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Introdução
Partindo do pressuposto que interdisciplinaridade 
é  um  conceito  polissêmico,  iniciamos  uma 
pesquisa  que  teve  como  objetivo  investigar  a 
definição desse conceito pelos docentes do curso 
de licenciatura em Química  do Instituto Federal 
de São Paulo (IFSP-SP). Para tanto, adotamos a 
metodologia do Perfil  Conceitual1, que possibilita 
trabalhar  com  diferentes  significados  para  um 
determinado  conceito.  A  partir  dos  conceitos 
apresentados  pelos  docentes  foi  elaborado  o 
Perfil Conceitual do grupo2. Ainda, de acordo com 
essa  metodologia,  há  interesse  em  estudar  a 
evolução  e  realizar  a  construção  do  Perfil 
Conceitual  Individual  desses  docentes.  Os 
objetivos  desta  pesquisa  são:  ampliar  a 
ferramenta  metodológica  na  coleta  de  dados, 
apresentar  o  perfil  conceitual  do  grupo  aos 
professores  participantes  da  primeira  etapa  da 
pesquisa em 2009 e construir o Perfil Conceitual 
Individual de cada docente.

Resultados e Discussão
Nesta  segunda  etapa  dos  estudos,  adotamos 
uma  nova  ferramenta  na  coleta  de  dados:  um 
questionário  fundamentado  em  questões 
envolvendo o conceito de interdisciplinaridade e a 
prática  pedagógica  interdisciplinar.  Os 
professores responderam o questionário de forma 
individual,  em  entrevistas  pré-agendadas,  sem 
consultarem  nenhum  referencial  teórico.  Na 
construção  do  Perfil  Conceitual  de 
Interdisciplinaridade  foram  propostas  quatro 
categorias:  Intensidade  de  Troca3,  Atitude4, 
Busca5 e Conflito, sendo que a  quarta categoria 
representa  a  confusão  entre  o  conceito  de 
interdisciplinaridade e os níveis de integração das 
disciplinas.  Os  professores  envolvidos  tomaram 
conhecimento do Perfil Conceitual elaborado para 
o grupo,  por  meio de uma nova entrevista,  em 
que foram disponibilizados o áudio e trechos da 
primeira  entrevista,  realizada em 2009,  com  as 
informações que fundamentaram a construção do 
referido Perfil Conceitual. A análise das respostas 
da segunda entrevista dos professores mostrou 
que  eles  concordaram  com  a  categorização 
realizada no trabalho e apenas um docente (Q5) 
discordou  da  categorização  “conflito”, 
argumentando  que  a  interdisciplinaridade  é 
caracterizada pela atitude: “[…] se a pessoa tem 
atitudes interdisciplinares, ela teve uma educação 

voltada  à  interdisciplinaridade.”  Para  esse 
professor, foi possível perceber uma evolução no 
perfil  conceitual  para  interdisciplinaridade,  uma 
vez que, em seu novo discurso, ele evocou novas 
categorias para o perfil. As questões presentes no 
questionário,  elaboradas  utilizando  diferentes 
referenciais  teóricos  para  interdisciplinaridade, 
propiciaram a reflexão sobre esse conceito, o que 
refletiu  na evocação de mais categorias para o 
perfil.  Assim, na elaboração do Perfil  Conceitual 
Individual  para  Interdisciplinaridade,  quatro 
professores foram categorizados em Intensidade 
de Troca, três em Atitude e na Busca. Apenas um 
docente  (Q6),  com  mestrado  em  química 
orgânica,  evocou  todas  as  categorias  e,  de 
acordo  com  sua  reposta,  sinaliza  para  um 
conhecimento pautado em sua convivência com 
os discentes e em diálogos com professores da 
área de ensino. Todos os docentes ao evocarem 
a  categoria  Conflito,  sugerem  que  a 
interdisciplinaridade  é  sempre  entendida  como 
uma possibilidade de integração entre as áreas.

Conclusões
A  tomada  de  consciência  do  Perfil  Conceitual 
para interdisciplinaridade  do  grupo  possibilitou 
uma  reflexão  e  análise  individual  de  cada  ator 
participante  de  nosso  trabalho.  O  questionário 
utilizado  nesse  trabalho  mostrou-se  uma 
ferramenta  interessante,  pois  motivou  a 
discussão  e  reflexão  sobre  o  conceito  de 
interdisciplinaridade  com  melhor  argumentação 
teórica. 
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