográficos, 

que não sendo resultado dessa interação direta, sujeitos e pesquisador, podem ser de diversos 

tipos, como cartas, correspondências, jornais, documentos oficiais, entre outros. 
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Com relação à exposição dos tipos de materiais biográficos, adianto os tipos de 

materiais biográficos que utilizei nesta pesquisa, os dois tipos, materiais primários que 

consistiram nas narrativas do meu memorial de minha trajetória de formação, e as narrativas 

dos demais sujeitos da pesquisa, nessa relação face a face com os sujeitos da pesquisa e comigo 

mesma. Quanto aos materiais biográficos do tipo secundários, os objetivos da pesquisa e a 

opção teórico- metodológica me permitiram essa escolha. Então, utilizei os documentos legais 

de criação das Licenciaturas Interdisciplinares, os Projetos Político Pedagógicos e os 

documentos de 2010 e 2013.  

Ferrarotti é contundente quando fala da predileção pelos materiais do tipo primário 

e já sinaliza para a necessidade de se voltar para as questões da subjetividade tão presentes 

nesse tipo. E nos diz:  

 

Não é só a riqueza objetiva do material biográfico primário que nos interessa, 

mas também, sobretudo, a sua pregnância subjetiva no quadro de uma 

comunicação interpessoal complexa e recíproca entre o narrador e o 

observador. (FERRAROTTI, 2010, p. 43, grifos do autor). 

 

Nesses termos, a subjetividade é logo discutida no tópico sobre a segunda 

especificidade do método biográfico, e então a discussão se centra na problemática sobre como 

a subjetividade própria da autobiografia pode se constituir em conhecimento científico. E 

explicita o autor que não optando por iludir ou renegar a subjetividade, que caminhos essa 

proposta metodológica seguirá para fundamentar o seu valor heurístico? 

Para uma possível resposta, alguns caminhos se seguem, a iniciar pela constatação 

de que as narrações autobiográficas retratam uma práxis humana. Melhor dizendo: 

 

Ora, se “ a essência do homem [...] é, na sua realidade, o conjunto das relações 

sociais”(MARX, VI Tese de Feuerbach), toda a práxis humana individual é 

atividade sintética, totalização ativa de todo um contexto social. Uma vida é 

uma práxis que se apropria das relações sociais (as estruturas sociais) 

interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas psicológicas, por meio 

da sua atividade desestruturante – reestruturante. Toda vida humana se revela, 

até nos seus aspectos menos generalizáveis, como síntese vertical de uma 

história social. (FERRAROTTI, 2010, p. 44). 

 

Com base nessa citação, há o entendimento do homem como uma síntese ativa de 

uma sociedade, ou melhor, o indivíduo é o individual universalizado. Uma compreensão de que 

não podemos acreditar que exista uma distinção entre um aspecto geral e um particular, pelo 

contrário, o que temos são reapropriações do individual singular e do universal social. Neste 

caso, podemos conhecer um pelo outro; são aspectos que coexistem na dinâmica da vida. 
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Quanto à terceira especificidade, esta traz o entendimento de que o conhecimento 

em construção tem como interesse maior perceber, ler e conhecer uma sociedade tendo como 

recurso uma biografia. Pois, não se limitando a uma narração de experiências, as biografias 

estão para além disso, e são compreendidas como microrrelações sociais. 

Quanto à última especificidade do método biográfico, chama nossa atenção para 

que percebamos que as narrativas biográficas têm um potencial para reconduzir as histórias 

individuais em um processo que desestrutura e reestrutura, seja por um viés horizontal, seja por 

um viés vertical a um sistema social. Nesse meio pode nos possibilitar: 

 

Uma imagem totalizada de um sistema social, a partir do espaço social 

no qual se esboça a sociabilidade e se elabora a ação social (a história 

de uma vida, a descrição de um ato); uma totalização em curso (a 

narrativa biográfica) como síntese ativa da imagem totalizada e da 

interação presente em que se situa. (FERRAROTTI, 2010, p. 45). 

 

Em síntese, compreendo que a especificidade do método biográfico, quando surge 

através dos pioneiros, como Ferraroti, por tudo que já foi dito, este teve a intenção de contribuir, 

sobremaneira, para o rompimento de um modelo tradicional de pesquisa que não aceita a 

dimensão subjetiva como produtora de conhecimento. 

No entanto, Ferrarotti (2010, p. 45) chama a atenção para este fato: 

 

Se queremos utilizar sociologicamente o potencial heurístico da biografia, 

sem trair as suas características essenciais (subjetividade, historicidade), 

devemos projetar-nos para fora do quadro epistemológico clássico, 

Deveremos procurar os fundamentos epistemológicos do método biográfico 

noutro lado, numa razão dialética capaz de compreender a “práxis” sintética 

recíproca, que rege a interação entre um indivíduo e um sistema social. 

 

Com essa colocação esclarecedora do autor, muito pertinente para este estudo 

inspirado nessa abordagem, procuro articular o reflexo dessa nova perspectiva epistemológica 

ao pensamento de Nóvoa com suas contribuições para a pesquisa narrativa(auto)biográfica e 

seus ecos nas discussões sobre formação de professores.  

 

3.2 António Nóvoa: método (auto) biográfico e formação de professores 

A busca de compreensão de sentidos do método (auto) biográfico e a formação de 

professores, inicio o diálogo com os escritos de Nóvoa (1995, 2010) visto que o autor tem se 

dedicado ao tema, debruçando-se também sobre a construção de uma nova epistemologia de 

pesquisa e formação na qual faz uma inserção no que diz respeito à formação de professores. 
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Para esse fim, o autor parte, e não poderia ser diferente, de uma contestação aos 

modelos de pesquisa e formação que vinham sendo aplicados, sobre os quais já fiz algumas 

pontuações com Ferrarotti (2010). Em Nóvoa (2010), foi possível compreender o movimento 

que culminou no que hoje se conhece como abordagem (auto) biográfica de história de vida e 

formação seguindo a exposição que ele faz sobre o movimento de contestação ao que ele chama 

de paradigma escolar. 

Com esse propósito, ele elenca três movimentos: Movimento da Educação Nova; 

Movimento de Educação Permanente e o terceiro, que mais importa neste estudo, Movimento 

em busca de uma nova epistemologia de formação, que se apresenta com uma perspectiva 

inovadora, repensando a formação como um trabalho reflexivo sobre os percursos da vida. 

Para Nóvoa (2010), “a biografia é, simultaneamente, um meio de investigação e um 

instrumento pedagógico: é essa dupla função que justifica a sua utilização no domínio das 

ciências da educação e formação”. (p. 167). Com base nessa colocação é que visualizo a 

importância dessa perspectiva teórico-metodológica da pesquisa narrativa (auto)biográfica para 

este estudo sobre a Licenciatura Interdisciplinar, visto que os objetivos elencados perpassam 

pela escuta das vozes dos professores, sujeitos da pesquisa, e não diferente do que propõe a 

abordagem busco também desencadear um processo de formação e autoformação. 

Adentrando nas especificidades da proposta do método (auto)biográfico na 

formação de professores Nóvoa (1995), em escritos iniciais dos anos 80, em relação ao então 

denominado “método biográfico”, o autor fala sobre as dimensões que de certa forma justificam 

a utilização das abordagens (auto) biográficas que são as “dimensões pessoais e profissionais, 

e a ação e o saber dos professores”. (p. 13). 

Nesses termos, o autor nos fala da necessidade de um pensamento inovador nas 

questões das pesquisas e formação, primando por uma metodologia que nos permita interações, 

diálogos; uma proposta que permita escolhas, inclusões, e que as vozes dos sujeitos, 

pesquisador e sujeitos da pesquisa, sujeito formador e sujeito em formação, sejam uma relação 

horizontal de fala e escuta.  

Nessa perspectiva é que me sinto contemplada com essas possibilidades sinalizadas 

pela abordagem da pesquisa Narrativa (auto) biográfica, especialmente porque ela valoriza os 

diálogos. Logo, com base nesse entendimento, é que apresento o pensamento de Benjamin 

(1994), um filósofo e crítico literário, visando a uma compreensão dos seus conceitos de 

história, narrativa e experiência.  

Trazer as contribuições desse autor, em parte, pode ser justificada pela história da 

própria pesquisa, que foi iniciada com questões primeiras surgidas nas minhas práticas docentes 
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como professora da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, e que, por conseguinte, 

se tornou um projeto de pesquisa, um projeto primeiro, iniciado com algumas questões e 

compreensões teórico-metodológicas que aos poucos foram sendo ampliadas, alcançando 

outras concepções teórico-metodológicas, conforme fui vivendo experiências com ela. A 

exemplo, o encontro com os escritos de filósofos e autores, o encontro com os sujeitos da 

pesquisa, os espaços e tempos. 

 

3.3 Walter Benjamin: história, narrativa e experiência  

Pensando nas contribuições do pensamento de Walter Benjamin (1892-1940) para 

o desenvolvimento desta pesquisa, é importante ressaltar que este é um estudo inspirado na 

proposta da pesquisa narrativa (auto) biográfica, no entanto, procurei nos escritos de 

Benjamin(1994) aspectos de sua filosofia que a enriqueceram, de modo que foi possível 

encontrar nesses escritos elementos que se harmonizaram com outras concepções presentes 

neste estudo. 

O pensamento de Benjamin (1994) é, ao mesmo tempo, complexo e desafiador. E 

foi na condição de uma pesquisadora provocada a conhecer melhor as proposições desse 

pensador que contribuiriam para a minha pesquisa, que cursei a Disciplina Tópicos Especiais 

em Filosofia, Estética e Sociedade, Walter Benjamin: temporalidade, história e experiência.  

Na ocasião, muitas foram as possibilidades para o entendimento de temas e 

conceitos desenvolvidos pelo autor, devido à sua ampla produção, que não se limita apenas a 

um único aspecto da condição humana, visto que tratou de História, de Infância, de Literatura, 

de Arte, Cultura, Experiência, entre outros. 

Nesse entremeio, percebendo-me como pesquisadora interessada em seus conceitos 

de história, presentes mais especificamente nas Teses Sobre o Conceito de História, nos 

conceitos de narrativa e de experiência, estes últimos presentes nos textos Experiência e 

Pobreza (1933) e O Narrador(1936), fiz um movimento pensando em cada aspecto da pesquisa, 

para percebê-la nas dimensões do tempo, do lugar e das pessoas, que são o pessoal e o social, 

o que para Clandinin e Connelly(2015) é uma perspectiva tridimensional.  

Nesse sentido, o pensamento de Benjamin (1994) me possibilitou um novo olhar na 

tentativa de compreensão do tema em estudo, pois, a iniciar pelas teses sobre o conceito de 

história, Benjamin (1940), e ainda com outras contribuições de autores e pesquisadores que se 

dedicam ao seu pensamento, entendo que um aspecto precisa ser enfatizado: a opção do 

pensador em interpretar a história do ponto de vista dos vencidos e, consequentemente, 

possibilitar uma compreensão da história humana por outra perspectiva. 
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Com base nessa posição filosófica, Benjamin (1994) trouxe para o contexto muitos 

termos. Apresenta situações para que a leitura e a compreensão da história contemplem o seu 

interesse maior, que é tecer uma crítica à modernidade, sobretudo a um progresso que 

compromete, empobrece e até mesmo destrói as experiências. Com relação à crítica à 

modernidade, ao modo de produção capitalista, muito presente nas teses sobre o conceito de 

história, para Gagnebin (1994), Benjamin a faz tomando como objeto de crítica as concepções 

historicista e progressista da história, esta última como a concepção de história vigente em uma 

Alemanha social- democrata. 

Na concepção de Benjamin, ambas as concepções (historicista e progressista) 

tinham em comum uma concepção de tempo homogêneo e vazio. A historiografia progressista 

traz a ideia de um progresso inevitável, que cientificamente já era previsível. Esse entendimento 

fica evidente quando Benjamin na Tese VIII fala de um estado de exceção, clamando por uma 

necessidade de construir um novo conceito de história e assim ter maiores condições de 

enfrentar o fascismo que se acobertava com o “manto” do progresso, considerando aqueles que 

ousavam enfrentá-lo como “inimigos” do progresso o que naquele contexto era uma 

consequência histórica. 

A outra concepção, o historicismo, que segue a grande tradição acadêmica, coloca 

o historiador com relação ao passado numa posição de identificação e afetividade com o seu 

objeto. Nas conclusões de Gagnebin (1994), as duas concepções serviram para a crítica de 

Benjamin e para os apontamentos relativos a um novo conceito de história; outro conceito de 

historiador que naquele contexto deveria ser um materialista e 

 

[...] capaz de identificar no passado os germes de uma outra história, capaz de 

levar em consideração os sofrimentos acumulados e dar uma nova face às 

esperanças frustradas – de fundar um outro conceito de tempo, “tempo de 

agora” (jetztzeit), caracterizado por sua intensidade e sua brevidade. 

(GAGNEBIN, 1994, p. 8). 

 

Considero importante o conceito de “tempo de agora” (jetztzeit), essa interrupção 

no contínuo da história, um instante em que o presente para, imobiliza-se, e faz um movimento 

retrospectivo, depois se projeta novamente para o agora ressignificado. Diferente da concepção 

de tempo cronológico e linear, que de certo modo não permite outras possibilidades para 

escrevermos e contarmos uma história, o tempo linear e cronológico pode ser compreendido 

como concepção reducionista. 

Ainda um pensamento contrário ao historicismo, que eterniza as imagens do 

passado, ou a historiografia progressista, que prevê a sua continuidade sem interrupções, o novo 
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conceito de história remete à necessidade da construção de uma experiência com base no que 

pontua como “tempo de agora”, ou melhor, uma experiência (Erfahrung). 

Aqui uma pausa para uma breve apresentação dos conceitos de Erfahrung e 

Erlibenes, conforme explicitados por estudiosos de Benjamin. 

Gagnebin (1994) trata da experiência, muito articulada ao conceito de história, 

abordando um tipo de enfraquecimento da experiência (Erfahrung) devido às decorrências 

históricas do progresso de um mundo capitalista. Nesse quadro surge o conceito de uma 

experiência que está próxima a uma vivência (Erlebenis). Essa mudança no sentido da 

experiência está de acordo com as mudanças que a história na perspectiva do historicismo é 

capaz de gerar. A Erlebnis, experiência vivida é o que o mundo capitalista moderno pode fazer 

com as pessoas, tornando-as indivíduos solitários e isolados. 

Os conceitos de Erfahrung e Erlebnis ganham destaque em vários autores que se 

debruçam a compreender a experiência em Benjamin: a própria Gagnebin (1994), Konder 

(1999), Mitrovith (2011), Rebuá (2015). Tal fato delibera por uma explicação dos termos na 

concepção benjaminiana de experiência, sobretudo nos escritos de 1933, 1936 e 1940, quando 

há nesse percurso uma reflexão sobre a Erfahrung e o surgimento do conceito de Erlebnis. 

Em Gagnebin (1994),o conceito de Erfahrung é apresentado como aquele que 

basicamente atravessou a vida intelectual do autor, desde o texto intitulado Erfahrung, de 1913, 

na sua juventude, seguido do texto sobre Kant, até os mais fundam entais: Experiência e 

Pobreza (1933), O narrador (1936) e as teses “Sobre o conceito da História” (1940). 

Assim, Erfahrung, uma experiência com o passado, é discutida baseada nos textos 

de 1933 e 1936 nas problematizações sobre o enfraquecimento da experiência, compreendida 

como experiências narradas. O seu enfraquecimento, a sua não transmissão se daria, sobretudo 

com os fins das narrativas devido às condições numa sociedade capitalista moderna não mais 

possibilitarem esse tipo de transmissão das experiências através da narrativa; em seu lugar 

novas formas aparecem, como o romance e a informação. Com essas mudanças é que Benjamin 

traz o conceito de Erlebnis. Este, mais de acordo com uma experiência vivida, característica 

dos indivíduos em suas redomas de vidro. A Erlebnis assim compreendida fica no campo do 

vivido que, segundo Benjamin tem a seguinte conotação: “um acontecimento vivido é finito, 

ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem 

limites, porque é a apenas uma chave para tudo que veio antes e depois”. (Benjamin, 1994, p. 

37). Aqui há uma diferença substantiva entre a Erfahrung, como uma experiência narrada, 

possível por uma rememoração, e a Erlebnis a experiência vivida no campo do finito. Uma 

sinaliza para a abertura e outra para um fechamento. 
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Para Konder (1999), Erfahrung é o  

 

[...] conhecimento obtido através de uma experiência que se acumula, se 

prolonga, que se desdobra, como numa viagem [...]. Quanto a Erlebnis é a 

vivência do indivíduo privado, isolado; a Erfahurung como o produto do 

trabalho e Erlebnis é a fantasmagoria do ocioso (p. 83). 

 

Voltando para as questões da filosofia da história em Benjamin, Lowy (2005) nos 

fala que 

 

a filosofia da história de Benjamin se apoia em três fontes diferentes: o 

Romantismo alemão, o messianismo judaico, o marxismo. Não se trata de uma 

combinação ou “síntese” eclética dessas três perspectivas (aparentemente) 

incompatíveis, mas da invenção, a partir destas, de uma nova concepção, 

profundamente nova (p. 17). 

 

Nas teses de 1940, outros importantes conceitos são apresentados, como o de 

redenção e rememoração, termos originados da Teologia. A redenção como uma necessidade 

ou uma tarefa deixada pelas gerações passadas, e que nos impele a identificar em cada um de 

nós um messias. Teríamos, então, um poder messiânico e deveríamos nos esforçar para exercê-

lo. Nesse exercício, atender as reivindicações das gerações que nos antecederam, sobretudo 

daquelas que foram vítimas no decorrer da história. 

Essas questões são relevantes para mim porque, dado o desenvolvimento da minha 

pesquisa, esse pensar e compreender a história por outro viés, a contrapelo, na expressão 

benjaminiana, ou seja, na perspectiva dos vencidos, ou de outras vozes, se tornou um desafio. 

Nesse sentido, intenciono fazer uma leitura, contar a história desta pesquisa, imersa na forma 

de apresentar o texto de pesquisa narrativamente, no contrapelo do que tem sido mais aceito 

nos meios científicos. Isso me parece possível se me mantiver orientada pelas proposições de 

Benjamin de escrevermos a história numa concepção diferente de um historicismo, ou de uma 

historiografia progressista, mas escrever a partir de uma Erfahrung. 

Diante do exposto, um debruçar sobre os textos e sentidos das teses que Benjamin 

apresenta no texto que tratam do conceito de história foi necessário. A iniciar por aspectos que 

de certo modo justificam as minhas escolhas por uma abordagem da história na perspectiva 

benjaminiana em que passado e presente se interpenetram, visto que o passado tem seus 

mistérios que despertam para uma redenção; nossa condição hoje tem muito das gerações 

anteriores. Assim, redimidos por essa força messiânica, é tarefa nossa atender aos seus apelos.  

Nesse sentido, a Tese II, neste texto do autor, como outras, nos convidam a voltar 

o nosso olhar para o passado, para a história, numa concepção diferente do historicismo e da 

concepção progressista, e, a partir dessa parada no presente, tratar de promover uma ação 
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redentora, “ecos de vozes que emudeceram” (BENJAMIN, 2012, p. 242), sobretudo quando 

estamos envolvidos em pesquisas que buscam narrar uma história por outras lentes. 

Importante também é o que trata a Tese III. Nela o conceito de redenção também 

pode ser encontrado, visto que ao citar um cronista que em sua concepção não deve fazer 

distinção entre os grandes e pequenos acontecimentos, através de uma rememoração, é capaz 

de narrar acontecimentos que foram vividos pelas gerações passadas, independentemente de 

serem pessoas ou feitos considerados grandes ou pequenos; apenas com esse tipo de cronista 

que se preocupa com a verdade é que nada se perderá na história. 

Portanto, é preciso ouvir os apelos deste passado e das gerações precedentes e seus 

ecos nas vozes do presente. Desse modo, a Tese III, embora seja um texto pequeno, possui 

muitos aspectos a serem compreendidos e valorizados. Assim, ressalto um aspecto que colabora 

com este estudo, e aqui não fazendo referência a uma cronista, mas a uma pesquisadora que 

deve voltar o seu olhar para os grandes e pequenos acontecimentos; deve considerar todas as 

pessoas e os fatos que compreendem o seu objeto de estudo, pois, como dizem Clandinin e 

Connelly (2015), os eventos têm um passado, um presente e um futuro implícito. 

Outra tese que considero importante é a V, pelo seu conjunto que colabora para esta 

pesquisa. É um fragmento instigador, pois traz uma discussão sobre a verdadeira imagem do 

passado que não chega em lentidão, mas que é rápida como um relâmpago. Cabe assim à 

geração do presente acompanhar, perceber essa imagem nesse tempo que relampeja, “pois 

irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige ao presente, sem que esse presente se 

sinta visado por ela” (BENJAMIN, 1994, p. 224). É nessa perspectiva que o presente e o 

passado se entrelaçam; é o momento de ressignificações; um presente que se fixa para encontrar 

na imagem do passado razões para tornar-se repleto de sentidos. Nesse ponto entendo que esses 

instantes nos ajudam a fazer algo que no passado não se concretizou, porém no momento em 

que fixamos o presente e, num movimento dialético, vamos até o passado e com os achados 

podemos pensar, refletir e fazer um presente mais reflexivo e com mais possibilidades de 

realizações. As pesquisas que se propõem discutir suas questões nessa perspectiva têm muitas 

contribuições a dar para os processos de formação. 

Em sentido de constelações que se propõem uma compreensão mais ampla a Tese 

VI é significativa porque desenvolve a questão de que não basta articular a história ao passado; 

isto não é garantia de que o conhecemos, seria apenas uma reminiscência, uma lembrança. 

Necessário seria então fixar uma imagem do passado bem no ponto em que este apresenta um 

perigo. A tese conclui que “o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio 



111 

exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o 

inimigo vencer. E esse não tem cessado de vencer”. (BENJAMIN, 1994, p. 225). 

Sobre as teses, várias são as contribuições para este estudo, entretanto, não será este 

o momento para tratar de todas elas. Não diferente dos outros textos aqui também apresentados, 

busquei em cada um deles uma possibilidade de me manter em um estado de despertabilidade, 

de alerta, em sua situação que é compreendida por Clandinin e Connelly (2015), como uma 

reflexão contínua, em movimentos de ir e vir, e assim continuar desenvolvendo o estudo, 

primando pelas questões da história, da experiência e da narrativa.  

Benjamin (1994) traz o conceito de experiência perpassando por quase toda a sua 

produção literária e trata o conceito numa perspectiva de crítica à modernidade; a experiência 

tem sido prejudicada, devido, sobretudo, à perda da capacidade de narrar em um contexto de 

produção capitalista. Para ele, as narrativas incumbiam-se de compartilhar as experiências e 

essas experiências se convertiam em ensinamentos, perpassando do campo individual para o 

coletivo. 

Em Experiência e Pobreza, Benjamin (1994), fala de uma pobreza de experiência 

como resultado do empobrecimento da humanidade, no que concerne experiências 

comunicáveis nos em momentos em que estas não são passíveis de significação. O contexto 

apresentado por Benjamin o remete a um conceito positivo para a barbárie e que partindo dessa 

nova barbárie a humanidade reconstrua o mundo. O texto foi iniciado por Benjamin (1994) com 

uma parábola que traz como pano de fundo um tipo de tesouro que não está enterrado no sentido 

comumente pensado para que ele seja encontrado. Este tesouro enterrado nos vinhedos, segundo 

a parábola, seria na verdade a transmissão de uma experiência. A valorização da experiência 

como transmissão de um tesouro leva Benjamin (1994) a indagar o que aconteceu com tão 

importante ação humana de fazer a transmissão de suas experiências aos jovens. Destaca que 

as transmissões da experiência estão em baixa, numa geração que viveu a experiência de 1914 

a 1918, a Primeira Guerra Mundial. A experiência da guerra contribuiu para o empobrecimento 

das experiências comunicáveis. Nas palavras do autor, 

 

[...] uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos viu- 

-se, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo 

centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o 

frágil e minúsculo corpo humano. (BENJAMIN, 2012, p. 124). 

 

A pobreza de experiência nesse contexto de guerra não é exclusividade dali, pelo 

contrário, é apenas uma fatia de todo o empobrecimento das experiências vividas pela 

humanidade de então. Como exemplo, a preocupação com o valor do patrimônio cultural, visto 



112 

que este valor não estava mais vinculado às pessoas, às suas experiências, pois os valores 

culturais, subtraídas às experiências, poderiam conduzir a humanidade às piores barbáries, 

sendo este o quadro visualizado. Considerando esse cenário, Benjamin (1994) afirmou então 

“que é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, é preferível confessar 

que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda a humanidade” (p. 115).  

Havendo o reconhecimento dessa pobreza de experiência devido ao contexto 

histórico vivido, Benjamin (1994) traz um conceito positivo de barbárie, visto que a barbárie 

estava presente e que seria necessária uma nova leitura dela. As pessoas naquele estado não 

poderiam ficar paralisadas. Era preciso se mover, aprender a construir um novo, partindo 

daquela barbárie instalada.  

Nesse contexto, há uma acepção positiva do termo barbárie desenvolvida pelo 

autor. Essa concepção de começar de novo com as condições tão adversas é exemplificada pelo 

autor com outras épocas em que grandes criadores tiveram grandes feitos partindo de uma 

tábula rasa. Cita entre estes: Descartes e a sua certeza de que “penso, logo existo”; Einstein e a 

sua percepção da pequena discrepância entre as equações de Newton e as observações 

econômicas; Paul Klee e as suas figuras que tinham como característica obedecer ao que estava 

dentro e não à interioridade. São esses e outros citados por Benjamin (1994) como homens 

implacáveis, construtores que ousaram com os seus feitos e contribuíram para uma construção 

da história. 

Nessa concepção, a pobreza de experiência para o bárbaro deveria lhe conduzi-lo 

para a frente, a começar de novo; a rejeitar aquela imagem do homem tradicional para viver a 

contemporaneidade que nesse momento é um recém-nascido, envolto em “fraldas sujas de 

nossa época” (BENJAMIN, 1994 p. 116). Oportuno dizer que se havia um empobrecimento das 

experiências, restaria às pessoas não aspirarem a novas experiências que se assemelhassem 

àquelas que os levaram à barbárie, mas libertar-se de toda experiência para que, desprovidos 

daquelas experiências empobrecedoras, tidas como resultado da técnica, sobreponha-se o 

homem.  

Nessas esperanças foram depositadas as expectativas de um mundo novo, mais 

autêntico no que se refere ao reconhecimento de sua pobreza, de que era preciso fazer algo com 

o pouco que se tinha. Como já citado anteriormente, era preciso que outros homens tomassem 

para si essa necessidade de construção do novo mundo.  

Em O Narrador, escrito em 1936, a perspectiva do autor estava voltada para a 

experiência em outro aspecto; parte do que ele considera a perda da capacidade humana de 

narrar. Benjamin (1994), com base na análise da obra de Nikolai Leskov, faz as primeiras 
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considerações pontuando que trazer o narrador para essa narrativa não significa que ele estaria 

próximo de nós. Mas, para dar ênfase ao fato de que narradores como Leskov estão em extinção, 

o autor quis destacar que a experiência da arte de narrar não é mais valorizada. 

Nessa perspectiva, a experiência já está voltada para a arte de narrar, a qual, 

segundo o autor, estava em fase de extinção, tendo como principais causas: o modo de produção 

capitalista moderno; a criação da imprensa e com esta o surgimento dos romances, um tipo de 

produção diferente das narrativas, por se tratar de uma forma de comunicação voltada para o 

individual; e ainda a informação jornalística.  

Antes de tratar das condições que podem extinguir a arte de narrar, apresento 

aspectos relacionados à formação dos narradores a partir desse texto de Benjamin (1994). Para 

o autor, existiam dois grupos de narradores, e, conforme a história da humanidade, foram se 

desenvolvendo; esses grupos se fundem, dando origem a um terceiro. O primeiro seria o grupo 

dos viajantes; o segundo, daqueles que permaneceram em suas regiões, em seus países que 

conhecem e transmitem suas histórias, suas tradições, suas experiências. Da fusão desses dois 

primeiros surge o terceiro grupo, e diz Benjamin: 

 

se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar, 

foram os artífices que a aperfeiçoaram. No sistema corporativo associava-se o 

saber das terras distantes, trazidos para casa pelos imigrantes, com o saber do 

passado, recolhido pelo trabalhador sedentário (BENJAMIN, 1994, p. 199). 

 

Estando em vias de extinção a arte de narrar, no seu sentido pleno, torna-se 

inviabilizada porque as condições na sociedade capitalista moderna já não permitem; essas 

condições já foram citadas neste texto, quando de uma síntese de Gagnebin (1994). Mas vale 

retomá-las: a princípio, uma experiência a ser relatada precisa ser comum ao narrador e ao 

ouvinte, no contexto vigente, mas essa possibilidade é inviável porque pressupõe uma 

comunidade de vida e de discurso já dificultadas e quase inviabilizadas pelas condições 

presentes. Há um distanciamento das pessoas, sobretudo o distanciamento das gerações mais 

velhas dos mais novos. O mais velho tinha uma importância em função de suas experiências 

serem valorizadas e transmitidas aos mais novos. 

Outra condição não mais encontrada para a arte de narrar é o modo de produção 

pré-capitalista, o valor da atividade artesanal, sucumbido pela nova forma de produção. No 

trabalho artesanal os ritmos são mais lentos, mais orgânicos, o artesão na sua arte se assemelha 

à arte de narrar, “participando assim, da ligação secular entre a mão e a voz, entre o gesto e a 

palavra” (GAGNEBIN, 1994, p. 11). 
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Finalmente, é uma comunidade de experiência que é capaz de criar a dimensão 

prática da narrativa, em seu aspecto tradicional. Na sociedade capitalista moderna, essa 

condição já não existe, dando origem ao indivíduo solitário que se recolhe e se entrega ao 

romance, forma diferente da narrativa, pelo seu tom conclusivo, de fechamento, algo distante 

da característica de uma abertura na narrativa. 

O conceito de experiência extraído em O Narrador está voltado para a importância 

das narrativas como uma forma de transmissão da experiência, tendo como ponto de partida as 

próprias experiências, visto que “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria 

experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 

ouvintes” (BENJAMIN, 1994, p. 201).  

Benjamin (1994) compreendia que, se a humanidade perdeu a arte de narrar, outros 

elementos presentes nesse fazer também se perderam como aquelas já descritas anteriormente. 

Vista como uma forma de comunicação artesanal, a narrativa traz possibilidades não vistas em 

outras formas de comunicação e transmissão das experiências. Suas peculiaridades vão desde a 

sua forma diferenciada de tratar o fato narrado, não estando presa em apresentar uma 

informação, elaborar um relatório, mas, sobretudo, envolver, ou seja, “mergulha a coisa na vida 

do narrador para em seguida retirá-la dele” (BENJAMIN, 1994, p. 205). 

Para esta pesquisa, pensar e compreender aspectos importantes da formação inicial 

do professor, tendo por base essas concepções, é entender que o cenário em que foram criadas 

e estão sendo desenvolvidas as licenciaturas, tem uma história que não foi contada sobre as 

experiências vividas, que se somam, partindo da dinâmica do singular e do universal, do 

individual e do social. 

No pensamento de Benjamin (1994), seria a constituição de uma Erfahrung, uma 

experiência com o passado, que compõe os sentidos da experiência do presente. Na Tese XVI, 

isto fica evidente quando ele diz: “o materialismo histórico não pode renunciar ao conhecimento 

de um presente que não é uma transição, mas, para no tempo e se imobiliza[...]aquele presente 

em que ele mesmo escreve a história” (p. 230). Ou seja, a experiência como uma condição para 

que presente e passado entrem em conexão. 

Desse modo, escrever a história dessas licenciaturas a contrapelo, no arrepio do que 

tem se configurado como determinadas normas, do ponto de vista de um tratamento formalista, 

tem se constituído um desafio para uma concepção diferente de pesquisas. Neste aspecto, fiz a 

opção pela proposta de Pesquisa Narrativa dos autores Clandinin e Connelly (2015), que 

marcam a discussão no campo da pesquisa (auto)biográfica com uma obra que destaca a 

experiência no processo educativo e os professores e professoras como narradores de suas 
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histórias (BRAGANÇA, 2018). Embora os autores acima citados tratem da experiência na 

perspectiva de Dewey, que aborda a mesma em uma perspectiva mais voltada para as 

experiências educativas escolares, acredito que a concepção de Benjamin, ao relacionar 

diretamente a experiência à possibilidade de narrar, ligando sentidos e temporalidades, pode 

dar uma grande contribuição a aspectos importantes da pesquisa narrativa que desenvolverei a 

seguir.  

 

3.4 A Pesquisa Narrativa em Clandinin e Connelly: uma possibilidade de narrar o tema 

seguindo os passos das histórias. 

Clandinin e Connelly (2015) são dois autores e pesquisadores canadenses que 

iniciaram sua proposta de pesquisa narrativa por se encontrarem desencantados com os tipos de 

pesquisa realizadas nas Ciências Sociais e, em virtude desse desencanto, procuraram outra 

concepção de pesquisa nessa área que se contrapusesse àquelas, definidas por eles como 

narrativas dominantes, pensamento reducionista e ainda um pensamento formalista. 

A Pesquisa Narrativa para eles é possível partindo de um pensamento narrativo, que 

é quando o pesquisador passa a olhar de forma mais humanizada os contextos e as pessoas. 

Nessa compreensão, as histórias, as narrativas e as experiências são o que eles estudam.  

A minha opção pela abordagem da Pesquisa Narrativa, segundo as concepções 

desses autores, não foi fruto de uma imediata necessidade de opção teórica e metodológica. 

Esse encontro tem uma história, assim como a pesquisa. Como participante do Grupo de 

Estudos e Pesquisa Sobre Processos de Formação Institucionais (GEPROFFI), tenho tido 

acesso a muitas leituras e estudos de autores que se dedicam à abordagem (auto)biográfica e às 

histórias de vida e formação, como Ferrarotti (2010), Nóvoa (1995,2010), Josso (2010), 

Henriques(2018), Bragança (2008), entre outros. Conforme os encontros iam ocorrendo, não só 

do grupo de pesquisa, mas também os de orientação de construção da tese, mais autores e 

abordagens me foram apresentados, ajudando-me a definir os passos da minha pesquisa.  

Então, sobre a questão de narrativas, a princípio pensei que ficaria com a técnica 

somente da entrevista narrativa, segundo modelo proposto por Jovechelovitch e Bauer (2007), 

mas, posteriormente, tive o contato, através da orientação e dos trabalhos já realizados por 

participantes do grupo de pesquisa, com os autores Clandinin e Connelly (2015). Conforme os 

relatos, percebi as contribuições desses autores e pensei o quanto essas contribuições poderiam 

ser valiosas para meu estudo. 
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Com as leituras da obra Pesquisa Narrativa: experiência e história, foi-me possível 

um entendimento da proposta dos autores mencionados e em que medida ela poderia contribuir 

para o desenvolvimento da minha narrativa sobre a licenciatura interdisciplinar.  

Movida pelo interesse de uma concepção de pesquisa narrativa, por um 

esclarecimento sobre essa abordagem, aos poucos fui percebendo que a proposta não possuía 

um roteiro, páginas e mais páginas seguidas de exemplos do que fizeram ou fazem 

pesquisadores narrativos. Isto foi fundamental para a minha compreensão, tendo em vista as 

próprias experiências dos autores sobre como foram se tornando pesquisadores narrativos, e 

como nessa construção se depararam por vezes com o que denominam de fronteiras entre a 

pesquisa dominante e a pesquisa narrativa, cujas características, para os autores, serão 

esclarecidas a seguir. 

Ler essas narrativas me fez pensar que a opção por essa abordagem de pesquisa 

também não seria fácil para mim; as fronteiras apresentadas não são apenas para Clandinin e 

Connelly (2015) e outros pesquisadores por eles citados, mas para qualquer pesquisador que 

decida fazer pesquisa em uma abordagem contrária à forma tradicionalmente aceita. Até então, 

com essa compreensão busquei entender, a partir dos capítulos da obra e de sua abordagem com 

narrativas, aspectos que poderiam contribuir com essa minha tentativa de fazer pesquisa 

narrativa, a me tornar uma pesquisadora narrativa iniciante. Na obra não é apresentado um 

conceito, mas a riqueza de informações detalhadas ajuda qualquer sujeito iniciante a 

compreender a proposta. 

Assim, não encontrei os conceitos, mas características de uma pesquisa narrativa, 

conforme expressas a seguir: 

 

pesquisa narrativa é uma forma de compreender a experiência. É um tipo de 

colaboração entre pesquisador e participantes, ao longo de um tempo, em um 

lugar ou série de lugares [...]. Um pesquisador entra nessa matriz no durante e 

progride no mesmo espírito, concluindo a pesquisa ainda no meio do viver e 

do contar, do reviver e do recontar as histórias de experiências que 

compuseram as vidas das pessoas, em ambas perspectivas: individual e social 

[...] pesquisa narrativa são histórias vividas e contadas (CLANDININ & 

CONNELLY, 2015, p. 51). 

 

Essas características da pesquisa narrativa chegaram a mim como uma 

possibilidade para pensar e definir a minha pesquisa como narrativa. Como já disse 

anteriormente, os autores não apresentam modelos, roteiros, mas exemplos, abordagens e, 

conforme a compreensão a que chegarmos, a obra tem muito a colaborar na realização de 

pesquisas que se propõem fazer diferente a sua história. 
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Vejam, se me proponho realizar a pesquisa na abordagem da pesquisa 

narrativa(auto) biográfica e histórias de vida e formação, estaria a pesquisa narrativa de acordo 

com as minhas intenções? Concluo que sim, pois, ao pensar esta pesquisa com base nas 

características apresentadas pelos autores, me sinto contemplada. O estudo trata de 

experiências, e essas experiências serão ouvidas através das narrativas dos sujeitos da pesquisa. 

E assim, me aproximando dessa proposta, envolvida com o pensamento narrativo, compreendo 

que as possibilidades de reflexão sobre o objeto, a sua forma de apresentação, a minha relação 

como pesquisadora com as pessoas, o contexto, enfim, todos estes aspectos tiveram outros 

significados, foram compreendidos como um processo. 

As proposições de Clandinin e Connelly (2015) são enriquecedoras para quem se 

propõe escrever suas pesquisas narrativamente. Alguns conceitos, exemplos narrados, e 

esclarecimentos favorecem o anteriormente dito. Continuando a abordagem na perspectiva da 

pesquisa narrativa, os autores narram como localizaram, num contexto geral de pesquisas, 

estudos de outras áreas que também utilizaram as narrativas, o que me fez compreender que as 

histórias, as narrativas, ou melhor, as pesquisas narrativas não estão circunscritas à área da 

educação, que, como pesquisadores narrativos, mesmo que iniciantes, precisamos estar atentos 

a outras leituras.  

Quanto à realização de pesquisas em outros campos do saber, que revelam novas 

formas de fazer pesquisas, temos, resumidamente: a pesquisa de Geertz, que, segundo Clandinin 

e Connelly (2015), possibilita, no campo da Antropologia, a partir da metáfora da Parada, 

explicar seu jeito de capturar as transformações, introduzindo o conceito de provisório nos 

pesquisadores narrativos. Outra pesquisa é a de Bateson (apud CLANDININ E CONNELLY, 

2015) por meio da qual contribui, oferecendo conexões entre a vida e a pesquisa; destaca que 

um bom pesquisador deve, a princípio, ser um ser humano bom. Coles, outro pesquisador 

citado, já colabora com os pesquisadores narrativos no sentido de uma crença na vida, ao 

afirmar que é preciso “ouvir o nosso ensinar, além das histórias que nós e aqueles que nos 

ensinam contam” (CLANDININ E CONNELLY, 2015, p. 47). Outros são Czarniawska e 

Polkinghorne (apud CLANDININ E CONNELLY, 2015) que apresentam a possibilidade de 

numa pesquisa narrativa se utilizarem os empréstimos de outras metáforas, teorias ou termos 

de outras áreas para o desenvolvimento de nossas pesquisas. 

Conforme a narrativa segue seu curso, Clandinin e Connelly (2015) apontam uma 

fase muito importante; trata-se das fronteiras, isto é, quando, em determinado momento, as 

concepções de pesquisa narrativa se deparam com outros territórios, como, por exemplo, 

comunidades intelectuais que concebem as pesquisas em vertentes tradicionais. Compreendo 
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que abordar a questão das fronteiras, os limites que se apresentam e que desafiam os 

pesquisadores narrativos, sobretudo para os iniciantes, é indispensável, pois é a partir do 

reconhecimento da existência dessas fronteiras que o pesquisador narrativo melhor se define, 

constrói uma identidade e toma uma posição. 

Para os autores Clandinin e Connelly (2015), existem diferenças entre o 

pensamento que norteia a pesquisa narrativa e a pesquisa nos moldes da narrativa dominante, 

baseadas em um racionalismo técnico. Como forma de ilustrar essa diferença, os autores o 

fazem a partir do que eles denominam de fronteiras. Essas fronteiras são explicadas por eles 

como tensões vividas por aqueles que seguem a concepção de pesquisa narrativa, voltada para 

o pensar narrativamente; para os que seguem as concepções de pesquisa de origem de uma 

narrativa dominante. Essa concepção representa os pensamentos sobre pesquisa social, que tem 

como meta chegar a dados numéricos acerca do comportamento. O principal representante 

desse pensamento é o psicólogo de orientação quantitativa Thorndike. Também outra 

possibilidade para definir pesquisas quantitativas são os pensamentos que se baseiam numa 

racionalidade técnica.  

Para tratar das especificidades de cada um dos pensamentos, apresento as tensões 

que para os autores são aquelas que mais ocorrem quando nos encontramos desenvolvendo uma 

pesquisa narrativa, visto que há uma espécie de tensão devido às concepções divergentes entre 

os tipos de pesquisa mais visíveis nos aspectos da temporalidade, das pessoas, da ação, do 

contexto e da certeza.  

Com relação à temporalidade no pensamento narrativo, ela é central, pois, na 

tentativa de estudar um objeto, localizá-lo no tempo é o mesmo que pensar sobre ele. Assim, 

“qualquer evento ou coisa tem um passado, um presente, da forma como aparece para nós, e 

um futuro implícito” (CLANDININ & CONNELLY, 2015, p. 63). Em sentido diferente, na 

narrativa dominante, os objetos, os eventos são caracterizados como entidades atemporais.  

A segunda tensão a ser destacada é relativa às pessoas, muito próxima à tensão da 

temporalidade, pois no pensamento narrativo as pessoas estão em vias de mudança no tempo, 

de modo que a narração deve ocorrer na perspectiva de processos. Do ponto de vista do 

pensamento dominante, ao usar esta expressão os autores querem se referir ao tipo de 

pensamento que concebe a forma de fazer pesquisas e ler os seus resultados com representações 

numéricas e objetivas e ainda como uma forma inquestionável de ver as coisas. Neste tipo de 

pensamento as pessoas são vistas como desprovidas de conhecimentos, pouco importam suas 
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histórias pessoais, uma vez que, se ouvidas, seriam utilizadas como dados estatísticos, 

representatividades. 

A terceira tensão é relacionada à ação. No pensamento narrativo uma ação é vista 

como um símbolo narrativo, ou seja, como expressões das histórias narradas; diferente 

concepção tem a narrativa dominante sobre a ação, tendo em vista que vê esta como uma 

evidência direta. 

Quanto à tensão da certeza para o pensamento narrativo, considera que nem sempre 

são tão certas; as compreensões, os sentidos para os eventos podem mudar e ganhar outros 

significados; é preciso termos um senso de provisório, uma incerteza; já para o pensamento 

dominante, a certeza é condição primeira. 

Finalmente, a tensão com relação ao contexto, que, na perspectiva do pensamento 

narrativo, está sempre presente e essa presença comporta os vários contextos, temporal, espacial 

e o contexto de outras pessoas: “O contexto é necessário para dar sentido a qualquer pessoa, 

evento ou coisa” (CLANDININ & CONNELLY, 2015, p. 65). Em posição divergente, o 

pensamento dominante vê o contexto como um lugar qualquer, todos podem ser localizados em 

um contexto geral e este pode ser analisado em variáveis e medidas. 

Conforme continuam suas narrativas, Clandinin e Connelly (2015) vão costurando 

também aspectos que nos levam a entender os seus pensamentos como pesquisadores 

narrativos. Assim sendo, quando concluem as questões das fronteiras entre o pensamento 

narrativo e a narrativa dominante, continuam falando das fronteiras, esclarecendo aos leitores 

que a narrativa dominante pode ser também compreendida por meio de fronteiras teóricas, 

reducionistas e formalistas. 

Por reducionismo é possível compreendermos um pensamento tendencioso a 

transformar tudo em algo inferior, menor, vinculado a pensamento racionalista técnico, que é 

muito disseminado pela narrativa dominante e que despreza as questões da memória, da 

autobiografia e das narrativas. Concepção que também dá primazia às questões compostas por 

conjunto de regras formuladas e geralmente registradas em livros. 

Para o pensamento reducionista, pouco importa o que as pessoas pensam, dizem ou 

acreditam; o que prevalece é a visão da narrativa dominante que sempre apresenta uma visão 

“correta” das coisas e do mundo, já formuladas anteriormente, o que implica uma visão que não 

leva em conta as pessoas e suas histórias, mas a sua versão das coisas de forma 

despersonalizada. 

Os autores afirmam que viver nas fronteiras é o que mais revela a vida dos 

pesquisadores narrativos, as principais aqui tratadas são as fronteiras reducionista e formalista. 
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A seguir apresento aspectos do que seria a fronteira entre o pensamento narrativo e o 

pensamento formalista. 

Na concepção formalista, a estrutura é uma característica fundamental, o que 

possibilita que as coisas geralmente sejam enquadradas conforme uma estrutura, por exemplo, 

“as pessoas, [...], nunca podem ver a si mesmas como são, porque são sempre alguma outra 

coisa; especificamente, elas são o que a ideologia, teoria ou estrutura utilizada na pesquisa 

afirma” (CLANDININ & CONNELLY, 2015, p. 73). 

O pensamento formalista segue em muito as desconfianças próprias do pensamento 

reducionista quanto às narrativas e às experiências; em pouco se diferenciam. A principal 

diferença é com relação à experiência, ou seja, com as histórias que as pessoas vivem 

(CLANDININ E CONNELLY, 2015). Para o pensamento reducionista presente na narrativa 

dominante, 

 

[...] a experiência é uma marca negra na parede branca que precisa ser limpa; 

já o pensamento formalista vê a experiência como algo a ser ignorado. Para o 

formalista, não há, enfim, nenhuma ação na experiência, mas somente na 

forma. Segundo ele, a pessoa meramente age de acordo com as hegemonias 

políticas, culturais, de gênero, e estruturais. (CLANDININ & CONNELLY, 

2015, p. 73). 

 

Com base nesses pontos elencados, fui buscando nas proposições da Pesquisa 

Narrativa outras possibilidades para desenvolver a minha pesquisa, utilizando outros métodos, 

formulando outros textos mediante as narrativas e, acima de tudo, percebendo as pessoas em 

um contexto denominado pelos autores Clandinin e Connelly (2015) de espaço tridimensional 

da pesquisa, que contempla o pessoal e social, a temporalidade e o espaço. 

Quanto à realização das pesquisas, os autores ressaltam que o pesquisador narrativo 

tende a iniciar a sua pesquisa pelas experiências, com as histórias do pesquisador e dos 

participantes. Esse posicionamento é o que causa uma tensão, pois comumente as pesquisas são 

iniciadas por teoria e muitos são os estudos que trazem longos capítulos teóricos.  

Geralmente são pesquisas realizadas por meio de estudos teóricos e apresentados 

seguindo uma estrutura com capítulos ou partes bem demarcados. 

 

A tensão normalmente aparece como uma tensão entre a revisão teórica como 

uma base estrutural e a revisão teórica como um tipo de conversa entre a teoria 

e a vida[...], entre a teoria e as histórias de vida contidas na pesquisa. 

(CLANDININ e CONNELLY, 2015, p. 75).  

 

Esse é um aspecto em que os autores apresentam a principal diferença com relação 

ao lugar da teoria na pesquisa narrativa e na pesquisa formalista. 
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Outro aspecto bastante divergente é com relação aos objetivos esperados nos dois 

tipos de narrativa, visto que o pensamento formalista visa, sobretudo, um construto teórico; a 

perspectiva do pensamento narrativo já objetiva uma contribuição para novas interpretações e 

sentidos para o objeto da pesquisa. 

Quanto à tensão com a relação à forma como as pessoas/ os sujeitos são vistos ou 

tratados nas abordagens, é algo que requer também um olhar, visto que as diferenças entre esses 

dois tipos de pesquisa me levam a refletir e obviamente a procurar desenvolver os estudos e 

ouvir as narrativas numa perspectiva que vá ao encontro da concepção do pensamento narrativo. 

A tensão com relação às pessoas é percebida na visão formalista como exemplar de 

uma estrutura, geralmente não é identificada, e se for é possível que esteja ali representando 

uma categoria social, uma teoria, entre outros. Diferentemente, no pensamento narrativo as 

pessoas ganham visibilidade, suas histórias, suas experiências nos possibilitam percebê-las 

como uma “corporação de histórias vividas” (CLANDININ & CONNELLY, 2015, p. 79). 

A última tensão tratada pelos autores é uma tensão que se refere ao lugar do 

pesquisador. Nesse aspecto, essas tensões perpassam por várias situações, desde aquelas 

percebidas dentro de nós, como outras relacionadas às formas e aos modos de ver a pesquisa, o 

campo e as pessoas. Na concepção de uma pesquisa reducionista e formalista, o pesquisador, 

comumente, vai para a pesquisa com muitos aspectos já definidos, objetivos, hipóteses, ou seja, 

leva consigo formas de pensar e fazer pesquisas, e as suas atitudes caminham nesta direção 

anteriormente definida sem levar em conta que as suas opções e determinações prévias poderão 

sofrer modificações diante dos rumos que forem ganhando a pesquisa. Já na concepção da 

pesquisa narrativa, o pesquisador tomaria esses aspectos como fronteiras a serem ultrapassadas, 

no sentido de ele também trazer as suas histórias de pesquisador, considerando que nestas 

histórias também conviveu com as formas de pesquisa reducionistas e formalistas. Assim, o 

importante para Clandinin e Connelly é que esse pesquisador perceba a necessidade de pensar 

sobre que traz consigo dessas perspectivas e quais as mudanças que precisa fazer diante da sua 

opção por fazer pesquisa narrativa. Sobre as principais mudanças está a importância de “que os 

pesquisadores narrativos precisam reconstruir sua própria narrativa de pesquisa e estarem 

alertos para as possíveis tensões entre aquelas histórias narrativas e a pesquisa que 

desenvolvem” (2015, p. 80). 

Para o pesquisador narrativo, fazer uma ultrapassagem das fronteiras se torna 

condição indispensável. É preciso reconstruir nossas próprias narrativas como pesquisadores, 

as histórias de nossas pesquisas e objetos. 
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Essas tensões com relação às pesquisas de abordagem reducionista e formalista e à 

pesquisa narrativa, possível de serem encontradas em todo o desenvolvimento desta última, têm 

reflexos na construção dos textos de campo e posteriormente no texto da pesquisa.  

Com relação aos textos de campo, vários são os tipos apontados pelos autores 

quando dizem que uma pesquisa narrativa pode lançar mão de vários tipos de textos para a 

composição da sua pesquisa. Portanto, não tem como nessa proposta de pesquisa limitar os tipos 

de textos; isso seria mais apropriado para o tipo reducionista e formalista. Sobre os textos de 

campo, um alerta: são textos construídos, não achados no campo, o que me remete ao cuidado 

em sua construção, de forma que o tempo, o pessoal, o social, e o ambiente, nos, levem a 

escrever um texto que esteja de acordo com um espaço tridimensional da pesquisa. 

Diante dessas considerações, optei por alguns tipos de textos de campo, os quais 

tiveram prioridade em minha pesquisa, porém não serão os únicos, visto que nesta opção de 

pesquisa muitas são as oportunidades de ampliar, diversificar, considerando que as histórias 

narradas, as histórias vividas é que vão construindo os tipos de textos. 

Logo, nesta pesquisa utilizo documentos relativos à Licenciatura Interdisciplinar 

aqui estudada, e narrativas autobiográficas dos sujeitos da pesquisa. Cada um desses textos tem 

sua razão de ser. A princípio, utilizo a escrita autobiográfica de modo a ser coerente com a 

opção de pesquisa que fiz, então, inicio a escrita da tese com uma escrita autobiográfica do 

contexto de minha vida, quando falo das minhas experiências de formação e atuação 

profissional.  

O segundo tipo de texto construído é aquele possível mediante a utilização de 

documentos. As minhas questões de pesquisa demandaram uma série de documentos dos quais 

foram selecionados alguns, como: Resoluções de criação dos cursos de Licenciatura 

Interdisciplinar na UFMA; Resolução de criação do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); Portarias; Editais; Projetos 

Pedagógicos da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da UFMA, entre outros. 

Busquei nas leituras destes documentos, os sentidos e a compreensão dos contextos pelos quais 

passou esta proposta de licenciatura e ainda as concepções de interdisciplinaridade e 

metodologia interdisciplinar presentes nos Projetos Pedagógicos do Curso. 

Quanto ao terceiro tipo de texto, trata-se da entrevista narrativa autobiográfica. Os 

autores a denominam de entrevista de história oral e esclarecem que a utilização da palavra oral 

para esse tipo de entrevista se dá pela necessidade de diferenciá-la dos outros formatos, 

comumente utilizados, como entrevista estruturada ou semiestruturada. Porém, optei por 

chamá-la de entrevista narrativa autobiográfica por compreender que o sentido permaneceria o 
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mesmo, e por outro lado estaria mais próximo dos termos utilizados no presente, pela 

abordagem da pesquisa narrativa(auto) biográfica. 

Para Clandinin e Connelly (2015), a entrevista de pesquisa autobiográfica é a mais 

adequada e utilizada nas pesquisas narrativas, sendo compreendida como autobiográfica pois 

contém fatos, histórias e experiências. Portanto, para chegar essas histórias, os pesquisadores 

poderão utilizar diversos deflagradores. No meu caso, utilizei a minha narrativa autobiográfica, 

ou seja, o mesmo texto que apresento no memorial no início da tese, ele foi escrito 

anteriormente e lido para os sujeitos antes que eles narrassem as suas histórias.  

 

3.4.1 As narrativas no contexto do texto de tese 

Após a escuta das narrativas, que foram gravadas, fiz as suas transcrições na íntegra, 

depois foram impressas e passaram a compor o que chamei de Caderno de Narrativas.  

Nesse momento da pesquisa, para Clandin e Connelly (2015), o pesquisador se 

debruçará sobre os textos de campo, no meu caso, as narrativas. Segundo esses autores,  

 

ao fazermos a transição dos textos de campo para os textos de pesquisa, 

tentamos ligar nossa experiência de pesquisadores sobre a experiencia em 

estudo com formas narrativas de pesquisa daquele fenômeno. (p. 174). 

 

Portanto, encontrar essa forma narrativa para discorrer sobre a experiência era um 

passo fundamental; com esse desafio, ou seja, trazer as narrativas para o contexto da tese sem 

perder de vista os objetivos da pesquisa, me lancei para caminhos que exigiam cautela, pois as 

narrativas deveriam vir para esse texto como “ respostas às perguntas de sentido e significado 

social que por sua vez modelam textos de campo em textos de pesquisa” (CLANDININ E 

CONNELLY, 2015, p. 178). 

Assim, fiz a opção por trazê-las na íntegra e posteriormente em diálogos por temas, 

o que incorre em dizer que as leituras e as releituras foram feitas com base nos objetivos da 

pesquisa e desse modo foi possível elencar temas direcionados a esses objetivos.  

Para as apresentações dos temas, optei por nomear cada um deles com frases 

provenientes das narrativas, por isso os temas foram desenvolvidos na tentativa de possibilitar 

as compreensões e os sentidos, não deixando despercebidas os significados sociais desses 

temas. 

A seguir, em consonância com a abordagem da pesquisa, no próximo tópico 

abordarei o seu aspecto tridimensional, tratando dos sujeitos, do tempo e do lugar. 

 

 



124 

3.5 Contextualizando: o espaço, o tempo e os sujeitos 

A dimensão tridimensional da pesquisa para Clandinin e Connelly (2015) são, 

respectivamente, o tempo, o lugar e as pessoas, e com as pessoas é preciso considerar o 

pessoal e o social. Nesta concepção, portanto, o contexto é fundamental visto que contempla 

uma temporalidade, um espaço, e a dimensão individual e social dos sujeitos. 

Nessa compreensão, apresento a Universidade Federal do Maranhão como o 

contexto espacial em que se desenvolve a pesquisa. E considerando as especificidades 

históricas e de dimensão de seus Campi, a pesquisa foi desenvolvida em dois deles: no 

Campus sede em São Luís e também, não podendo ser diferente, no Campus de São 

Bernardo, aquele de onde partiram as primeiras necessidades de compreensão do objeto em 

estudo. 

Quanto ao contexto temporal, corresponde ao período de 2010 a 2015. Nesses 

anos, muitas foram as questões que emergiram e suscitaram algumas reflexões, como: a 

criação das Licenciaturas Interdisciplinares, reformulação do Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, entre outras.  

No último contexto, o pessoal, apresento alguns dados dos sujeitos da pesquisa. 

Para chegar a esses dados realizei algumas ações que perpassaram por vários momentos, 

inicialmente pelos primeiros desenhos da pesquisa, as primeiras ações para o seu 

desenvolvimento, quando fiz uma prévia seleção dos sujeitos participantes. 

Tinha como meta ouvir tanto os professores do Curso em análise, nesse quadro 

representante das disciplinas que compõem o currículo, como também alguns dos sujeitos 

que participaram da criação das Licenciaturas Interdisciplinares na UFMA, na elaboração 

dos projetos e que tiveram experiências na implantação.  

Com relação aos critérios, optei, com relação aos professores, que estes fossem 

do quadro efetivo da instituição, pois, por se tratar de uma pesquisa de doutorado, precisava, 

não de uma certeza, mas pelo menos teria maior possibilidade de esses professores 

permanecessem como sujeitos, e, após a conclusão dos trabalhos, haverá o retorno tanto 

para a instituição quanto para os sujeitos participantes. Outro critério foi ter o professor 

desempenhando suas funções docentes na Licenciatura em estudo no todo ou em parte do 

tempo que foi demarcado para a pesquisa, reiterando de 2010 a 2015. 

Por fim, outro critério, este mais voltado para pensar a questão da 

interdisciplinaridade, foi convidar professores das diferentes disciplinas que compõem o 

currículo do Curso. Posteriormente, após ouvir as suas narrativas, compreendi ser possível 
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encontrar em cada uma delas suas concepções sobre interdisciplinaridade e as relações e 

diálogos que estabelecem entre essas concepções e suas práticas pedagógicas. 

Feitos esses esclarecimentos, passo às informações conseguidas com os sujeitos 

participantes, quando da aceitação em participar da pesquisa, momento em que após 

esclarecimentos feitos sobre o estudo, solicitei deles o preenchimento de uma ficha, com 

informações básicas para um início de conversa entre participantes, neste caso, eu, a 

pesquisadora, e os sujeitos da pesquisa. 

Para a garantia do anonimato dessas pessoas, respeitadas as cláusulas do Termo 

de Livre Consentimento Esclarecido, passei a descrevê-los usando os codinomes por eles 

escolhidos (com exceção do codinome Antônio, que foi me dado liberdade de escolher). 

Sobre os codinomes, trata-se de uma homenagem a artistas, em sua maioria, escritores 

maranhenses. 

Assim, vamos conhecer os nossos seis participantes que seguirão em ordem 

alfabética: 

Antônio: O professor Antônio está na faixa etária de 30 a 40 anos, é graduado 

em Ciências Biológicas e tem doutorado; trabalha na UFMA desde 2010, nomeado para 

ocupar uma das vagas na Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, tem ministrado 

as disciplinas Biologia Geral, Genética e Evolução e Ecologia. Sua participação no Curso 

tem sido somente como professor; não participou de elaboração, embora conste, em uma 

das Cartas das Licenciaturas, o seu nome em uma das comissões de reformulação dos 

Projetos Político Pedagógicos. 

Laura: A professora Laura tem entre 41 e 51 anos de idade, formada em 

Pedagogia pela UFMA, possui mestrado em Educação. Foi nomeada em 2010 no quadro 

efetivo da UFMA para o Campus de São Bernardo, após aprovação em concurso público. 

Atualmente desempenha suas funções no Campus de Bacabal no Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, onde ministra as disciplinas Fundamentos e Princípios da Educação 

do Campo, Filosofia e Psicologia da Educação e Política e Planejamento Educacional. Com 

relação à sua participação na Licenciatura Interdisciplinar só atuou como professora.  

Lilah: Lilah é uma professora com uma história na UFMA de mais longa data 

que a dos dois professores anteriormente apresentados; a sua faixa etária se encontra entre 

aqueles com mais de 51 anos de idade; tem 25 anos de exercício como docente efetiva, após 

aprovação em concurso público. É formada em Pedagogia, tem doutorado e pós-doutorado 

em Educação. Atualmente, desempenha cargo administrativo. Do trabalho com as 

licenciaturas interdisciplinares, as suas experiências foram na elaboração e implantação. 
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Rachel: Professora na faixa etária de 30 a 40 anos de idade, formada em 

Química Industrial e Química Licenciatura, possui doutorado. Faz parte do quadro de 

professores efetivos da UFMA, após aprovação em concurso público, desde 2010, à época, 

para ocupar uma das vagas no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais 

em São Bernardo. Tem ministrado as disciplinas Química Analítica I e II, Química 

Qualitativa Teórica e Experimental, Química Quantitativa Teórica e Experimental. As suas 

experiências com a Licenciatura Interdisciplinar são com a elaboração, implantação e como 

professora. 

Raimundo: Quanto ao professor Raimundo, este está na faixa etária de mais de 

51 anos; formado em Filosofia, tem doutorado e pós-doutorado. O seu vínculo trabalhista 

com a UFMA possui certa especificidade, sobretudo se comparado ao dos professores 

anteriormente apresentados. Primeiro período, correspondente a 2007 a 2014, foi pelas 

condições de regime de cooperação técnica e cessão para desempenho de cargos de direção. 

Segundo período, como docente vinculado ao Departamento de Filosofia, empossado e em 

exercício desde 2016. Tem ministrado as disciplinas Ética, Filosofia Política, Filosofia da 

Cultura, Filosofia Contemporânea, Tópicos de Filosofia, Introdução à Filosofia, etc. Com 

relação a suas experiências nas licenciaturas interdisciplinares, em suas palavras, “como 

gestor universitário responsável pela criação, cadastramento junto ao MEC, concurso e 

nomeação dos docentes e elementos gerais de sua implementação até o primeiro ano e meio 

de funcionamento (novembro de 2011)”. (Raimundo, pesquisa 2017). 

Sousândrade: O professor Sousândrade é formado em Física Licenciatura, está 

na faixa etária de 30 a 40 anos. Possui mestrado; faz parte do quadro efetivo da UFMA 

desde 2011, após aprovação em concurso público. Tem ministrado as disciplinas Física 

Geral, Gravitação e Ondas, Laboratório de Física. Com relação às suas experiências com a 

Licenciatura Interdisciplinar são como professor e também na elaboração das propostas do 

Curso. 

Finalizo esse capítulo com a apresentação dos sujeitos da pesquisa. Percebê--los 

como sujeitos da pesquisa, verdadeiramente, me permitiu trazer as suas histórias para compor 

a história da pesquisa, e assim, com a clareza das opções teórico-metodológicas que fiz, o 

próximo capítulo será dedicado às narrativas dos sujeitos e aos diálogos e compreensões dos 

impactos e dos desafios para a implantação e implementação de uma licenciatura 

interdisciplinar. 
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4 A LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS: O QUE NOS 

FALAM AS NARRATIVAS SOBRE OS DESAFIOS E AS IMPLICAÇÕES DO 

CAMINHAR 

A importância que teve para mim o momento de escrita deste capítulo dificilmente 

pode ser traduzido em palavras, mas tentarei narrar essa experiência ressaltando alguns 

aspectos, como fazer a transição das narrativas para o contexto da pesquisa, quando me movi 

retrospectivamente para as questões mais específicas do estudo, àquelas que me causaram as 

primeiras inquietações e que se tornaram permanentes; outro aspecto é com relação ao retorno 

às narrativas dos sujeitos, quando fiz e refiz as leituras buscando compreendê-las no contexto 

da pesquisa, contexto esse em que as histórias, as concepções, e as propostas pedagógicas da 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da UFMA foram então tematizados. 

Durante a realização do estudo, bem como da sua escrita, procurei manter as opções 

feitas com relação ao tipo de pesquisa, o que tratei de aprofundar no capítulo que antecedeu a 

este. Portanto, retomo apenas em linhas gerais algumas opções feitas. Na relação com os 

sujeitos da pesquisa, fiz a opção por ouvi-los com a utilização de entrevistas de pesquisa, a 

entrevista autobiográfica, quando foi possível ouvir as suas histórias de vida e formação. 

Para a compreensão dessas narrativas no contexto deste estudo, fiz a opção por 

tematizá-las narrativamente conforme os objetivos gerais e específicos estabelecidos, e ainda 

sob a perspectiva teórico–metodológica da pesquisa narrativa (auto) biográfica. Portanto, 

estabeleci um diálogo das narrativas dos sujeitos da pesquisa com as discussões e questões 

trazidas por esses objetivos, e assim, organizei esses diálogos e os apresento em forma de temas 

relacionados a essas questões e com o que foi narrado, e assim foram emergindo os sentidos e 

significações com relação às questões do estudo. 

Para ter acesso às narrativas, realizei encontros individuais com os sujeitos, que 

foram seis professores, entre aqueles que atuaram ou atuam ministrando aulas na licenciatura 

em estudo e os que participaram da formulação e implantação do curso, aqui identificados pelos 

codinomes3 de Antônio, Laura, Lilah, Rachel, Raimundo e Sousândrade. 

Retomando o percurso em que se deu o acesso às narrativas fiz um convite inicial 

aos sujeitos para participarem da pesquisa, no primeiro semestre de 2017, por contatos 

telefônicos, whatsapp e e-mail. Após esse contato inicial, tive encontros com alguns deles para 

falar da pesquisa e solicitar-lhes o preenchimento de um formulário que tinha como objetivo 

 
3 Os codinomes foram escolhidos pelos sujeitos da pesquisa e são nomes de escritores, professores e poetas 

maranhenses, com exceção de Rachel. 
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coletar dados iniciais, como a formação e dados profissionais referentes à docência na UFMA. 

Em alguns casos encaminhei e recebi o formulário por e-mail. 

Retornei a São Luís no final do primeiro semestre de 2017, após ter cursado o 

semestre letivo na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, quando cursei 

duas disciplinas eletivas; participei dos encontros e reuniões do Grupo de Estudos e Pesquisa 

Sobre Processos de Formação Institucionais (GEPPROFI) e de outros eventos. Ao chegar em 

São Luís, ainda tinha algumas atividades a serem feitas como, por exemplo, conclusão das 

disciplinas. Mas confesso que já estava mesmo inspirada para iniciar os encontros, para ouvir 

as narrativas dos sujeitos. E então decidi por iniciar com a escrita da minha narrativa sobre 

minha trajetória de formação e atuação profissional, a qual utilizei como deflagradora das 

narrativas dos professores. Com a conclusão dessa escrita, iniciei os contatos com os 

participantes para o agendamento dos encontros que ocorreram no período de 24/08 a 28/09 de 

2017. Cinco dos encontros aconteceram no Campus Dom Delgado em São Luís e um encontro 

no Campus de São Bernardo 

Na ocasião desses encontros, me dirigi ao local com a narrativa da minha trajetória 

de vida e formação, com um Termo de Livre Consentimento esclarecido, um gravador no 

celular e caderno para os registros de pontos importantes que seriam usados como complemento 

das narrativas gravadas. 

Cada um desses momentos poderia render páginas e páginas neste texto, mas vamos 

aos mais significativos para esta proposta de compartilhar essa experiência de construção do 

texto (CLANDININ E CONNELLY, 2015).  

O primeiro encontro foi com Laura; ocorreu na UFMA em São Luís, foi possível 

devido à sua participação em um evento na UFMA, pois ela se encontrava fora do Estado 

cursando doutorado. Marcamos o encontro e, ao darmos início à conversa, senti um tom de 

formalidade. Laura tinha trabalhado na Licenciatura em estudo antes de mim, e o meu ingresso 

no curso na área de Fundamentos da Educação se deu em razão de sua transferência para o 

Campus de Bacabal, para assumir a coordenação da Licenciatura em Educação do Campo. Algo 

que pela sua trajetória formativa e profissional, conforme sua narrativa, estaria mais próximo 

dos seus objetivos profissionais. Os nossos contatos iniciais foram por telefone e e-mail, pois 

quando iniciei as minhas atividades no curso tinha muitas dúvidas e a procurei algumas vezes 

para falar sobre as disciplinas, o estágio, entre outras coisas. Porém, no dia do encontro, parecia 

que não éramos as professoras daquele período. Percebi que ela estava com uma expectativa 

quanto ao tipo de narrativa que faria. Iniciei com a leitura da minha narrativa de vida e 

formação, lendo-a pausadamente, de forma que, a cada ponto que chamava sua atenção, ela se 
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manifestava com expressões faciais. Logo após, ela iniciou a sua narrativa que foi gravada e 

transcrita na íntegra e que compõe parte deste capítulo. 

O segundo encontro foi com Sousândrade, professor que também desenvolveu 

atividade no Campus de São Bernardo, algumas delas realizamos juntos, como algumas 

atividades de estágio. Na ocasião do encontro, o professor se encontrava afastado de suas 

atividades docentes em São Bernardo, porque estava cursando o doutorado. O local em que 

ocorreu o encontro foi o mesmo de Laura, os procedimentos também, iniciei com a minha 

narrativa de vida e formação fazendo a leitura, e enquanto a fazia percebia o interesse do 

professor em ouvi-la, quando não entendia alguma coisa, fazia perguntas. Compreendi que 

aquele interesse tinha como objetivo ouvir a história, mas também queria, penso, uma espécie 

de orientação para a sua narrativa. Percebi ainda o quanto ele se esforçava para narrar aspectos 

que me ajudassem com as questões da pesquisa.  

No dia 31 de agosto do mesmo ano, tive a oportunidade de conversar, de ouvir e ser 

ouvida pela professora Lilah. O encontro aconteceu na sua sala de trabalho, onde desempenha 

funções administrativas na Gestão da UFMA. Combinamos o horário, após o seu expediente. 

Eu e Lilah já tínhamos tidos experiências juntas na UFMA; a primeira, ela como minha 

professora de Filosofia da Educação, e a segunda foi como professoras do Departamento de 

Educação II, à época, eu como professora substituta. Com relação à Licenciatura em estudo, 

Lilah teve uma participação bem intensa conforme nos faz compreender a sua narrativa. Mas 

um momento que ficou registrado por mim já como docente em São Bernardo foi a sua 

participação como convidada de honra na primeira formatura dos alunos que tinham ingressado 

em 2010 nas licenciaturas. Na ocasião não tinha a compreensão do porquê da homenagem, só 

depois, já desenvolvendo esta pesquisa sobre a Licenciatura Interdisciplinar é que fui 

compreendendo a participação da professora na implantação desse Curso. Para ouvi-la, fiz uso 

da mesma metodologia, li a minha narrativa de vida e formação e logo após Lilah narrou  a sua.  

O quarto encontro foi com o professor Raimundo. Pela primeira vez na pesquisa 

estávamos face a face, visto que os nossos contatos anteriores foram feitos por celular whatsapp 

e e-mail. O encontro aconteceu em seu apartamento, vê-lo me deu a impressão de alguém que 

parecia ter interesse em narrar suas histórias com a Licenciatura em estudo. Durante a leitura 

da minha narrativa de vida e formação, ele se manteve atento a cada palavra. A narrativa do 

professor teve uma duração de vinte e seis minutos ininterruptos. Os aspectos escolhidos por 

ele para comporem a narrativa me possibilitaram compreender a gênese da Licenciatura 

Interdisciplinar no contexto das políticas de reformulação da educação brasileira.  
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Com a professora Rachel foi o quinto encontro. Este ocorreu no seu ambiente de 

trabalho na UFMA, em São Luís, mais propriamente, na sua sala, uma espécie de sala de 

professor. A professora Rachel teve uma participação bem ampla no curso em estudo, exerceu 

funções docente e administrativa; atualmente não trabalha mais em São Bernardo, mas no 

Campus de São Luís. Do meu ingresso à sua saída de São Bernardo, tivemos contatos 

profissionais. Participávamos das reuniões do colegiado do curso, das reuniões do Núcleo 

Docentes estruturantes (NDE), este último é importante citar porque nele ocorrem as discussões 

sobre o Projeto pedagógico do curso, as quais geralmente eram acompanhadas de muitas 

dúvidas, de necessidades de mudanças, entre outras. A metodologia para que a professora 

narrasse a sua história foi a mesma, iniciei com a leitura da minha narrativa. Algo que percebi 

durante sua narrativa foi uma entonação de voz que revelava muita determinação; a narrativa 

era de alguém que havia vivenciado a formulação e a implementação do curso.  

O sexto e último encontro foi com o professor Antônio e ocorreu em São Bernardo, 

mais propriamente no Campus da UFMA naquele município. Com Antônio, não diferente da 

maioria dos sujeitos tive, contatos profissionais na Licenciatura em estudo; inicialmente, ele 

como professor, depois, como professor e coordenador do Curso. Interessante foi que a nossa 

conversa, mesmo antes das narrativas, fluiu de uma maneira proveitosa. Como uma conversa 

voltada para o andamento do curso, falei de como via o meu estudo, a minha pesquisa e as 

possíveis contribuições para o curso, e Antônio, por sua vez , falou do seu interesse em rever a 

estrutura da Licenciatura, reformular o Projeto Pedagógico, de forma que o curso se tornasse 

mais atrativo para os alunos, tanto para os que já estavam, quanto para os que ainda buscam 

uma graduação. Para a deflagração da sua narrativa, adotei a mesma metodologia. 

Até aqui procurei socializar o processo de escuta das narrativas, na sequência, 

retomo os objetivos geral e específicos e com base neles apresentarei as narrativas dos sujeitos 

da pesquisa tematizadas, dentro das questões que foram estabelecidas nos objetivos.  

Assim, o objetivo geral consistiu em analisar os desafios e as implicações da 

implantação de uma proposta de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais na 

Universidade Federal do Maranhão – São Bernardo. Para esse curso, em especial, e para o 

processo de formação de professores em geral, estabeleci como os objetivos específicos: 

discutir o contexto social, político e educacional em que surgiram as Licenciaturas 

Interdisciplinares no Brasil e na UFMA; analisar a proposta da Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Naturais, mediante os dois Projetos Pedagógicos do curso de 2010 e 2013; 

compreender como os propositores/formuladores e professores do curso significam em suas 

narrativas a perspectiva interdisciplinar desta Licenciatura; analisar como os professores 
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percebem as relações entre a perspectiva interdisciplinar proposta pelo currículo do curso e sua 

prática pedagógica. 

Com base nesses objetivos, apresento as narrativas, compreendendo que esta 

proposta não contraria a perspectiva da pesquisa narrativa pois, 

 

com os termos analíticos da narrativa em mente, pesquisadores narrativos 

começam a tematizar narrativamente seus textos de campo. [...] Nomes dos 

personagens que aparecem nos textos de campo, lugares onde ações e eventos 

ocorreram, histórias que se entrelaçam e se interconectam, lacunas ou 

silêncios que se tornam aparentes, tensões que emergem e continuidades e 

descontinuidades que aparecem são todos temas possíveis. (CLANDININ e 

CONNELLY, 2015, p. 177-178). 

 

Com esse entendimento é que vislumbro a compreensão das concepções de 

interdisciplinaridade; concepções de licenciatura interdisciplinar; concepções de práticas 

pedagógicas interdisciplinares, entre outras, pelos sujeitos da pesquisa. Compreendo que elas 

se interconectam e possibilitam a compreensão dos desafios e das implicações para implantação 

e implementação da Licenciatura Interdisciplinar. Nesses termos procuro compreender nas 

narrativas dos sujeitos da pesquisa, entre eles, formuladores da proposta e professores do curso, 

quando digo os sujeitos da pesquisa me reporto aos seis professores que narraram as suas 

experiências de vida e formação, e as experiências que tiveram com o curso em estudo. Também 

a mim como um sujeito desta pesquisa, que não só compartilhou experiências com os 

entrevistados, como também transformou essa experiência na grande narrativa desta tese. 

Algumas questões que busquei compreender estão relacionadas aos objetivos do estudo, porém 

sempre na perspectiva de que elas se tornariam mais esclarecidas quando em diálogos com as 

narrativas dos professores, tanto dos que formularam a proposta e trabalharam na sua 

implantação como daqueles que trabalharam ministrando aulas no curso. O esclarecimento aqui 

é que não houve a necessidade de eu colocar questões diferenciadas para formuladores e para 

professores que atuaram no desenvolvimento do curso em sala de aula. Outro fato a ser 

esclarecido é que os sujeitos não receberam nenhum roteiro com questões; tudo o que foi 

narrado por eles não se baseou em perguntas; fiz somente a leitura da minha narrativa de vida 

e formação. Sobre a minha narrativa convém um esclarecimento do porquê de ela não ter sido 

colocada junto às outras, é que o texto que li para os professores é o mesmo que eu escrevi no 

início da tese referente ao meu memorial, então, como é o mesmo texto, não o reproduzirei 

aqui. 

Para as leituras das narrativas fiz uma leitura e uma textualização das narrativas a 

partir dos tópicos que compreendem os temas estabelecidos nos objetivos em diálogo com as 
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narrativas Assim apresento: “A nossa formação”; com esse título busquei trazer aspectos das 

narrativas que dialogaram sobre os percursos formativos dos sujeitos. No segundo tópico: Qual 

a compreensão de interdisciplinaridade”? O tema versa sobre as concepções de 

interdisciplinaridade presentes nas narrativas. Terceiro tópico intitulado: O que nós queremos 

com uma formação interdisciplinar? Em que rumos iremos caminhar? Esse tópico aborda as 

concepções de licenciatura relacionadas ao projeto de Licenciatura Interdisciplinar vivenciado 

pelos sujeitos da pesquisa. Quarto tópico: “O que é trabalhar na dimensão do interdisciplinar? 

Aqui estão as perspectivas interdisciplinares da proposta e a relação com as práticas 

pedagógicas dos sujeitos. O quinto e último tópico: “Os desafios encontrados” sob esse título 

são apresentados os aspectos das narrativas que nos falam de alguns impactos e desafios nas 

experiências dos sujeitos com o curso. 

É com o entendimento das narrativas como possibilidades de intercambiar as 

experiências que coloco as narrativas dos sujeitos na composição do texto. Isto porque na 

abordagem da pesquisa narrativa(auto)biográfica as narrativas são importantes colhedoras de 

histórias; elas ocupam sempre uma centralidade e, nesse sentido, colocá-las no corpo da tese 

integralmente é manter a coerência com essa proposta teórico-metodológica escolhida. Sobre 

as narrativas, cada uma delas toma o seu ritmo e se apresenta conforme o ritmo do seu narrador; 

algumas extensas, outras menores, porém, todas contribuem para o mesmo objetivo que é de 

produzir sentidos para os temas em reflexão. 

 

4.1 As narrativas dos sujeitos 

Ouvindo Antônio 

Sim... Rosa... então quando a gente prestou o concurso para esses 

Campi que (estavam) abrindo esses novos cursos nós não fomos 

informados pelo menos eu e a professora [....] ... nós dois não fomos 

informados que se tratava de um novo curso com aquele projeto 

pedagógico de 2010... Então nosso concurso foi pra área de Biologia... 

nós não somos da área de Educação somos bacharéis... quando eu 

estava terminando o curso eu desisti da parte pedagógica ... então 

quando a gente chegou e nos deparamos com essa questão que era um 

curso de licenciatura e não em Biologia mas sim (em) Ciências 

Naturais a gente se assustou um pouco... a gente (se) assustou mais 

ainda quando  se deparou com aquele Projeto de 2010... que hoje em 

dia eu acho até um projeto interessante; na época era um pouco 

interessante mas tinha um pouco de deficiência e... entre elas... era que 

não existia a questão dos componentes curriculares fixos... então isso 

causou esse ponto não só em mim mas a(em) todos os professores que 

entraram ... Hoje em dia a gente... eu pelo menos... hoje em dia... 

quando penso naquele Projeto eu vejo... que sim... ele dava mais 
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espaço... mais maleabilidade (para) se trabalhar com questões 

interdisciplinares... certo? Do que o atual.... mas existia aquela falha 

ou deficiência não sei... qual seria o nome da questão dos componentes 

curriculares... entendeu? Por exemplo... eu comecei lá em Grajaú 

...então o processo de avaliação era (assim) algo contínuo ... Por 

exemplo... eu poderia começar um projeto que duraria três anos ... o 

aluno poderia ser avaliado somente no final de um ano ... para gente 

que vem de uma coisa mais tradicional... mais batida... assusta... a 

gente fica meio perdido... (porque) não tivemos... eu pelo menos não vi 

que nós tivemos um suporte pelo próprio pessoal que (elaborou) o 

plano... Eles estavam talvez tão perdidos quanto a gente ou até mais... 

não sei[...] Teve toda a questão dos encontros... dos debates que 

acabou reformulando o Projeto e talvez parece que (houve) até uma 

posição do próprio MEC (Ministério da Educação) em relação (à) 

reformulação do Projeto... eu não lembro agora ao certo... só que o que 

eu vejo como uma das maiores dificuldades dessa (proposta) é a 

aplicação da interdisciplinaridade... vem da própria formação nossa... 

certo? A gente vai... faz o Mestrado... faz o Doutorado... e nós somos 

formados para sermos... digamos... acadêmicos pesquisadores naquela 

linha... entendeu? Então existe essa dificuldade... por exemplo... eu 

tenho o Doutorado em Zoologia aí eu chego aqui vou ter que fazer um 

Projeto Interdisciplinar com Química... com Física... sendo que a 

própria Biologia ela é interdisciplinar e as outras Ciências são todas... 

têm disciplinas... Então eu acho que talvez o maior desafio é fazer mais 

do que interdisciplinar seria a coisa que sei lá... (que) fizesse uma 

intersecção entre as áreas de conhecimento... não só entre disciplinas... 

Não sei se o nome disso é transdisciplinaridade não sei qual é o nome... 

talvez você saiba... toda parte da educação tem mais domínio desse 

estudo... mas... por exemplo... aqui nas disciplinas ou componentes 

curriculares de Biologia... todos são interdisciplinares... sendo que os 

primeiros componentes são às vezes até transdisciplinares que... ou às 

vezes me pego dando aula de Química... de Física de Matemática... e 

com passar do tempo vão ficando mais interdisciplinares dentro do 

próprio domínio da Biologia [...] Bem... em relação ao Curso em si... 

eu acho que se quisermos trabalhar mesmo a questão inter e 

transdisciplinar... há possibilidades na questão da elaboração de 

projeto de pesquisa de ensino (e) de extensão e pode ser um caminho 

para podermos tentar fazer isso [...] mas da forma que o curso está 

estruturado atualmente... dentro das disciplinas... as vezes não tem 

muito espaço pra questão transdisciplinar interdisciplinar... tem como 

eu já te falei... Biologia... a gente faz isso... a gente não chama outros 

professores pra dar aula porque nós adotamos como você apontou aqui 

essas posturas interdisciplinares... nós somos interdisciplinares... 

Dentro ali... do nosso universo... ali na nossa Área de Conhecimento... 

mas no momento não vejo dentro da estrutura do Curso o trabalho 

transdisciplinar... mas no Curso em si... como toda vida acadêmica... 

se tem a formação de um projeto em equipes com professores de Física 

e Química e Biologia... os três e até na parte da própria Educação 

(Fundamentos da Educação) mesmo da pedagogia... eu acho que seria 
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interessante que isso fosse até estimulado pela própria Universidade 

[...]. (ANTÔNIO). 

 

Ouvindo Laura 

Bom... então... eu sou (Laura Rosa). Durante a minha formação... da 

educação básica... (hoje educação básica... na época era outro nome) 

... estudei praticamente em escola pública... tive no ensino 

fundamental... acho que a quinta série e a sexta série que eu estudei no 

Rosa Castro... Aliás... quinta a oitava série... nessa época que estudei 

no Rosa Castro... mas desde a educação infantil até... e o Ensino Médio 

hoje... na época... segundo grau... foi todo em escola pública... eu 

também sou daqui de São Luís... meus pais... eles são de São João 

Batista... mas eu nasci aqui em São Luís e ...durante esse percurso que 

eu tive...de vida estudantil eu tive a oportunidade assim...de ter 

algumas experiências que eu considero... porque no ensino médio eu 

tive a oportunidade de participar do grêmio estudantil da escola... atuei 

muito no grêmio estudantil e isso veio mais adiante... contribuir já na 

graduação... por exemplo... quando eu contribui com o Centro 

Acadêmico... e também outras experiências que eu fui tendo no âmbito 

mesmo do Sindicato... então durante essa minha trajetória eu tive a 

oportunidade... eu acho... a minha alfabetização ela... ela foi muito boa 

na escola que eu fiz... o ensino fundamental tive a oportunidade de ter 

bons professores no ensino fundamental... entretanto... o ensino médio 

já é... o ensino médio já foi uma coisa assim um tanto complicada 

porque nesse momento que eu comecei a/... que eu ia ingressar para 

fazer o ensino médio já foi o momento em que as escolas públicas 

praticamente todas... só ofertavam o ensino técnico que foram os anos 

noventa... e aí eu não tive outra opção... acabei indo fazer um curso 

técnico... e aí depois que eu terminei esse curso técnico... eu fiz técnico 

em administração... depois que eu terminei o curso técnico... claro... eu 

fui tentar o vestibular... mas não passei... até porque o currículo não 

me permitia... aliás... não me permitiu que eu visse outros 

conhecimentos que a prova do vestibular exigia... então eu acabei não 

passando ... e aí também precisei trabalhar para ajudar no sustento... 

também trabalhei no comércio ... numa loja na Rua Grande depois... 

na parte mesmo administrativa da loja... e aí continuei fazendo o: : 

vestibular até quando eu fui aprovada e comecei à estudar a noite...E 

aí... ao ingressar aqui na UFMA... eu também tive logo umas 

experiências na docência... porque aí começando a pedagogia... então 

eu fui para uma escola daqui.../ uma escola de referência até... e lá eu 

comecei a ter esse primeiro contato com a docência... e apesar da 

escola querer uma dedicação exclusiva do qual ela não ... 

digamos...que garantia do ponto de vista financeiro isso... embora eu 

sendo estagiária... na posição de estagiária... mas eu nunca abri mão 

de... por exemplo... faltar à aula na UFMA para estar na escola em um 

momento em que não fosse... um momento lá.../ que eu tinha que está 

na sala de aula tudo bem... mas depois eu não abria mão disso... Tanto 

que algumas amigas minhas acabaram ficando reprovadas... 

atrasaram... ficaram com medo... então isso foi uma coisa que eu 
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sempre deixei claro que eu não ia faltar e interromper meu curso ou 

alguma coisa parecida... depois eu fui para.../ acabei passando em uma 

outra seleção do SESC(Serviço Social do Comércio).../ que também era 

educação infantil... Essa experiência que eu tive foi com educação 

infantil e aí eu saí dessa escola e fui para o SESC... mas lá nessa escola 

eu aprendi muita coisa... muita coisa mesmo... que serviu pra mim... 

inclusive... para eu estabelecer essas relações com aquilo que eu já 

vinha estudando aqui na universidade ... na universidade nesse período 

que eu já estava tendo essas experiências eu estudava à noite... então... 

considero que apesar de eu não ter sido desse currículo novo... porque 

eu fui do currículo que... é que ainda era habilitações e eu fiz 

habilitação em supervisão escolar... mas eu considero que... foi muito 

bom a:: minha graduação... Tive a oportunidade de ter bons 

professores... apesar de... do currículo ser disciplinar ... mas eu consigo 

perceber que alguns professores tentavam fazer com que... nos 

sensibilizar para fazer possíveis relações... então pra mim isso foi 

muito válido porque hoje algumas coisas que eu consigo fazer eu 

percebo que vem desse... desse momento que eu consegui vivenciar aqui 

no curso de graduação... É lógico que com alguns .../ isso não 

ocorreu... isso ficou muito fechado... ficou um conteúdo muito fechado 

em si mesmo nas disciplinas que foram ministradas por esses 

professores/... mas eu também avalio que trabalhar interdisciplinar 

não é fácil... porque historicamente a nossa formação e os professores 

que também a gente vem tendo ...e alguns se desafiam a romper com 

esse tipo de trabalho que não permite você ver as coisas em relações ... 

então não é fácil e também você precisa ter essa atitude de querer 

fazer... de querer se desafiar porque não é fácil pela... pela... tanto do 

ponto de vista metodológico como do ponto de vista de uma postura... 

porque isso vai requerer você sair daquela posição sua de cômodo... 

dos autores que você já está acostumado a trabalhar e você estudar 

outros autores... Isso significa também você... embora você tenha suas 

... e as suas definições teóricas ... do ponto de vista de uma 

epistemologia... mas isso não impede que você também conheça outras 

epistemologias... embora você tenha aquelas como uma demarcação 

sua de estudo... então isso também... é uma coisa que não é tão fácil... 

porque às vezes é mais fácil você caminhar naquilo que você se 

identifica e naquilo que é mais fácil você trabalhar...então eu percebi 

isso muito ... Eu consegui perceber isso em alguns professores no 

curso... queria ter tido experiências com grupos de pesquisa... mas 

percebia que... primeiro eu trabalhava e estudava à noite... então não 

era uma coisa muito em termos de tempo... mesmo depois que eu 

comecei a trabalhar só um turno eu percebia que isso era um tanto 

fechado... alguns professores apenas... ... já tinham meio que os alunos 

que ... que queriam trabalhar... durante esse período eu não consegui 

isso com muita abertura... tanto que eu consegui ser bolsista de 

iniciação científica... mas não com professores da pedagogia... 

professor lá da física que estudava a questão ... do ensino de ciências 

e queria ver como que era que esse ensino de ciências... estava sendo 

trabalhado nas séries iniciais... então ele requisitou... ele queria 

pessoas da pedagogia... e aí a gente acabou tendo esse contato ... e daí 
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a minha monografia... ela derivou exatamente desse estudo... o ensino 

de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. Então eu tive essa 

experiência também com a iniciação cientifica que foi muito válida... 

mas paralelo também à graduação... Uma coisa... eu tive uma 

oportunidade de ingressar no PRONERA... que é o Programa Nacional 

da Reforma Agrária e no PRONERA... aí sim... eu vim sentir... o que é 

trabalhar interdisciplinarmente... primeiro porque a proposta que o 

PRONERA se propõe ... nessa perspectiva do trabalho 

interdisciplinar... então... a alternância... as experiências da educação 

do campo... elas são organizadas através.../ o trabalho pedagógico é 

organizado através da alternância dos tempos educativos em que os 

alunos... eles ficam determinados momentos na universidade... depois 

eles se afastam vão para suas comunidades e aí nesse momento que 

eles retornam para suas comunidades é esse momento que a gente 

considera como sendo esse momento do diálogo entre os saberes 

acadêmicos e os saberes... lá daquela comunidade... as necessidades 

daquela comunidade que eles levam para a universidade... E daí... 

aquilo ali se transforma em problemas em situações de pesquisa... eu 

pude vivenciar na prática...no PRONERA... ainda na graduação... 

esse... digamos assim...esse fazer... o que é o que seria mais ou menos 

trabalhar interdisciplinarmente e também porque a equipe .../ depois ... 

eu como professora e depois integrei a coordenação do curso de 

graduação.../ foi a graduação em pedagogia e a proposta curricular... 

apesar de ...ter...a::elementos disciplinares até porque a 

interdisciplinaridade não anula a disciplinaridade... mas ... o curso 

tinha eixos que nos integravam a partir desses eixos  a gente tentava 

realizar esse trabalho... esse trabalho no PRONERA ... Ele também não 

deu para ser realizado de forma assim... por todos os professores que 

atuavam no PRONERA... porque o PRONERA era um programa não 

tinha professores fixos... mas parte dos professores que estavam... 

principalmente na equipe pedagógica... Isso a gente conseguia fazer... 

esse diálogo... porque também não adianta...a proposta sinalizar lá 

uma interdisciplinaridade... que é interdisciplinar ou que tem uma 

intenção de ser interdisciplinar... mas... se não existe esse diálogo entre 

os docentes... então de que forma? Se não existe o diálogo... como é 

que esses conteúdos dialogam entre si... então a gente tentava fazer 

isso... em que momento esses conteúdos dialogavam ou em que 

momentos ou em que atividades a gente poderia fazer esses diálogos... 

Então essa experiência do PRONERA... ela foi um momento em que eu 

pude... digamos... vivenciar um pouco a questão da 

interdisciplinaridade... e aí depois eu entrei no mestrado... também fui 

estudar o Curso de Pedagogia ... Já a proposta atual... quer dizer... não 

sei se ainda é a atual porque já passou por reformulação... mas isso em 

dois mil e sete ... O processo de reformulação do currículo... porque eu 

queria saber como era... já que tinha.../ estava organizado em três eixos 

... e um desses eixos era pesquisa e princípio formativo... então eu 

queria saber como era que o curso estava materializando esse princípio 

da pesquisa... então esse foi meu objeto... continuando ...essa trajetória 

de estudos sempre na formação... com foco na formação... então eu fui 

estudar o curso de pedagogia já com essa nova configuração de 
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formação do pedagogo e aí em dois mil e dez eu ingressei na 

universidade como [professora] efetiva então... Eu já tinha...depois da 

graduação de noventa e oito... eu não saí mais da universidade... mas 

não como efetiva... tive uma experiência como substituta também e em 

dois mil e três dois mil e cinco... logo depois que eu saí ...aliás em dois 

mil e quatro dois mil e seis como substituta... também e aí em dois mil 

e dez eu ingressei como efetiva na UFMA... e aí eu fui para o Campus 

de São Bernardo trabalhar com a Licenciatura Interdisciplinar que 

estava sendo... implantada ... Para mim foi um choque muito grande... 

o Projeto... quando eu vi o Projeto Pedagógico...talvez pelo fato de 

estudar formação e ter muita preocupação com a formação do 

educador... porque primeiro.../ que não pela concepção de licenciatura 

interdisciplinar... penso que a perspectiva de formação 

interdisciplinar... eu penso que ela é necessária... eu não tenho dúvidas 

de que o currículo do futuro ele não vai ser disciplinar mas... assim o 

que eu achei complicado quando eu vi aquele documento lá de dois mil 

e dez... é porque era um documento que tinha algumas lacunas que 

faltava um certo... uma certa clareza em algumas questões... primeiro 

a concepção de interdisciplinaridade... porque no documento você tem 

vários... vários autores citados... pra justificar a questão 

interdisciplinar... mas é preciso que a gente defina o que que nós 

queremos com uma formação interdisciplinar... que rumo iremos 

caminhar... porque senão você corre o risco de apenas ali mencionar 

aquela intenção... mas justamente por não deixar claro o que se quer... 

qual é o rumo que se quer alcançar com isso... isso se perde nas 

práticas que serão desenvolvidas... então esta foi uma questão que 

me.../na época me chamou muita atenção ... a outra é que é não vi uma 

matriz definida... vi vários conteúdos ali sendo colocados no 

documento... Onde vejo isso com bastante preocupação... também não 

percebi de que forma que esse trabalho... ele seria organizado na 

perspectiva de materializar a interdisciplinaridade... então eu tive 

essas questões com bastante preocupação... Além disso... o próprio 

estágio que estava posto... mas não estava claro como que se 

caminharia com esse estágio... /... o projeto é de dois mil e dez ... e no 

âmbito do MEC a discussão por área do conhecimento ela vem de dois 

mil e quatro... em dois mil e sete você tem a criação da Licenciatura 

em Educação do Campo... que é uma formação por área do 

conhecimento e portanto sinaliza para uma perspectiva 

interdisciplinar... mas naquele documento eu também não vi nenhuma 

discussão acerca da formação por área do conhecimento... o que está 

posto na licenciatura interdisciplinar é formar por área do 

conhecimento...mas o que é formar por área do conhecimento? Então 

eu não vi isso nem em dois mil e dez e nem depois... em dois mil e treze... 

quando o Projeto... posso estar enganada porque como me afastei já 

de dois mil e quatorze para cá... não sei... mas não lembro... não 

consigo lembrar se tinha alguma discussão acerca disso... Uma outra 

questão é que isso precisa ficar muito claro... o que que se quer formar 

mesmo quando você tem lá a física... a química... a biologia... qual era 

a intencionalidade disso... porque eu lembro que na época ficavam 

várias questões colocadas... algumas falas.../ foram colocadas de que 
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isso ia retirar... ia acabar com a licenciatura ... a Química... a 

Matemática com a Física ...quando na verdade essa não é a discussão 

que foi posta no MEC ... a discussão que foi posta por área do 

conhecimento primeiro é que...não é pela defasagem que se tem... por 

exemplo... pelas áreas Física... Química... não só na Física... 

Química... Biologia... Matemática... mas... em todas as áreas... mesmo 

nos municípios eu diria que no Nordeste... Norte como toda 

defasagem(é) muito grande então um professor... uma escola com um 

professor.../ para ter um professor de química física e matemática... 

você não consegue dar conta disso tão cedo...e a tendência é esse déficit 

aumentar cada vez mais ... Então essa é uma primeira questão e uma 

outra questão que também estava posta era justamente a possibilidade 

de alterar essa organização do trabalho pedagógico... porque aí entra 

a questão da interdisciplinaridade... Então é assim... essas questões... 

elas não estão muito ... isso não foi feito uma discussão ... Sobre isso 

no documento e nem durante a implementação do Projeto... ele teve 

uma implementação bastante conflituosa mesmo... logo no início por 

estas questões talvez não muito claras... mas que depois acabou 

(direcionando) para outras questões... questões políticas... questões ... 

até mesmo de perseguição dentro do próprio curso... eu até um 

determinado momento acompanhei esse processo depois me afastei 

porque... criaram-se vários problemas dentro inclusive do campus de 

São Bernardo sobre essa proposta... porque na cabeça de alguns... 

alguns questionamentos que se fazia... era porque se tinha resistência... 

era porque se queria atacar a administração da universidade... mas 

não era nada disso... porque logo... logo viram e a proposta foi 

reformulada... então... daí eu já não acompanhei mais esse processo... 

não tive mais nem um contato mesmo... mas assim do pouco tempo que 

eu pude passar por lá... eu transgredi a proposta totalmente por uma 

questão de responsabilidade comigo mesma e com os alunos... por 

entender que formação do educador é uma coisa muito séria... então 

não dá para você brincar de fazer formação do educador... então eu 

transgredi a proposta... do curso naquilo que eu poderia...  estar 

intervindo ... E então... foi um pouco isso e aí depois eu não sei como 

ficou a partir das mudanças que foram feitas ... eu já não pude mais 

vivenciar... porque eu já estava saindo e quando eu saí de lá a gente 

ainda estava vivenciando algumas disciplinas do currículo da proposta 

antiga... então eu não sei como foi que ficou essa proposta agora a 

partir dessas mudanças ... mas pelo pouco que eu pude ter com alguns 

contatos... é lógico que algumas questões... mudaram e :: ficaram 

melhor... mas eu também não sei se avançou muito para permitir uma 

organização do trabalho pedagógico que garanta de fato a 

interdisciplinaridade... Confesso também que esse não era o único 

problema... o documento em si... mas também a postura de alguns 

professores por não querer sentar para estudar... sentar para 

discutir...sentar para também vivenciar ...para pensar esses 

processos... então isso também na época eu pude vivenciar... então não 

foi (só) o problema em si que eu identifiquei... não era somente pelo 

documento não está claro mas... também pelo corpo docente que ali 

estava que também...alguns...não todos... não tinham muito essa 
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disponibilidade pra sentar para tentar construir de fato um trabalho 

que fosse um trabalho que garantisse uma formação interdisciplinar. 

(LAURA). 

 

Ouvindo Lilah 

Eu me chamo (Lilah)... sou professora e meu percurso de formação 

docente... ele se inicia no magistério que na época da década de setenta 

do século vinte era a formação prevista do segundo grau... formação 

para o magistério... e eu cursei no colégio Conceição de Maria... 

formação para o magistério que era o antigo Normal. À época já decidi 

por fazer Pedagogia; no momento Pedagogia... o curso ele tinha a 

proposta das habilitações e na UFMA nós tínhamos... Orientação 

Educacional... Supervisão Escolar... Magistério e Administração 

escolar... Eu optei por Orientação Educacional porque eu... também 

tinha muita vontade de articular os estudos mais voltados para a 

psicologia e dentro da proposta do curso das quatro habilitações era a 

orientação educacional que mais contemplava a psicologia na sua 

formação... quando eu estava por terminar o curso de Pedagogia 

começaram... as... as discussões sobre o perfil do profissional da 

pedagogia....[...] eu cursei o magistério do ensino médio de setenta e 

quatro a setenta e sete... setenta e seis... e na verdade... setenta e sete 

eu passei no vestibular... então setenta e sete...setenta e oito... setenta 

e nove... setenta e nove... oitenta [...] começaram essas discussões e aí 

tinha uma dúvida... se os egressos do curso de Pedagogia teriam que 

retornar para fazer o magistério porque o magistério passaria a ser 

obrigatório... ser uma habilitação obrigatória... ou se terminado com 

as habilitações aquele egresso não seria obrigado a voltar para fazer 

o magistério... Como havia essa dúvida eu optei por ficar mais um ano 

e sair com o magistério ... então eu não terminei com a minha turma de 

origem eu fiquei... eu saí com Orientação Educacional e Magistério... 

Convém registrar que logo no segundo ano depois que eu comecei a 

universidade já... eu comecei a dar aula no colégio que eu estudei... 

mesmo antes eu já dava aula particular em casa... então... foi uma 

atividade que eu sempre estive exercendo ((risos)) vamos dizer assim... 

e ... quando eu comecei a trabalhar no Conceição de Maria eu dava 

aula de inglês para as séries do ensino fundamental de primeira à 

quarta série... aí depois eu fui aumentando... quinta... sexta... sétima e 

oitava e trabalhei por esse período todo enquanto eu fazia faculdade ... 

a universidade...eu colei grau em janeiro de oitenta e dois e fui... 

continuei trabalhando nessa escola mas... aí em meados de junho eu 

tive um problema de saúde me afastei e agosto... depois retornei... tive 

um convite para trabalhar em Caxias éh... sendo diretora do Colégio 

da Diocese e professora substituta na UEMA (Universidade Estadual 

do Maranhão) à época era professora... não era substituta que 

chamava... era professora pró-labore e eu trabalhei lá na UEMA 

ministrando a disciplina Sociologia da Educação... Sociologia das 

Ciências Sociais e ali eu iniciei o meu magistério no Ensino Superior... 

foi uma experiência desafiante porque eu era jovem... tinha poucos 

anos de idade... eu era mais nova que os meus alunos... e na direção da 
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escola... era uma escola de quinta série à época... ensino... ensino 

médio e contava com os cursos de Contabilidade... Magistério e foi uma 

experiência muito desafiante porque a escola passava por alguns 

problemas...mas consegui pelo menos organizá-la didaticamente... 

pedagogicamente etc.... mas foi o primeiro momento que eu assumi 

como uma profissional já formada já ((risos)) com todo aparato legal 

para o exercício da docência... e na cidade a primeira turma que eu 

peguei era uma turma de cinco alunos... mas era uma turma que tinha 

... era formada quase de autoridades... era gerente de um banco...duas 

diretoras de escola...então foi um grande desafio pra mim ....depois... 

isso foi de oitenta e dois a oitenta e quatro... então em oitenta e cinco 

eu retornei à São Luís e aqui eu fui trabalhar como Orientadora 

Educacional em uma escola do Estado... e assim eu voltei a buscar o 

exercício da docência paralelamente ao exercício da orientação 

educacional... Comecei a trabalhar como professora substituta em uma 

escola particular n terceira série... então foi uma ginástica muito 

interessante...ter saído do ensino superior e ter voltado para educação 

infantil... mas foi muito prazeroso e depois eu assumi a sala de quarta 

série e passei um ano trabalhando com a quarta série... depois essa 

escola me convidou para ser orientadora porque eu desenvolvi uma 

alergia a pó de giz e tive uma indicação médica de me afastar de sala 

de aula a não ser que a escola tivesse o quadro de giz aquele novo que 

hoje em dia é comum... mas na época era muito raro e aí eu sai de sala 

de aula e comecei a trabalhar como orientadora nessa escola e aí eu 

fiquei trabalhando na escola particular... e na escola do Estado como 

orientadora educacional... surgiu a oportunidade de eu fazer o seletivo 

para professora substituta da UFMA... isso em mil novecentos e oitenta 

e nove... para a área de orientação educacional e uma das coisas que 

eu me propus quando pensei em ser docente da UFMA era conseguir 

articular sempre a minha prática docente como professora com a 

minha prática de orientadora educacional... porque eu estaria 

trabalhando na formação de orientadores educacionais... então eu não 

concebia como era que eu iria formar alguém sem ter a experiência 

para traduzir nas discussões etc.... Então por muitos anos eu fiquei 

trabalhando como orientadora e sendo professora da universidade... 

porque no concurso que eu fiz foi o último que saiu por vinte horas e aí 

eu passei dois anos sendo professora substituta... não... três anos sendo 

professora substituta na UFMA depois eu fiz o concurso e fiz o 

concurso para Fundamentos da Educação... fiquei por um bom período 

nessa prática de ser orientadora e ser professora... quando eu decidi 

fazer o mestrado... eu tive oportunidade de fazer o mestrado... que era 

uma parte a distância e outra presencial; eu optei por fazer mestrado 

em Administração... em Educação na área de Administração e 

Supervisão Escolar... porque nessa época na escola particular eu já 

não exercia somente a função de orientadora educacional e já estava 

assumindo a função de coordenadora pedagógica e aí era uma lacuna 

que eu sentia na minha formação... então eu fiquei com a orientação 

educacional e magistério na formação da graduação... e no mestrado 

eu fiz Supervisão e Administração Escolar... continuei trabalhando na 

perspectiva de me preparar para fazer um doutorado... mas eu tinha 
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claro que eu não sairia para o doutorado imediatamente após ter feito 

mestrado... porque era ...eu considerava que o meu fazer pedagógico 

deveria ser diferente após o mestrado no sentido da qualidade e da 

busca de trabalhar de uma forma mais diferenciada etc.... e de fato que 

eu saí para o doutorado já em dois mil e três... então eu apresentei 

minha dissertação do mestrado em dois mil e eu saí pro 

mestrado(doutorado) em dois mil e três e terminei em dois mil e seis e 

optei por formação docente era mestrado(doutorado) em educação na 

UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e eu optei pela 

linha de formação docente....... na minha docência na UFMA eu 

participei nos cursos do PROEB (Programa de Educação para a 

Educação Básica) porque na época até eu sair para o doutorado não 

existia PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica); era o PROEB que era o programa de formação 

especial para educação básica da UFMA e já me chamava muita 

atenção essa exigência de formação docente nos interiores... dos 

professores em exercício no magistério dos municípios etc.... e para 

mim sempre foi muito prazeroso ter essa prática junto ao espaços dos 

municípios como Viana... Alto Alegre...Vargem Grande e outros que eu 

fui... e na docência da UFMA o curso de Pedagogia foi mudando... ele 

deixou de ser habilitação... porque quando eu comecei a ser professora 

ainda tinha as habilitações e depois mudou pro formato que hoje temos 

da formação do pedagogo [...] Que na época chamava generalista e 

que hoje nem se usa mais esse termo... então foi uma readaptação e aí 

eu saí daquelas disciplinas específicas da Orientação Educacional que 

eu trabalhava com elas... o estágio da Orientação Educacional... 

técnicas de aconselhamento... princípios e métodos de orientação 

educacional... e passei a assumir as disciplinas de Fundamentos da 

Educação...que foram aquelas para as quais eu me submeti no 

concurso e aí comecei a trabalhar as disciplinas de psicologia e assumi 

as disciplinas de psicologia... as quatro... todas... trabalhei com as 

quatro e depois saí pro mestrado... uma outra situação... eu trabalhei 

outras disciplinas.. mas... em geral eu ficava com as psicologias e 

depois que eu saí pro doutorado e quando eu voltei eu passei a assumir 

História da Educação...porque a minha tese tinha um recorte com a 

história da educação e não sei por que razão nunca me ofereceram as 

disciplinas de formação docente... mesmo aquelas do Departamento de 

Educação II... éh ...aí também voltei a trabalhar nas aulas do PAFFOR 

e também com as do PROEB... mas assim que eu voltei eu fui convidada 

para...indicada na verdade para substituir a coordenadora do curso de 

Pedagogia que havia saído de licença gestante e férias... então isso foi 

em dois mil e sete e foi uma experiência muito rica porque foi a época 

que foi feita a outra revisão do Projeto do curso de Pedagogia para 

essa versão mais recente... nessa época eu fui... havia já a campanha 

para mudança de reitor e eu fui convidada para fazer parte da equipe 

de transição... que era uma equipe que iria fazer um diagnóstico da 

Universidade para apresentar para o professor Natalino que era 

candidato a reitor da época...à época e depois eleito reitor... e o convite 

veio e eu comecei a fazer parte da equipe de ensino ... e fui convidada 

também pelo professor [...] que posteriormente assumiu a Pró- Reitoria 
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de Ensino (PROEN) ...e nessa proposta de aceitar o cargo de Diretora 

do Departamento de Desenvolvimento dos cursos de graduação da 

PROEN havia uma outra proposta muito desafiante que foi 

implantação do REUNI na UFMA... então nós... eu digo nós [...] com 

toda equipe da PROEN... eu... ele... o professor [...] o professor [...] 

nós quatro praticamente... como que nos debruçamos para finalização 

da proposta do REUNI da UFMA... e quando voltamos a discutir ... 

com mais calma... qual o seria o perfil dos cursos a ser ofertados nos 

campi do continente ( campi fora da ilha de São Luís)... nós optamos 

pelas licenciaturas de início... as licenciaturas... porque tínhamos 

participado de um dos seminários do REUNI e também de um Fórum 

dos pró- reitores da graduação em que foi colocada a carência de 

docentes... licenciados para o exercício... principalmente dos últimos 

anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio... e essa carência era 

muito sentida principalmente nas áreas das Ciências Exatas... então 

nós tínhamos esse diagnóstico nacional no qual estava inserido o 

Maranhão... e buscamos uma alternativa para fugir daquela proposta 

tradicional das licenciaturas disciplinares... então quando eu me 

reportar aqui na minha fala ao curso Licenciatura Interdisciplinar... 

eu estou me reportando ao primeiro Projeto(2010)... que foi concebido 

e não o que está em vigor.... então nós discutimos muito... e o primeiro 

passo nosso... foi pela compreensão que o professor [...] porque ... 

formado em Filosofia e professor de Filosofia... nós tínhamos uma 

clareza...que essa formação deveria fugir ao tradicional formato da 

disciplinaridade pelas exigências que já se impunham da formação 

docente... e por conta dos estudos que já havia feito no doutorado ...a 

minha orientadora foi Betânia Leite Ramalho... que à época defendia e 

tem um livro publicado... dela... juntamente com o professor Isauro 

Beltran e com Clermont Gauthier...a formação docente por 

competências... que foi o parâmetro basilar também para construção 

dessa proposta das licenciaturas interdisciplinares... então o primeiro 

passo foi chamar para discussão os professores das Áreas de Humanas 

e de Ciências Exatas e de Linguagens e Códigos da Universidade... dos 

departamentos... e a partir desse primeiro contato fizemos uma 

encontro seminário...e que foi realizado com a presença de um 

professor que havia implantado as licenciaturas interdisciplinares no 

Pará... professor [...] então nesse momento dessa discussão primeira... 

nós fizemos as comissões e a partir dessa discussão... que foi um 

seminário construindo ideias inovadoras e também chamamos a 

professora [...] para falar sobre currículo e fizemos um debate e foram 

formadas as comissões com os professores desses departamentos e ai 

fizemos um pré-projeto já na proposta interdisciplinar pensando... 

compreendendo que essa seria a formação mais adequada para 

responder as lacunas da nossa realidade de formação docente... porque 

fomos com essa proposta a todos os campi... a todos os campi 

não...porque não tinha campi...fomos a todos os municípios em que 

foram implantados os cursos... por exemplo... Grajaú ainda não tinha 

o campus mas nós fomos a Grajaú... São Bernardo não tinha... fomos 

a São Bernardo... fomos a Bacabal que já tinha campus... fomos a 

Imperatriz... Pinheiro e... Codó que já tinham campus quando digo... 
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fomos... fui eu e professores dessas comissões... tanto professores de 

exatas como de linguagens e códigos ...de acordo com a 

disponibilidade de viagem deles... nessas viagens aos municípios que 

nós apresentamos o pré-projeto aos professores da rede e aos 

representantes da Secretaria de Educação...Secretários de Educação... 

a proposta foi muito bem aceita e vista como um modelo que viria a 

responder as necessidade e as demandas... vou dar um exemplo... 

Sociologia e Filosofia não tem... não tinha a época professores 

formados nessas áreas... mas a demanda no município não cobriria 

necessariamente uma turma de sessenta pessoas de sociologia com 

uma turma de Filosofia de sessenta alunos... ela precisava...a cidade 

ali precisava de uma formação que o egresso tivesse a formação nas 

duas... vamos dizer nas duas grandes áreas e pudesse atuar no ensino 

médio... ou em sociologia ou em filosofia... a mesma coisa com 

matemática... física etc... Isso só veio reforçar aquilo que a gente tinha 

pensado por início dessa formação interdisciplinar... por área e aí 

partindo das competências de formação da área e depois... no segundo 

ciclo de formação específica... que não é esse formato que está posto 

hoje. Seria um formato diferente... ele sairia com primeira formação... 

formação interdisciplinar em Ciências Humanas e no segundo ciclo 

que estaria a construir... e poderia ser presencial...desculpa... 

semipresencial ou a distância... com o segundo ciclo específico ou para 

Química ou para Física... ou para Matemática... mas como o segundo 

ciclo... como é hoje a compreensão e aceita muito bem dos BCTs 

(Bacharelados Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia) que você 

tem o Bacharelado Interdisciplinar e depois opta por uma... mas nas 

licenciaturas... isso depois foi questionado de maneira incisiva e aí o 

que pensamos na época e que discutimos... voltando com essa resposta 

dos municípios nós... nos sentimos muito confiantes no sentido de que 

estávamos realmente respondendo uma demanda no formato que os 

municípios estavam precisando e aí fizemos os projetos e alguns dos 

professores que foram nomeados por primeiro... participaram da 

finalização do Projeto... e uma coisa interessante ... nós tínhamos claro 

que a nossa formação é disciplinar... havia um perfil desses professores 

que a maioria eram professores que nunca tinham sido 

professores...que só tinham sido alunos que saíram da graduação pro 

mestrado e do mestrado pro doutorado... então essa era uma 

dificuldade que se impunha a nós... mas que pensando nela... fomos 

pensando como subsidiar esse grupo... e aí fizemos o projeto do 

PRODOCÊNCIA (Programa de Consolidação das Licenciaturas) que 

era um projeto desenvolvido pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior) ... de programas de 

consolidação das licenciaturas... e quando nós previmos os seminários 

de formação continuada desses docentes que foram nomeados 

especificamente para os cursos de Licenciaturas Interdisciplinares que 

foi Seminário Construindo Novas Licenciaturas que contou com o 

Diretor de Regulação e Supervisão do Ensino Superior na época... 

Paulo Wollinger... aconteceu com o primeiro grupo de professores 

nomeados... eram setenta... de todos os campi... e ali nós fomos 

discutindo a matriz do curso... as bases teóricas etc.... depois do 
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Seminário Temático I... Construindo Licenciaturas Interdisciplinares 

Inovadoras... que focamos mais a questão da interdisciplinaridade... 

porque foi a fragilidade que foi sentida... qual a compreensão de 

interdisciplinaridade... como é que ela acontece... como é que ela pode 

ser viabilizada na formação etc.... e no final foram criadas as comissões 

de estudo para subsidiar os Projetos Pedagógicos... acompanhamento 

dos Projetos do PIBID(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência)... porque nós paralelamente conseguimos aprovar treze 

projetos do PIBID e dos grupos do PET (Programa de Educação 

Tutorial)... Então esse conjunto... de formação docente ao mesmo 

tempo de formação discente... houve outro seminário temático... esse 

foi o primeiro... o segundo foi Saberes e Competências que foi realizado 

pela doutora Sylvie Delacours da Universidade do Ceará... e ali foi 

composta uma comissão de acompanhamento junto com o NTI (Núcleo 

de Tecnologia da Informação) para dar prosseguimento aos 

procedimentos de implantação dos registros acadêmicos dos cursos... 

porque o registro acadêmico teria que ser diferenciado do que estava 

posto naquela época no sistema... o que é importante ressaltar é que 

houve uma caminhada ... uma surpresa... um embate... mas que em 

alguns campi houve um avanço significativo no quesito compreensão 

de uma formação interdisciplinar e aí no artigo que eu escrevi... que 

apresentei tanto no PRODOCÊNCIA... apresentei no PRODOCÊNCIA 

no Seminário Nacional de Licenciaturas Interdisciplinares que houve 

em Brasília em dois mil e onze... e eu apresentei... representando o 

Maranhão... a proposta de Licenciaturas Interdisciplinares e à época 

era uma das propostas mais avançadas em termos de formação 

interdisciplinar efetiva mesmo... depois apresentei no encontro da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto... que era de formação 

docente e dessa apresentação eu já ampliei porque já tinha alguma 

prática que foram os seminários ...que foram feitos nos campi... então 

depois nós fomos em todos os campi e no momento que os professores 

apresentavam como estavam construindo o curso qual era a proposta 

de implantação... as dificuldades etc.... somente Pinheiro que foi feito 

aqui e foram esses seminários que nós fomos nos campi... foi muito 

interessante porque percebemos a diferença da compreensão do 

Projeto... mas também os avanços de alguns campi nessa 

compreensão... então se você tomar o artigo... De um dos campi... 

especificamente de Bacabal...a organização das atividades fugia muito 

do Projeto de compartimentalização disciplinar... você tinha aqui uma 

série de atividades com projetos... com grupos de estudo... com 

momentos de orientação... com oficinas de aprendizagem... vivência 

cultural com os diferentes eixos... tinha um eixo de investigação... e a 

proposta também trazia essa questão de atrelar pesquisa e a formação 

docente... e aí desses eixos quais as competências que estavam 

relacionadas etc.... Então não foi uma coisa utópica que ninguém 

conseguiu realizar... foi conseguida a realização a partir da 

compreensão... da maturidade... até a acadêmica de cada professor 

com relação à interdisciplinaridade ... então houve um caminho 

percorrido SIM... e aí a grande questão que a gente achava como 

desafio era compreender a formação interdisciplinar... aí nós tínhamos 
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duas questões... uma o professor daria aula para o curso sem ter tido 

uma formação interdisciplinar e outra proposta era formar esse 

professor interdisciplinarmente ...então quando nós pensamos na 

formação docente continuada desses professores foi para possibilitar a 

eles a compreensão do Projeto Pedagógico e a sua prática pedagógica 

e voltar essa prática pedagógica como uma prática interdisciplinar 

ainda não exercida...e a formação desses alunos do curso seria que ele 

tivesse a formação docente para a área a partir de um viés 

interdisciplinar e não a partir das disciplinas... mas de projetos... como 

estavam postos nos projetos do PIBID... que foram projetos lindos... 

maravilhosos... todos treze intocáveis com relação a essa articulação 

interdisciplinar e a partir dessas vivências dessas formas de organizar 

o curso... então o curso previa um momento de orientação acadêmica 

pensando já que o nosso aluno em geral viria com defasagens de 

aprendizagem... Se imaginamos que na capital temos defasagem... 

imagina nos campi do interior... continente... então esse momento de 

orientação acadêmica foi pensado para isso e orientação de estudo 

etc.... É também interessante essa proposta inicial quando a gente 

percebeu que não se poderia desatrelar a interdisciplinaridade da 

formação do professor pesquisador... que virou um chavão... aquela 

história do professor pesquisador reflexivo...e que na prática a gente 

tinha no projeto esse momento de vivenciar isso por meio daquilo que 

Paulo Freire coloca que tá posto no Projeto... o Projeto também se 

ancora muito na proposta freiriana de articular o diálogo com espaço 

com a vivência do aluno e com aquilo que poderia articular... e a 

formação por competências que era um desafio apresentado pela 

professora Betânia e pelo professor Clermont Gauthier e professor 

Isauro... que depois... por várias questões e críticas...as pessoas foram 

colocando com uma visão reducionista e como se fosse algo tecnicista 

e na compreensão desses três teóricos... não era ...E tanto que no 

Projeto a gente faz a citação do trecho em que eles demonstram o que 

que é essa competência.... que a competência no eixo da formação 

docente se caracteriza... então... era saber fazer uso do conhecimento 

com competência...desse saber... saber fazer uso do saber nas situações 

de desafios... limites... Nessa perspectiva que a situação da docência 

em sala de aula sempre uma situação de tensão... de resposta... de 

pergunta... de desestabilização do planejado então... todas essas 

competências que deveriam ser formadas e vivenciadas e também a 

prática... provocar entre os professores o diálogo interdisciplinar para 

a discussão e formação da proposta do curso... o que deveria ser 

ensinado... que saberes da química e da física trariam para aquela 

questão e assim a filosofia... com a história e a geografia e não 

desmembrar... a formação era interdisciplinar por área... mas... exigia 

também a prática interdisciplinar... mesmo que se trabalhasse os 

conteúdos... porque a grande questão também é pensar que a prática 

interdisciplinar vai abrir mão do estudo dos conteúdos quando não... é 

um viés de compreensão dos conteúdos a partir de um outro prisma e 

de uma outra abordagem epistemológica. Então a forma de conhecer 

se dá por uma via diferenciada mas ela não deixa de exigir 

conhecimentos teóricos de conteúdos e que conteúdos que vão ser 
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embasados... eles que virão à tona a partir dessa discussão... então 

havia uma discussão... um enfrentamento significativo... porque havia 

uma exigência... mas que conteúdo que eu vou dar nisso aqui?... Em 

alguns grupos isso vinha muito mais claro em outros... não... é?... 

Então esses conteúdos... eles vinham sim com uma exigência de 

conhecimento... mas não de forma fragmentada e eles deveriam estar 

disponibilizados pros alunos também... o medo do novo... a forma de 

ter nas mãos a gerência de um curso amedrontou... no meu ver aqueles 

jovens professores... talvez institucionalmente... À época nós 

apostamos muito em algo que na prática algumas situações foram 

sobrepostas ao próprio Projeto... e interesses... outros que não convém 

citar aqui... mas na minha perspectiva de compreensão como 

pedagoga... muito medo do novo e o receio de não dar conta daquilo 

que estava posto de uma maneira diferente daquilo que eu fui 

formada... e que é compreensível... Eu digo que esse projeto foi o meu 

ideal pedagógico de formação docente e por muito tempo eu não 

conseguia verbalizar (se emocionou); essa experiência porque ela foi 

mudada... com respeito ao andar da instituição[...] institucionalmente 

está posto e vai ser respeitado... mas pessoalmente e no momento da 

criação do curso a responsabilidade que tivemos e a forma diferente de 

construção do Projeto Pedagógico me custa muito ainda hoje... e como 

você viu hoje foi a primeira vez que eu abri o Projeto revisado... Isso é 

uma fragilidade humana minha... claro que é ...mas principalmente 

porque eu sabia o que nós tínhamos construído e... por incrível que 

pareça... outras universidades seguiram o modelo... nós demos as 

cópias desses projetos para muitos cursos... muitos campi... e têm 

outros espaços que estão fazendo isso de uma forma 

significativamente... Bom...lógico... com seus ajustes etc.... não era a 

melhor coisa... não é perfeito... não estou dizendo isso... o que eu quero 

colocar é que na nossa compreensão e quando digo nossa... da equipe 

que pensou... havia muita clareza do que a gente queria quando se 

pensou na formação interdisciplinar por área para o ensino médio e 

para os últimos anos do ensino fundamental que é esquecido... O curso 

de Pedagogia formava para as séries iniciais...as universidades 

formam praticamente voltadas para o ensino médio... os finais... os 

quatro anos finais não estavam contemplados e o Projeto era claro 

nisso e aí se ele... o sujeito egresso... não quisesse mais a formação 

para trabalhar no ensino médio ele ficaria ali com as Licenciaturas 

Interdisciplinares... ou ele escolheria o segundo ciclo uma área 

específica para o Ensino Médio... ou História... ou Geografia...ou 

Química... ou Biologia [...] então... minha... querida... ((ficou 

emocionada))... eu respeito a história da instituição... eu respeito os 

professores que fazem parte do curso... fiquei muito emocionada 

quando fui convidada para fazer parte da colação de grau do curso de 

São Bernardo e me alegro... não com vaidade... uma vaidade no sentido 

de dizer... olha isso fui eu que fiz...porque não fui eu que fiz... foi uma 

construção coletiva... mas eu me inseri no Projeto porque eu acreditava 

nele... Então eu sou muito orgulhosa... no bom sentido da palavra... de 

ter tido esse momento de vida profissional na construção desse 

Projeto... mesmo que hoje ele não seja mais da forma como era... 
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repito... respeito o caminhar institucional e agradeço as pessoas que 

assumiram o Projeto nos primeiros momentos e vivenciaram e podem 

até ter uma ideia diferente da minha ...Mas eu continuo afirmando... a 

formação interdisciplinar... ela é a exigência da nossa realidade... 

minha gente... é fechar os olhos para o caminhar da humanidade... pro 

avanço das ciências... esse se arraigar em uma coisa que vai exigir de 

nós uma outra postura...ser um docente interdisciplinar exige 

humildade de reconhecer que o seu saber não é o melhor saber... 

significa ser aberto pro diálogo... ouvir o saber do outro... dialogar... 

respeito são competências básicas para o diálogo interdisciplinar e aí 

se coloca um outro viés que é a questão da interculturalidade... 

intergeneracionalidade...que está no viés dessa situação de docência e 

que aí já é outra discussão ((risos)) que já é outro leque... que eu tenho 

me debruçado e essa formação intercultural e intergeracional e que 

precisamos ter como docentes... teoricamente eu poderia te citar tantas 

justificativas para essa formação... mas... tu tens nos livros... o que eu 

quero te narrar é o que eu tenho de dentro de mim... da minha certeza 

de que a formação docente... ela precisa se tornar sempre mais 

interdisciplinar... porque os saberes são interdisciplinares... há uma 

fragmentação que foi feita por uma decorrência histórica de 

compreensão do conhecimento que já foi cortada... já foi superada e aí 

você tem nos livros...e eu fico muito feliz de ter conseguido ter junto 

com o professor [...] que capitaneou de uma forma muita audaciosa... 

e provocou em mim muitas discussões... muitas mudanças de 

paradigmas para nós construirmos juntos com os outros colegas da 

PROEN da época ... com alguns professores do departamento que nos 

apoiaram... com os professores dos campi ...os primeiros que chegaram 

à conjunção desse Projeto... Eu desejo sucesso para quem continua o 

Projeto... na minha visão ele perdeu muito daquela primeira(versão do 

projeto)[...] respeito o encaminhamento da instituição... mas eu tenho 

claro que... a formação docente em uma abordagem interdisciplinar 

responde hoje às demandas da sociedade e quando digo a demanda da 

sociedade é a sociedade que tá lá em São Bernardo... lá em Codó... que 

eles disseram... professora... é isso que corresponde a nossa 

realidade... então quando nós vimos esse aceno de todas as cidades nós 

ficamos muito tranquilos... e aí é reconfortante saber que esse Projeto 

não foi feito de cima para baixo nem foi feito em gabinete[...] ele foi 

ouvido... ele foi construído... muito do que nós ouvimos nas nossas 

visitas nos municípios nós incorporamos até a opção de algumas 

licenciaturas nós mudamos por conta da demanda dos municípios... 

então foi... é uma das experiências mais ricas do meu percurso docente 

aqui na UFMA foi essa... eu adoro trabalhar em sala de aula... adoro 

dar aula no PROEB... no PAFOR... é uma experiência muito 

enriquecedora...mas essa experiência.... se disserem assim ...qual 

marco da sua vida docente... que você tem como algo que você se 

reconhece nos seus ideais pedagógicos e educativos ...eu dou como 

resposta... o Projeto Pedagógico das Licenciaturas Interdisciplinares 

da UFMA na versão primeira... Obrigada por ter me ouvido ((muito 

emocionada/ pausa/ pediu para continuar))... eu me esqueci de 

comentar outra coisa que tinha no Projeto... que é o princípio da 
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simetria invertida que é o que eu aprendo a ser professor olhando o 

meu professor a ser professor ... A docência... ela é construída pelo 

espelho docente... Então essa simetria invertida... que eu me formando 

professor eu sou...eu assumo a posição de aluno...... mas eu estou me 

formando professor nesse processo de observar a prática docente do 

meu professor... do meu professor construir a prática docente dele 

comigo como aluno ... Então é um princípio da simetria invertida que 

tá no Projeto... que para mim ele é riquíssimo... hoje em dia tá na 

internet... eu não sei... ele está sendo usado com outro nome... mas que 

na verdade a base é essa ... da simetria invertida desse... desse forma-

se professor sendo discente e docente; essa docência que Paulo Freire 

também fala ... que você constrói educador educando e você educando 

e se construindo educador é nisso... eu tenho uma recordação muito 

doce que foi ter...ter vivenciado lá em Caxias... minha mãe é de Caxias 

e tinha uma professora chamada tia Filó... Filomena Machado... Eu 

sempre ouvi... cresci... ouvindo o nome dessa senhora que tinha sido 

colega da minha tia mais velha... tia Maria de Jesus... que tinha sido 

também professora em Caxias... e diretora... uma professora ilustre e 

tia Filo... tia Filozinha foi professora de praticamente todos os meus 

tios e da minha mãe ...e aí eu fui trabalhar em Caxias e fui ser diretora 

dela ...eu tinha vinte e três anos e ela já tinha não sei quantos a mais 

sessenta... setenta anos... e era uma mulher interdisciplinar... as aulas 

da tia Filó... eram interdisciplinares... e ela não usava esse nome... 

gente... era um encanto... às vezes eu pedia licença e ficava sentadinha 

atrás ouvindo a aula dela... uma aula interdisciplinar... ela viajava... 

usava história... geografia e a história da educação e a química... bio... 

a aula dela... era um espetáculo.... E a coisa mais emocionante foi 

quando eu conheci a tia Filó... uma mulher alta... forte... um vozeirão... 

e aí eu me apresentei para ela e ela disse... “moça donzela a filha do 

Leitão”...que ela tinha sido... tia professora... e ali interessante nossa 

relação respeitosa ...ela me respeitando como diretora dela... era a 

coisa mais linda... e eu era muito cuidadosa com ela porque já era 

idosa ... Mas aprendi com a tia Filó... uma recordação... uma das 

recordações de como professora... que eu mais guardo... assim de 

coração... e de ter vivido ali e conhecido aquela figura histórica na 

cidade e trabalhado com ela e ter aprendido muito com ela. (LILAH) 

 

Ouvindo Raquel 

Me chamo (Rachel). Primeiro minha formação acadêmica [...] me 

formei na parte de Química Industrial (es)tava fazendo Mestrado e me 

senti na necessidade de fazer Química Licenciatura... então eu tenho os 

dois... as duas graduações Química Industrial(e) Química Licenciatura 

com Mestrado e Doutorado na área de Química Analítica... Quando eu 

estava fazendo... cursando Doutorado eu fui chamada para ser 

professora da Universidade no caso SEST... Faculdade Santa 

Terezinha SEST... atuando no curso de Nutrição... Então com a 

experiência do curso de Nutrição... onde a gente já tinha que trabalhar 

para fazer esse trabalho da aplicação da Química na área da 

Nutrição... eu fui começando a ter um conhecimento do que seria de 
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fato a questão da interdisciplinaridade... Concomitantemente... eu 

atuei no Estado (Estadual de Ensino do Maranhão) por quatro anos e 

meio sendo professora de Ensino Médio... mas no município de Rosário 

ai em seguida eu fui chamada para ser professora da Faculdade do 

Pitágoras onde lá eu atuei (em)diversos cursos também da área de 

Química... mas nunca na área... era sempre aula de Química... mas em 

outros cursos... então lá eu trabalhei no curso de Enfermagem... 

Farmácia e Engenharia de Produção... No caso... sempre que a gente 

trabalhava nesses cursos a gente tinha sempre que fazer(trazer) o papel 

da relevância da Química... voltando sempre para esses cursos 

específicos...tanto da área da saúde como também na área das 

engenharias... Com isso eu acabei tendo um pouco de curiosidade de 

trabalhar essa parte interdisciplinar [...] quando eu entrei na UFMA 

em 2010... eu me deparei com(um) projeto novo... um projeto 

instigante... uma vez (que) era baseado no projeto de novas 

licenciaturas... todo baseado nos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais). Então... pela minha experiência no Ensino Médio... que eu 

tinha da experiência no Estado... a gente tinha alguns professores(que) 

tinham conhecimento do que de fato seria os PCN... aquela questão da 

distribuição do ensino de acordo com o desenvolvimento de 

competências e habilidades em alunos... porém... eu acho que aí veio a 

ser o fato mais desafiador da Universidade... uma vez que a 

implementação desse Curso foi feita com áreas específicas na área de 

Química... Física... Matemática... Biologia e Fundamentos da 

Educação... porém se utilizava de professores que não tinham (feito 

uma licenciatura) a área da licenciatura e aí eu acho que esse foi o 

processo que de repente pode ter sido a negação do Curso... porque 

trabalhar(a) interdisciplinaridade por si só é uma coisa difícil e 

desafiadora. Porém você trabalhar a interdisciplinaridade... 

competência... desenvolvimento de competências e habilidades com 

pessoas que nunca trabalharam... com pessoas tecnicistas de um curso 

específico que não sabem o que é desenvolver a Licenciatura... eu acho 

que fica bem difícil... [...] ficava... se tornava difícil a gente trabalhar... 

por exemplo... com a interdisciplinaridade com professor que dizia que 

ele era técnico [...] ele simplesmente chegava em sala de aula e dizia 

assim (olha) “o meu mundo é esse... eu vou dar aula”... digamos... de 

[...] essa é minha zona de conforto... então a questão da definição do 

que vem depois da interdisciplinaridade... eu dou minha parte... assim 

isso se tornou um dos maiores questionamentos na realidade... porque 

desenvolver competências e habilidades a gente não sabia como 

desenvolver competências e habilidades principalmente na Área de 

Ciências Naturais... a gente indo para municípios que muitas vezes o 

próprio governo estadual não dava estrutura suficiente de escolas e 

professores na área de Química Física e Biologia naquela cidade... 

assim esse foi o lado mais desafiador do Projeto inicial (de) 2010... em 

que se baseava o Projeto... a gente tinha que desenvolver competências 

e habilidades em alunos de municípios que muitas vezes nunca tinham 

visto disciplinas de Química... Física e Biologia no Ensino Médio e 

esses alunos iriam ter autonomia suficiente para ter(que) desenvolver 

projetos... esses que a gente deveria trabalhar durante o semestre... 
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projetos interdisciplinares que a gente deveria trabalhar no semestre... 

isso sem ter uma grade curricular específica onde ficava de acordo com 

a autonomia do professor em sala de aula... porque o professor tinha 

essa autonomia e tinha que de fato... de poder(promover) uma certa 

autonomia nos alunos... assim seria um projeto que seria de repente... 

poderia sim... ter tido um sucesso talvez... eu acho que sim... se tivesse 

tido um treinamento adequado... utilizando pessoas adequadas da Área 

da Licenciatura que tivesse já o conhecimento em relação a isso mas 

como não teve e também os alunos não estavam preparados para 

receber um projeto tão desafiador e também tão liberal digamos 

assim... Dessa forma... para nossa surpresa... a gente foi colocado num 

município que não tinha infraestrutura... a primeira turma de 2010 que 

nós pegamos eram alunos que muitas vezes com pouquíssimos... de 100 

% da turma... eu acho que somente cerca de 30% da turma teve a 

oportunidade de ter um Ensino Médio adequado... De fato cursaram 

disciplinas da área (de) Ciências Naturais no Ensino Médio e 

ministradas por professores que não (estavam) nas respectivas áreas... 

[...] foi a coisa mais desafiadora [...] você chegar em uma sala de aula 

para dar uma aula de Química para um aluno numa Universidade que 

nunca tinha visto Química (ou o conteúdo) dado por um professor de 

fato formado nessa área... era meio difícil alguns alunos nunca tinham 

nem ouvido falar em química então assim... como ministrar uma aula? 

A gente se organizava [...] e quando chegava lá... infelizmente... a gente 

tinha que parar... fazer um [...] com os alunos e dá o Ensino Médio 

corrido como se diz onde praticamente o primeiro semestre que a gente 

teve com eles foi pelo menos na minha área; eu tive que parar de 

desenvolver competências e habilidades de trabalhar com parte da 

disciplina interdisciplinar.... e literalmente ministrar aula de Ensino 

Médio... porque eles não tinham conhecimento básico na área de 

Química para depois a gente começar a tentar trabalhar uma certa 

interdisciplinaridade e de certa forma isso ainda era restrito porque 

muitos professores não se sentiam com a habilidade suficiente para 

trabalhar uma interdisciplinaridade... não se sentiam à vontade para 

de fato essa interdisciplinaridade ser trabalhada... com isso acabou 

criando vários digamos [...] dentro da Universidade onde a gente tinha 

encontros mas encontros... esses que não surtiam efeito porque(para) 

muitos era aquela história não tem como a gente trabalhar... não tem... 

não tem e pronto... ninguém se entregava para fazer um estudo... talvez 

se tivesse tido comprometimento... um treinamento adequado... torno a 

repetir... tivesse sido mais fácil o desenvolvimento desse Projeto... ou 

talvez ninguém queria desenvolver o Projeto de fato... foi 

(quando)tivemos [...] com a Instituição para que de fato fosse 

desenvolvido um Projeto (que) retirasse essa questão de competências 

e habilidades que deveriam ser desenvolvidas de acordo com os PCN... 

até porque a gente não estava trabalhando mais alunos de Ensino 

Médio... já era uma graduação e aquilo ali muitas vezes até por 

experiência de alguns... a gente sabia que não era fácil e nem era 

possível desenvolver aquelas competências e habilidades em um aluno 

de Ensino Médio que dirá(muito menos) em um aluno de graduação... 

alunos estes que muitas vezes era o sonho deles fazer uma universidade 
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no município onde nunca imaginavam ter essa oportunidade e alunos 

também que passavam o dia todo trabalhando e iam para a 

universidade somente à noite e muitas vezes não tinham o 

acompanhamento adequado que um aluno de universidade tem que 

ter... a gente sabe que muitas pessoas trabalham e estudam ao mesmo 

tempo... porém... a vida no interior algumas vezes é bem mais difícil 

que na universidade ou na cidade... porque na cidade a gente sabe que 

tem horário... no interior... algumas vezes muitos eram na primeira 

turma... muitos eram da roça... que tinham que acordar quatro horas 

da manhã para ir plantar... passavam o dia “todinho” debaixo do sol 

quente... com a questão de plantação e tudo... e quando era de noite ia 

para Universidade... alguns passavam até metade da noite dormindo 

na universidade porque não tinham... o cansaço físico(dominava) e 

acabava não tendo o acompanhamento adequado... então... em 2012... 

mais ou menos... começaram a ter reuniões (para a reformulação e)... 

essa retirada das competências e habilidades do Projeto Pedagógico 

inicial e a inclusão de disciplinas.... essas que deveriam ter um ementa 

[...] essa ementa deveria ser cumprida e ter consenso quanto aos 

conteúdos ministrados até porque as novas licenciaturas [...] foram 

destinadas a cinco campi diferentes com início em 2010... o professor 

tinha a autonomia de ministrar a disciplina do jeito que queria... era o 

que estava acontecendo... um professor que chegava da área de 

Química que tinha... digamos... um Mestrado e um Doutorado na área 

de Orgânica... e ele estava dando aula em Pinheiro (e) lá em Pinheiro... 

já que ele tinha autonomia... o aluno não via outra coisa a não ser 

Orgânica... já... digamos... em Codó... se o professor era da área de 

(Química) Analítica e queria ministrar Analítica... ele passava o ano 

todinho dando só aula de analítica e ministrava somente uma área... 

não ouvia o geral e o que de fato os alunos iriam ministrar futuramente 

no Ensino Médio e no Ensino Fundamental de acordo com a proposta 

do curso... então... em consenso... depois de várias reuniões reunindo 

os professores de todos os campi... foi quando a gente de fato conseguiu 

chegar [...] no que deveria se propor no Projeto .... esse Projeto deveria 

ter disciplinas... estas... até o terceiro ano (do curso) da universidade 

que formaria o aluno para ministrar aula de Ciências Naturais nas 

últimas séries do Ensino Fundamental... com disciplinas com emendas 

que seguiriam um percurso cronológico dentro da Química que 

pegaria toda a Química como Ciência em geral... e o aluno que 

escolheria no quarto ano a específica... a disciplina específica que ele 

iria ministrar e ai foi quando houve um sorteio e foi escolhido... no caso 

porque inicialmente esse quarto ano seria feito a distância... e aí o 

aluno poderia escolher no interior de fato qual Ciência ele iria 

escolher... se seria Química Física ou Matemática ou Biologia... 

Porém... de acordo com as condições que a Universidade tinha dado 

aos campi do continente... em que muitos interiores não tinham nem 

internet... foi feita a proposta de fazer o curso presencial e não mais a 

distância uma vez que a gente... devido às condições que a gente tinha 

no interior... a gente sabia que a proposta a distância não iria 

contemplar alguns interiores que na época nem internet a gente tinha 

nos campi... Então... feito isso... foi feita uma votação em 2012... se eu 
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não me engano... numa reunião das Licenciaturas foi colocado em 

votação se de fato o quarto ano seria feito a distância ou se seria feito 

de forma presencial... no campus de São Bernardo houve um 

entendimento não muito adequado por parte dos alunos que eles 

achavam que algumas pessoas não deveriam ter assim como eu que 

votei a favor do presencial... mesmo que fosse uma disciplina... mas ao 

meu entendimento seria mais digno por parte dos alunos... os alunos 

poderem de fato cursar um curso específico... para que de fato eles 

pudessem ministrar a disciplina no Ensino Médio e não somente no 

Ensino Fundamental... ampliando assim o mercado de trabalho dos 

alunos... porém... lá em São Bernardo especificamente... teve uma 

discussão muito grande em relação a isso... que achavam que isso não 

poderia... não deveria ter sido votado... uma vez que inicialmente a 

proposta seria do quarto ano a distância e o aluno não podendo 

escolher a disciplina específica no caso... mas o meu voto na época foi 

levando em consideração que o campus não tinha internet... então se o 

campus não tinha internet... como é que eu ia votar em um curso a 

distância que os alunos iriam acabar não se formando porque se eles 

tinham que cursar... escolher a disciplina que eles quisessem ministrar 

e ter o quarto ano com essas disciplinas específicas... todas a 

distância... e a cidade não disponibilizava internet nem infraestrutura 

adequada... os alunos não tinham essa infraestrutura em casa de ter 

uma internet de qualidade... aí a instituição por si só não tinha 

infraestrutura de internet... então como iria ministrar curso a distância 

qual seria então no caso que curso a distância seria esse para eles? 

Acabaria que eles ficariam restritos a ter só o ensino a três anos de 

Ensino Fundamental... devido a esse fato... o meu voto foi favorável na 

época para ter o curso de ter uma proposta em relação ao curso ser 

presencial e não a distância... lá em São Bernardo então... com a 

implementação desse novo projeto... foi que de fato o curso deixou de 

ter... digamos... essa autonomia... todos os campi... até o terceiro ano... 

eles tinham disciplinas iguais nas novas licenciaturas... disciplinas 

essas que como eu já tinha dito anteriormente... eles seguiam a ordem 

cronológica de acordo com a disciplina e envolvia também os 

principais conteúdos de Ciência no caso... a Física... a Química... 

Matemática... Biologia e a Educação como toda... porque os alunos 

deveriam ter de fato essa formação pedagógica e no quarto ano a parte 

específica de acordo com a sua licenciatura... de acordo com o campus. 

Como lá em São Bernardo era Química... então optou-se por áreas da 

Química mais específicas... e aí a gente dividiu em conjunto com os 

outros campi uma Química... no caso... onde os alunos poderiam ver a 

parte essencial da Química que a gente ministra no Ensino Médio. 

Então teria a área da Analítica da Física... Química da Inorgânica e 

da Orgânica... enfim... disciplinas essas que seriam as bases para que 

eles tivessem conhecimento suficiente para ministrar disciplinas no 

Ensino Médio... assim eles passariam(estariam) habilitados a ministrar 

disciplinas da área das Ciências no Ensino Fundamental do sexto ao 

nono ano e Ensino Médio em especifico lá em São Bernardo na área de 

Química. (RAQUEL) 

 



153 

Ouvindo Raimundo 

Bom... meu nome é (Raimundo)... eu tenho cinquenta e seis anos e sou 

professor titular aposentado do Colégio Pedro II... onde boa parte da 

minha experiência pedagógica foi formada como docente da Educação 

Básica... eu trabalhei mais de vinte anos como professor no Ensino 

Médio e dada a estrutura do Colégio Pedro II... de reuniões 

pedagógicas frequentes com colegas de outras áreas... inclusive a 

experiência de organização do próprio colégio em que a gente trabalha 

com professores de outras áreas de maneira integrada em alguns 

momentos... isso sempre favoreceu discussões muito interessantes em 

que pese que o colégio sempre foi estruturado de maneira tradicional... 

disciplinar e departamental... não é? Eu mesmo fui chefe do 

Departamento durante nove anos e nessa condição(de)... chefe de 

departamento... eu tive acesso às discussões pedagógicas de alto nível 

da escola... seria o Conselho Pedagógico da escola que discutia a 

escola como um todo... durante muitos anos... então a gente 

acompanhava as discussões que vinham do MEC (Ministério da 

Educação)... por conta disso eu estive na linha de frente quando veio a 

reforma da Educação Básica a partir de noventa e seis... a Lei Darcy 

Ribeiro... que foi já na verdade uma lei tornada possível por conta do 

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) ter acessado o 

Governo porque ela estava tramitando há mais de vinte anos no 

Congresso... a Lei 9.394 (nove mil trezentos e noventa e quatro) 

tramitava há mais de vinte anos no Congresso sem solução... e foi 

exatamente quando assumiu esse outro grupo político que eles 

resolveram então finalizar a discussão da Lei para que se pudesse fazer 

o que é conhecido hoje como a Reforma da Educação atendendo um 

processo de reformas que aconteceu no mundo inteiro numa tentativa 

de... aí as leituras são muitos diversas... de estruturar uma ordem 

mundial e que se colocassem países subalternos e países dominantes... 

em que a educação no Brasil estaria a serviço do comércio... coisas 

desse tipo... acho que eu não vou entrar nesse mérito agora... mas acho 

que eu discuti muito com as pessoas naquele momento... acho que havia 

leituras em parte... válidas... mas... no geral... a crítica era 

completamente equivocada... primeiro... que a crítica não conhecia o 

conteúdo pedagógico do que (es)tava sendo proposto... aquilo era 

muito novo... inclusive para quem (es)tava propondo... havia um grupo 

da USP (Universidade de São Paulo)... Guiomar de Melo e outras 

pessoas à frente... mas não só... havia um outro grupo que (es)tava em 

Brasília que era Ruy Berger Filho... e um grupo de pessoas que tinham 

trabalhado em Washington no BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento)... não no Banco Mundial... e que tinham trabalhado 

na Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação... a 

Ciência e a Cultura) o Rui... por exemplo... trabalhou na Unesco... 

então essas discussões vinham já da rodada do milênio da educação... 

aquela história do Jacques Delors... aquela coisa toda... então muitas 

dessas ideias vieram desse momento... mas não se sabia exatamente o 

que era para ser feito... o que se sabia era que precisava mudar e a 

proposta... então... da reforma no caso da reforma do Ensino Médio 

que eu participei mais especificamente e é por isso que eu (estou)tô 
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contando essa história porque é essa história que ancora de certo 

modo... vamos dizer...teoricamente... metodologicamente... o conceito 

desse Projeto das Licenciaturas... basicamente as discussões que 

Perrenoud (Philippe Perrenoud) fazia sobre currículo por 

competências que era esse grupo da Unesco mais do que o grupo da 

Guiomar que trazia... então... por exemplo... é uma discussão que eu 

nunca li em lugar nenhum... só pra você ter uma ideia... eu nunca li 

nenhum historiador da Educação... nenhum teórico da Educação 

Brasileira... por exemplo... fazendo essa análise... até porque não sabe 

disso... então assim esse grupo que veio da Unesco era um grupo que 

propôs a discussão a partir da questão das competências ancoradas em 

Perrenoud... articulando isso um pouco com a questão da Reforma da 

Espanha e da Inglaterra... (a) ... questão do conhecimento por projeto... 

Hernández e outros... muita coisa que vinha da Escola da Ponte de 

Portugal... enfim... se você observar os Parâmetros Curriculares que 

foi do grupo que eu participei e aí foi o único grupo de professores que 

veio da Educação Básica para elaborar parâmetros... porque todos os 

outros parâmetros... Rosa... foram elaborados por professores da 

Universidade... professores que a respeito da sua renomada 

competência doutoral...muitos não tinham conhecimento da realidade 

da Educação Básica... então era uma coisa que vinha mais do mesmo... 

eu me lembro... com algumas pouquíssimas exceções... eu me lembro 

que o PCN de Física... por exemplo... do Menezes... era uma coisa 

muito boa e alguns outros... mas o único grupo... por uma razão 

prosaica que veio da Educação Básica foi o grupo do PCN das 

Ciências Humanas que era no caso...veio do Pedro II... então... eu era 

chefe do Departamento de Filosofia... havia uma professora da 

História que era minha colega... uma professora de Geografia... um 

professor de Sociologia... e nós então começamos a trabalhar durante 

seis meses... e foi que nós discutimos... no meu caso em particular o 

PCN de Filosofia... foram discutidos com o departamento... então todos 

os professores do Departamento de Filosofia participaram como 

leitores críticos... como revisores... dando sugestões... tivemos não sei 

quantas versões... quando finalmente o grupo do Departamento... não 

por assembleia... mas por uma discussão mesmo acadêmica entre 

pares... quando nós conseguimos ficar de acordo sobre aquelas linhas 

gerais do texto... aí eu dei o fechamento geral e submeti isso ao MEC... 

Na verdade foi um texto construído junto com o grupo de professores... 

da experiência que nós tínhamos de ensino de Filosofia da Educação 

Básica... durante muitos anos que a gente já tinha acumulado inclusive 

porque àquela altura a gente também já tinha parceria com o UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e nós éramos o campo 

preferencial de estágio... a UFRJ preferia que os seus estagiários de 

Filosofia atuassem no Pedro II do que no Colégio Aplicação da UFRJ... 

só para você ter uma ideia... então a gente tinha essa massa crítica 

acumulada e eu em particular participei de muitas reuniões com 

equipes de Unesco... do MEC... etc... enfim... isso... muitas trocas com 

outros colegas de outros lugares... isso possibilitou que a gente tivesse 

construído uma aprendizagem sobre... e aí agora eu abro... chamo 

atenção... propondo para um currículo por competências que toda essa 
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discussão e toda sua narrativa e toda... aquilo que a gente lê nos 

projetos das licenciaturas é uma palavra que não aparece... mas é essa 

palavra central que devia aparecer... antes delas serem Licenciaturas 

Interdisciplinares... elas foram pensadas como licenciaturas por 

competências e por quê? Porque não há nada mais interdisciplinar do 

que o currículo por competências... ele é por sua natureza 

interdisciplinar... ele resolve uma série de dificuldades... de como fazer 

essa tal interdisciplinaridade... que muitas vezes é justaposição... é 

superposição... é interposição... é intervenção... é subordinação... na 

questão das competências o que é resumidamente isso... você desloca 

finalmente o eixo tradicional... que é aquilo que a reforma se propôs a 

fazer... onde é que o eixo da escola tá montado?... ele tá montado do 

ensino para a aprendizagem... então quando você tem o currículo 

tradicional que você tem as disciplinas... que significa isso? você tem 

um conteúdo estratificado... organizado para ser ministrado...então 

esse conteúdo disciplinar... é na perspectiva desse conteúdo que você 

constrói a escola e constrói avaliação e planejamento etc... quando a 

gente propôs esse projeto... que propôs por competências e as 

competências têm esse caráter de atravessar uma área inteira... não faz 

sentido você pensar em competência científicas que só valem para 

Química... ou só valem para Biologia... isso não tem sentido nenhum... 

então por isso que a gente pensava em área... não era para misturar... 

e que os conteúdos de Química fossem genuínos com os de Física... não 

é isso?... isso é uma compreensão... digamos... rasa... a questão era 

encontrar exatamente aquelas atitudes... aquelas capacidades 

intelectuais e que permitissem essa energia do melhor de todos esses 

mundos... de modo que o aluno pudesse... trabalhando com conteúdos 

de Química... com conteúdos de Física e de Biologia... pudesse 

construir esse seu trajeto de formador de outras gerações... que é o 

curso... uma licenciatura... assim a gente apostou muito nisso... porque 

a gente achava que a competência... o foco dela é o contrário do foco 

da disciplina... na competência o foco é o aluno... então toda a 

organização da escola se monta para atender a esse progresso... essa 

progressão... essa avaliação contínua... porque você só pode fazer 

currículo por competência se você fizer avaliação contínua... a 

avaliação intensa... intensiva... o planejamento tem que ser contínuo... 

a avaliação tem que ser contínua... para dar um exemplo... a gente 

falava muito isso nas oficinas que a gente fez com os colegas no 

início...”gente... imaginem que vocês são treinadores de uma pessoa 

que tá na piscina para fazer uma competição... o treinador não pode se 

afastar dali... ele (es)tá ali o tempo inteiro... ele (es)tá com relógio... 

ele (es)tá com cronômetro... ele (es)tá observando todos os detalhes... 

ou seja... ele (es)tá com o olhar efetivamente voltado para o resultado 

que precisa ser alcançado... qual resultado que precisa ser alcançado? 

A aprendizagem”... então assim o foco do olhar do educador está 

voltado para a aprendizagem... toda a organização da escola deveria 

estar a serviço disso e não ao contrário... então o que que a gente 

encontrava sempre nas propostas tradicionais e por que a insistência 

nas propostas tradicionais? Porque elas sempre favorecem primeiro o 

poder do professor de organizar o tempo e o espaço sem que ele se 
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envolva com esse resultado final... esse resultado final acaba ficando 

assim por conta da escola como um todo e não dele... ele não é 

pessoalmente responsabilizado por esse resultado porque você não tem 

como ligar o processo de construção e formação com esse resultado 

esperado... então por isso que o currículo... ele era interdisciplinar... 

por competências... o fato dele ser interdisciplinar... ele só é 

interdisciplinar porque a gente pensa no currículo por competência se 

a gente fosse fazer uma licenciatura... como... por exemplo... que o 

Pará faz... que não é por competências eles têm outras dificuldades... e 

eles com todo o trabalho interessante que eles fazem... eles ainda 

quebram muito a cabeça porque eles ainda infelizmente... eles ainda 

trabalham de forma disciplinar... só que tentando o que eles chamam 

de eixos integradores... isso... às vezes... é uma tentativa de misturar o 

disciplinar no interdisciplinar e aí fica sempre muito difícil de 

organizar isso... mas como você disse sendo uma proposta tão 

inovadora e por que a proposta ? A gente olhava pro Maranhão e via 

o Maranhão como uma terra arrasada... que de fato os indicadores 

educacionais eram os piores possíveis e a gente dizia assim... mas vem 

cá... nós vamos fazer mais do mesmo?... nós vamos fazer um processo 

que já não dá certo lá nos países mais à frente... a gente vai fazer isso 

aqui?... e nós estamos cem anos atrasados... por que a gente não faz 

um processo diferente e dá um salto de qualidade? Por que que a gente 

não propõe o melhor que a gente pode para esse... para a população 

menos atendida? E aí é interessante... Rosa... Eu sei que você é 

pesquisadora... eu te desafio a você fazer esse levantamento... você que 

(es)tá focada nas pesquisas de cursos interdisciplinares... se você 

observar o que estão fazendo as escolas de ponta no país... inclusive 

caríssimas... as mais caras escolas do país... estão tentando fazer isso... 

ou seja... a elite pode ser formada assim... a população não... pois é 

caro e a gente não sabe fazer... então... na verdade... o que nós 

apostávamos era que a gente fosse ficar ainda mais tempo.. mas uma 

outra gestão e que nessa próxima gestão a gente iria com os colegas... 

nós tínhamos primeiro dado um tempo que é para esperar um tempo... 

“vamos dar um ano e meio para eles se ambientarem com esse curso” 

na medida que a gente ver que eles não conseguem avançar a gente 

então chama e vamos construir junto com eles... mas... primeiro... eles 

têm que entender que é uma metodologia análoga e o professor tem que 

fazer um curso por competência... ele tem que dar o problema... você 

tem que ter um problema real e ter a sensação de que tem um problema 

para resolver... como é que você estimula alguém a construir 

conhecimento se não (a partir de) uma necessidade? É gratuito... a 

pessoa chega na sala de aula e do nada ela vai construir 

conhecimento? Não vai... se ela não sentir necessidade de construir 

esse conhecimento por algum motivo não vai sair... então o que se fez 

foi o seguinte: a gente deu o [...] deu um problema... esse curso... este 

currículo para vocês... é um problema a gente sabe disso... a gente sabe 

que você não tem formação... a gente sabe que vocês não têm o 

preparo... mas a gente tem alguma exemplificação dentro do próprio 

texto... daí a gente conta que tiveram tempo de se encontrar... de ler 

como muitos fizeram... e eu sei que muitos fizeram isso... gente que 
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nunca imaginou que ia ler sobre educação e curso e currículo... e 

começou a ler sobre isso... muitos se tornaram até especialistas e aí a 

gente apostava que depois de um certo tempo a gente ia conseguir 

aumentar.... a gente achava que ainda tinha dinheiro para trazer gente 

para fazer curso e oficina... e na sistematização o grande gatilho era a 

gente imaginar... porque assim... qual era a discussão que eles 

queriam? como é que esse aluno vai ser sempre a exceção?... se esse 

aluno sai de lá... ele vai ser transferido para São Luís... como é que vai 

ser? vocês vão montar o currículo por esses critérios... é isso que vocês 

estão pensando? Vocês vão estar pensando em uma exceção? De um... 

dois... três alunos que vão precisar mudar de curso? É isso que vai 

justificar toda a estrutura curricular para que não seja diferente?... 

Quer ver uma coisa... Rosa?... a gente apostava em todas aquelas 

coisas que a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e aí foi que 

a gente levou a surra... porque a gente apostava que o professor queria 

autonomia... que quando ele visse que o Projeto dava a ele autonomia 

pedagógica... didática e organizacional... que a Instituição estava 

dando tudo isso para ele... (que) faça o horário... faça o projeto... faça 

a avaliação... faça do jeito que o senhor acha que tem que fazer... 

porque essa é a autonomia dos professores de um colegiado de 

professores que (es)tá se reunindo para fazer uma formação... então 

vocês vão definir tudo... a Instituição vai dizer que tem que ser com esse 

perfil de nota?... que tem que ser com esse currículo?... Vocês não estão 

vinculados a nenhum departamento e esse foi outro cuidado que a gente 

teve... vocês não estão vinculados a departamento de nada... nem de 

Física... nem de nada... exatamente para que vocês possam ter 

autonomia pedagógica... didática para inventar o currículo... qual 

currículo? O currículo que atende à necessidade dessas pessoas que 

estão naquele lugar com essas especificidades... não pode ser um 

currículo genérico... não (é) o que vocês têm para ensinar... é o que 

eles precisam aprender... O que eles precisam aprender? Em que 

estágio eles estão? Eles não sabem nem tabuada... pois aí é isso que 

vocês precisam fazer... essa é a questão do currículo por competência... 

no currículo por competência você gradua a partir de onde a pessoa 

está para chegar aqui... então o tempo que você usa... a maneira como 

você trabalha o currículo... é para levar alguém do ponto A ao ponto B 

e não um trajeto já predefinido que a pessoa tem que se encaixar no 

trajeto... fazer isso exigia que o professor tivesse vários dias na escola... 

que eles tivessem compromisso de fato com isso e com a aprendizagem 

dos alunos com a própria formação... todas aquelas coisas bonitas que 

a gente aprende na formação... que o professor tem que ter o 

compromisso com a sua profissão... envolvia tudo isso... e aí o que a 

gente percebeu é que os professores estavam se sentindo 

discriminados... porque em São Luís ensina só dois dias na 

Universidade e que o professor aplica três provas... então eles pegavam 

só o que de pior tem a escola tradicional que [...] a nossa educação... 

a UFMA como um todo... a nossa educação [...] então isso que é o de 

pior... isso que tem que ser a referência deles lá... quando devia ser o 

contrário... eles que deviam nos iluminar... eles deviam com essas 

experiências inovadoras que iriam nos ensinar como a gente vai 
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transformar e trabalhar nosso currículo aqui... infelizmente você já 

sabe da história toda e aí tudo que aconteceu... eu acho que a 

oportunidade você perdeu... pois os cursos mais inovadores do País se 

transformaram em cursos pelo que eu soube... bastante confusos... pelo 

que eu soube... se não estou enganado... espero estar enganado... pois 

queria que os cursos tivessem muito à frente... eles se tornaram cursos 

que são meio... nem uma coisa nem outra... nem são disciplinares 

estritamente... nem são de fato interdisciplinares... e a gente sempre 

dizia... gente... presta atenção... se vocês querem voltar pro currículo 

tradicional... isso qualquer faculdade da esquina nos interiores faz... a 

[...] faz isso.... para que a gente ia ter gasto esse dinheiro... feito esse 

esforço inteiro para fazer cursos tradicionais quando outra instituição 

já está oferecendo um resultado que vocês já sabem... a ideia era fazer 

a diferença... outra coisa... o ponto de vista da gestão pública... com a 

questão dos recursos que se diz assim... precarizar o trabalho docente... 

de forma alguma... é pelo respeito ao trabalho docente... é pela perda 

do trabalho docente... de que ao se comprometer com esse currículo... 

eles pudessem aparecer... imagina(uma) pós graduação saindo desses 

cursos em papers... numa visibilidade... porque nos primeiros 

momentos... nos primeiros dois anos... até dois mil e doze... eu... por 

exemplo... recebi inúmeros convites em vários lugares para falar dessa 

licenciatura e ficava todo mundo [...] ... mas vocês estão fazendo isso 

no Maranhão? Vocês conseguiram fazer isso? Como?... Porque de fato 

a reitoria nos deu carta branca para organizar isso até certo ponto... 

então nós fizemos uma coisa massiva... nós não fizemos... aí vocês 

dizem assim... então por que que não fez uma experiência? Não teria 

sido replicado a gente pensa... primeiro que a gente teria que matar 

vários coelhos em só uma cajadada... por causa do recurso a gente 

tinha um recurso limitado e a gente tinha uma temática... uma equipe... 

um cálculo certinho que dava para fazer com dez professores... dava 

para fazer todo aquele projeto que a gente queria por pelo menos 

durante os primeiros três anos... e aí veja o que (es)tá acontecendo 

hoje... o que (es)tá acontecendo hoje e que a universidade (es)tá em um 

impasse... ela precisa reformar todos os seus currículos específicos por 

quê?... porque cada vez mais você percebe esse nível generalista... essa 

ideia de fazer um grande tronco... por exemplo... nas Ciências 

Humanas... isso (es)tá cada dia mais forte... não falo pela reforma da 

Educação Básica... não falo pela reforma do Ensino Médio e nem sei 

se isso vai sair... porque na verdade era assim... a gente tinha que 

preparar primeiro os professores para que quando tivessem uma 

geração preparada essa reforma pudesse ser feita... quer dizer... como 

é que os professores vão atuar no Ensino Médio interdisciplinar se eles 

não foram preparados assim? Então a gente até conseguiu ter essa 

antevisão porque a gente sabia que isso iria acontecer... mas essa 

demanda... ela vem da realidade do mundo... os cursos tradicionais de 

longa duração com perfil tradicional... eles estão encolhendo... (es)tá 

tendo menos matriculas...então... na verdade o que (es)tá acontecendo 

(é que) as pessoas precisam entrar na universidade... ter uma base de 

educação superior mínima e aí dentro da universidade... vai 

diversificando seu perfil... essa que era a ideia de que fazer o curso em 
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camadas ... e se você observar o Projeto original... você vai ver que a 

gente fez como Bolonha (Processo de Bolonha)... a gente fez três(anos) 

com a possibilidade de três mais dois... que era o curso de graduação 

de três anos mas... se possível... a gente já pensava nisso em fazer logo 

o mestrado... o professor fazia a Educação Básica generalista de três 

anos e aí no Mestrado ele pode fazer mais um ano de uma coisa mais 

específica... por uma exigência do sistema de ensino... não por uma 

exigência acadêmica... porque o aluno do Ensino Médio ele não precisa 

do tipo de perfil de corte do ensino que as universidades exigem quando 

ele entra... quando ele faz o ENEM(Exame Nacional do Ensino Médio) 

não precisa... O nível de saída da Educação Básica... ele podia tá em 

um sarrafo um pouco menor... mas mais sólido... o que que acontece... 

as pessoas colocam o sarrafo muito aqui em cima e a maior parte se 

evade e vai embora da educação... no Ensino Médio... com esse grau 

de ( ) muito elevado... o que se tinha que fazer era uma discussão de 

mais alto nível para ver como é que a gente reformava a própria 

Educação Básica em função disso... com projetos que fossem 

interessantes... com foco no talento do aluno... na necessidade do aluno 

como na capacidade... no que ele tem de fato... então fazer (a) escola 

virar serviço do aluno... basicamente é isso... foi isso que inspirou... era 

esse o eixo... digamos... teórico... conceitual... ideológico... virar... em 

vez de o eixo apontar para o ensino... apontar para a aprendizagem; o 

ensino tem que tá a serviço da aprendizagem e não o contrário. 

(RAIMUNDO) 

 

Ouvindo Sousândrade  

Então... eu também venho de uma escola tradicional... na minha 

infância estudei em escola pública... só que minha mãe era também 

rígida e nos colocou em uma escola particular... essa professora 

também era bem rígida aquela história da palmatória... então ali ela 

ensinava muita conta e se nós não fizéssemos essas contas a gente 

pegava um bolo... então foi assim... mais ou menos... que eu aprendi ... 

e acho que também por ter pais comerciantes (que) gostavam de fazer 

contas... atender o povo... então minha formação veio daí... assim por 

gostar de matemática ... então por isso resolvi fazer Física... e a minha 

história com o curso... depois eu fui pro Liceu [...] lá também gostava 

dessas matérias de cálculo Matemática... Física... Química... aí fui 

escolher o curso de Física [...] sou formado em Física aqui pela 

UFMA... fiz Mestrado e agora estou cursando Doutorado... passei no 

concurso em 2011 para a Universidade Federal do Maranhão Campus 

São Bernardo e lá atuei como professor de Física.. nesse Curso que foi 

implementado lá... um Curso Interdisciplinar de Ciências Naturais... 

que tinha como objetivo formar professores do Ensino Fundamental 

...formados inicialmente professores do Ensino Fundamental de 

Ciências... então ele tinha esse objetivo interdisciplinar... porque 

envolvia três áreas... basicamente... Física... Química e Biologia... 

então o aluno desse Curso teria condições de dar aula de Ciências que 

engloba essas três matérias... eu acho importante esse curso 

interdisciplinar porque nós somos muito amplos e hoje em dia nessa 
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vivência de mundo... de bastante informações... não tem como a gente 

ser específico em uma só área... com todo esse arcabouço de 

informações que nós somos bombardeados todo dia... então a proposta 

do Curso (inicialmente) era de três anos depois foi mudado porque só 

dava condições para ensinar Ensino Fundamental [...] os estudantes 

através de greves conseguiram que o professor saísse com formação de 

Ensino Médio... então o curso mudou para Ciências Naturais 

Química... habilitação em Química (assim) faz três anos na habilitação 

é... três anos de disciplinas básicas e um ano de disciplinas específicas 

(da) Química (e foi aí) que eu vi as dificuldades nos alunos... termos 

essas aulas de cálculo(que) era a base... eles tiveram o Ensino Médio 

muito aquém da realidade de alunos da capital ou de alunos de escola 

particulares... então o problema dos alunos (de) lá que eu via era 

base... problema de base [...] então aí tivemos em todos os anos em São 

Bernardo nesse Curso Interdisciplinar de Ciências Naturais [...] 

encontros... um dos encontros era a Semana Nacional de Ciências e 

Tecnologia que acontecia no mês de setembro e nos reuníamos para 

trabalhar nessas Áreas de Matemática... Física... Química e Biologia... 

a Matemática entrava como uma ferramenta... não como uma 

disciplina essencial do curso porque eles não seriam habilitados a 

ensinar Matemática... somente Ciências... depois Química... também no 

Ensino Médio... então... nesses seminários... que aconteciam todo ano... 

nesse encontro... eram trabalhadas as mais variadas experiências... 

tanto da área de Física Química como Biologia... na área de Física... 

que é a minha área... eu poderia relatar a experiência na parte de 

Astronomia... nós tínhamos um telescópio... dava para observar alguns 

planetas próximos à lua... e(também) experiências com materiais do 

dia a dia... e aí os outros professores estavam na mesma linha e tinham 

trabalhos em conjunto... eu e a professora... por exemplo... de 

Matemática... tínhamos trabalhos na área de simulação... dávamos um 

curso para os alunos (aprenderem)a fazer uns trabalhos de simulação 

no computador... e também com a professora de Química tivemos 

também alguns trabalhos em conjunto... e hoje alguns alunos depois 

que se formaram nesse Curso tiveram êxito... alguns estão no mercado 

de trabalho... outros fazendo Mestrado uma Pós-Graduação... então 

para a realidade daquela comunidade foi muito importante essa 

Universidade porque alguns alunos (são) encaminhados... são 

professores já tem alunos que estão se formando... concluindo o 

Mestrado... e... além disso... a minha experiência no estágio ... eu 

também fui coordenador do estágio e o aluno tinha que fazer o estágio 

do Ensino Fundamental e o estágio do Ensino Médio... eu fui 

coordenador do estágio Fundamental... então nesse estágio tinha três 

etapas... uma etapa que era feita em sala de aula... como professor 

daquela disciplina... Matemática... Física... Química e Biologia... esses 

alunos conheciam o PPP (Projeto Político- Pedagógico) da escola e 

também tinham que dar umas micro aulas... fazer simulação de aulas... 

como seria dada na escola na escola... (em) que eles iriam atuar e a 

terceira etapa era justamente a atuação no campo... na escola campo... 

que muitos alunos se deslocavam para povoados... escolas em 

povoados... escolas dentro da cidade mesmo e algumas escolas com 
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estrutura baixa... pouca estrutura... mas dentro do possível... alunos 

conseguiram com êxito fazer o estágio embora(com) muitos 

percalços... e uma experiência boa para mim... ao final eles me 

entregavam relatórios das suas atividades e isso(eu) acho que teve um 

reflexo na aprendizagem deles com a interdisciplinaridade porque eu 

acompanhava eles nas escolas e via que eles passavam alguns 

trabalhos para esses alunos... fazerem em casa... uns trabalhos 

práticos... não somente teóricos... aquela teoria dada em sala de aula... 

mas trabalhos práticos vivenciados por esses alunos no dia a dia. 

(Sousândrade) 

 

4.2 Dialogando com os temas 

 

Dialogando com o tema “A nossa formação” 

A primeira leitura sobre a formação dos professores se refere à formação de Antônio 

que é bacharel em Biologia, não licenciado. Uma formação tradicional, o que lhe rendeu um 

susto ao se deparar com a proposta do curso que trazia essa perspectiva interdisciplinar para a 

formação de professores. Sobre a relação ensino-pesquisa- extensão, prevista para as 

Universidades, o professor Antônio, ao afirmar que não é da aérea de educação, sentiu 

dificuldade com o Projeto, visto que a sua formação é de acadêmico pesquisador. Nesse ponto 

o tripé ensino- pesquisa- extensão, anteriormente citado, me parece que não foi levado em conta 

na narrativa de Antônio, visto que, quando fala da sua formação, da ênfase ao aspecto da 

pesquisa. 

A professora Laura é formada em Pedagogia, porém com um currículo de quando 

a formação se dava por habilitações. Ela a professora traz um contexto de época em que o curso 

de pedagogia tinha essa organização. Uma forma de organização com abrangência nacional, o 

que se pode conferir nos escritos de Sokolowski (2013), quando faz um resgate histórico do 

curso de Pedagogia no Brasil e assim explica que essa reforma no curso  decorreu  da Reforma 

Universitária, Lei Nº 5.540/68, que definiu que a formação de especialistas para os sistemas de 

ensino e escolas fosse realizada no curso de Pedagogia. 

Com essa determinação o Conselho Federal de Educação, como forma de 

regulamentação do que tratava a Lei, aprovou o Parecer CFE Nº 252/69 com determinações dos 

conteúdos mínimos e duração do Curso, eliminando a distinção entre as modalidades de 

bacharelado e, licenciatura, e o mais importante, para esse entendimento da formação de Lilah 

e Laura, foi a criação das habilitações em Administração Escolar, Inspeção Escolar, Orientação 

Escolar e Supervisão Pedagógica.  

Portanto, a formação de Laura teve como base um currículo disciplinar, via um 

percurso formativo que, ao final, compartimentava o curso através das habilitações. Todavia, 
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isso não impediu que a professora reconhecesse que os seus professores fizeram diferença no 

curso, alguns deles, tentando desenvolver o seu trabalho com a utilização de metodologias mais 

flexíveis, de forma que os alunos não percebessem o curso em blocos, mas em uma perspectiva 

de   relações entre as disciplinas, entre os conhecimentos. Laura ressalta ainda que a sua 

formação na graduação foi um passo inicial para que hoje ela pudesse desenvolver o seu 

trabalho docente em uma perspectiva mais esclarecida, por inferência, acredito que esteja se 

referindo à interdisciplinaridade. 

Outra compreensão de formação bem próxima à Laura é a de Lilah, embora em 

outra dimensão temporal - Laura, no início dos anos 2000 e Lilah, final dos anos 70. Lilah é 

formada também em Pedagogia com aquela mesma organização curricular, com as habilitações, 

o que lhe permitiu cursar a habilitação em orientação educacional, uma escolha feita devido ao 

seu interesse pela Psicologia. Lilah fez a sua escolha pela Orientação Educacional buscando 

articular os estudos de pedagogia com a psicologia, fazendo-nos compreender que para ela 

haveria um diálogo entre as duas áreas, uma questão importante no contexto desta pesquisa, 

pois o fato de ela buscar essa articulação nos remete a uma compreensão de que o conhecimento 

para ela não é estanque; está sempre em movimento, que interconexões com outros 

conhecimentos, outras áreas, outras disciplinas. 

Quanto a professora Raquel vivenciou situação semelhante  à do professor Antônio, 

que é bacharel em Biologia, porém, com um aspecto diferente, visto que a professora ao narrar 

a sua formação de bacharel em Química e já cursando o mestrado, faz uma parada e reflete 

sobre a sua formação e percebe que lhe faltava algo, a licenciatura. Rachel, ao decidir cursar 

uma licenciatura, provavelmente ampliou os seus conhecimentos e ainda as possibilidades de 

ingressar no mercado de trabalho. Uma situação interessante entre os dois professores: o 

bacharel desistiu de cursar a parte pedagógica do curso e depois foi trabalhar com a licenciatura 

interdisciplinar, e a bacharel em química, que decidiu cursar a licenciatura, e nas trajetórias de 

suas vidas se encontraram neste curso. 

O professor Raimundo não se deteve em falar da sua formação na Educação Básica 

nem da formação superior. Ele iniciou falando do que se pode compreender como uma 

formação em serviço. Formado em Filosofia, conforme a informação obtida pela sua ficha 

cadastro de participante, mas, como disse anteriormente, ele não elegeu essa informação na 

composição da sua narrativa e assim deixou essa ideia da formação auto formação pelas 

experiências que teve como docente.  Vejamos o que disse o professor sobre esse aspecto: 
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[...] boa parte da minha experiência pedagógica foi formada como docente 

da Educação Básica, eu trabalhei mais de vinte anos como professor no 

Ensino Médio[...]. Fui chefe do Departamento durante nove anos e nessa 

condição(de) chefe de departamento eu tive acesso às discussões pedagógicas 

de alto nível da escola. 

 

De certo modo, compreendi que isso dialoga com o que propunha para os 

professores da Licenciatura Interdisciplinar; parece-me que as suas experiências como docente 

no Ensino Médio, as experiências como chefe de departamento tiveram importância quando da 

elaboração e proposição da Licenciatura Interdisciplinar na UFMA. Trecho da sua fala a seguir 

me remeteu a essa compreensão: 

 

[...] conta(mos que os professores) que tiveram tempo de se encontrar... de 

ler como muitos fizeram... e eu sei que muitos fizeram isso... gente que nunca 

imaginou que ia ler sobre educação, curso e currículo... e começou a ler sobre 

isso... muitos se tornaram até especialistas. 

 

Quanto à narrativa de Sousândrade, já trouxe outras situações que me remeteram a 

temas diversos, quando ele fala da sua formação, a exemplo: escola tradicional, educação dos 

pais para com os filhos etc. Quando ele narra a sua experiência com a professora particular, fala 

do perfil de uma pessoa rígida e usuária de castigos físicos, o que ficou entendido que os perfis 

da mãe e da professora eram um pouco semelhantes, se alinhavam de certa forma. Ouvindo o 

professor, fiquei atenta a dois pontos: o primeiro foi quanto ao gosto dele por matemática, 

disciplinas de cálculos, quando ele me passou a ideia de que isto era em parte resultado da 

rigidez da mãe e da professora particular, pois por conta de pressões externas ele teria 

desenvolvido esse gosto.  Outro ponto que eu vi como mais interessante está voltado para as 

experiências que ele teve na infância com os pais comerciantes, e assim, vivendo naquele 

contexto, ele adquiriu esse interesse pela área das exatas como resultado dessas experiências. 

Atentemos ao que ele disse:  

 

[...] minha mãe era também rígida e nos (colocou) em uma escola particular... essa 

professora (da escola particular) também era bem rígida aquela história da palmatória... 

então ali ela ensinava muita conta e se nós não fizéssemos essas contas a gente pegava um 

bolo... então foi assim mais ou menos que eu aprendi... e acho que também por ter pais 

comerciantes (que) gostavam de fazer contas... atender o povo... então minha formação 

veio daí... assim por gostar de matemática... então por isso resolvi fazer Física. 

(SOUSÂNDRADE, 2017). 

 

Penso que ao fazer esse movimento retrospectivo, Sousândrade nos convida a 

compreender que as nossas experiências de vida e formação é que nos revelam como 

profissionais; essas mesmas experiências rememoradas são possibilidades de formação e 
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autoformação, Nóvoa (2010) o movimento feito pelo professor simultaneamente lhe apresenta 

como professor e pessoa do professor Nóvoa ( 1995). 

 

- Dialogando com o tema: A nossa compreensão de interdisciplinaridade 

A leitura das narrativas na perspectiva  de compreender as concepções de 

formuladores e professores do curso, me levou para outros contextos e temas, por exemplo, 

currículo por competência; eixos temáticos; interdisciplinaridade via projetos; 

interdisciplinaridade vista como possibilidade através de contribuições de uma disciplina para 

outra; interdisciplinaridade como algo já implícito nas ciências, nas áreas de conhecimentos e 

disciplinas; parcerias e diálogos como condições necessárias para a efetivação de propostas 

interdisciplinares.  

Para melhor explicitar essas questões anteriormente elencadas, inicio trazendo 

alguns pontos que considerei mais significativos. Assim, atentemos para o relato do professor 

Raimundo: “Não há nada mais interdisciplinar do que o currículo por competências”. Esta 

fala me permitiu compreender que para o professor um currículo por competências oportuniza 

uma verdadeira interdisciplinaridade, visto que, para esse docente, outras propostas anunciadas 

como interdisciplinares, por vezes, são justaposição, superposição, subordinação, etc. Em 

continuidade, ele diz: “ele só é interdisciplinar porque a gente pensa o currículo por 

competência”. Essa concepção da interdisciplinaridade pelo viés de uma matriz de competência 

é defendida no Projeto Pedagógico da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, 

documento de 2010, entendido como o projeto original pelos sujeitos da pesquisa. A 

competência é o eixo central nesse Projeto de 2010; o seu texto traz uma abordagem sobre esse 

aspecto, citando autores e justificando esse formato de Projeto e a opção pela competência como 

possibilidade de dar conta de uma formação interdisciplinar.  

Vejamos algumas dessas colocações que dialogam com a concepção de Raimundo 

no que se refere à interdisciplinaridade, pelo menos, neste curso. O Projeto traz os pareceres do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) Nº 776/97 e   Nº 583/2001, orientadores das Diretrizes 

Curriculares dos cursos de graduação e entre alguns destaques temos um princípio que fala 

sobre  

 

encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem à 

experiência profissional julgada relevante para a área de formação 

considerada. (UFMA, PP 2010, p. 14). 
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Outro Parecer CNE/CP 09/2001 e a Resolução CNE/CP 1, fevereiro de 2002, que 

instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores de Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, também faz parte dos 

documentos que deram amparo legal ao Projeto da Licenciatura Interdisciplinar. No documento 

é citado textualmente o artigo 14 das Diretrizes, o qual também cito:  

Art.14. Nestas Diretrizes, é enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que cada 

instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articulares 

nelas mencionados. 

 

§1º A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de 

interdisciplinaridade, dos conhecimentos a serem ensinados, dos que 

fundamentam a ação pedagógica, bem como dos diferentes âmbitos do 

conhecimento e da autonomia intelectual e profissional. (UFMA, PP 2010, 

p.15). 

 

Com base no entendimento das Diretrizes para formação de professores, penso que 

houve a compreensão por parte dos formuladores do PP/2010 de que o princípio norteador seria 

a competência como sua concepção nuclear desta licenciatura. Nesses termos, a competência 

como concepção nuclear seria a orientadora da proposta pedagógica, contemplando o currículo, 

a avaliação e ainda a organização e gestão, garantindo coerência entre a formação e a prática 

esperada do futuro professor, conforme o Projeto. 

Respaldada nessas orientações, a proposta pedagógica ressalta que os conteúdos a 

serem estudados serão vistos como meios e suportes para o desenvolvimento das competências. 

Acrescenta o documento: 

 

A flexibilidade de que tratam as Diretrizes não figura desinteressadamente, mas 

dá conta da impossibilidade de promover a contento uma formação centrada 

nas aprendizagens dos estudantes/futuros professores e na consolidação das 

competências necessárias ao exercício da profissão docente por meio de cursos 

formatados tradicionalmente. Nesse sentido, o Projeto está integramente 

comprometido com os pressupostos legais, teóricos e pedagógicos que 

contextualizam as Diretrizes Nacionais para a Formação de professores. 

Estamos seguros de que atende inteiramente ao que está disposto e se alinha 

conceptual e praticamente, ao esforço de reverter um quadro desanimador, 

pela burocracia das grades disciplinares, da rigidez de um sistema de créditos 

ultrapassado e de modelos de avaliação e ensino centrados no professor, e não 

nos estudantes. (UFMA, PP 2010, p.16). 

 

Ademais, a referência às orientações legais anteriormente destacadas, o Projeto 

Pedagógico de 2010 explicita mais enfaticamente a questão da competência como concepção 

nuclear do curso. Para tanto, se reporta às concepções de Phillipe Perrenoud sobre a 

competência como eixo para a formação educacional. Com base nas citações de Perrenoud, 
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feitas no documento, foi possível compreender que as concepções do autor que de fato serviram 

de orientação para a construção do Projeto com essa perspectiva de formação pautada em eixos 

de competências. 

Perrenoud, conforme o documento a que fiz referência no parágrafo anterior, ao se 

reportar à utilização da competência nos currículos, assinala que tal uso não é certeza de 

resolução para todos os problemas da educação. Nesse aspecto ele se refere à educação 

brasileira, porém ele pontua três suportes de abordagem por competências que poderiam 

colaborar para algumas soluções; entre elas: a mudança de concepção e sentidos de trabalho 

escolar; uma perspectiva que também poderia favorecer um trabalho que fosse de aproximações 

construtivas; e por fim, favorecer ainda mudanças nas concepções dos professores, provocando 

neles uma possibilidade de participação em diversos aspectos de seu contexto de atuação 

profissional, nas decisões da gestão, nas discussões dos projetos,  entre outros. 

Pelo compreendido, me parece que as concepções dos formuladores do Projeto do 

curso dialogam com as ideias de Perrenoud sobre a   competência como uma questão elucidativa 

e, portanto, parecem como eixo nuclear. Vejamos: 

 

a abordagem curricular de uma formação profissional docente por 

competência é a opção feita neste projeto pedagógico para levar a sério a 

antiga problemática da “transferência de conhecimentos”, que hoje nos 

desafia como problemática de orientar, por um fazer educacional que integra 

as pedagogias de autonomia, os princípios do construtivismo  e do 

sociointeracionismo, da avaliação dialógico-formativo, e o viés da formação 

crítica e reflexiva para o trabalho e a cidadania. (UFMA, PP 2010, p. 21). 

 

A narrativa do professor Raimundo deixa certa compreensão de que ele atribui um 

sentido à competência como uma forma de promover a interdisciplinaridade. O Projeto do 

curso, documento de 2010, trouxe o conceito de competência de Perrenoud, logo é possível que 

tenha havido influência desse documento no sentido que o professor atribui à 

interdisciplinaridade. 

Na continuação das leituras e no estabelecimento dos diálogos com as narrativas, 

outras concepções, outros sentidos para a interdisciplinaridade. Por exemplo, as professoras 

Laura e Lilah falam em “diálogo interdisciplinar”, que me fez compreender o sentido que as 

professoras dão à interdisciplinaridade como uma possibilidade a partir de contribuições entre 

as disciplinas para a resolução dos problemas da vida. Vejamos o que disse Lilah:  

 

que saberes da química e da física trariam pra aquela questão e assim a 

filosofia... com a história e a geografia e não desmembrar... a formação era 

interdisciplinar por área... mas... exigia também a prática interdisciplinar... 

mesmo que se trabalhassem os conteúdos... porque a grande questão também 
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é pensar que a prática interdisciplinar vai abrir mão do estudo dos conteúdos 

quando não... é um viés de compreensão dos conteúdos a partir de um outro 

prisma e de uma outra abordagem epistemológica [...]. 

 

Com isso a professora demonstra que, na sua percepção, a formação era 

interdisciplinar, mas que deveriam ser trabalhados também os conteúdos, uma vez que uma 

prática interdisciplinar não implica dispensar os conteúdos do ensino. 

Laura, quando narrou sua experiência no Programa Nacional da Reforma Agrária 

(PRONERA), trouxe aspectos do Projeto Pedagógico do Programa, que é pautado na pedagogia 

da alternância, modalidade em que os estudantes alternam períodos nas instituições de formação 

e outros nas comunidades a que pertencem. Isso me remeteu à compreensão de que a professora 

vê os projetos como metodologias para o alcance de uma interdisciplinaridade, uma vez ela 

disse: “as necessidades que eles levam para a universidade se transformam em problemas, em 

situações de pesquisa”. 

Mediante essa compreensão, Laura sinaliza também para outras formas de 

compreender a interdicisplinaridade, quando diz que não basta se dizer que o projeto é 

interdisciplinar, e faz então referência à necessidade de diálogos entre os professores; as 

parcerias necessárias para que de fato a proposta seja desenvolvida. Esse entendimento se alinha 

com o que propõe Fazenda sobre as parcerias, os diálogos entre os professores como 

possibilidades para que a interdisciplinaridade aconteça. 

Já a professora Rachel, ao se referir às suas experiências em duas instituições de 

ensino superior, ministrando aulas em cursos diferentes daquele da sua formação- a Química-, 

fala do esforço que fazia para sensibilizar os alunos da importância que teria a Química para 

aquele curso. Ficou, portanto, a ideia de que a interdisciplinaridade que ela experenciou à época 

está mais de acordo  com  um grau de interdisciplinaridade que permite  que   os conhecimentos 

de uma área ou de uma disciplina, neste caso, a Química, seja aplicada em, por exemplo 

Nutrição, pois, disse Rachel: “a gente tinha que trabalhar para fazer esse trabalho de aplicação 

da Química na área de Nutrição”. 

Outra compreensão diz respeito a quando Antônio narrou as suas experiências 

ressaltando as práticas pedagógicas interdisciplinares, ou melhor, como ocorre a 

interdisciplinaridade no curso em estudo. Para ele, não parece necessário no trabalho com a 

interdisciplinaridade a articulação com outras disciplinas, ou professores; ou mesmo realização 

de projetos interdisciplinares, visto que a interdisciplinaridade já estaria implícita: “a própria 

Biologia, ela é interdisciplinar”. Na continuação de sua justificativa ele recorre ainda ao fato 

de que as ciências, as disciplinas são interdisciplinares por si mesmas. 
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Com base nas leituras e releituras das narrativas, compreendi o Projeto como um 

desafio. Não foi somente a proposta de formação interdisciplinar, ou a falta de clareza quanto 

às concepções de interdisciplinaridades, recorrente em muitas das narrativas dos sujeitos, que 

impactaram frente a tantas demandas para essa de formação de professores. 

Na narrativa de Antônio, quando ele diz: [...] “talvez o maior desafio é fazer mais 

do que interdisciplinaridade [...] que se fizesse uma interseção entre as áreas de conhecimento 

não só entre as disciplinas”, embora ele não mencione o que ele compreende por áreas de 

conhecimento, ao mencionar: “Não sei se o nome disso é transdisciplinaridade [...]”, 

 

por exemplo aqui nas disciplinas ou componentes curriculares de Biologia 

todos são interdisciplinares sendo que os primeiros componentes são às vezes 

até transdisciplinares que... ou às vezes me pego dando aula de Química, de 

Física, de Matemática certo? E com passar do tempo vão ficando mais 

interdisciplinares dentro do próprio domínio da Biologia [...]. 

 

Compreendi que o professor defende uma interrelação maior; que sejam ampliados 

os níveis de conexões e das relações entre as disciplinas. Para ele, o nível apenas interdisciplinar 

não é suficiente; é preciso chegar a níveis mais elevados dessas relações, conexões, articulações. 

Compreendi que nesse ponto a colocação do professor pode nos remeter aos níveis das 

abordagens pluridisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares e suas finalidades quanto 

aos níveis de interação dos conhecimentos na perspectiva de uma unidade. 

 

- Dialogando com o tema: O que nós queremos com uma formação 

interdisciplinar? Em que rumos iremos caminhar? 

Sobre as formações dos professores, a maioria se deu  numa abordagem tradicional 

de formação; alguns são bacharéis, outros são bacharéis e licenciados, outros somente 

licenciados o que implica a possibilidade de terem vivido diferentes experiências de formação 

e de exercício profissional, com percursos que de certo modo, são definidores, de concepções, 

neste caso, da interdisciplinaridade, licenciatura interdisciplinar e de práticas pedagógicas 

interdisciplinares. Porém, essas questões não estão dissociadas, os contextos de formações e 

exercício profissional são passíveis de uma leitura consubstanciada, pois, de acordo com 

Ferrarotti (2010), 

 

Um homem nunca é um indivíduo; seria melhor chamar-lhe um universal 

singular”: “totalizado” e, por isso mesmo, universalizado pela sua época, 

“retotaliza-a” reproduzindo nela enquanto singularidade. Universal pela 

universalidade singular da história humana, singular pela singularidade 

universalizante dos seus projetos, exige ser estudado simultaneamente nos 

dois sentidos (p. 51). 
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Sobre as concepções anteriormente citadas, de interdisciplinaridade, licenciatura 

interdisciplinar e práticas pedagógicas interdisciplinares, o relato de Lilah colaborou para esse 

entendimento “fizemos um pré-projeto já na proposta interdisciplinar [...] compreendemos que 

essa seria a formação mais adequada para responder as lacunas da nossa realidade de 

formação docente”. Nesse caso, fica a ideia da perspectiva interdisciplinar e ainda o objetivo 

da licenciatura que é sanar os problemas com relação à formação de professores. 

Outra compreensão diz respeito à Licenciatura Interdisciplinar como uma 

licenciatura por competências, ou ainda como um curso baseado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) nos quais é previsto um trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento 

das competências. Para tanto, os conteúdos devem ser organizados de forma a responder a essa 

demanda. Esse foi um aspecto que já tratei no tópico sobre a concepção de interdisciplinaridade, 

mas que considero importante retomar aqui, em razão do que narraram os professores. Ou seja, 

para Raimundo, “Antes delas serem licenciaturas interdisciplinares elas foram pensadas como 

licenciaturas por competências”. Lilah disse que “a formação docente por competências... foi 

o parâmetro basilar também para construção dessa proposta das licenciaturas 

interdisciplinares”. Para Rachel, “Um projeto instigante uma vez (que) era baseado no projeto 

de novas licenciaturas todo baseado nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) [...] 

aquela questão da distribuição do ensino de acordo com o desenvolvimento de competências e 

habilidades em alunos”. 

Para Sousândrade, esta compreensão: “tinha esse objetivo interdisciplinar ... 

porque envolvia três áreas basicamente: Física, Química e Biologia. Então o aluno desse curso 

teria condições de dar aulas de Ciências que engloba essas três matérias”. O que professor 

narrou sobre esse aspecto me permitiu compreender que a licenciatura para ele era 

interdisciplinar porque habilitaria os alunos, futuros professores, em três áreas: Física, Química 

e Biologia, para a docência nos anos finais do Ensino Fundamental, e Química, no Ensino 

Médio. Uma visão muito mais relacionada ao resultado de uma formação do que a uma reflexão 

sobre o processo de conhecimento. 

 

- Dialogando com o tema: O que é trabalhar a dimensão interdisciplinar?  

O diálogo com o tema quatro não foi fácil de estabelecer porque as narrativas pouco 

se encaminharam para os relatos sobre as práticas pedagógicas no Curso. Pelo que foi me 

permitido compreender, os professores, diante de tantas dúvidas e incompreensões terminaram 

elegendo outros aspectos relacionados ao Curso, como as incompreensões acerca do projeto 
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entre outros. Entretanto, isso sinalizou para mim que uma vez que fossem atendidas aquelas 

demandas de uma mudança com relação à organização pedagógica do Curso, que fossem 

realizadas formações para os professores no sentido de prepará-los melhor para desenvolverem 

essa proposta interdisciplinar, eles poderiam desenvolver esse fazer pedagógico e, a posteriori, 

teriam  mais o que relatar sobre esse aspecto. 

A seguir alguns relatos dos professores que me permitiram um entendimento quanto 

às práticas pedagógicas interdisciplinares no Curso. 

 

Antônio “Bem, em relação ao Curso em si, eu acho que se quisermos 

trabalhar mesmo (com a) questão inter e transdisciplinaridade, há 

possibilidades na questão da elaboração de projeto de pesquisa de ensino (e) 

de extensão”. 

 

Rachel “(os) projetos interdisciplinares que a gente deveria trabalhar no 

semestre ... isso, sem ter uma grade curricular específica, ficava de acordo 

com a autonomia do professor em sala de aula”. 

 

Sousândrade “os outros professores estavam na mesma linha e tinham 

trabalhos em conjunto. Eu e a professora, por exemplo, de Matemática, 

tínhamos trabalhos na área de simulação ... dávamos um curso para os alunos 

(aprenderem)a fazer uns trabalhos de simulação no computador... e também 

com a professora de Química tivemos também alguns trabalhos em conjunto”. 

 

Lilah “foi muito interessante porque percebemos as diferenças na 

compreensão do Projeto[...] um dos campi... especificamente o de Bacabal...a 

organização das atividades fugia muito de um projeto de 

compartimentalização disciplinar... tinha uma série de atividades com 

projetos... com grupos de estudo... com momentos de orientação... com 

oficinas de aprendizagem... vivência cultural”. 

 

Com base nas leituras das narrativas dos professores, compreendi que eles 

privilegiaram as seguintes atividades como as que melhor atendiam a uma proposta de trabalho 

interdisciplinar. Por exemplo, as atividades, como projetos, foram as mais citadas; os 

professores Antônio, Lilah e Rachel fizeram os seguintes relatos sobre o trabalho com os 

projetos. 

Para Antônio 

[...] No Curso em si, como toda vida acadêmica, se tem   a formação de um projeto 

então equipes com professores de Física e Química e Biologia os três e até na parte 

da própria Educação(Fundamentos da Educação), mesmo da pedagogia, eu acho que 

seria interessante que isso fosse até estimulado pela própria Universidade [...]. 

Para Rachel  
(os) projetos interdisciplinares que a gente deveria trabalhar no semestre ... isso, sem 

ter uma grade curricular específica, ficava de acordo com a autonomia do professor 

em sala de aula[...] 
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Quanto aos grupos de estudos, momentos de orientação, oficinas, foram citados por 

Lilah, conforme o seu relato já destacado anteriormente. Os eventos científicos, como a Semana 

de Ciência e Tecnologia, Encontros e desenvolvimento de Seminários, fizeram parte do relato 

do professor Sousândrade. 

 

Então aí tivemos em todos os  anos em São Bernardo nesse Curso 

Interdisciplinar de Ciências Naturais [...] encontros... um dos encontros era 

a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, que acontecia no mês de 

setembro e nos reuníamos para trabalhar nessas áreas de Matemática, Física, 

Química e Biologia; a Matemática entrava como uma ferramenta ... não como 

uma disciplina essencial do curso porque eles não seriam habilitados  a 

ensinar Matemática, somente Ciências,  depois, Química também no Ensino 

Médio... Então nesses seminários, que aconteciam todos os  anos,  eram 

trabalhadas as mais variadas experiências, tanto da área de Física Química 

como Biologia [...]. 

 

Quanto ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, sobretudo nesses 

eventos, fica evidenciado que os professores firmaram as parceiras, e isso nos remete a alguns 

aspectos da interdisciplinaridade. Para os professores, firmar parcerias, por exemplo, era 

entendido como trabalhar de forma interdisciplinar; esta foi essa a compreensão que tive.  

 

- Dialogando com o tema “Os desafios encontrados”  

As razões pelas quais o Projeto pode não ter dado certo, ou que impediram o seu 

desenvolvimento, conforme as condições previstas para uma formação adequada de 

professores, foram percebidas em algumas narrativas. Sobre esse aspecto, a narrativa de Laura, 

quando fala sobre a responsabilidade do Curso, que é formação de professores, há que ter uma 

proposta com maior clareza para os sujeitos responsáveis por desenvolvê-la, sobretudo no que 

tange a questões de conteúdos, metodologias interdisciplinares, perfil de egressos, estágio 

curricular; este consta no relato de Laura. Isso foi o que pude compreender como aspectos a 

serem esclarecidos para a comunidade universitária, professores e alunos. Vejamos alguns 

relatos a esse respeito. 

Laura  
 

Eu transgredi a proposta totalmente por uma questão de responsabilidade 

comigo mesma e com os alunos. Por entender que a formação do educador é 

uma coisa muita séria... então não dá para você brincar de fazer formação de 

educador[...].O Projeto... ele teve uma implementação bastante conflituosa 

mesmo... logo no início, por estas questões talvez não muito claras... mas que 

depois acabou (se direcionando) para outras questões... questões políticas... 

questões ... até mesmo de perseguição dentro do próprio curso... eu até um 

determinado momento acompanhei esse processo, depois me afastei porque... 

criaram-se vários problemas dentro inclusive do campus de São Bernardo 

sobre essa proposta... porque na cabeça de alguns... alguns questionamentos 
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que se faziam... era porque se tinha resistência... era porque se queria atacar a 

administração da universidade [...] além disso, o próprio estágio ... que estava 

posto, mas não estava claro como que se caminharia com esse estágio. 
 

As palavras de Laura representam as tensões que foram experienciadas na 

implantação e implementação da Licenciatura; foi o que as suas palavras me permitiram 

compreender. Outros aspectos também foram revelados como desafios, ou mesmo como 

impedimentos para que o Curso fosse desenvolvido como pensado naquele Projeto, o de 2010. 

As condições previstas para sua realização, a falta de clareza acerca dos conceitos de 

interdisciplinaridade, de licenciatura interdisciplinar e de práticas pedagógicas 

interdisciplinares, também foram aspectos dificultadores, o que foi compreendido nas 

narrativas dos professores. 

Com relação a esses aspectos, alguns dos relatos me permitiram compreender como 

um dos mais definidores, talvez, a tradição de formação de professores em um modelo 

tradicional no Brasil, pois, para Lilah: “Nós tínhamos claro que a nossa formação é disciplinar 

[...]. Antônio continua: “para a gente que vem de uma coisa mais tradicional, mais batida, 

assusta”. A professora Laura já acrescenta: “eu também avalio que trabalhar 

interdisciplinarmente não é fácil... porque historicamente a nossa formação e os professores 

que também a gente vem tendo... e alguns se desafiam a romper com esse tipo de trabalho que 

não permite você ver as coisas em relações[...]. E Sousândrade fornece mais contribuições 

nesse sentido quando disse: “Eu também venho de uma escola tradicional; na minha infância 

estudei em escola pública... só que minha mãe era também rígida e nos colocou em uma escola 

particular... essa professora também era bem rígida, aquela história da palmatória [...]. As 

falas dos professores demandaram em mim uma compreensão de que as experiências de 

formação deles podem ser percebidas como desafios quando do desenvolvimento do trabalho 

pedagógico na Licenciatura. 

Outra dificuldade compreendida com a narrativa de Lilah foi em relação à formação 

continuada desses professores, no sentido de que eles viessem a se apropriar dessa abordagem 

da interdisciplinaridade e passassem a desenvolvê-la no trabalho docente, pois somente assim 

o Curso alcançaria o seu objetivo: formar professores interdisciplinares. 

Para Laura, porém, houve “resistência” com relação aos professores mudarem suas 

concepções, transitarem por outras propostas, saírem da sua posição e irem além daquilo que já 

tinham escolhido a respeito do ensinar e do aprender. 

Raquel relata aspectos ligados à formação dos professores do Curso, ao mencionar 

que alguns eram formados em cursos de Bacharelado, e essa condição pode ter dificultado o 
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desenvolvimento da proposta, ou seja, parte do corpo docente sem a formação em licenciatura, 

para Raquel, pode ter gerado alguns problemas para o desenvolvimento da proposta. 

Além desses aspectos, outras questões, como a localização geográfica e falta de 

estrutura do munícipio, nível de desenvolvimento econômico, as condições dos alunos, por 

exemplo, alguns alunos eram trabalhadores. Assim, ela expressa:  

 

[...]alunos também que passavam o dia todo trabalhando e iam para a 

universidade somente à noite e muitas vezes não tinham o  acompanhamento 

adequado que um aluno de universidade tem que ter... a gente sabe que muitas 

pessoas trabalham e estudam ao mesmo tempo... porém a vida no interior 

algumas vezes é bem mais difícil que  na cidade, porque na cidade a gente 

sabe que tem horário no interior - -algumas vezes,  na primeira turma - muitos 

eram da roça  que tinham que acordar quatro horas da manhã para ir plantar,  

passavam o dia “todinho” debaixo do sol quente com a questão de plantação 

e tudo [...]. 

 

Para a professora, eles chegavam à universidade sem condições físicas para 

acompanharem as atividades do Curso. 

Interessante que algumas narrativas me possibilitaram informações significativas 

sobre essas experiências e assim pude compreender diferentes perspectivas da proposta. E algo 

que considero importante trazer aqui são algumas compreensões das narrativas de Laura e 

Rachel. 

Rachel pontua: 

 

Tínhamos os encontros, mas...encontros esses... que não  surtiam efeito 

porque(para) muitos era aquela história não tem como a gente trabalhar 

...não tem e pronto... ninguém se  entregava para fazer um estudo... talvez se 

tivesse tido comprometimento, um treinamento adequado... torno a repetir... 

tivesse sido mais fácil o desenvolvimento desse Projeto,  ou  talvez ninguém 

quisesse  desenvolver o projeto de fato. 

 

Laura complementa o entendimento que tive sobre os desafios do Curso e um deles 

está voltado para as resistências, as tensões vivenciadas pelos sujeitos, a saber: 

 

Confesso também que esse não era o único problema... o documento em si... 

mas também a postura de alguns professores por não querer sentar para 

estudar... sentar para discutir...sentar para também vivenciar ...para pensar 

esses processos.  

 

As professoras trazem a ideia de que o Projeto não foi o único responsável pelos 

desafios no Curso, e isto fez com que eu percebesse duas situações: a primeira relativa às 

questões de incompreensão do Projeto Pedagógico do Curso, como aquelas relacionadas às 

definições teórico-metodológicas; a segunda sobre as tensões vivenciadas pelos sujeitos quando 
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da implantação do Curso. Por exemplo, as resistências de alguns professores que se encontram 

ali com a responsabilidade de desenvolver aquele Curso de formação de professores, naquele 

município, com aqueles sujeitos em formação. 

Concluo esta parte trazendo uma citação que considero muito pertinente para este 

estudo. Cito Benjamin (2012: “O narrador retira o que ele conta da experiência: de sua 

própria experiência ou da relatada pelos outros. E incorpora, por sua vez, as coisas narradas 

à experiência dos ouvintes” (p. 2017). 

Portanto, o que trouxe aqui foi uma leitura da minha experiência com os sujeitos e 

com as suas narrativas, com o diálogo com os autores que escolhi e com a minha própria 

experiência como professora deste Curso.  
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CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

Para a escrita destas considerações provisórias que compõem o último texto da 

presente tese, compreendo que devo permanecer trilhando pela abordagem da pesquisa 

narrativa(autobiográfica) pelos caminhos que transitei até aqui, às vezes me colocando no papel 

de narradora em outras como ouvinte ou testemunha das histórias narradas, uma vez que  tenho 

a compreensão consubstanciada em Benjamin de que as experiências narradas tem o valor de 

um conselho, uma sugestão para que a  história continue e assim fui trilhando os caminhos até 

chegar  a escrita destas considerações. 

Quando escrevi o memorial de minha história de vida, formação e atuação 

profissional, tinha o entendimento de que essa história se conectaria com as histórias dos 

sujeitos participantes desta pesquisa. Compreendia que o conjunto dessas histórias, dessas 

experiências, seria condição primeira para o alcance dos objetivos do estudo realizado. Um 

estudo, que tinha como questões: Em que medida a proposta da Licenciatura Interdisciplinar 

em Ciências Naturais considera os fundamentos teórico- metodológicos da interdisciplinaridade 

e quais os seus desafios e suas implicações para o curso e para a formação de professores? A 

partir do contexto sociopolítico e institucional em que esta Licenciatura foi criada, sua proposta, 

ao incluir a perspectiva da interdisciplinaridade como proposta pedagógica oficial do curso de 

formação de professores representa um efetivo avanço? Essas questões demandaram o 

estabelecimento de um objetivo geral:  analisar os desafios e as implicações de implantação e 

implementação da referida Licenciatura, oi quais se desmembraram nos seguintes  objetivos 

específicos: discutir o contexto social, político e educacional em que surgiram as Licenciaturas 

Interdisciplinares no Brasil e na UFMA;  analisar a proposta da  Licenciatura Interdisciplinar 

em Ciências Naturais mediante os dois Projetos Pedagógicos do Curso de 2010 e 2013; 

compreender como os propositores/formuladores e professores do Curso significam em suas 

narrativas a perspectiva interdisciplinar desta licenciatura; analisar como os professores  

percebem as relações entre a perspectiva interdisciplinar proposta pelo currículo do Curso e sua 

prática pedagógica.  Retomo essas questões e objetivos porque foi por eles que me mantive 

orientada em todo o meu caminhar na escrita desta tese.  

Conforme fui narrando a minha história de vida e formação, fui também percebendo 

e buscando estabelecer os diálogos com os estudos que vinha realizando, sobretudo no 

Doutorado, e um conceito que muito me inspirou, me fez compreender de algum modo as 

minhas questões de estudo  foi o conceito de “Jetztzeit” (tempo de agora) de Benjamin, que traz 

a compreensão de uma interrupção no contínuo da história, um instante em que o presente para, 

se imobiliza e faz um movimento retrospectivo, depois se projeta novamente para o agora 
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ressignificado. Com esse entendimento, busquei trilhar os caminhos que me levaram à 

construção de todo o estudo e são esses caminhos que resgato neste momento final e provisório. 

Trazendo algumas considerações sobre cada capítulo, no primeiro, ao discutir as 

questões sobre a UFMA, alcancei muitas respostas que favoreceram a minha compreensão 

sobre as Licenciaturas Interdisciplinares e aqui me reporto mais propriamente à adesão desta 

Universidade ao REUNI. Compreendi que o cenário em que foram criados esses cursos era um 

cenário nacional e não só uma questão de política educacional brasileira. De todo modo, era 

uma política que se alinhava às políticas internacionais, mais especificamente, ao Processo de 

Bolonha, reforma do ensino superior europeu. 

Quanto às questões mais específicas, as Licenciaturas Interdisciplinares, e ainda 

mais especificamente, a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais – Campus São 

Bernardo, esta foi criada no contexto do REUNI, e tinha como objetivo inicial formar 

professores na área de Ciências Naturais para a docência nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Nesse formato inicial, a interdisciplinaridade era prevista como uma perspectiva 

metodológica para o alcance de competências e habilidades consubstanciadas, principalmente, 

no paradigma educacional das Competências e Habilidades de Perrenoud, entre outros. Após a 

reformulação do Projeto-Político Pedagógico e implantação do Projeto de 2013, houve a 

ampliação da atuação profissional dos egressos, que passaram também a ser habilitados para a 

docência no Ensino Médio como professores de Química. Ocorreu também uma mudança 

acerca da  concepção da interdisciplinaridade, que passou a ser pensada por um viés de 

complexidade, cuja perspectiva  se daria por diálogos entre as disciplinas, visto que a proposta 

do Projeto reformulado é fazer uso da perspectiva  interdisciplinar, de forma a possibilitar  o 

entendimento  de que o conhecimento é complexo e que só será alcançado se  houver  interação 

dos saberes. Que é preciso, sobremodo, garantir metodologias de trabalho que favoreçam a 

articulação interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade, portanto, foi o conceito estudado no segundo capítulo, 

quando me foi possível compreender que ela é um termo polissêmico e que resulta de muitos 

estudos e concepções que, de certa forma, conseguem manter um diálogo, embora os autores 

que se dedicam ao tema partam das mais variadas linhas e concepções. Porém, houve o 

reconhecimento de que mesmo que eles divirjam em alguns pontos, como por exemplo, a 

interdisciplinaridade como método de pesquisa, interdisciplinaridade como metodologia de 

trabalho docente, o que se mantêm em comum é a busca pela unidade do conhecimento. 

No terceiro capítulo, busquei estabelecer diálogos com os professores, por meio de 

suas narrativas, e estas me possibilitaram estabelecer, também, diálogos com os autores que 



177 

traziam importantes referências e embasamentos para a minha escolha teórico- metodológica. 

Escrevi o capítulo compreendendo que cada pensamento, cada concepção dos filósofos e/ou 

autores contribuiriam para potencializar os princípios da abordagem teórico e metodológica da 

pesquisa narrativa(auto)biográfica. Assim, cada autor foi importante porque, com base em seus 

pensamentos, pude me manter nesta perspectiva, que é potente por possibilitar um caminho 

teórico-metodológico que culmina em   uma pesquisa - formação. 

No que se refere aos filósofos e autores, foi possível, por exemplo, com Franco 

Ferrarotti, um dos pioneiros a discutir o método biográfico e sua especificidade, compreender 

a importância de uma renovação metodológica nas Ciências Sociais. Era preciso trazer as 

histórias de vida para essas pesquisas, visto que as histórias individuais são interconectadas 

com as histórias sociais, elas se fundem. O autor também trouxe um entendimento importante 

sobre as fontes na pesquisa, as quais ele denomina de materiais primários (narrativas) e 

secundários (documentos, leis, etc.). As fontes primárias são as mais importantes para ele, pois 

são elas, as narrativas ouvidas numa relação direta pesquisador e sujeito da pesquisa, que 

representam os sentidos do método. 

Importante também foi o pensamento de Antônio Nóvoa, um dos pioneiros dessa 

proposta teórico-metodológica, que discute essa renovação no campo da formação de 

professores, e as histórias de vida e formação desses sujeitos possibilitam um olhar para eles 

mesmos nas pesquisas em educação. Outro aspecto não menos importante é que as histórias 

narradas pelos professores são formadoras e autoformadoras, pois há de considerarmos que as 

experiências de vida e formação têm esse potencial formador. 

Em Walter Benjamin, busquei inspiração filosófica para a realização do estudo, por 

compreender que alguns conceitos discutidos por ele, quais sejam, história, narrativa e 

experiência, consubstanciariam os diálogos na pesquisa com os outros autores e com os sujeitos 

da pesquisa. Ou seja, a história com um novo conceito que é de uma abertura, é uma 

descontinuidade, e compreendida assim, estará a serviço de uma emancipação humana, uma 

vez que o olhar para o passado se torna uma condição importante para uma crítica sobre o 

presente.  Quanto ao conceito de narrativa e experiência, busquei compreendê-lo em uma 

perspectiva correlata, visto que as experiências são os conteúdos das narrativas, são as histórias 

e os fatos narrados, e para Benjamin, ambas foram se perdendo diante da instalação  do modo 

de produção capitalista moderno, mas  precisam ser resgatas dada a sua importância para as 

trocas de experiências. 

Em Clandinin e Connelly, dois autores vinculados à abordagem da pesquisa 

narrativa(auto)biográfica, busquei inspiração para a realização da pesquisa no que eles 
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denominam espaço tridimensional da pesquisa, isto é, o espaço, o tempo e as pessoas nas 

dimensões pessoal e social. Portanto, foi importante a compreensão do que é fazer a pesquisa 

narrativamente, visto que a pesquisa narrativa é a experiência narrada.  Inspirei-me também 

nesses autores quando da escolha dos textos de campo, as narrativas autobiográficas dos 

professores e a possibilidade do estabelecimento dos diálogos com elas, que são questões do 

quarto capítulo. 

As narrativas dos sujeitos e os diálogos que me foram possíveis estabelecer foram 

organizados por temas que tiveram correlação com os objetivos do estudo. Os temas foram 

relacionados à formação dos professores, às compreensões de interdisciplinaridade, às 

concepções da proposta da Licenciatura Interdisciplinar, à compreensão do trabalho pedagógico 

interdisciplinar e ainda aos desafios encontrados na implantação e implementação do Curso. 

Sobre cada um desses temas muitos aspectos foram compreendidos e embora tenham tido essa 

organização, as interrelações continuaram entre eles. Vale ressaltar que nenhum deles se 

esgotou e aqui permanecem acessíveis a outras compreensões. 

Com relação à formação dos professores do Curso constatei que eles representam 

uma parcela de professores formados em cursos de formação, cuja proposta estava ancorada 

em um modelo tradicional de ensino, calcado em um currículo disciplinar. E ainda que alguns 

deles bacharéis, não chegaram a cursar uma licenciatura, com mestrado e/ou doutorado, foram 

aprovados em concurso público para a docência neste Curso. Ademais ao aspecto tradicional 

da formação dos professores outros aspectos foram sendo compreendidos como, por exemplo, 

os efeitos causados por esse modelo de formação que colaborou para que os professores 

apresentassem determinadas concepções e sentidos sobre a relação com conhecimento. 

Com relação às concepções relativas às compreensões sobre interdisciplinaridade, 

observei duas situações no Curso. Por exemplo, no Projeto Pedagógico de 2010, a ideia de 

interdisciplinaridade estava a serviço do desenvolvimento de competências e habilidades, seria 

um meio para o alcance destas. No Projeto de 2013, o foco na questão das competências deixa 

de existir e a interdisciplinaridade passa a figurar como proposta metodológica, pensada para a 

formação de professores interdisciplinares por um percurso formativo que lhes permitisse 

vivenciar projetos interdisciplinares, sem que deixassem de contemplar os conteúdos do ensino, 

ou seja, deveriam ser mantidas as especificidades disciplinares. Essas duas perspectivas 

pedagógicas do Curso em relação à interdisciplinaridade podem ter colaborado na produção de 

alguns sentidos sobre a interdisciplinaridade para os professores sujeitos desta pesquisa, que se 

encaminharam para perceber a interdisciplinaridade como um importante recurso para um 

currículo orientado para a competência. A interdisciplinaridade, como um objetivo que poderia 
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ser alcançado através de um trabalho com projetos, e a interdisciplinaridade vista como 

possibilidade de contribuições de uma disciplina para outra; interdisciplinaridade como algo já 

implícito nas ciências, nas áreas de conhecimentos e disciplinas. 

Quanto à concepção da licenciatura interdisciplinar, em muito se aproximou do que 

foi narrado sobre as concepções de interdisciplinaridade, o que me possibilita dizer que, para 

os professores, esse Curso tinha o objetivo de formar professores por um paradigma educacional 

que propõe o desenvolvimento de competências e habilidades, portanto os conteúdos e as 

metodologias estariam a serviço desse desenvolvimento. Ainda nesse entendimento de 

competências e habilidades, o Curso foi também compreendido como uma proposta baseada 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Compreendi também que para alguns a licenciatura é 

interdisciplinar porque habilita os egressos nas três áreas: Biologia, Física e Química, e assim 

poderiam lecionar aulas de Ciências no Ensino Fundamental, séries finais, e no Ensino Médio, 

aulas de Química. 

Outra compreensão que tive com base nas narrativas dos professores sobre as 

licenciaturas interdisciplinares é a de que ela foi uma proposta pensada para solucionar os 

problemas de falta de professores nos municípios em que foram implantadas. Um complicador 

que também requer compreensão diz respeito a falta de recursos, estrutura física, e de pessoal, 

que de certo modo, inviabilizava a implantação de licenciaturas nos modelos regulares em que 

eram oferecidas no Campus sede, em São luís. Esse aspecto com relação aos recursos na ocasião 

da implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), que possibilitou a implantação desse formato de licenciatura 

na UFMA, me reportou ao que anteriormente tratei no primeiro capítulo, recorrendo às autoras  

Léda e Mancebo (2009 ), quando discutem a questão dos recursos para o cumprimento das 

metas do REUNI, visto por elas como receitas  mitificadas; não existia o recurso em caixa, o 

que se tinha eram as metas, porém a concretização dependeria da condição orçamentária do 

MEC. Penso que isso também teve reflexo na criação e no desenvolvimento desse curso. A 

política de formação de professores nesses campi foi pautada nas determinações do REUNI, e 

isso se reflete na contenção dos gastos com a contratação de professores, despesas de custeio, 

entre outras, tendo por base a limitação orçamentária, ou mesmo a falta de orçamento. Nesse 

sentido, criar cursos de Licenciatura Interdisciplinares, mais que uma opção de renovação 

pedagógica, foi, a meu ver, uma opção feita pela Universidade para lidar com a falta de recursos 

existentes. 

Finalmente, sobre os desafios encontrados, perpassam por todo o Curso, da política 

de formação, que foi a propositora do Curso em nível macro, às propostas institucionais. Digo 
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isto porque compreendi que a política do REUNI com suas Diretrizes e Metas, já se constituía 

um desafio para as universidades. Posteriormente, os Projetos Pedagógicos do Curso, os 

documentos de 2010 e 2013, carregavam também suas parcelas de elementos que contribuíam 

para a incompreensão teórico-metodológica do Curso por parte dos professores. Somada a esses 

desafios, incluía-se também a formação dos professores que foram formados em cursos 

disciplinares em modelos tradicionais, alguns sem a licenciatura. Outra compreensão também 

que me foi possível a respeito desse processo, foi quanto às tensões e às resistências. Alguns 

sujeitos se posicionaram contrários ao Projeto por estarem preocupados com o modelo de 

formação que estava sendo proposto para os futuros professores naquele curso, via uma 

proposta que se apresentava com falta de  clareza nos aspectos teórico-metodológicos, e isto 

acarretaria incompreensões para o desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores e 

consequentemente, teria reflexo na formação dos alunos. Outros não se sentiram envolvidos 

com o Projeto, talvez pelos aspectos citados anteriormente, e assim resistiram e não aceitaram 

desenvolver a proposta como prevista.  

Ressalto que, com a apresentação das leituras e diálogos que pude fazer, tanto com 

as narrativas dos documentos quanto as narrativas dos sujeitos e minha própria narrativa, foi-

me possível  compreender que um processo de implementação de uma proposta de  Licenciatura 

Interdisciplinar demanda um olhar complexo para os múltiplos fatores em jogo, inclusive na 

produção de sentidos sobre tal proposta e sua dimensão interdisciplinar por parte de alguns de 

seus principais sujeitos, os professores. Portanto, é com essa compreensão que finalizo essas 

considerações, que, acima de tudo, são provisórias pois o tema desta tese, a Licenciatura 

Interdisciplinar em Ciências Naturais da UFMA, encontra-se em desenvolvimento e outras 

histórias poderão ser narradas, ouvidas e compreendias em outras temporalidades. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A pesquisa intitulada: LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR: sujeitos, 

narrativas, interpretações e sentidos, tem como pesquisadora a professora Rosa Maria 

Pimentel Cantanhede, docente da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

doutoranda em Educação pelo Programa de Pós- graduação em Educação  da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) em um projeto DINTER, e como pesquisadora 

orientadora a professora Drª Eda Maria de Oliveira Henriques, as pesquisadoras integram 

o grupo de pesquisa GEPPROFI (Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre Processos de 

Formação Institucionais) pertencente a linha de pesquisa: Linguagem, Cultura e 

Processos Formativos da UFF.  

Com estas informações prestadas lhe convidamos a participar desta pesquisa 

que tem como objetivo analisar os desafios e as implicações da implementação de uma 

proposta de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais na Universidade Federal 

do Maranhão – São Bernardo, para esse curso específico e para o processo de formação 

de professores em geral. Trata-se de uma pesquisa narrativa fundamentada nos escritos 

de Walter Benjamin (1987) das narrativas como transmissão e socialização de 

experiências/ conhecimentos; nas proposições de Clandinin Connelly (2015) sobre 

pesquisa narrativa. As entrevistas narrativas serão realizadas em grupo ou individuais 

conforme disponibilidades dos narradores/participantes da pesquisa e serão gravadas com 

a utilização de gravador de voz. Após a transcrição das narrativas você terá acesso ao 

texto. As gravações ficarão com a pesquisadora em seus arquivos pessoais; preservaremos 

em segurança os dados gravados, que têm como único objetivo a análise pelas 

pesquisadoras para elaboração da tese de doutoramento. O seu anonimato será 

preservado, utilizaremos apenas o codinome por você definido, bem como também a sua 

integridade em todas as dimensões humanas. 

Caso se sinta esclarecido(a) e de acordo com a proposta aqui apresentada, 

solicitamos que assine este termo.  Se precisar de quaisquer outros esclarecimentos, 

contate-nos pelos números (98) 981248945/ (98) 99971 1272. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar da 

pesquisa acima descrita. 

 

____________________, _____ de ____________ de _______ 

 

__________________________________________________ 

                                                               Assinatura do participante 

 

__________________________________________________ 

                                                     Pesquisadora orientadora Eda Maria de Oliveira 

Henriques 

 

__________________________________________________ 

Pesquisadora doutoranda Rosa Maria Pimentel Cantanhêde
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APÊNDICE B – CADASTRO DE PARTICIPANTES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DINTER UFF/UFMA 

 

Título do projeto de tese: LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR: sujeitos, 

narrativas, interpretações e sentidos. 

Doutoranda: Rosa Maria Pimentel Cantanhêde 

Orientadora: Prof.ª Drª Eda Maria de Oliveira Henriques 

 

OBJETIVO GERAL: analisar os desafios e as implicações da implementação de uma 

proposta de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais na Universidade Federal 

do Maranhão – São Bernardo, para esse curso específico e para o processo de formação 

de professores em geral. 

CADASTRO DE PARTICIPANTES 

Caro(a) Professor(a)/ Técnico(a) Gestor(a),  

Gostaríamos de contar com a vossa valiosa participação nesta pesquisa, para tanto 

solicitamos que preencha esta ficha cadastro de participante. Sua participação é voluntária 

e as informações prestadas permanecerão confidenciais/anônimas. Ao preencher esta 

ficha, você estará concordando em participar da pesquisa. 

Agradecidas pela colaboração. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Codinome para ser usado na tese: (gostaria que fossem escolhidos nomes de 

escritores e escritoras brasileiros ou maranhenses) ______________________________ 

Idade: 

(    ) Menos de 30 anos (   ) 30 a 40 anos  (   ) 41 a 51 anos  (   ) mais de 51 

Sexo:  _____________  

Escolaridade / titulação 

Graduação/ curso _________________________ 

Pós- graduação: (  ) Especialização (   ) Mestrado  (   )  Doutorado ) (   ) Pós-

doutorado 

 

DADOS PROFISSIONAIS 
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Há quanto tempo trabalha na UFMA e qual o ano de posse? _______________________ 

Qual a forma de ingresso na instituição? ______________________________________ 

Qual Campus, departamento/ coordenação você atua? ____________________________ 

Cargo que ocupa? ________________________________________________________ 

Qual curso? _____________________________________________________________ 

Quais as disciplinas que ministra? ___________________________________________ 

 

PARTICIPAÇÃO NAS LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES DA UFMA: 

(   ) Na elaboração/ formulação 

(   ) na elaboração e como professor(a)  

(   ) Somente como professor(a) 

Obs: Posteriormente a sua participação será na assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido e em uma sessão de Entrevista autobiográfica. 

 


