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Resumo – O presente trabalho apresenta os desafios e as potencialidades de uma 
prática pedagógica envolvendo a interdisciplinaridade na Educação a Distância. 
Esta prática desenvolve-se no curso de Licenciatura em Ciências na modalidade a 
distância oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande -  FURG do município 
de Rio Grande, na interdisciplina intitulada Fenômenos da Natureza II que abarca a 
disciplina de Linguagem Matemática e Resolução de Problemas I articulada às 
disciplinas de Ciência do Ambiente Natural I e Fundamentos e Metodologias do 
Ensino de Ciências II. Para tanto, contextualiza-se brevemente a educação a 
distância, descreve-se a configuração da proposta do curso, a elaboração coletiva 
da interdisciplina, bem como os desafios e potencialidades percebidos na 
elaboração e execução da proposta. Através destas percepções, pode-se concluir 
que o trabalho de forma interdisciplinar, implica maleabilidade, flexibilidade de 
tempos e espaços.  A formação e capacitação docente, construção coletiva e 
ampliação de comunidades aprendentes baseadas em interação e respeito ao 
outro foram os aspectos pontuados. 

Palavras-chave: Educação a Distância; Ensino de Ciências; Interdisciplinaridade. 

Abstract – This paper presents the challenges and potential of a pedagogical 
practice involving interdisciplinarity in Distance Education. This practice is being 
developed in the course of Bachelor of Science in distance mode offered by the 
Federal University of Rio Grande - FURG of Rio Grande in interdisciplinary entitled 
Phenomena of Nature II which covers the discipline of Language and Mathematics 
Problem Solving I articulated the disciplines of Science and the Natural 
Environment I Fundamentals and Methods of Science Teaching II. So, we briefly 
contextualizes the distance, describes the configuration of the proposed course, the 
collective elaboration of interdisciplinary as well as the challenges and potentials 
perceived in the preparation and implementation of the proposal. Through these 
insights, we can conclude that working in an interdisciplinary way, implies 
malleability, flexibility of time and space. The teacher education and training, 
collective construction and expansion of learning communities based on interaction 
and respect for others, were punctuated aspe. 
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Introdução 

A Educação a Distância (EaD) não é uma modalidade nova no contexto educacional.  
Surge-se da necessidade do preparo profissional e cultural de um grande 
contingente de pessoas que, por vários motivos, são impossibilitadas de frequentar 
um estabelecimento de ensino presencial. Tal contexto vem evoluindo, conforme os 
avanços de cada fase histórica, mais recentemente o uso das tecnologias digitais, 
envolvem o ensino e aprendizagem online.  

O acesso as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) permeia 
avanços significativos para esta modalidade de educação, vislumbrando a criação 
dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Configura-se, assim a EaD, uma 
alternativa para atender às necessidades diversificadas e dinâmicas da educação. 
Conforme Kenski (2008, p. 32): 

(...) a revolução digital transforma o espaço educacional. Nas épocas 
anteriores, a educação era oferecida em lugares física e “espiritualmente” 
estáveis: nas escolas e nas mentes dos professores.  O ambiente 
educacional era situado no tempo e no espaço. O aluno precisava deslocar-
se regularmente até os lugares do saber - um campus, uma biblioteca, um 
laboratório – para aprender. Na era digital, é o saber que viaja veloz nas 
estradas virtuais da informação. Não importa o lugar em que o aluno estiver: 
em casa, em um barco, no hospital, no trabalho. Ele tem acesso ao 
conhecimento disponível na rede, e pode continuar a aprender. 

Para tanto se faz necessária a existência de estratégias educativas 
permeadas pelo diálogo onde o professor não é o único detentor do saber, mas um 
mediador na aprendizagem do aluno, aberto às novas experiências e consciente de 
suas novas funções construídas coletivamente, e não no isolamento individual. Na 
constituição de saberes, a partir da aprendizagem cooperativa, Lévy remete a um 
professor que: “(...) aprende ao mesmo tempo que os estudantes e atualiza 
continuamente tanto seus saberes disciplinares como suas competências 
pedagógicas”. (2005, p.171) 

Dessa forma, a habilidade e competência do professor passa a ser de um 
“animador da inteligência coletiva” (LÉVY, 2005, p.171), do grupo de estudantes. O 
percurso da aprendizagem será acompanhado e o estímulo a troca de saberes uma 
constante. 

Torna-se indispensável a habilidade do professor de trabalhar no coletivo, 
compartilhar conhecimentos e planejar a sua prática de acordo com as 
necessidades dos estudantes assumindo-se na condição de sujeitos que ampliam e 
(re) constroem saberes.  

A partir dessas discussões, neste relato discute-se os desafios e 
potencialidades de uma prática interdisciplinar realizada na EaD num curso de 
Licenciatura em Ciências, reforçando a ideia da interdisciplinaridade mais do que o 
encontro de disciplinas, mas um espaço para o encontro de sujeitos que com seus 
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conhecimentos específicos e seus saberes construídos ao longo da sua vida 
compartilhem ideias e vivências constituindo uma comunidade de aprendentes. 

Contextualizando o curso de Ciências 

Tendo em vista a carência de professores de Ciências atuantes nos anos 
finais do Ensino fundamental, a Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
implementou no segundo semestre de 2013, através do sistema Universidade 
Aberta do Brasil –UAB, o curso de Licenciatura em Ciências na modalidade a 
distância. 

Em conformidade com o seu Projeto Político Pedagógico (PPP) esta 
instituição tem como missão ampliar suas ações para atender a demanda social 
local e dos municípios que fazem parte do Cordão Litorâneo Sul-Riograndense.  A 
região (Cordão Litorâneo Sul-Riograndense) faz parte da chamada Mesoregião 
Metade Sul do Rio Grande do Sul e integra os municípios de Chuí, Santa Vitória do 
Palmar, Rio Grande, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Tavares, Mostardas, 
Capivari do Sul, Palmares do Sul entre outros. 
  No momento atendendo-se a demanda exigida nesta região, o curso de 
Licenciatura em Ciências na modalidade a distância está sendo oferecido nos polos 
dos municípios de São Lourenço do Sul, Mostardas, Santa Vitória do Palmar, Santo 
Antônio da Patrulha e Cachoeira do Sul e habilitará professores para a docência nos 
anos finais do Ensino Fundamental. 

De acordo com o PPP o curso problematiza os conceitos e fundamentos de 
Ciências e tem como foco os conteúdos expressos no currículo do Ensino 
Fundamental, no funcionamento do cotidiano da escola (trabalho na escola), no 
compromisso com o ecossistema do Cordão Litorâneo Sul-riograndense e na 
articulação da Universidade e Escola (formação de professores em parceria com a 
Universidade).  

 
Figura 1 – Organização curricular do curso. 
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 O curso compreende um total de 2955 (duas mil novecentos e cinquenta e 
cinco) horas, integralizadas em 8 semestres letivos. No total das horas estão 
abarcadas1845 (mil oitocentos e quarenta e cinco) horas de Conteúdos Curriculares 
de natureza científico- cultural, 420 (quatrocentos e vinte) horas de Prática como 
Componente Curricular, 480 (quatrocentos e oitenta) horas dedicadas ao Estágio 
Curricular Supervisionado e 210 (duzentas e dez) horas de outras atividades 
acadêmico-científico. O currículo está organizado em interdisciplinas1 formadas por 
duas ou três disciplinas que estão sendo trabalhadas pelos professores num 
exercício de planejamento, intervenção, acompanhamento e avaliação conjuntos, 
propiciando a integração entre as mesmas. 

A interdisciplinaridade é feita em conjunto pelos professores a partir de 
práticas dialógicas e propostas integradas de trabalho coletivo estabelecendo uma 
intercomunicação efetiva entre as disciplinas a fim de superar o modelo fragmentado 
das ciências. Nesta perspectiva o referido curso pretende formar professores 
capazes de superar o isolamento entre as disciplinas, articulando os conceitos 
metodológicos com fenômenos da natureza, pois de acordo com Japiassu (1976), a 
interdisciplinaridade surge como uma necessidade imposta pelo surgimento de 
novas disciplinas. Assim, é necessário que haja pontes de ligação entre as mesmas, 
pois muitas vezes mostram-se dependentes umas das outras, possuindo o mesmo 
objeto de estudo. 

Desse modo, a proposta interdisciplinar é desenvolvida a partir do 
planejamento coletivo dos professores e se desenvolve no ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 
software livre utilizado em nossa universidade. Esse espaço é utilizado em parceria 
dos professores formadores, professores-tutores e estudantes, nele interage-se e 
aprende-se coletivamente, compartilha-se ideias e saberes sem a necessidade da 
presença física. 

Cabe salientar ainda que, de acordo com o PPP do curso, os docentes 
assumem papéis diversificados, porém interdependentes: como especialistas em 
conteúdos, pesquisando, planejando e produzindo os materiais pedagógicos e 
oferece-se suporte dentro de seu campo de especialização; como docentes, 
apoiando a aprendizagem dos alunos mediante o uso de metodologias criativas; 
como orientadores, acompanhando e orientando o estudo e as práticas 
pedagógicas, assim como o trabalho de conclusão de curso; como articuladores, 
dinamizando as interações necessárias entre os alunos e docentes do curso e como 
elaboradores de material didático digital. 

                                                 
1Interdisciplina: Segundo Nevado (2009), interdisciplina é uma área para a qual convergem diferentes 
disciplinas, cuja proposta é a de haver atividades integradas às várias matérias que a compõem, 
embora possam existir atividades específicas de cada uma delas, apostando no trabalho articulado e 
respeitando as especificidades das áreas. 
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A estrutura curricular contempla em toda sua extensão duas interdisciplinas 
que perpassam o curso desde o primeiro ao oitavo semestre, são elas: Cotidiano da 
Escola e Fenômenos da Natureza, além do estágio supervisionado e atividades 
acadêmica-científico-culturais contempladas por diferentes atividades incluindo os 
Seminários Integradores que são coordenados pela Secretaria de Educação a 
Distância – SEaD/FURG. 

Nesse sentido cabe ressaltar que cada interdisciplina se mantém fixa e é 
composta por disciplinas eletivas que se modificam ao longo dos semestres. Neste 
relato discute-se o desafio de desenvolver a interdisciplinaridade na interdisciplina 
de Fenômenos da Natureza II, interdisciplina do segundo semestre do referido 
curso. 

A interdisciplina de Fenômenos da Natureza II 

A interdisciplina de Fenômenos da Natureza II se caracteriza pelo trabalho de 
integração conceitual e metodológico das disciplinas de Linguagem Matemática e 
Resolução de Problemas I, Ciência do Ambiente Natural I e Fundamentos e 
Metodologias do Ensino de Ciências II, possibilitando demonstrar ao aluno as 
relações existentes entre estas áreas do conhecimento. 

 A partir do trabalho coletivo realizado no planejamento e operacionalidade da 
interdisciplina, os conceitos pedagógicos de Fundamentos e Metodologias do Ensino 
de Ciências II são acoplados aos conceitos científicos trabalhados em Linguagem 
Matemática e Resolução de Problemas I e Ciência do Ambiente Natural I resultando 
na integração do conhecimento. 

Destaca-se como objetivos da interdisciplina: compreender os processos de 
formação do planeta Terra e dos ambientes aquáticos; compreender o conceito de 
ecossistema; compreender a dinâmica dos ecossistemas aquáticos com ênfase nos 
ecossistemas regionais; discutir o ser humano como integrante do ambiente e suas 
relações com os demais seres, numa visão sistêmica; articular os conhecimentos 
científicos com diferentes vivências, relacionando-os com situações do cotidiano; 
desenvolver competências para pesquisa, produção textual e o uso de recursos 
virtuais, analisar livros didáticos de ciências e articular a linguagem matemática na 
resolução de problemas relacionados aos fenômenos científicos. 

A interdisciplina se desenvolve a partir da articulação das disciplinas por um 
eixo temático norteador trabalhado num determinado período mobilizando seus 
saberes, e permitindo uma melhor organização de estudo para o aluno. A 
interdisciplinaridade resultante dessa integração permite que a associação dos 
conteúdos as disciplinas sejam deixadas de lado, pois os docentes desenvolvem 
atividades em que o acoplamento dos conceitos extrapola as fronteiras disciplinares. 

Nessa efetivação cabe ressaltar os desafios e potencialidades perpassadas 
ao desenvolver o planejamento, visto que a nossa formação docente é constituída 
pela fragmentação de um currículo que culturalmente tornou-se engessado pelas 
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disciplinas segmentadas. Para superar este paradigma, é necessário ir além dos 
modelos tradicionais com a reorganização curricular, a fim de complexificar o 
desenvolvimento de conceitos e conhecimentos numa perspectiva interdisciplinar. 

Interdisciplinaridade: desafios e potencialidades  

O planejamento da interdisciplina Fenômenos da Natureza II desenvolve-se 
coletivamente, isto é, não possui disciplinas isoladas, possibilitando desse modo a 
integração entre diferentes olhares e percepções. Desse modo o trabalho coletivo 
dos docentes e professores-tutores de todas as áreas envolvidas e o diálogo 
constante com os estudantes constitui um desafio a ser superado, pois de acordo 
com Duvoisin (2013, p.80): 

As tentativas de romper com o isolamento das áreas requerem viver na 
incerteza, colocar em xeque nossos conhecimentos, conviver com conflitos 
e abrir-se para o diálogo, o que não é tarefa fácil, pois, vivenciar processos 
interativos exige disposição para a escuta e para a aceitação das ideias do 
outro, mesmo que sejam contrárias às nossas. 

Neste contexto é preciso “aceitar o outro como legítimo outro na convivência” 
(MATURANA, 2001, p.31), além de constituir-se no coletivo formado por 
singularidades, bem como aprendentes que desejem ensinar a partir do próprio 
experienciar e o do outro, já que a maioria dos professores e tutores envolvidos no 
curso normalmente não vivenciaram esta experiência enquanto acadêmicos.  

É nesse aprender com o outro que se constrói a interdisciplina Fenômenos da 
Natureza II e estar nessa rede de conversação possibilita um planejamento que 
contemple o compartilhamento de decisões, opiniões e ideias justapostas e 
discutidas. Nesse viés, essa interdisciplina é potencializada para além da integração 
das disciplinas, pela colaboração de todos os envolvidos no curso, através do 
ambiente virtual de aprendizagem, na medida em que participam das discussões 
nos fóruns e realizam as atividades. 

Nessa perspectiva a interdisciplinaridade, se consolida na ousadia da 
exploração, do questionamento e da pesquisa constantes, ou seja, “no projeto 
interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive- se, exerce-se” (FAZENDA, 
1991 p.62), passando da conquista de uma identidade individual para uma 
identidade coletiva na busca de um novo conhecimento, fundamentado no domínio e 
na competência de cada ator envolvido, além do diálogo e da troca de ideias. 

 Desenvolver um trabalho interdisciplinar requer envolvimento para além de 
um planejamento curricular, é preciso resgatar as potencialidades e ultrapassar o 
pensar fragmentado, buscando o conhecimento com autonomia, criatividade, 
criticidade, espírito investigativo e, sobretudo, tentar superar o saber disciplinar, 
considerando as diferenças socioculturais dos indivíduos envolvidos no processo. O 
essencial da interdisciplinaridade consiste em produzir uma ação comum, mantendo 
cada participante o que lhe é próprio: sua identidade. 



3344

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE 

 

7 

Neste cenário, é necessário romper com a concepção do currículo isolado, 
descontextualizado, fragmentado, que não propicia a construção e a compreensão 
de nexos que permitam a sua estruturação com base na realidade. Santomé (1998) 
propõe a construção de uma escola participativa para a formação do sujeito social 
com a experimentação da vivência de uma realidade global, que considere as 
experiências cotidianas dos estudantes e dos professores. 

Essas necessidades diferenciadas são atendidas pelo fato do curso ser 
construído na modalidade a distância, o que proporciona a integração dos diversos 
contextos socioculturais promovidos pelo trabalho interdisciplinar.  

Com o intuito de construir o planejamento em coletivo, aposta-se na 
intervenção do acadêmico ao desenvolver as atividades, visto que, a partir desse 
movimento, norteado pelo acompanhamento e avaliação conjuntos, o planejamento 
torna-se móvel, ou seja, o ato de planejar e (re) planejar se transforma, adequando-
se as dificuldades apresentadas pelos estudantes.  

Desse modo os conceitos científicos e pedagógicos (muitas vezes 
superficiais) apresentados pelos professores no início de cada atividade, tornam-se 
mais ricos e aperfeiçoam-se ao longo das interações com os envolvidos no processo 
da construção do conhecimento. Sendo assim, nesse movimento, rompe-se com a 
hierarquia do saber, e através da pesquisa, transforma-se em um novo saber 
construído no coletivo.  

Portanto como ressalta Maria Cândida Moraes é necessário reencantar a 
educação e acreditar na mudança, romper com o paradigma tradicional, “transformar 
a nossa prática pedagógica, buscar novos modelos, novos diálogos, novas ideias e 
cultivar novos valores” (MORAES, 2003, p. 171). 

Desse modo, a interdisciplinaridade é marcada por um movimento 
ininterrupto, criando e recriando outros pontos para a discussão, confirmando a ideia 
de que não há verdades absolutas nem universos acabados. Um fato ou solução 
nunca é isolado, mas sim consequência da relação entre muitos outros. 

Por outro lado uma postura interdisciplinar favorece uma atuação mediadora 
dos professores, que tal quais facilitadores promovem discussões, sempre mais 
preocupados com o processo do que com o produto. Tal atitude exige romper com 
velhos paradigmas e acreditar no novo. 

De acordo com Ivani Fazenda, “Apesar de não possuir definição estanque, a 
interdisciplinaridade precisa ser compreendida para não haver desvio na sua prática. 
A ideia é norteada por eixos básicos como: a intenção, a humildade, a totalidade, o 
respeito pelo outro. ” (FAZENDA, 2013, p.41). Sabemos que além do conhecimento 
epistemológico, para se colocar em prática a interdisciplinaridade, devemos ter uma 
intenção, pois sem ela, podemos apenas dialogar, sem jamais realizar um trabalho 
interdisciplinar e motivação dos envolvidos nesse processo, sendo alunos e 
professores é o que nutre e rege essa conduta. 
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Nesse contexto, o planejamento dos professores em sua prática, contempla e 
resgata as situações existências dos estudantes, seus interesses, suas vigências, 
enfim, sua história de vida, e permite a cada atividade a “tomada de consciência 
sobre o sentido da presença do homem no mundo” (JAPIASSU, 1976, p.31), ler e 
escrever a sua própria história, pois sem o outro, a sua verdade é fragmentada. Só 
com o outro é que a sua verdade, a partir da soma de outras verdades também 
fragmentadas, comporá a realidade.  

Por meio das nossas experiências individuais, sabe-se que a 
interdisciplinaridade é ancorada nas nossas concepções individuais, sendo a-
histórica e, por conseguinte, uma filosofia de cada sujeito, abandonar o 
individualismo, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou prepotência conceitual e 
formativa, ou seja, “devemos pensar na necessidade de compreendermos a 
formação continuada de professores como sendo inerente à própria atividade 
educativa”. (PRETTO, 2010, p.156).  

Por meio dessa reflexão, podemos elucidar a ideia da possibilidade de formar 
uma rede de cooperação intelectual onde todos aprendem, inclusive o professor, 
pois:                               

 (...) à medida que é dada voz a todos os envolvidos, que todos podem se 
colocar de maneira aberta e inteira, revelando seus talentos, 
potencialidades e deficiências, emerge a rede de cooperação. Nessa rede é 
comum em determinado momento um aluno, conhecedor de um 
determinado assunto, assumir o papel de especialista e auxiliar os colegas 
e o próprio professor a aprender. Com isso a estrutura piramidal centrada 
no professor é achatada e a rede de aprendizagem começa a ser formada. 
(MORAES, 2003, p.14). 

Nesse contexto, por meio da prática docente em coletivo, os aspectos 
cognitivos, afetivos e sociais são revelados, no desejo da reconstrução do saber, 
ressignificando os conceitos científicos, operados pelo trabalho interdisciplinar e tal 
atitude, estabelece para além da “conquista de uma identidade individual, mas uma 
identidade coletiva”. (FAZENDA, 1999, p.68), essa prática está a cada movimento 
filosófico, educacional e curricular, sofrendo alterações e lapidando-se, na busca de 
melhoria na educação. 

Considerações Finais 

A organização do currículo do curso de Licenciatura em Ciências em 
interdisciplinas procura trabalhar a noção da realidade como um todo de maneira 
contextualizada problematizando a prática pedagógica em coletivo. 

A interdisciplinaridade oferece uma possibilidade de transformação, uma nova 
maneira de superar a fragmentação disciplinar e de visão do mundo que começa 
com o reconhecimento do docente de sua condição de aprendiz neste processo. 

Assim sendo, os professores envolvidos nessa prática, precisam estar abertos 
ao diálogo, a compartilhar e vivenciar novas práticas assumindo uma atitude 
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interdisciplinar. Desse modo entende-se que o grande desafio não é apenas 
ultrapassar barreiras disciplinares, mas transpor as próprias concepções 
epistemológicas. 

Não basta apenas ter vontade de praticar a interdisciplinaridade, é necessário 
que haja atitude, uma postura interdisciplinar, que vai além do discurso e envolve o 
compromisso e a disposição de enfrentar o novo, o desconhecido. Assumir uma 
postura interdisciplinar é ser flexível e estar disposto a quebrar velhos e arraigados 
paradigmas.  

Outro obstáculo a ser superado é a comunicação que precisa ser clara, aberta 
e realmente efetiva, passando pela humildade e principalmente pela atitude de 
escuta e a disponibilidade para aprender. 

O professor precisa abrir-se para o mundo de outras disciplinas e 
conhecimentos e nessa dinâmica transpor a barreira da linguagem que acaba por 
ser específica e terminológica de cada disciplina, dificultando desta forma o 
entendimento comum. 

Por outro lado, a postura interdisciplinar poderá proporcionar uma integração 
entre todos os envolvidos formando cidadãos que se posicionam de forma 
inteligente, criativa e crítica facilitando o processo ensino e aprendizagem. 

Assumindo que ninguém ensina a ninguém, porque o aprender é sempre um 
processo, onde o conhecimento é construído através de trocas, de reciprocidade e 
de interações com outras pessoas, a interdisciplinaridade favorece posturas de 
reflexão e de participação na construção e transformação das realidades em que se 
inserem.  

Com base no que foi discutido reafirma-se que a partir dessa prática coletiva 
cada formador está constantemente ressignificando a sua própria identidade 
docente. 
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