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RESUMO 
Este trabalho apresenta um estudo sobre a Interdisciplinaridade na educação. O objetivo 
principal da pesquisa foi identificar percepções dos educadores dos anos iniciais do ensino 
fundamental sobre a interdisciplinaridade, refletindo acerca de limites e possibilidades para 
efetivação de práticas interdisciplinares no espaço escolar; bem como evidenciar propostas 
ditas interdisciplinares no âmbito educativo. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de cunho 
qualitativo, de caráter descritivo, na modalidade estudo de caso. Mediante a interpretação dos 
dados coletados identificou-se que os atores sociais da pesquisa veem a interdisciplinaridade 
como elemento gerador do saber, sendo ao mesmo tempo ponte para compreender a realidade 
e também como integração de disciplinas, nas quais a partir dessa integração são produzidos 
novos conhecimentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade. Educação. Professor. 

RESUMEN 
Este trabajo presenta un estudio sobre la interdisciplinariedad en la enseñanza. El objetivo 
principal de esta investigación fue identificar las percepciones de los educadores de los 
primeros años de la escuela primaria en la interdisciplinariedad, la reflexión sobre los límites 
y posibilidades para la eficacia de las prácticas interdisciplinares dentro de la escuela, además 
de evidenciar dichas propuestas interdisciplinares en la educación. Para ello, llevamos a cabo 
una investigación cualitativa, descriptiva, en forma de estudios de caso. Al interpretar los 
datos obtenidos se encontró que los actores sociales ven la  interdisciplinaridad, como 
elemento generador de conocimiento, siendo un puente para comprender la realidad, así como 
la integración de disciplinas en las que esta integración se produce a partir de nuevos 
conocimientos. 
 

PALABRAS-LLAVES: Interdisciplinaridad. Educación. Maestro.   

INTRODUÇÃO 

 



As discussões presentes neste texto tecem pontos referentes a um estudo empírico e 

bibliográfico realizado no curso de Especialização em Educação1 (Campo Temático 

Formação de Professores), na Faculdade de Educação-FE, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte-UERN, tendo como objeto de estudo a interdisciplinaridade no âmbito 

educativo. Salientamos que participaram como autores e atores sociais do estudo cinco 

educadores dos anos iniciais do ensino fundamental. Como objetivos integrantes à pesquisa, 

apresentamos os seguintes: identificar percepções dos professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental acerca da Interdisciplinaridade; refletir sobre limites e possibilidades do 

fazer interdisciplinar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; evidenciar propostas ditas 

interdisciplinares no âmbito educativo.  

Esses objetivos se justificam pelo fato de percebermos que a Interdisciplinaridade é 

instrumento de discussão no contexto educativo global e local. Conforme evidencia Nogueira 

(2007), muitas propostas e programas educativos atualmente abordam a necessidade de trabalhar 

com a interdisciplinaridade no espaço escolar, porém é pertinente conhecermos o olhar que os 

docentes possuem sobre o tema, refletindo ao mesmo tempo acerca das perspectivas e dos 

desafios que a interdisciplinaridade tem para se exercer na educação, bem como perceber se as 

propostas concebidas pelos professores como interdisciplinares no ensino se caracterizam como 

tais. 

Tendo em vista esses objetivos, optamos por uma abordagem qualitativa de pesquisa, de 

caráter descritivo, na modalidade Estudo de Caso. A respeito do instrumento de coleta de dados 

utilizado no estudo, nos remetemos ao questionário para o qual selecionamos questões abertas e 

fechadas considerando sempre a temática em discussão;  

A seguir, apresentamos os resultados e considerações acerca dos objetivos que 

propusemos à investigação. 

 

1. INTERDISCIPLINARIDADE E PESQUISA: RESULTADOS E REFLEXÕES DE 

UMA TRAJETÓRIA VIVIDA 

Estudar a interdisciplinaridade é tarefa essencialmente importante, se considerarmos que 

a educação atual não tem conseguido responder aos problemas e a complexidade dos fatos e das 

coisas que surgem em nossa sociedade. (FAZENDA, 2008) 

                                                           

 
1 O Trabalho foi realizado e construído no período de um ano e meio, desde a fase inicial da investigação 
(definição do objeto de investigação) à construção final do texto monográfico. 
 



Quando analisamos a prática da educação em nosso contexto histórico, um dos aspectos 

que mais chama a atenção é o seu caráter fragmentário. Os diversos componentes curriculares, 

bem como as atividades didáticas, não se integram. Além disso, as ações docentes, as atividades 

técnicas e as intervenções administrativas, desenvolvidas no interior da escola pelos diversos 

profissionais da área, não conseguem convergir e se articular em razão da unicidade e de um fim.   

Outra expressão marcante dessa fragmentação se encontra na verdadeira ruptura entre o 

discurso teórico e a prática. É possível identificar como vinculada a essa fragmentação 

generalizada, a desarticulação da vida da escola com a vida da comunidade a que serve, do 

pedagógico com o político, do microssocial com o macrossocial. 

Esperamos que as reflexões e os resultados desenvolvidos no estudo e aqui apresentados 

possam contribuir com o fazer educativo daqueles que almejam mudanças, dos que sonham na 

universalização de um mundo onde todos sejam vistos como seres capazes de transformar. 

 

2. CONCEBENDO O INSTRUMENTAL: UM OLHAR ATENTO AO QUE AS 

QUESTÕES NOS DIZEM. 

 

Como mencionado anteriormente utilizamos como instrumento de coleta de dados um 

questionário, com questões abertas e fechadas. As questões foram organizadas seguindo uma 

ordem e unidades as quais, estabelecemos conforme estudos bibliográficos desenvolvidos no 

decorrer da pesquisa. 

Fazenda (2008) e Nóvoa (2000) assinalam que o ser educador é um sujeito múltiplo, sua 

profissão e o que nela fizer depende essencialmente de fatores exteriores e também intrínsecos a 

si. Entendendo a interdisciplinaridade como atitude, como ação, como um novo pensar, não 

somente diante do saber, mas da vida e do fazer educação, selecionamos as questões com vista a 

englobar tanto aspectos teóricos referentes à interdisciplinaridade como pontos relacionados à 

formação e ao trabalho educativo dos docentes.  

O questionário aplicado compõe-se de dezesseis (16) questões, que se subdividem em 

cinco unidades temáticas. Apresentaremos inicialmente a unidade de questões que envolvem 

aspectos da profissão dos investigados, depois, discutiremos a unidade de questões que atestam a 

formação dos atores sociais da pesquisa, posteriormente trataremos da unidade de questões que 

se referem à escola, lócus, de trabalho dos pesquisados e também da sala de aula em que atuam, 

por fim, explanaremos a unidade de questões que se voltam especificamente à 

interdisciplinaridade. 



Pensando em ilustrar da melhor maneira, visando esclarecer o leitor sobre nossas 

interpretações, mostraremos cada unidade de questões, seguindo a ordem apresentada no 

questionário aplicado aos sujeitos. Teceremos nossos posicionamentos acerca da compreensão 

que obtivemos. 

 Acentuamos que validamos as leituras desenvolvidas no decorrer do estudo, buscamos 

fundamentação em cada autor e texto lido, vislumbrando compreender a temática (a 

interdisciplinaridade na educação) frente aos objetivos propostos à pesquisa. 

A seguir mostraremos as unidades de questões e algumas considerações sobre as mesmas. 

Salientamos que nas questões fechadas, explicitaremos apenas os resultados e as respostas dos 

investigados, não elencaremos as alternativas propostas em cada questão. Reforçamos que dos 

cinco pesquisados, cada um representa um ano dos Anos Inicias do Ensino Fundamental, neste 

sentido, para guardar a identidade dos investigados, os representaremos de acordo com o ano em 

que lecionam2. 

2.1 O Professor e sua Profissão 

Nessa unidade, elencamos três questões, uma fechada (nº1) e duas abertas (nº 2 e 3). As 

questões voltaram-se a situação funcional, início de carreira e escolaridade dos docentes. Como 

ser biológico, o professor está sujeito a processos cíclicos, faseados e de desenvolvimento, desta 

maneira, seu percurso existencial interfere decisivamente no seu fazer educativo e pedagógico. 

Ao abordar sobre a situação funcional dos docentes, a primeira questão demonstra a estabilidade 

no que se refere à efetivação no cargo de docência, visto que todos os pesquisados são 

funcionários efetivos. 

Para Nóvoa (2000), a estabilidade profissional docente é construída no decorrer de sua 

trajetória na educação; não nos tornamos verdadeiramente educadores se não adquirirmos 

autonomia e experiência para compreendermos situações e problemas que emergem no cotidiano 

das escolas. A efetivação em um cargo através de um concurso público pode desenvolver 

segurança e autonomia diante das ações construídas no espaço escolar. 

A respeito da segunda questão, que se refere ao tempo de carreira na profissão, 

evidenciou-se que os docentes possuem experiência, dos cinco investigados três estão na 

educação a mais de vinte anos. 

Segundo Nóvoa (2000), os professores ao se estabelecerem na profissão vão 

gradativamente se encontrado; sabem e reconhecem os fazeres práticos; reportam-se às 

                                                           
2Não mencionaremos os nomes dos atores do estudo, utilizaremos o ano em que lecionam, representando-os em 
cada questão discutida e apresentada 



experiências vividas, utilizam-nas como aportes à ação. Suas atitudes ilustram o tempo 

construído, suas crenças e descrenças, seu desejo ou não em permanecer na educação, sua 

motivação ou descredito na profissão, no que nela fez, o vivido e o não vivido. 

A terceira questão que salientou a escolaridade dos docentes almejando conhecer um 

pouco de sua formação identificou que os cinco pesquisados possuem curso superior completo 

(Formação Inicial). Imbernón (2010) evidencia que o processo de formação inicial deve 

possibilitar uma análise global das situações educativas, dando ao educador subsídios que o 

possibilite de se tornar consciente da realidade e do contexto em que atua.  

2.2 O Professor e sua Formação 

Nesta unidade também elaboramos três questões, as quais se reportaram à formação dos 

professores, sujeitos da investigação. A primeira questão desta unidade designa-se ao tema 

central da pesquisa em discussão, a interdisciplinaridade na educação, frente à formação dos 

professores, atores do estudo. Patenteamos que a interdisciplinaridade foi tema discutido no 

processo de formação inicial dos educadores em ênfase, pois segundo quatro dos discentes 

algumas vezes o fenômeno foi abordado no período formativo. 

Na visão de Fazenda (2002), a interdisciplinaridade é uma exigência do mundo 

contemporâneo. Ela não só auxilia na compreensão do movimento de abertura frente ao 

problema do conhecimento e das transformações contínuas da contemporaneidade, mas busca 

dar sentido, principalmente nas escolas, ao trabalho do professor e também do aluno, fortificando 

suas relações, fazendo com que juntos, docente e discente, revejam-se no sentido de elaborarem 

o traçado de novas atitudes, novos caminhos e novos saberes. 

A segunda questão denota sobre a formação continuada dos educadores investigados 

cujos dados nos permitem identificar que, os cinco professores participaram nos últimos dois 

anos de cursos de formação, isso leva-nos a supor que eles se preocupam com sua profissão, com 

seus fazeres, com a educação. 

Referenciando-nos em Freire (1997a p.38), que cita que “ensinar exige reflexão crítica 

sobre a prática”, pensamos que o educador não pode construir um espírito reflexivo acerca do 

seu fazer educativo se não desenvolve mecanismos que o forneça as bases essenciais para essa 

construção.  Como seres inacabados, precisamos sempre nos formar, o saber não se estagna, 

assim como a sociedade e a escola.  

A última questão também voltada à formação continuada dos professores pesquisados 

revela-nos que nos cursos de formação, os quais participaram nos últimos dois anos se discutiu 

sobre o fenômeno da interdisciplinaridade; isso atesta como já destacado, que a 



interdisciplinaridade tem se tornado instrumento de discussões no âmbito educativo atual, porém, 

como alerta Fazenda (2008), mais importante que dialogar e conceber o fenômeno é preciso 

efetivá-lo e exercê-lo dentro do contexto. 

 

2.3 O Professor e a Escola   

O conjunto de quatro questões fechadas que compõem esta unidade referem-se ao 

trabalho educativo desenvolvido na escola, onde lecionam os educadores da pesquisa. A primeira 

questão indaga sobre a relação que se estabelece entre os funcionários da instituição onde 

lecionam os professores, sujeitos do estudo. Evidencia-se de acordo com três dos professores, 

que algumas vezes o espaço estudantil em discussão, é um ambiente de troca, de diálogo, de 

amizade e de harmonia, pensamos que tais elementos devem ser teias importantes na efetivação 

do fazer interdisciplinar, eles desenvolvem os primeiros mecanismos de um espaço reflexivo.  

Alarcão (2001) faz inferência a uma escola reflexiva, que é, ao mesmo tempo, uma 

comunidade de saberes e aprendizagens, dotada de pensamentos e de vida própria, uma escola 

com cara, como diria Freire (1997b), e não uma escola anônima.  

As questões dois e três dessa unidade, referentes à temporalidade em que acontecem os 

encontros e planejamentos da instituição e ainda as reuniões com os pais dos alunos da 

comunidade escolar dos professores, revelam que a realização de tais encontros e reuniões é feita 

bimestralmente.  

Sacristán e Gomez (2000) afirmam que trabalhar é discutir o desenvolvimento do espaço-

escola cotidianamente, não estabelecendo tempo, mas sim, fazendo-se mediante as necessidades 

da instituição e de seus professores, é uma maneira de perceber suas falhas e necessidades, 

buscar frequentemente apoio de todos que dela participa é unir e torná-la parte indivisível de um 

corpo. 

A última questão apresentada nessa unidade abordou acerca dos projetos e meios 

educativos que objetivam trabalhar dificuldades encontradas pelos docentes em sala de aula. 

Verificamos que a escola, não desenvolve projetos e meios que vislumbrem trazer contribuições 

ao desenvolvimento da ação educativa do docente. Dos cinco professores que participaram do 

estudo, todos afirmaram em suas respostas que o ambiente de ensino não formula projetos e 

meios, os quais contemplem perspectivas de melhorias à sua prática educativa. 

 

2.4 O Professor e sua Sala de Aula 



Se considerarmos a escola como espaço de socialização, onde o aluno sistematiza, 

amplia, produz e desenvolve suas potencialidades, a sala de aula é o lugar privilegiado para a 

constituição do que mencionamos anteriormente. 

Considerando a afirmação acima, selecionamos três questões fechadas para esta unidade 

de questões, vislumbrando compreender a relação professor (ator social do estudo) e sala de aula 

(ambiente, no qual ele atua). 

A primeira questão buscou conceber um pouco a respeito da interação dos discentes 

diante das atividades desenvolvidas pelos educadores. Entendemos conforme os dados coletados 

dos cinco docentes pesquisados que os discentes participam na maioria das vezes das atividades 

trabalhadas em sala de aula. 

Com a segunda questão, a qual tratou de saber se os educadores realizam seus 

planejamentos visando às diferenças individuais dos discentes, descobrimos que quase sempre os 

professores estudados consideram as especificidades dos alunos, os quais lecionam. Validar o 

que sabem e a pluralidade humana em sua plenitude, é oportunizar aos sujeitos em construção 

conhecer a multidimensionalidade do ser humano, com isso aprendem a viver juntos, respeitando 

o diferente e abrindo-se ao novo, aprendem a ser homem, a ouvir e esperar, aprendem a fazer e a 

transformar. (BRASIL, 1997) 

A última questão que compõe esta unidade objetivou perceber se os docentes 

contextualizam os conteúdos trabalhados em sala de aula. Interpretando os dados informados, 

verificamos que, na maioria das vezes, os professores buscam contextualizar os conhecimentos 

apresentados e discutidos em sala de aula com o ambiente social em que vive seus discentes. 

 

2.5 O Professor e a Interdisciplinaridade 

Na última unidade de questões que compôs o questionário utilizado como instrumento de 

coleta de dados abordamos questões que focalizaram aspectos teóricos da interdisciplinaridade; 

em razão disso, empregamos três questões fechadas e duas abertas. 

A primeira buscou saber se os educadores acreditam na efetivação do fenômeno em 

discussão. Os cinco professores destacaram em seus escritos que acreditam que a 

interdisciplinaridade pode sim exercer-se no âmbito educativo.  

Na visão de Lück (2007), a construção interdisciplinar centra-se no forjamento do 

conhecimento em estreita e íntima interconexão com a vida e intercomunhão com os seres, sendo 

essencial e a cima de tudo acreditar em sua efetivação, para poder vivê-la e exercê-la no âmago 

do que se faz. 



A segunda questão dessa unidade se reportou acerca de como os docentes estudados 

concebem epistemologicamente o fenômeno da interdisciplinaridade. O professor do 1º ano vê a 

interdisciplinaridade “como um novo modo de se trabalhar o conhecimento gerando novos 

saberes com vista a atingir uma maior compreensão da realidade”, o educador do 2º ano por 

seguinte, entende a interdisciplinaridade “como integração de duas ou mais disciplinas na 

busca pelo conhecimento”, o professor do 3º ano afirmou que a interdisciplinaridade é “uma 

nova maneira de se trabalhar o conhecimento produzindo novos saberes”, o professor de 4º 

ano por sua vez, vê a interdisciplinaridade “como algo que pode gerar novos saberes frente ao 

mundo atual”, por fim o educador do 5º ano informou que a interdisciplinaridade acontece 

“quando integramos diferentes disciplinas em um plano de ensino e conseguimos trabalhar 

conteúdos de ambas, gerando novos conhecimentos”. 

Fazenda (2008) afirma que o reconhecimento epistemológico da interdisciplinaridade 

possibilita uma maior clareza a respeito de sua importância para o processo de aprendizagem e 

para o desenvolvimento humano, dando autenticidade às ações dos atores que habitam e 

constroem as relações sociais em nossa sociedade. 

Na última questão desta unidade pediu-se para que os professores, sujeitos da 

investigação, citassem uma ação a qual acreditam ser interdisciplinar. As respostas foram as 

seguintes: o professor do 1º ano mencionou que uma ação interdisciplinar é aquela em que há o 

contato com a realidade, o educador do 2º ano enfatiza uma ação interdisciplinar sendo a que une 

diferentes disciplinas fazendo surgir novos saberes, o professor do 3º ano alerta que uma ação 

interdisciplinar é aquela em que o aluno é produtor e construtor do conhecimento, do mesmo 

modo o educador do 4º ano acredita que uma ação interdisciplinar é aquele que parte dos 

problemas presentes em sala de aula, ou seja dos alunos, por último o docente do 5º ano pontua 

que uma ação interdisciplinar é a que busca integrar diferentes áreas do saber (disciplinas) na 

busca do conhecimento.  

 

3. IDENTIFICANDO PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

A interpretação dos dados coletados com a segunda questão da unidade de questões “A 

Interdisciplinaridade e o Professor” por nós proposta nos permitiram concluir que os docentes 

estudados concebem o fenômeno em discussão como algo que pode construir e gerar novos 

conhecimentos, dos cinco investigados, todos mencionaram a palavra “conhecimento” em suas 

respostas. Isso nos leva a supor que para eles, a interdisciplinaridade está intimamente 

relacionada com a construção do conhecimento.   



O professor do 1º ano percebe a interdisciplinaridade como “um novo modo de se 

trabalhar o saber construindo novos conhecimentos, com vista a atingir uma maior 

compreensão da realidade”. Similitudes encontramos nos escritos do educador do 4º ano, que 

cita que vê a interdisciplinaridade como algo que pode gerar novos conhecimentos, frente ao 

mundo atual. No mesmo sentido, o docente do 3º ano afirma que a interdisciplinaridade é “uma 

nova maneira de se trabalhar o conhecimento produzindo outros novos”. 

Identificamos mediante a compreensão do cenário referendado que os três professores 

citados anteposto percebem a interdisciplinaridade como elemento gerador do saber, sendo ao 

mesmo tempo ponte para compreender a realidade, vendo-a como instrumento facilitador no 

sentido de relacionar a vida e o que a ela circunda.  

As percepções identificadas dos três professores corroboram-se com o posicionamento de 

Fazenda (2008, p.77) ao afirmar que: 

A construção da interdisciplinaridade centra-se no forjamento do conhecimento 
em estreita e íntima interconexão com a vida e intercomunhão com os seres, 
nela é fundamental o homem, que toma o conhecimento como mediador de si 
mesmo e a realidade que torna compreensível.  

  

A realidade na prática interdisciplinar é construída mediante uma teia de eventos e fatores 

que ocasionam consequências encadeadas e recíprocas, executando modificações interiores e 

exteriores no indivíduo. 

O professor do 2º ano, por sua vez, na segunda questão da unidade de questões “O 

Professor e a Interdisciplinaridade” pontua que entende a interdisciplinaridade como a 

integração de duas ou mais disciplinas na busca pelo conhecimento, do mesmo modo, o 

docente que atua no 5º ano apresenta similitudes a respeito de sua percepção sobre o fenômeno 

em destaque ao informar que a interdisciplinaridade acontece quando integramos diferentes 

disciplinas em um plano de ensino e conseguimos trabalhar conteúdos de ambas, gerando novos 

conhecimentos.  

 Integrar, para os dois professores, seria então o ponto nodal na construção da 

interdisciplinaridade, a partir da integração, segundo eles, novos conhecimentos geram-se e 

produzem-se. Para Fazenda (2008), integrar as disciplinas sem com isso mobilizar toda 

comunidade escolar, é efetivar um limite frente ao fenômeno da interdisciplinaridade. 

O fazer interdisciplinar consiste num esforço de busca da visão global da realidade, ele 

responde a uma necessidade de transcender a visão mecanicista e linear e estabelecer uma óptica 

globalizadora do contexto, visando dar sentido a unidade e a pluralidade que habita nosso pensar. 



Considerando as interpretações feitas acerca do primeiro objetivo do estudo identificamos 

que os professores do 1º, 3º e 4º anos, veem a interdisciplinaridade como algo favorável para 

trabalhar, gerar e construir o conhecimento, favorecendo assim uma maior compreensão da 

realidade e do mundo em que habitamos.  

Todavia, os professores do 2º e 5º anos, concebem a interdisciplinaridade como a 

integração de disciplinas, nas quais a partir dessa integração produzem-se novos conhecimentos.  

Contribuindo para o nosso entendimento sobre a interdisciplinaridade, Fazenda (2008) 

tece que a interdisciplinaridade permite-nos olhar o que não se mostra e intuir o que ainda não se 

consegue, mas para desenvolver tal olhar é preciso tempo, esforço e amadurecimento, o qual nos 

oportunizará ler as entrelinhas do nosso ser, do outro, da terra e do universo. 

Pensamos que as percepções que os professores investigados possuem decorrem de sua 

formação inicial e continuada, visto que, como elencado nas questões que destacaram a 

interdisciplinaridade e a formação dos sujeitos investigados, todos pesquisados possuem curso 

superior e também participaram nos últimos dois anos de curso de formação na área da 

educação, nos quais se discutiu a respeito do fenômeno da interdisciplinaridade.  

Acreditamos que o tempo de experiência na educação influi também acerca das 

percepções dos docentes. Conforme a interpretação do questionário percebe-se que todos os 

pesquisados possuem experiência no âmbito educacional. 

Concluímos acentuando que o ser docente ao desenvolver suas crenças, seus saberes, seus 

valores e sua identidade, utiliza como mecanismo todo percurso percorrido tanto na profissão 

como em sua história pessoal de vida. As percepções que identificamos, neste sentido, são frutos 

das inúmeras experiências que os atores sociais da investigação viveram. 

4.  REFLETINDO SOBRE LIMITES E POSSIBILIDADES DO FAZER 

INTERDISCIPLINAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Por ser um lugar de socialização, de relações e de vivências, o espaço escolar constitui-se 

como um espaço complexo, entretanto, é nele que sistematizamos, conhecemos e organizamos os 

saberes desenvolvidos por nossa comunidade cultural e científica. 

 A interdisciplinaridade, no sentido de unificar e ao mesmo tempo concretizar a tão 

almejada educação cidadã, surge como possibilidade; nesse sentido, é importante conhecermos 

os obstáculos e também suas perspectivas para podermos efetivá-la. 

  A unidade de questões que discutiu sobre pontos relativos à escola, na qual lecionam os 

atores sociais do estudo, mostrou-nos que os encontros, os planejamentos e as reuniões que se 



sucedem com os funcionários e com os pais dos discentes são realizados bimestralmente no 

âmbito educativo. 

 Outro ponto também percebido diz respeito à escola não desenvolver projetos e nem 

disponibilizar de meios educativos, com vista a trabalhar dificuldades encontradas pelos 

professores em seu ambiente educativo.  

Na questão que tratou de abordar sobre as relações que acontecem na instituição, 

identificamos através de quatro dos investigados, que somente algumas vezes há relações 

harmoniosas de amizade, cumplicidade e diálogo. 

 Consideramos os pontos apresentados como limites acerca do fazer interdisciplinar, pois 

como atenta Fazenda (2008), a escola deve ser um ambiente de diálogo, de interação, 

desenvolvendo atitudes onde o sentir e o pensar coletivo são instrumentos sempre valorados. 

Não podemos trabalhar em uma perspectiva interdisciplinar, sem considerar os problemas e as 

necessidades de seus educadores, nem tão pouco, sem se abrir para a reciprocidade e para 

alteridade entre todos que dela participam.  

O cenário apresentado nos faz refletir sobre os limites encontrados para a efetivação do 

fazer interdisciplinar; mediante a compreensão do questionário, percebemos que é na 

organização e no desenvolvimento da escola que encontramos os principais entraves para exercer 

o fenômeno da interdisciplinaridade. 

Podemos validar tal cenário se considerarmos que a escola, ao se fechar para os 

educadores no que tange a não dialogar sobre seus problemas e também de sua sala de aula, 

isola-os, pois o professor não é o único responsável pelo desenvolvimento educativo que se 

sucede no espaço estudantil. 

Não obstante, realizar encontros, planejamentos e reuniões na escola com os funcionários 

e pais dos educandos apenas bimestralmente, é sonegar sua existência, logo se consideramos a 

escola como principal lugar de estudo, de busca e de sistematização do saber temos que trabalhar 

sempre com os atores que interagem em sua construção e, a cima disso, ouvir e sentir suas 

opiniões. 

 A respeito das possibilidades encontradas no contexto pesquisado, pudemos inicialmente 

refletir acerca da unidade de questões que discutiu a relação que se estabelece entre o professor e 

sua sala de aula. 

No item que enfatizou sobre a participação e o envolvimento da turma nas atividades que 

os educadores desenvolvem em suas práticas pedagógicas, percebemos de acordo com as 

afirmações interpretadas que, na maioria das vezes ou quase sempre os discentes participam e se 

envolvem, juntos as mesmas. 



O trabalho em grupo, a motivação, a interação dos discentes diante do objeto de estudo, 

são notadamente validados no fazer interdisciplinar, não é correto considerar atitudes e ações 

interdisciplinares se os pontos citados antepostos não forem efetivados. 

A questão relacionada aos planejamentos que os docentes realizam explicitou que os 

cinco professores buscam valorar na maioria das vezes as diferenças individuais dos alunos, 

pensamos que esta atitude além de se caracterizar como uma possibilidade para o fazer 

interdisciplinar, pois os professores abrem-se ao diferente, se inquietam diante da pluralidade 

humana, proporciona aos educandos trabalharem suas especificidades e conhecerem a 

singularidade do outro. 

Como já dizia Rousseau (1999, p.49), um dos objetivos da educação não é o de transmitir 

conhecimentos sempre mais numerosos ao aluno, mas o de “criar nele um estado interior e 

profundo, uma espécie de polaridade de espírito que o oriente em um sentido definido, não 

apenas durante a infância ou juventude, mas por toda vida”. 

 Cabe-nos refletir também acerca da questão que tratou a respeito de como os educadores 

pesquisados trabalham os conteúdos com seus alunos. Mediante a compreensão das respostas 

fornecidas, fica patente que na maior parte todos os professores contextualizam as temáticas 

estudadas, visando que não fiquem somente no plano conceitual de ensino. Tal afirmação suscita 

dizermos que o fenômeno interdisciplinar retira da realidade e do contexto em que vivem os 

discentes, as bases para produzir o saber, atenta a necessidade de trabalho conjuntamente dos 

saberes culturais humanos junto aos saberes científicos. 

 A interdisciplinaridade não quer ser a panaceia que salvará a sociedade dos seus 

problemas e males, porém ao buscar unir os saberes científicos aos saberes culturais humanos, 

dará ao homem gradativamente a capacidade para responder aos desafios da globalidade e da 

complexidade na sua vida cotidiana, social e política. (FAZENDA, 2002) 

 Na última unidade de questões que salientou a respeito dos professores diante da 

interdisciplinaridade podemos ainda utilizar como reflexão acerca das possibilidades da 

efetivação do fenômeno interdisciplinar, a primeira questão dessa unidade evidenciou que os 

educadores acreditam que a interdisciplinaridade pode contribuir para a educação atual. 

Acreditar no fazer interdisciplinar é dispor-se ao novo, é abrir-se ao diferente, ao mundo e a 

infinitude do cosmo.  

 Para concluir, afirmamos que os limites de nosso trabalho, não nos permite estender a 

uma discussão mais ampla: o tempo e o espaço já não nos permitem; porém temos consciência 

de que outros limites e possibilidades tínhamos a enfatizar e a refletir na presente discussão, 



todavia deixamos para que vocês leitores, assim façam, encontrem, busquem e exercitem o 

pensar constante, elemento indispensável no exercer do fenômeno da interdisciplinaridade. 

 

5.  EVIDENCIANDO PROPOSTAS DITAS INTERDISCIPLINARES NO ÂMBITO 

EDUCATIVO 

  Se seguirmos o raciocínio de Nogueira (2007 p.16), que caracteriza o termo “proposta” 

como “algo que almejamos desenvolver, uma ação ainda não concretizada, mas que se encontra 

materializada no nosso interior, mediante o que concebemos acerca de um fenômeno ou de um 

objeto de estudo”, buscamos subsídio na última questão da unidade de questões “O Professor e a 

Interdisciplinaridade” do questionário aplicado (que pede para que os educadores investigados 

citem uma ação, a qual acreditam ser interdisciplinar), para tornar concreto nosso último objetivo 

destinado à pesquisa que é o de evidenciar propostas ditas interdisciplinares no âmbito 

educativo. 

 Ao discorrer sobre uma ação que acredita ser interdisciplinar, o docente do 1º ano enfoca 

o contato com a realidade e com outros contextos, podemos perceber que para ele o trabalho que 

busca uma aproximação entre o objeto de estudo e a realidade pode ser considerado de carácter 

interdisciplinar. 

 Fazenda (2008) pontua que uma proposta interdisciplinar deve creditar sempre a 

integração do ensino e do que se estuda com a realidade. Discutir a realidade como um campo de 

horizonte determinado de múltiplas vidas e seres, é um eixo importante em uma proposta 

interdisciplinar. 

 O professor do 2º ano caracteriza uma ação interdisciplinar como a união de duas 

disciplinas (Ciências e Português), nas quais, exploram-se suas particularidades fazendo 

posteriormente surgir outros saberes. O presente cenário nos faz acreditar que para o referido 

educador, a integração é o instrumento principal do fazer interdisciplinar. 

 Mais uma vez recorremos a Fazenda (2008), a qual diz que na interdisciplinaridade a 

integração entre as disciplinas é relevante, mas não é o essencial, se a integração não acontecer, 

porém tornarem-se válidos o trabalho cooperativo, a busca da realização da pessoa humana em 

suas infinitas dimensões, a superação do individualismo, a integração do homem em seu meio, 

teremos pontos característicos do fenômeno da interdisciplinaridade.  

 A ação mencionada pelo educador do 3º ano, sendo considerada para ele de carácter 

interdisciplinar enfatizou o aluno como produtor e construtor do conhecimento. O professor em 



discussão cita que nesse trabalho ele deve agir apenas como mediador do processo de ensino, os 

discentes são quem executam as ações diante do saber. 

 Para Fazenda (2008), a construção da interdisciplinaridade se processa nas relações que 

os alunos e os educadores desenvolvem junto ao saber, não existe assim, um único protagonista, 

professor e aluno atuam interligando-se com vista a constituir uma visão consciente da 

complexidade presente na sociedade.  

 O educador do 4º ano, por seguinte, afirma que uma ação interdisciplinar é aquela que 

tem como ponto de partida os problemas e dificuldades da sala de aula, ou seja, dos alunos 

referenciando a contextualização da realidade.  

 O agir interdisciplinar na educação apoia-se também no princípio de que o ensino deve 

partir daquilo que o aluno tem em si, suas histórias, seus fazeres, seus dizeres e seus traços 

culturais devem ser o início para conhecer as particularidades locais, inserindo posteriormente os 

fenômenos globais, assim teremos chances de formar o cidadão aberto à pluralidade cósmica, 

planetária e humana. 

 Nas respostas do professor do 5º ano, encontramos traços semelhantes à do docente do 2º 

ano, o qual em sua resposta releva a interligação de diferentes disciplinas em torno do objeto de 

estudo, mais uma vez, temos como exemplo que uma ação interdisciplinar é aquela que faz a 

justaposição de diferentes disciplinas, na busca de um conhecimento maior. 

 O esforço de construção do conhecimento com a interdisciplinaridade constitui um 

trabalho de construção da consciência pessoal global, capaz de conceber complexidades e 

problemas cada vez mais amplos. (FAZENDA, 2008) 

 Na interdisciplinaridade, “o conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. A posse 

do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão de ação é como um 

amontoado de metais preciosos, uma coisa vã e tola”. (JAPIASSU 1976, p. 83)  

  Para concluir, temos que destacar que para efetivar a interdisciplinaridade, não há 

receitas e métodos prontos e acabados, ela se constitui em um processo de intercomunhão, de 

intercomunicação dos professores com os alunos, dos alunos com a sociedade, do conhecimento 

com o homem através de encontros e desencontros, hesitações e dificuldades, avanços e recuos, 

que questiona, avalia e reflete, se espanta e compreende seu próprio crescer. 

Contudo, não há dúvidas de que o tempo de viver a interdisciplinaridade chegou, pois o 

fenômeno da interdisciplinaridade corresponde a essa imagem no contexto de ensino, que leva a 

construção da necessária e urgente humanização pela visão globalizadora, daí porque sua 

importância.  



Pensamos de acordo com o cenário apresentado nesse texto, ter conseguido atingir os 

objetivos propostos à investigação, identificamos percepções dos professores dos anos iniciais 

acerca da interdisciplinaridade, refletimos sobre alguns de seus limites e possibilidades para sua 

efetivação na educação e também evidenciamos propostas ditas interdisciplinares. 
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