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▪ Licenciado em Ciências com habilitação em Química (UEG).

▪ Mestre em Ensino de Ciências (UnB).

▪ Doutor em Educação em Ciências (UnB).

▪ Docente e Coordenador de Curso de Licenciatura (UEG)..

▪ Docente pela Seduc/GO.

▪ Pesquisador do Grupo de Pesquisa Laboratório 
Interdisciplinar em Metodologias Ativas (CNPq).

▪ Este ano, completo 20 anos de atividade docente.

APRESENTAÇÃO

Professor desde o nascimento!
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▪ Apresentar noções e conhecimentos 
no contexto para formação de 
professores e as possíveis relações 
com a atividade docente do/no 
Século XXI e educação ao longo da 
vida.

▪ Apresentar as origens e estrutura da 
BNCC.

OBJETIVOS

Minicurso
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▪ Disciplinar

▪ Multidisciplinar

▪ Interdisciplinar

▪ Transdisciplinar

▪ Competências

▪ Habilidades

▪ Professor do século XXI

▪ BNCC e DC-GO

▪ Entre outras...

???

O que significa:



TEORIA DA 
COMPLEXIDADE

Introdução ao pensamento complexo (1991)

Como lançar o olhar para a ciência e a tecnologia e 
como elas mudam/mudaram o mundo?

[...] a Teoria da Complexidade de Edgar Morin nos inspira a mapear, entender e
reconstruir passos nesse encontro entre ciência, tecnologia, sociedade, ser
humano e planeta. Não se pretende rivalizar ou instigar competição entre estas
áreas, mas fazer esforços para integrá-las, para que caminhem próximas,
entrelaçadas, questionando seu papel nas próximas décadas. Levar as referidas
áreas a descobrir o caminho para que o tão enfatizado “desenvolvimento”
possa realmente assimilar a noção de sustentabilidade da vida em toda sua
plenitude, dentro da visão dos direitos humanos fundamentais e na busca de
transcendência e realização plena do ser humano.
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Edgar Morin
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Edgar Morin

A proposta da complexidade é a abordagem 

transdisciplinar dos fenômenos, e a mudança de 

paradigma, abandonando o reducionismo que tem 

pautado a investigação científica em todos os 

campos, e dando lugar à criatividade e ao caos*.

*"Caos é sempre a consequência de fatores de 

instabilidade" Ilya Prigogine



DISCIPLINAR

Disciplina, tem identidade própria. 
Disciplinar, portanto, refere-se ao 
estrito campo de abrangência da 
disciplina, sem qualquer relação 
fora de seus limites.
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MULTIDISCIPLINAR

O primeiro nível de associação

▪ Ocorre quando, para solucionar um 
problema, busca-se informação e 
ajuda em várias disciplinas, sem que 
tal interação contribua para 
modificá-las ou enriquecê-las. 
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INTERDISCIPLINAR

Segundo nível de associação 
entre disciplinas

▪ A cooperação entre várias disciplinas 
provoca intercâmbios e, 
consequentemente, enriquecimentos 
mútuos.1

▪ Na interdisciplinaridade, há inter-relação, 
enriquecimento mútuo, sem perda da 
identidade das disciplinas que dialogam 
entre si.
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TRANSDISCIPLINAR
Refere-se a uma "nova" "disciplina“.

▪Decorrente da relação estabelecida entre duas ou mais
disciplinas, do ponto de vista da área de conhecimento.
Por exemplo, Ferrofluidos refere-se a uma ciência
transdisciplinar... trata-se de uma "fusão" de disciplinas, com
nova identidade.



CARTA DA 
TRANSDISCIPLINARIDADE

Convento da Arrábida, Portugal

6 de novembro de 1994

Comitê de Redação:

▪ Basarab Nicolescu – Físico

Romênia 

▪ Edgar Morin – Antropólogo, Sociólogo e Filósofo

França

▪ Lima de Freitas – Pintor

Portugal
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Basarab

Nicolescu

Edgar Morin

Lima de Freitas

http://www.gthidro.ufsc.br/arquivos/CARTA-DA-TRANSDISCIPLINARIDADE.pdf


TRANSDISCIPLINARIDADE

...a superação do modo de pensar dicotômico das dualidades

Razão-emoção, parte-todo, sujeito-objeto, permitindo 
um modo de pensar marcado pela articulação.

O futuro professor é convidado a reconsiderar diferentes categorias analíticas.
O que em geral se fez, foi valorizar apenas uma das dimensões dicotômicas ou
dualísticas, por exemplo: pela dicotomia sujeito-objeto, se valorizou a
racionalidade e a objetividade. Isso permitiu gerar pensamentos
descontextualizados, simplistas ou reducionistas em relação aos fenômenos,
que em sua natureza, são complexos. Para tanto, devemos levar em
consideração a subjetividade, a emoção, a articulação dos saberes disciplinares
e o contexto.
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Basarab Nicolescu



A educação ao longo da vida baseia-se
em quatro pilares

Jacques Delors

Pistas e 
recomendações
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1998

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_por?posInSet=1&queryId=2dada855-d20f-4cd7-8ec6-cd6d480a0d42
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QUATRO PILARES 
DA EDUCAÇÃO

Aprender a conhecer

Aprender a fazer

Aprender a viver juntos

Aprender a ser

Jacques Delors

../../../../../Dropbox/NDE/Textos e Artigos/Educação - um tesouro a descobrir....pdf


▪ Combinando uma cultura geral, 
suficientemente ampla, com a 
possibilidade de estudar, em 
profundidade, um número 
reduzido de assuntos, ou seja: 
aprender a aprender, para 
beneficiar-se das oportunidades 
oferecidas pela educação ao 
longo da vida.

QUATRO PILARES

Aprender a conhecer



▪ A fim de adquirir não só uma 
qualificação profissional, mas, de uma 
maneira mais abrangente, a 
competência que torna a pessoa apta a 
enfrentar numerosas situações e a 
trabalhar em equipe. 

▪ Além disso, aprender a fazer no âmbito 
das diversas experiências sociais ou de 
trabalho, oferecidas aos jovens e 
adolescentes, seja espontaneamente na 
sequência do contexto local ou nacional, 
seja formalmente, graças ao 
desenvolvimento do ensino alternado 
com o trabalho.

QUATRO PILARES

Aprender a fazer



▪ Desenvolvendo a compreensão do 
outro e a percepção das 
interdependências – realizar projetos 
comuns e preparar-se para gerenciar 
conflitos – no respeito pelos valores 
do pluralismo, da compreensão 
mútua e da paz.

QUATRO PILARES

Aprender a conviver (viver juntos)



▪ Para desenvolver, o melhor possível, a 
personalidade e estar em condições 
de agir com uma capacidade cada vez 
maior de autonomia, discernimento e 
responsabilidade pessoal. Com essa 
finalidade, a educação deve levar em 
consideração todas as potencialidades 
de cada indivíduo: memória, 
raciocínio, sentido estético, 
capacidades físicas, aptidão para 
comunicar-se.

QUATRO PILARES

Aprender a ser
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▪ Sete saber fundamentais (Edgar Morin)

1. As cegueiras do conhecimento: o erro e a 
ilusão. 

2. Os princípios de um conhecimento 
pertinente.

3. A condição humana.

4. A identidade terrestre.

5. O confronto com incertezas.

6. A compreensão.

7. A ética do gênero humano.

FINALIDADE DA ESCOLA E DA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Um bom químico fabrica 
medicamentos mas, também, drogas.

http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2012133176826a1035842e1211faee999/setesaberesmorin.pdf.pdf
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A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO 
SÉCULO XXI

As competências para ensinar...

2002
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▪ Cidadania planetária e identidade local.

▪ Globalização econômica e fechamento 
político.

▪ Liberdades e desigualdades.

▪ Tecnologia e humanismo.

▪ Racionalidade e fanatismo.

▪ Individualismo e cultura de massa.

▪ Democracia e totalitarismo.

CONTRADIÇÕES 
PARA O FUTURO

Perrenoud e colaboradores

Entre...



22

▪ 1. pessoa confiável.

▪ 2. mediador intercultural.

▪ 3. mediador de uma comunidade 
educativa.

▪ 4. garantia da Lei.

▪ 5. organizador da vida democrática.

▪ 6. transmissor cultural.

▪ 7. intelectual.

PERFIL DO 
PROFESSOR

Perrenoud e colaboradores

2 - Apresentação TDICs.pptx#11. Admirável MUNDO novo
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▪ 1. organizador de uma pedagogia 
construtivista.

▪ 2. garantia do sentido dos saberes.

▪ 3. criador de situações de aprendizagem.

▪ 4. administrador da heterogeneidade.

▪ 5. regular dos processos e percursos de 
formação.

CONSTRUÇÃO DO 
PROFESSOR

Saberes e competências
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POSTURAS FUNDAMENTAIS

A prática reflexiva

• A prática reflexiva porque, nas sociedade 
em transformação, a capacidade de 
inovar, negociar e regular a prática é 
decisiva. Ela passa por uma reflexão sobre 
a experiência, favorecendo a construção 
de novos saberes. (p. 15)

Implicação crítica

• A implicação crítica porque as sociedades 
precisam que os professores envolvam-se 
no debate político sobre a educação, na 
escala dos esclarecimentos escolares, das 
regiões e do país. Esse debate não se 
refere apenas aos conflitos corporativos 
ou sindicais, mas também às finalidades e 
aos programas escolares, à 
democratização da cultura, à gestão do 
sistema educacional, ao lugar dos 
usuários etc. (p. 15).

Vamos para ...

1.1 - Apresentação da BNCC.pptx

